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V pátek 13. 10. byli obviněni z trestného činu pobuřování a posléze 'Vzati
do vazby redaktoři Lidových novin Jiří Ruml'(vlevo) a Rudolf Zeman (vpravo). 2a rodigování 19 čísel Lidových novin jim hrozí tre3t odnčtí svobody
od jednoho do pěti let. Jejich současná adresa: Jiří Ruml, nar. 8. 7.
1925; Rudolf Zeman, nar. 11. 2. 1939; Poštovní úřad 614, poštovní schránka 09, 161 02 Praha 6 - Ruzyně.
Desáté číslo druhého ročníku Lidových novin bylo sestaveno ve složité
si-tuaci. Policie totiž při domovních prohlídkách u obou redaktorů zabavila část rukopisů. Při rekonstrukci čísla mohlo z různých důvodů dojít
k některým chybám, za něž se redakce čtenářům předem omlouvá.

Prohlášení LN

Ve čtvrtek 12. října 1989 vykonala
Státní' bezpečnost domovní prohlídky u redaktorů Lidových novin Jiřího Runla a Rudolfa Zemana. Poté
oba zadržela. Podlo usnesení vyšetřovatele Státní bezpečnosti kapitána JUDr. Josefa Počty bylo "dne
29. září 1989 vyšetřovatelem StB
zahájeno trestní stíhání ve věci
tr. činu pobuřováni podle S 100
odst. 1, písm. a, c, odst. 3 tr.
zákona, néboE ^se dosud nezjištěné
osoby v Praze a* jinde v ČSSR spo^r
čily za účelem vydávání nepovoleného měsíčníku tzv. Lidové noviny,
ve kterých jsou nejméně od počátku
1988 publikovány protisocialisticky
zaměřené články,'útočící na vedoucí
úlohu
KSČ,
současnou
politickou
linii 8tátu a jeho představitelů,
proti Bezpečnosti, ČSLA, základům
marxismu-ieninismu a čs. zahraniční
politice,
přičemž
uvedené
útoky
jsou plně způsobilé vyvolat nepřátelské nálady proti zájmům ropublir
ky". Za městského prokurátora' sou-

hlasí a domovními prohlídkami Kauerová.
Redakční rada a redakce Lidových
novin
prohlašuje,
že
nezávislý
měsíčník nevychází anonymně. Řídí
jej redakční rada a jména jejích
členů jsou uvedena v tiráži každého
čísla. Jsou to: Jiří Dienstbier
(předsoda), Václav Havel, Ladisla^
Hejdánek, Miroslav Kusý, Petr Pithart, Jan Sabata, František §amalík, Milan tf|ule, Zdeněk Urbánek,
Josef
Zvěřina.
Jména
redaktorů
Jiřího Rumla a Rudolfa Zemana jsou
uvedena i s adresami. Většinu příspěvků . podepisují
autoři
plným
jménen. "Za více
než půldruhého
roku existence novin jim poskytli
rozhovory
významní
představitelé
československé i mezinárodní veřejnosti, v poslední době např. Jiří
Suchý, Michael Kocáb, Petr Skoumal,
Jiří Hanzelka. Ze zahraničí pak
někdejší
prezidentští
kandidáti
George
Bush
a Michael Dukakis,
dále Andrej Šacharov, Harold Pinter
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a další. Lidové noviny od samotného počátku usilovaly o registraci
prostřednictvím
Federálního úřadu
pro tisk a informace a o vývoji
tohoto snažení podávaly svým čtenářům pravidelné informace.
Lidové noviny se .zabývají vnitřní i zahraniční politikou, hospodářstvím, kulturou a dalšími stránkami veřejného života-zcela v fčuladu s posláním, které mají mít
každé noviny. Není jejich vincu,
že snaha• o pravdivý obraz skutečnosti se^může zatím ještě prosazovat úspěšně pouze v Časopisech,
které státní orgány odmítají registrovat.
...
..'
.
Útok <.fttbti Lidovým .tr»o>einám 5°
dalším
projevem
úsilí
současné
moci zabránit občanům, aby hledali
východiska
z krize československé
.společnosti. Svědčí o toaa i zdůvodnění
vyšetřovatele StB, podle
něhož se- za chráněné považují teze
a instituce, o nichž jo nezbytné
veřejně ' hovořit a jejichž emysl
je nutné otevřeně zkoumat. "
i.\
Důkazů snahy zabránit • jakékoliv
debatě přibývá. Perzekuce nezávislých novinářů, návrh novely tiskového zákona i současný zásah proti
Lidovým novinám jsou namířeny také
proti rostoucí odvaze a odpovědnosti novinářů v mnohých oficiálně vycházejících novinách a. časopisech.
Požadujeme
okamžité
propuštění
Jiřího
Rumla
a
Rudolfa Zemana,
zastavení
veškerých
útoků
proti
nezávislému tisku a stažení .návrhu
represivních
změn tiskového zákona.
y
Vyzýváme všechny novináře, kteří
kdekoliv na světě usilují o demokracii, aby tyto naše požadavky
také ve vlastním zájmu podpořili.
V Praze 13. října }.989
Jiří
Dienstbier,
Václav
Havel,
Zdeněk
Urbánok,
Miroslav
Kusý,
Ladislav
Hejdánek, Josef Zvěřina,
František
Samalík,
Jan
šabata,
Milan Uhďe, Petr Pithart, Luboš
Dobrovský, Jan Ruml, Jan. Dobrovský, Vladimír Mlynář, Rita Klímová, Richard Urx, Drahuše Proboštová, Jaroslav Jírů, Rudolf Zukal,
Jan Urban.
-red-
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Hodina mezi zkrachovancem a politikem
Zdá se, žc skončil Sas čehosi, co í>ych pro stručnost,
čistě pracovně, nepřesně a ošklivě nažval "klasická
disidencc". Myslím tím dlouhou dobu, kdy jediným
vskutku
svobodným
občanským
hlasem, který tu
zazníval, byl hlas onoho poměrně malého a v očích
mnoha
spoluobčanů
poněkud
sebevražedného
společenství lidí, kteří se rozhodli říkat nahlas pravdu
bez ohledu na všechny následky, jež jim to přinášelo.
Toto
společenství se sice těšilo sympatiím určité
části
veřejnosti, byly
to však sympatie pečlivě
skrývané,
protože
málokdo
byl ochoten riskovat
příchod týchž sankcí, které se rozhodli riskovat
"disidenti". Bezprostředních, viditelných a ověřitelných
politických .úspěchů
toto nezávislé ^počínání

pochopitelně mnoho nezaznamenalo; jebo smysl byl
- anebo aspoň v mých očích byl - především mravní:
existoval tu jakýsi, "mravní horizont"; jakési mezní
měřítko hodnot; jakýsi úběžník, k němuž se bylo
lze vztahovat; jakýsi tenký drát kontinuity napjatý v temném lese proto, aby přenášel ideu svéprávného
občanstvi ze světlejších mýtin minulosti do toužené
světlejší mýtiny budoucnosti. Nebylo záruk ničeho,
byla jen naděje, že se taková mýtina přeci jen jednou
objeví a že se to donkichotské počínání přeci jen
jednou zhodnotí, protože těm, kteří se této mýtiny
dožijí, umožní na cosi navázat, o cosi se opřít, z
čehosi vyjít. Ze zkrátka nebudou nuceni stavět tak
říhajíc na zelené louce. .
p ^ . na 3tr. 2
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Hodina mezi
zkrachovancem a politikem

je, abychom
mu
nepropadali a
neztráceli
střízlivou
soudnost.
První věc tedy, kterou doporučuji,
je realismus.
2) Nezávislé iniciativy by ncmčly
nikdy podlehnout dost namyšlenému , věcně velmi problematickému
a politicky zcela neperspektivnímu
pokr. ze str. 1
domnění, že jen ony - jako ti jediNetvrdím, že už na takové mýtině ní spravedliví, kteří dokázali už
jsme. Zdá se . mi jen, že začíná před patnácti lety veřejné říkat
svítat a kdesi na obzoru ji náhle to, co dnes říká kdekdo - jsou
povolány
automaticky
k
jakési
začínáme tušit.
"vedoucí rolí"; že vše, co ony
Okamžik tušení a okamžik vstupu
je automaticky lepší
na mýtinu nejsou ovšem tímtéž. podniknou,
než to, co podniknou jiní, a že
Jsou to naopak dva od sebe výrazby se vlastně po všem, co prožily,
né odlišitclné body, které ohraničují určitou novou zvláštní fázi, neměly zas příliš zahazovat s někým, kdo se probouzí až za pět
která má všechny znaky provizóminut
dvanáct,
protože
mravní
ria, přechodu či mezidobí: nezákredit mají ony, a ne on. Neměly
vislé iniciativy a nezávislá kultura
by zkrátka zapomínat na to, co
už dávno nežijí v onom přísně
vždycky
zdůrazňovaly:
že jim
paralelním svčtč odděleném tlustou
nejde o vlastní věc, ale o věc
zdí od života společnosti jako celtéto společnosti. Myslím, že takový
ku;
nepobývámc
už zkrátka v
pocit není příliš rozšířen, myslím
žádném ghettu. Zároveň ale ještě
si ale zároveň, '/.<? ničemu neuškozdaleka neexistuje aspoň trochu
dím, když budu předem na jeho
normální
politická kultura, jejíž
nebezpečnost
upozorňovat. Je-li
bychom
byli součástí, neexistuje
mé varování zbytečné, tím lépe.
přirozená a přirozené veřejná sebcstrukturacc společnosti, ^neexistu3)
Nová
situace,
vyznačující
je skutečný
veřejný
život, ani
se zvýšeným zájmem o nezávislé
obecně
samozřejmý
a obecně a
iniciativy a zvýšenou publicitou,
samozřejmě se projevující zážitek
které se těší, může v nich probousvobodného občanství. Dík čemuž
zet (a občas už i probouzí) pokunezávislé iniciativy - zdaleka už
šení dokazovat sobě, vládě i veřejnejsouce jen tím, čím donedávna
nosti svou existenci a svou váhu
byly
ješté zdaleka zároveň neinflací různých
nepříliš hutných
jsou (a být nemohou) tím, čím
deklarací, • které jako by bezděky
by je tolik lidí chtělo mít a jako
přesouvali důraz z toho, co se
co je mnoho lidí už chápe, totiž
skutečně dělá, na to, jaká publiskutečnou
politickou
opozicí se
cita se tomu dává; občas se dokonvším, co k ní patří, charismaticce zdá, jako by pro leckohos bylo
kými a profesionálními vůdci podůležitější nějaký projekt co nejhlačínaje a konkrétními a reálnými
sitěji vyhlásit, než ho opravdu
politickými programy konče.
uskutečnit.
Velmi
svůdné,
ale
dost
nebezpečné se mi rovněž
Tato veskrze přechodná situace,
zdá být jiné pokušení: že se začnekdy už nejsme tím, čím jsme byli,
me - pod tlakem vzrušené doby
ale zároveň ještč nejsme a nemůže- upínat až příliš k některým akcím
me (a mnohdy dokonce ani nechcesice smysluplným, ale koneckonců
me) být tím, čím bychom zřejmě
přeci jen jednorázovým, a to na
být měli, je lehce zneklidňující,
úkor
práce méné viditelné a z
lehce chaotická a především velmi
hlediska
dne
méně
atraktivní,
náročná: staví nás před mnoho
ale z hlediska budoucnosti možná
nových
úkolů - včetně nového
důležitější, totiž trpělivé a každovlastního sebevymezení - a před
denní práce koncepční, uvědomovanutnost vstoupit do mnoha pravdě- cí a organizátorské, pěstující a
podobně dost dramatických debat
šířící smysl pro diskusi jako onen
o tom, jak se s těmito úkoly vy- masarykovský
předpoklad
každé
rovnat .
demokracie, a kultivující tím oběanský život. Na případnou nepředvíKompletní recept na východisko
nemá nikdo a nemám ho pochopi- datelné lepši budoucnost nebudeme
dokonale
připraveni nikdy
telně ani já. Mám na okraj nadchá- sice
a
improvizacím
se
nevyhneme,
zejících úkolů jen několik osobních
tím spíš bychom se ale měli snažit
pocitů éi doporučení:
aspoň o to, abychom byli co nejpři1) Nezávislé iniciativy by neměly
pravenéjší. Jak v oblasti konkrétpropadat jakémukoliv přemrštěnému
okouzlení z toho, že lidé chodí ních projektů, tak ve tvorbě obna manifestace, že se nebojí spolu čanského védomí, bez něhož nemá
ten
nejúctyhodnéjší projekt
s nimi podepisovat vládé nemilé ani
petice a že část společnosti je valné naděje na úspěch.
začíná vnímat jako reálnou politickou alternativu, upínat k nim
4) Nakonec bych zdůraznil věc
(často až nezdravě) své nadéjc podle mého mínění vůbec nejdůle-a doufat, že to budou ony, které žitější: čím viditelněji budeme vstusamy za společnost vyřeší všechno, povat na území skutečné politiky,
co ve skutečnosti musí a jedině tím důrazněji bychom si měli přimůže vyřešit společnost jako celek. pomínat prapůvodní - tedy mravní
Takové okouzlení z náhle objevenékořeny svého počínání a tím
ho vlastního významu (po mnoha bedlivěji bychom měli střežit, zda
letech strastmi naplněného paralel- se náhodou a nenápadně nezaéíná
ního bytí) je víc než pochopitelné: naše odpovědnost podezřele štépit
nová situace nám nabízí krásný
na odpovědnosti dvě: lidskou a
zážitek satisfakce a naplňuje nás politickou.
Odpovědnost
máme
hřejivým pocitem, že všechny ty vždy jen jednu; jako nejponižovazdánlivé zbytečnosti, které jsme nější vězňové či společenští vyděpo léta dělali, přeci jen nebyly děnci
i jako eventuální mluvčí
tak úplně zbytečné. Oč je ovšem
národní vůle se musíme řídit týmž
takové
okouzleni
psychologicky a jediným
svědomím; počínat si
pochopitelnější.
o
to důležitější jinak by znamenalo plivnout nejen

HOSPODÁŘSTVÍ
na vlastní minulost, ale i na všechny
své šance. Vždycky jsem
byl přesvědčen a dodnes si myslím,
že zdrojem všech krizových jevů,
jimiž jsme obklopeni, je mravní
krize společnosti a že žádnou z
našich krizí - od ekonomické přes
politickou
až po ekologickou
nelze vyřešit jinak než překonáním
této krize mravní, totiž překonáním
oné
áábelské
ideologie
sobecké
sebepéče a lidské i občanské rezignace, kterou je naše společnost
systematicky a tak dlouho infikována T Proto bych takové úkazy,
jako je neokázalá humanitární pomoc
malostranských občanů východoněmeckým
uprchlíkům,
spontánní
sbírky na pomoc Arménii či rodící
se
známky
solidární pospolitosti
na různých lidových shromážděních
(af už to jsou manifestace, mše,
koncerty - či cokoliv dalšího) považoval za mimořádně důležité a možná
ze
všeho ncjdůležitější. Jakožto
dobré akty lidské jsou tyto úkazy
i tím nejlepším sociálním zázemím
či podhoubím jakékoli lepší politiky. Zde někde jsou totiž skutečné
zárodky onoho svéprávného občanství, o které se musí každá další
politická práce jediné opírat a
bez něhož zůstane trěet ve vzduchoprázdnu - podobné jako onen
slavný kůl v plotě, o němž mluvil
před ěasem Miloš Jakeš.

Václav Havel
7.10.1989

Od třetího srpna vězněná Renata
Pánová,
osmnáctiletá prodavačka
z Tábora, byla nejprve odsouzena
ke třem měsícům odnětí svobody
nepodmíněně za vylepování letáku
3 výzvou k protestnímu shromáždění,
které oe mělo konat 20. srpna t.r.
v
českých Budějovicích. Posléze
pak pro trestný čin schvalování
'trestného činu k půlročním* souhrnnému nepodmíněnému trestu. Tohoto činu se podle čs. justice
dopustila 1. května, když pH oficiální manifestaci v Táboře nesla
transpařent s heslem "Dialog ne obušky a cely věznic" se jmény
některých politických vězni. Ačkoliv rozsudek dosud nenabyl právní
moci, byla aktivistka Demokratické
iniciativy Renata Pánová eskortována do výkonu trestu. Její současná adresa: Renata Pánová, nar.
3. 3. '1971, HVO Všehrdy, 430 01
Chomutov 1.
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má opozice program ?
lfiOIENSKR
Při
setkáních
v
posledních
týdnech
téměř
vždy padne otázka, ne-li rovnou výtka: Proč
nemá opozice politický program?
Je
požadavek
demokracie
nedostatečný
v
zemi, kde je demokracie po desítiletí omezována
a
potlačována?
Dokumenty Charty 77',
manifest Hnutí za občanskou svobodu, program
Obrody,
Demokratické
iniciativy
a dalších
skupin i mnohá individuální vystoupení, například Havlova či Kusého, nejen analyzují
různé
aspekty
krize,
ale často
formulují
politické požadavky. Například manifest Něko;
lik Vět) podepsaný už více než třiceti tisíci signatářů, ,v žádá "změnu společenského klimatu v naší zemi, do kterého se musí vrátit
duch svobody, důvěry, tolerance a plurality".
Chtějí snad lidé vědět, jak by opozice
řešila úpadek hospodářství, sociální otázky
atd.? Neuspokojují
je programové manifesty
proto, že v nich nenalézají ani požadovanou
různost, ani konkrétní představy o budoucnosti?
Opozice, máme-li
tak nazvat souhrn nezávislých
skupin
a
občanů, sdružujících
se
kolem- petic a manifestů, není ani v rozkládajícím se systému ,"opozicí Jejího Veličenstva". Její složky nejsou a nebudou schopny
navrhovat konkrétní řešení mnohých státních
ani místních problémů, dokud se nebudou moci
zúčastnit jejich posuzování a řešení. Politika se nevytváří v utopických vizích. Jen
v každodenní činnosti může politik či strana
prokazovat, jak chápe a umí vnášet do života
společnosti principy, které hlásá. Demokracie, pluralita, svoboda, tím méně tržní hospodářství
nebo
sociální
spravedlnost
se
neprosazuje programy, ale'prací.

je přímo úměrná tomu, zda a jak dlouho budou
bránit
nevyhnutelným
změnám
či zda budou
patřit
k
důsledným
hledačům východisek -j.
propasti, která se s ' každým ztraceným dnem
prohlubuje. To je výzva pro ty, kteří si
třeba nepřejí, aby je Jakeš a s ním "spříznění volbou" strhli až .na dno. Bude pro opozici
užitečné,
uvědomí-li
si, že členové
KSC tvoří asi pětinu obyvatel v aktivním
věku. Mnozí z nich, v nevíře v možnost změny
politických poměrů zůstali v KSC nebo přijali
členství jako podmínku postupu v zaměstnání,
v němž mohli být.společnosti prospěšní. Také
členové KSČ podepisují Několik.yět. Především
je však třeba spojovat všechny, kdo vidí
v demokratické přeměně východisko a neodpuzovat nikoho výhrůžkami/ že v kádrových dotaznících budou dosavadní hrozivé otázky nahrazeny
jinými.
Zkrátka
nezahánět nikoho na
druhou
stranu
pověstné
barikády,
stavěné
čtyřicet let mocí, nýbrž barikádu definitivně rozebrat.
Otázka - či výtka - opozici se paradoxně
objevila .v
několika
posledních
měsících,
tedy v době, kdy programů přibývá. Lze to
pochopit i tak, že lidé v dosavadních programech čtou jen to, co sami dávno vědí a chtějí. Zdá se, že nepožadují programy, ale chtějí být vedeni. Chtějí slyšet' lidi, kteří
jim
jako
jejich
představitelé
řeknou, co
dělat. Ukázalo to i roztrpčení části společnosti nad tím, že nezávislé iniciativy nevystoupily
s jasnou výzvou k jednání při
výročí srpnové invaze.

Představitelé nezávislých
iniciativ ovšem
mohou
těžko
převzít
odpovědnost
například
za demonstraci, o níž vědí, že se jí v žádném
případě nezúčastní, protože je policie předem
Navíc
každá
iniciativa vznikla z
Charakter opozice a její programové mani- uklidí.
festy proto odrážejí skutečnost, že v Česko- určitých potřeb a k plnění dohodnutých úkolů,
slovensku
dosud
nebyla
obnovena
politika. mezi něž nemusí patřit svolávání demonstrací
Obnova politiky je konkrétní politický poža- k výročím či vyhlašování požaUavků, k nimž
davek, společný všem, kteří chtějí vyvést nebyli^ její představitelé ostatními zmocněni.
zemi z krize. Znamená to vytvořit systém, Ale především: demonstrace nejsou p ^ g r a m e m ,
výrazem
nespokojenosti
obyvatel
se
v němž se každý občan bude moci podílet na nýbrž
správě obce? například i tím, že bude mít společenskou krizí a s neochotou vládnoucích
právo ucházet se ve svobodných volbách o ji řešit. Desetitisíce východních Němců v
veřejné funkce. Dnes už zjevným předpokladem ulicích Lipska, Berlína a dalších měst takového vývoje je odchod lidí, kteří Odmí- pomineme-li. ted ty, kteří hlasovali nohama
to ukazují. Opozice, nebo lépe: každý,
tají vyvodit závěr ze 2troskotání své mocenské správě. Přijali moc z rukou brežněvovské kdo má lidu co říci, může se svými stanojen před
lid, který dá
reakce s plným vědomím, že normalizace povede visky předstoupit
jednu z ne jvyspěle jších zemí mezi země za- najevo, že je chce slyšet.
ostalé a rozvojové. Pokud to snad některý
Potřeba, politického vedení se však stává
z nich netušil a nepostřehl to ani během
objednávkou.
Neuškodí
proto
pádu, tím spíše nemůže své neschopnosti náro- společenskou
opět
jednou
připomenout
všem, kdo volají
kovat právo na další vedení.
po vedení, že blaničtí rytíři se neprobudí
Demokracie
je třeba dosáhnout
nenásilně. a Václav zůstane kamenný na svém kamenném
Nejen
ze
zásadních
humanitárních
důvodů, koni. Působit pro změnu může každý. Za svoale
také
z
důvodů
pr&kticko-politických. bodné volby či za sedm požadavků Několika
Násilí téměř vždy nastoluje násilnické systé- vět se lze brát v každé dílně, kanceláři,
my. Demokratický systém vzniká demokratickými ulici. A každý sedlák ví, co je u nich na
prostředky. Svědčí o tom Španělsko i Řecko vsi špatně. Političtí představitelé nevyroa dnes už i některé země, řešící podobné stou ze vzduchu či z malých nezávislých skupin, ale z politické aktivity
veřejnosti.
systémové změny jako my.
Mohou to být lidé zcela noví, dosud neznámí,
Je tedy" třeba usednout ke kulatému či jiné- mohou to být i lidé, kteří moci čelili dlouhá
mu stolu, abychom společně odklidili mrtvolu léta v opozici. Musí to však být lidé,-které
stalinského systému, zrušili mocenský monopol si veřejnost vybere v průběhu svého vlastního
skupin, maskujících se tezí o vedoucí úloze zápasu za demokracii. Zejména chce-li, aby
komunistické strany a zrovnoprávnili všechny její
představitelé
byli
skutečně mluvčími
občany před zákonem. Nestejná polská a madar- rodící se demokracie.
ská zkušenost naznačujď i činitelům komunistické strany, že jejich politická budoucnost
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JACI j s m e ?
Ncjvétsí událost, ke které došlo
v
Československu
za posledních
deset let, soudé alespoň z ohlasů
světového
tisku,
se
odehrála
víceméně bez domácí účasti. řřímo
před
našima
očima se odvíjela
tragédie 13 000 (podle nékterých
údajů - až 17 000) lidských bytostí,
které
se
..rozhodly
překročit
chátrající
torzo
železné
opony
rozdělující Evropu.
Nenechme
se
mýlit
relativné .
štastným koncem tohoto dramatu.
Hromadný exodus lidí, kteří z
jakýchkoli
důvodů
zpřetrhávají
své- kořeny a vzdávají se domova,
májotku, přátel a vlastní minulosti,
je vždy jevem tragickým. Pohledy
uprchlíků
za
mříží
plotu
západonémeckého
velvyslanectví,
ustarané,
zoufalé,
prosebné, v o
Jom nenechaly .nflž^chybásh.nikoho."
Tcdo -íhéjtvarJ&Hrr ď-' ódvahuŠí£^<ftftit.
Ti z nás, kteří se narodili po
druhé svétové válce, viděli ten
obrázek živě poprvé. Po několika
dnech
začal splývat s obrázky
z Afghánistánu, Etiopie a jiných
míst, která člověk znal jen z filmu, televize a novinových fotografií, s výjevy obnaženého, vykořeněného, bezbranného lidství.
Jak se lágr, nebot nic jiného
to nebylo, rozrůstal do téméř apokalyptických
rozměrů, • vzrůstal
i
počet
novinářů,
hlídkujících
policistů a přihlížejících občanů.
I když jsme v celé události figurovali jen jako statisté, její odlesk
vrhl světlo i na nás. Jak se tedy
jednotlivé
složky
československé
společnosti
projevily,
jací jsme
byli?
Vláda tak trochu příjemně překvapila. V
nelehké diplomatické
situaci
se jí podařilo zachovat
zdání
neutrality a vyhnout se
mezinárodním
komplikacím. Pokud
se nedá říct, že by se bezmezné
oddala duchu helsinských a vídeňských
dohod,
zachovala celkem
obstojně jejich literu. Odolala po-

kušení (a možná i nátlaku) řešit
problém
mocenskými
prostředky.
K posmutnělé úlevě vlastních občanů, proti kterým je s takovou
oblibou
používá.
Teprve
když
se německý dav hrozil rozlít z
Vlašské a Tržiště po celé Malé
Strané, začaly z temných romantických
zákoutí
vykukovat
pro
jistotu povolané bílé přilby a dlouhé obušky. Ne ovšem aby bránily
Němcům
v odchodu
na Západ;
zřejmě spíš proto, aby se zabránilo nákazám.
Nesmíme však vládu přechválit,
aby
nezpychla.
Její neutralita
měla zřetelně pilátovský charakter.
V okamžiku, kdy dav uprchlíků
přerostl veškeré kapacitní možnosti západonémeckého velvyslanectví,
se vláda nezmohla na účinný humanitární zásah. Došlo i k zákrokům
represivním,
byt sporadickým.
Fotografie ;,£eského policisty, který
se snaží stáhnout z plotu německého uprchlíka, oběhla celý svět.
Opět
tak
bylo
demonstrováno,

že bratrská solidarita možná existuje mezi úřady, ale na lidi se
nevztahuje.
Českoslovenští novináři zpočátku
přešlapovali.
Některé
noviny,
zejména Svobodné slovo a Mladá
fronta, se neomezily na přetiskování oficiálních stanovisek a strohých
údajů ČTK, ale poskytly ke konci
obšírné zpravodajství, chvályhodné
objektivní
a
se
zřetelné
humanitárním
podtónem,
československá
televize
uvedla
ve
zprávách
unikátní
entrée
zadýchaného
komentátora,
který
šokovanému národu oznámil: "Právě
jsem přiběhl od západonémeckého
velvyslanectví." Fotografům docházely filmy, reportérům slova, občas
jsme na sebe pohlédli a tiše vrtěli
hlavou.
Otrlý suverén nezávislé
kultury si protíral oči.
Občanstvo
se
chovalo různě.
"Všichni
Němci
jsou
verbež,"
prohlašoval
autoritativně^ starší
muž. "Já bych je postřílel." Jiní
přihlížející
vyjadřovali závistivou
lítost, .že nemáme
žádné druhé
Cbskoslovensko. . Většina
mlčela
a čekala, co bude. fcfeské hyeny
rabovaly opušténá auta. Někteří
taxikáři žádali a dostali 500 marek
za cestu z nádraží na Malou Stranu.
Jak » však čísla narůstala, začaly
se
množit známky
solidarity a
sympatií, od nenápadně ukazujících
prstů, naznačujících směr stovkám
bezradně bloudících Němců, přes
pohledy, úsměvy a přátelská slova
až k materiálním projevům. Starší
paní vesele rozdávala jablka a
čokolády. "Je mi líto jich i sebe,"
rozplakala se. "Kde je tu někdo
od našeho Cbrveného kříže? Já
se nabízím, že pro né budu vařit,
přece se na to nemůžeme dívat!"
dožadovala se marně jiná. tfcj se
vařil v malostranském divadélku,
děti se mohly ohřát v řadě bytů.
Toho i oněch bylo málo.
Nezávislé iniciativy nebyly vidět. Charta se omezila na analytické prohlášení na začátku, VIA
vydala výzvu za pět minut dvanáct
na konci. Mírové sdružení
zůstalo nezávislé a Mírový klub
si snad pouštěl ^ohna Lennona.
Cbské
děti spinkaly. Demokraté
neprojevili iniciativu. Obroda se
nekonala. Skutečnost, že zárodky
občanské
společnosti
fungovaly
chabě, • nezměnila
ani
obětavá
činnost řady jednotlivců z výše
zmíněných iniciativ. Situace vyžadovala pomoc rychlou, hromadnou
a organizovanou.
Bylo to o to nápadnější, že prostor pro takovou pomoc očividně
existoval, (řady ve své rozpačité
neutralitě by tentokrát dost možná
rády pozapomněly na svou animositu
vůči
všemu
nezávislému
a
spontánnímu.
A
svět se díval.
%
Projevily se zde markantně určité slabiny našeho občanského hnutí:
jeho intelektuální původ, verbalismus, nepraktičnost, zaujatost sebousamým
a nedostatek empatie ke
všemu, co se ho netýká přímo.
Měl by to být pro ně důvod k
zamyšlení
především
proto,
že
jeho představitelé mohou být v
dohledné době povoláni k řešení
ještě složitějších úkolů.
Jací jsme tedy byli? Slovy Viktora Dýka, která zhudebnil Vladimír
Merta: "Ne zlí, ne dobří, ne,
tak něco uprostřed."
Karel Čermák
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Z NĚMECKA
DO

NĚMECKA
11. září Maďarsko otevřelo svoje hranice
s Rakouskem pro občany NDR. V následujícím týdnu československa vláda na žádost
NDR zpřísnila kontrolu dokladů na hranici
s Maďarskem a připravila si tím zřejmě
nejsložitější diplomatický rébus posledních desetiletí.
Koncem září krize vyvrcholila. Ha zasedání OSN v New Yorku jednali ministři
zahraničí obou něm. států, SSSR a CSSR
o jejím řešení.
30. září do Prahy neočekávaně přiletěl
západoněroocký ministr zahraničí Hans Dietrich Genscher a oznámil z balkonu velvyslanectví tisícům uprchlíků v zahradě,
že v noci odjedou vlaky přes NDR do HSR.
"Je to ne jšEastnější den mojí kariéry."
- prohlásil.
V noci na
října odjelo z Prahy 6200
Němců z Německa do Německa. Žádná z vlád,
účastnících
se těto dohody, nedokázala
odhadnout její dopad a připravit se na
něj.
Neděle 1. října - Od rána stovky občanů
NDR pronikají kordonem VB do budovy velvyslanectví NSR. V okolních ulicích stojí
už .stovky jejich opuštěných aut. Ve středu jich bude už 1 600.
Pondělí 2. října - VB přestala situaci
zvládat. Občas dochází ke konfliktům u
plotu
zahrady
velvyslanectví,
když se
policisté snaží zabránit, aby lidé přeskakovali plot. Kolem 17.30 jednotka VB
vytlačila
s pomocí kovových zátarasů a
obušků dav několika set lidí z náměstí
před budovou velvyslanectví a zablokovala
všechny přístupy. Po ostrém protestu velvyslanectví
jsou po 21. hodině puštěni
zpět. Do budovy a stanů v zahradě so Vyjdou už jenom ženy s malými dětmi. Ostatní musí čekat na ulici. Počet uprchlíků
údajně přesáhl 5 000.
Úterý 3. října - Odpoledne bylo oznámeno, že bylo dosaženo druhé dohody a' že
tedy večer mají všichni odjot do NSR.
NDR zároveň uzavírá ,fvoje hranice s"CS5R.
Večer ani v noci však vlaky z NDR nepřijely. Teprve později se svět dozvěděl,
že tisíce lidí blokovalo koleje a chtělo
si tak vynutit odjezd do Prahy. V noci
je 6*C a na chodnících spí mnoho sot lidí,
kteří so nevešli do budovy velvyslanectví.
ČSČK
je
stejně zaskočewý a ' hoschopný
pomoci jako čs. vláda a opozice. Je mnoho
vykradených aut.
Střoda 4. října - Oficiální .odhady počtu
uprchlíků kolísají od 8 do 16 tisíc. Po
obědě přijely první vlaky. Od 1S hod.
byla na Malé Straně uzavřena dopjrava a
od
16 hod. autobufcy odvážely, uprchlíky
V vlakAro. Dav několika set Pražanů zdravil každý autobus máváním a prsty do V.
Evakuace
velvyslanectví
jo
skončena
ve čtvrtek 5. října ve 4.00 sáno. Čs.
bezpečnost zesiluje ostrahu hranic s NDR
a během dvou dnů vrací do NDR podle oficiálních údajů 460 osob, které" ilegálně
překročily hranice do ČSSR s úmyslem dostat "se na západoněmecké velvyslanectví
v Praze.
Druhý díl
neskončila.

krize

skončil.

Krize
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Stanislav Devátý v ilegalitě
Jana Miklušáková (19 lfet) - v poslední
době několikrát
zadržená
policií při# diskusích na Karlově
mostě. 29. září byla po skončení
pravidelného běhu třídou Politických vězňů přepadena pod Negrelliho viaduktem příslušníky StB, vtažena do vozu a za neustálých výhrůžek již za tmy vyvezena do polí
poblíž Horních Počernic.

ve značné míře právě mladé lidi,
výstižně
charakterizuje atmosféru
současné čs. politické scény. Případ dělníka TOS Hostivař Jaroslava
Krbůška
(má být souzen za účast
na loňském shromáždění k 28. říjnu) , odvolací soud se Stanislavem
Devátým,
pokračující
vazba Jána
čarnogurského,
desítky
postihů
za sbírání podpisů pod petici Několik vět, neustálá několikahodinová
až několikadenní zadržování občanů
veřejně protestujících
proti
svévolnému
ničení životního prostředí, surové zbití běžce za politické vězně Václava Svobody. Ve
výčtu by bylo možné pokračovat.
Lze z něj usuzovat, že generální
linie vytyčená generálním tajemníkem má své poslušné uši, které
dokážou
i v Jakešově klinickém
blábolu
na červencovém
stranickém aktivu v Červeném Hrádku rozpoznat vyhovující -sémantiku.- "Nemůžeme"'' zavírat
Havla', řekl M.
Jakeš, ten jo příliš slavný a jeho
perzekuce vyvolává ve světě minvořádný ohlas,
je zapotřebí vést
údt*r jiným směrem. "Jiným směrem"
jecu vcelku neznámí mladí lidé.
A tak jim policisté vyrážejí zuby,
unášejí je v autech, biji v lese
i na ulici. A soudci je soudí.

odnětí
svobody. Okolnosti celého
případu
jsou
natolik známy, že
není třeba
jít do podrobností.
Odvolací řízení je jen dalším důkazem
zvůle
a bezpráví,
které
sou časná komunistická noc uplatňuje
ve svém vztahu k občanům. Mé životní zásady odporovat zlu vždy a
všude mi proto velí, abych protestoval. A
jediný
protest, který
člověku v bezprávném státě zbyl,
je občanská neposlušnost. Z tohoto
důvodu oznamuji, že se nehodlám
podrobit
rozsudku
nelegitimních
soudců,
kteří odsuzují nezávisle
na důkazech a v rozporu jak s ústavou, tak i mezinárodními závazky
této republiky. Jelikož nemám jiné
východisko, odcházím do ilegality,
ve které setrvám tak dlouho, dokud
mi bude hrozit neoprávněné uvěznění.

Renata Pánová, prodavačka z Tábora (18 let) - odsouzena k půlročnímu vězení za vylepování letáků
před výročím 21. srpna a za účast
v oficiální prvotná jové manifestaci,
při níž vystoupila s vlastním transparentem.
Jiří Jelínek, dělník
z Plané
nad Lužnicí (22 let) - od 3. srpna
ve vazbě v Českých Budějovicích
s
trestním
stíháním
pro údajné
pobuřování
(hrozí mu trest od 1
do 5 let) za rozšiřování letáků
Není mou vinou, že jsom nucen
k prvnímu máji a k výročí srpnové
použít tento krajní postoj. Není
Intervence.
•
mou
vinou, že respektování základních
práv a
svobod člověka
Lucie Váchová, zdravotní, sestra
platí v této zemi stále jen na
(22 let) - obžalovaná z pobuřování
papířo. Odpovědnost
za to padá
(hlavní líčení stanoveno na 18.
jednoznačně
na ' nynější mocenské
října),
jehož so měla dopustit
orgány. Jsem však plně přesvědčen
výrobou a rozšiřováním letáku Česo tom, že probouzející se občanské
kých dětí k loňskému! výročí srpvědomí v čs. společnosti se už
nových událostí.
nedá znovu u3pat ani zvyšujícími
Vladimír Veselský, "číšník z Brna
se represemi.
Stanislav
Devátý, odsouzený
v
(23 let) - 21. srpna vzat do vazby,
srpnu k 20 měsícům vězení za údajTouha po svobodě, spravedlnosti
obžalován z trestného činu útoku
né pobuřování, se 11. října k odvo- a budování vlastního štěstí, je
na veřejného činitele. Měl se ho
lacímu řízení v Brně nedostavil. totiž
tou nejzákladnější lidskou
dopustit
během
pietní
vzpomínky
Východoevropská informační agentu- přirozeností a nelze ji nikdy nana brněnské oběti vojenské interra vydala týž den jeho prohlášení: trvalo umrtvit. Jsem si jist, že
vence pěti států Varšavské smlouvy.
"Píátelé, v poslední době jsem mé současné postavení mi nebude
Ve vazbě držel protestní hladovku
obdržel
stovky
dopisů, v nichž bránit v aktivní práci ve prospěch
a byl uměle vyživován. Hlavní líčení v trestní věci V. Veselského ' o 3 i zcela, neznámí lidé žádají, skutečně svobodného a demokratickéabych v případě dalšího uvěznění ho československa.
je stanoveno na 24. 10.
neohrožoval
svůj život protestní Váš Stanislav Devátý''
Namátkou
sestavený
a
zdaleka
hla3ovkou.. Vzhledem k velkému počNenapadá mě lepší zakončení této
ne úplný seznam lidí, kteří cují
tu těchto hlasů se cítím povinen letmé skici událostí právě uplydvě věci společné: jsou velmi mlazveřejnit následující ^-hlášení.
nulých dní.
dí a veřejně projevují své občanské
postoje.
Permanentní
soudní
Jan Ruml
Tzv. nezávislá justice mě dnes 12. 10 1989
i mimosoudní represe, postihující
chce definitivně odsouUit k trestu
před vveřejností světovou ve vězení v sousedních celách Hira Kusého i Jána čarnogurského. Již déle se
proslýchalo, že se pracuje na nápravě chyby. Po sedmi
týdnech vazby byl •'propuštěn Miro Kusý a mně spadlo
se srdae púl velikého kamene. Avšak už když jsem slyšel o projevech podivné soudní nerozhodnosti v případě Jána čarnogurského, tušil jsem, že se naplnuje
Po údem* proti nezávislé slovenské '. :.~'jenci shleda- nekalý záměr. V pondělí 9. 10. soud odmítl čarnogurly úřady asi velmi brzy, že-se jin
: l:'ru vloudila ského propustit. Mirova radost z domácího prostředí
je, jak vím, jen poloviční. Jano vzkázal, že je šíachyba. Pět obviněných reprezentovalo 'cchny slovensten, těžko by prý snášel situaci opačnou. Studuje
ské národní tradice i všechno sour-::' živé myšlení.
Zdánlivě spojily těch pět podpisy tkkI květinovou vý- v cele i nadále bibli.
zvou k 21'. srpnu. Byla to jen náho.'...'lice signatá- S mírou hypotetického provinění nemá rozdílné rozřů představovala již předtím "koaliční" jednotu nezáhodnutí soudu nic společného. Prodloužení vazby je
vislých aktivit na Slovensku, vSichni obvinění jsou
kádrovým zhodnocením Jána čarnogurského. Byl poneahán
členy Hnutí za občanskou svobodu, [-odepsali ttěkolikve vězení, protože je katolík (natruc Mazouieckému),
včt a každý z nich má svůj podíl na historických za- protože je filozoficky i politicky křesťanskodemokračátcích života v pravdě.
ticky orientován, protože z toho nedělá tajemství
a protože je odhodlán myšlení tohoto typu na SlovenOder proti všemu živému myšlení se zákonitě projesku kultivovat. Ke křesťanskodemokratickému partnerovil v šíři protestu a solidarity s pronásledovanými,
vi jeho lidského typu by si ovšem moc mohla gratulokterá je na Slovensku v posledních dvaceti letech
vat, protože neznám jiného muže této orientace, ktenaprosto ojedinělá. V tomto protestu se spojili Alerý by nad něho vynikal vzděláním, tolerancí a ochotou
xander Dubček i biskup Korec, katoličtí kněží i před-

Chyba I

stavitelé nové generace slovenské inteligence, uměl-ci, spisovatelé a lidé nejrůznějších zaměstnání a
zkušeností. Na mou adresu přišly dopisy z dříve "mrtvých" míst Slovenska. Podepsali se ti, kteří předtím
váhali nad texty občanských iniciativ. Věznění konkrétních lidí zasahuje svědomí hlouběji než pouhá
slova.
Pocit chyby mezitím narůstal a ti, kteří v pozadí
režírují takové údery, usoudili, že jo ideologicky
neefektivní mít před československou veřejností a

k jakémukoliv dialogu.
Byl vyslán signál nepřátelství k nejpočetnější vrstvě národa. A to• byla další chyba, protože si nedovedu
představit demokratickou budoucnost Slovenska bez
křesťanskodemokratického zastoupení.
Možná šlo také o pokus rozdělit solidaritu. Zač
bychom však stáli, kdybychom připustili dělitelnost
svobody a lidských práv? Předpokládat to, to byla
další chyba.
Milan Šimečka
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HISTORIE A SOUČASNOST

Gottwaldovo politická dědictví
Nebyl
také
dostatečně
původní,
nebot
Diskuse o Gottwaldovi nemá a nemůže mít pro ný.
současné
československo stejný význam, jako jeho základní směr byl odvozen ze stalinskékonceptu protifašistického zápasu, resp.
má pro SSSR diskuse o Stalinovi, českosloven- ho
Nevedl proto k rozchodu s tezemi o
sko již prošlo jednou, v šedesátých letech, války.
proletariátu", s glorifikací sointenzívní diskusí o stalinismu. Hlavní pro- "diktatuře
zřízení
jako
univerzálně
platného
blém ovšem spočívá v tom, že pro dnqšní čs. větského
se
Stalinem jako směrodatnou osobspolečnost nestojí na prvním .místě politic- m o d e l u ,
kých priorit diskuse o Gottwaldovi a stali- . ností. Gottwald byl navíc slabým a kompromisnismu,
nýbrž diskuse
o
posledních
dvaceti ním politikem. Po několika střetech v Kominzpůsobených
pokusy
KSČ
formulovat
letech našich dějin, o čs. období "stagnace", terně,
postoje
("úchylky"
Guttmann
o jejích příčinách a původcích a o zodpověd- samostatnější
Reiman,
Slánský
šverma
a j . ) y ustálil
nostech, které se takto nahromadily.
se v taktice "nápravy chyb za pochodu". ZnaPředpoklady
pro přenesení stalinského symenala rezignaci na otevřenou obhajobu vlaststému do československa se utvářely již za
ních
postojů,
zastírání
zásadní
podstaty
druhé světové války. Nacistická agrese znipřípadných rozporů, převalování
odpovědnosti
čila
čs.
stát,
rozbila
dřívější
soustavu
za ně na "oportunismus" a "chyby" jednotlivců
jeho mezinárodních vztahů, rozrušila vnitřní
či
malých
skupin.
To
přirozeně
pěstovalo
struktury
čs. společnosti, zdecimovala kulpřizpůsobivost
strany,
"pružnost"
jejích
turní a politické elity. Poválečná výstavba
funkcionářů, neschopnost členů a funkcionářů
čs.
společnosti
a
státu
začínala
takto
v
dostatečně se orientovat v podstatných ryseqh
mnohém
ohledu
znovu.
Dřívější" společenský
vzájemně se vylučujících politických koncepa politický systém, který nedokázal zorgani- tů, jistý druh apolitičnosti.
zovat účinný odpor Hitlerovi, byl kompromitován, na nutnosti radikálních změn se shodoOsobně byl Gottwald člověkem jiného ražení
vala
převážná
část
společnosti.
Autorita « než Stalin. Jeho politická kultura navazovala
SSSR a Stalina osobně přitom v důsledku vyna některé stránky národní politické tradice
hrané války silně stoupla. 0 negativech sopoznamenané
kompromisnictvím
a
přebírala
větského
státního
a
společenského
zřízení
postoje, typické pro celé tehdejší komunisse tehdy příliš nevědělo a v atmosféře osvotické hnutí. Tato kultura nabyla však zcela
bození ani nechtělo vědět.
nové
kvality,
když
se spojila s monopolem
politické moci KSČ v rámci systému vztahů,
Neměli
bychom
si. ulehčovat ani hodnocení
který existoval za Stalina. V průběhu relarole
čs. komunismu. Byl v zemi od „počátku
tivně krátké doby prošla KSČ cestu od propavýznamným
politickým
faktorem.
Intenzívní
gování
"čs. socialismu" k jeho kriminalizaci
pronikání stalinisme do KSČ začalo bezesporu
jako
nepřátelské
"diverze",
od
spolupráce
v letech předmnichovské republiky. Bylo spjav Národní frontě k teroru nejenom proti polito s nástupem nové politické generace, jejímž
tickým oponentům, ale i proti lidem jiného
vůdčím představitelem byl právě Klement Gottsmýšlení,
dospěla
nakonec
až
k
hromadnému
wald, do čela strany
(1929). Tato generace
pronásledování svých vlastních členů a funkvyrostla
sice
ze
vzpoury proti politice a
cionářů pro zločiny, které nespáchali. Gottmetodám
stranického
vedení,
poznamenaným
waldova
politická
kultura
ústila
takto v
pronikající
stalinskou
politickou
kulturou,
naprostou politickou demoralizaci a nezřídka
nedostávalo se jí však vlastních politických
i demoralizaci osobní. Politika byla zredukozkušeností,
rozhledu,
autority.
Byla
proto
vána na umění udržet se za každou cenu nahoře
silně závislá na podpoře Kominterny a Stalibez
ohledu na věcné obsahy. Tento trend k
na a trpěla ideologicky motivovaným radikalismem. Tyto slabiny byly o to . závažně jší, demoralizaci byl v jistém smyslu ještě prohlouben v roce 1956, když se po XX. sjezdu
že
se
strana
silně
zmenšila a do popředí
KSSS stala zjevnou podstata stalinského terose v ní dostaly nové vrstvy členstva, jimž
rismu.
Vedení
KSČ
nebylo otřeseno tím, co
chyběl přímý vztah k předchozí tradici čs.
se za Stalina odehrálo a -na čem se samo podísocialistického
hnutí,
kterou
KSČ
původně
lelo. Jeho hlavní starosti bylo vyhnout se
zdědila po sociální demokracii.
zodpovědnosti
za
vlastní
politiku.
Titíž
lidé, kteří již jednou učinili obrat od hláGottwaldovo vedení prodělávalo ovšem ideosání koncepcí "specifické cesty" k nezastřevý
a
politický
vývoj.
Upouštělo
postupně
nému stalinismu, usilovali ted o roli překood
přehnaného
ideologismu
a pokoušelo
se
navatelů stalinismu a o "nápravu za pochodu"
formulovat
postoje, přihlížející k realitám
podle
Gottwaldova
receptu,
nebofc takto
se
čs. situace. Přispívala k tomu zejména skumohli udržet v čele společnosti.
tečnost, že bylo záhy konfrontováno s růstem
fašistického
nebezpečí
v
Evropě,
které
si
vyžádalo
korektury
v
politice
Kominterny,
Nechci ovšem ani zde zjednodušovat. Mohli
a s ohrožením republiky ze strany německého
se držet nahoře, protože KSČ měla relativně
nacismu.
Nejdále
se Gottwaldovo vedení KSČ
širokou
bázi
pro vládnutí
a
protože
její
dostálo za války a v první poválečné době.
specifická politická kultura a způsob myšleKoncipovalo orientaci na národní a demokraní působily na celou společnost, dezorientotickou
revoluci,
předpokládající
spolupráci
valy ji hodnotově. Samozřejmě v KSČ existovas blokem protifašistických stran a organizala v zárodku "paralelní" politická kultura,
cí. Z ní posléze vyrostly i úvahy o "specidostala
se nahoru
na
krátkou dobu v roce
fické
čs. efestě k socialismu", při níž se
1968; ve společnosti dorůstaly nové generace,
měly zachovat instituce parlamentní demokrakteré
nebyly
infikovány
iluzemi
poválečné
cie a - v majetkové sféře - drobné a střední
doby. Panující však zůstalo Gottwaldovo polisoukromé podnikání.*
tické
dědictví,
demoralizující
prostředí
gottwaldovské
politické
kultury.
Určovalo
Hovořím o tom proto, že si KSČ zde získala
skutečné
postoje oficiální
čs.
politiky
k
poměrně silný a dlouhodobý vliv v několika
destal.inizaci, stejně jako dnes určuje její
generacích
československého,
zejména
však
postoje k "perestrojce". Nové je hlavně jedčeského obyvatelstva a nebyla vnímána - na
no, že totiž tato politická kultura ztratila,
rozdíl od komunistů v Polsku či v Madarsku
alespoň
z části, dřívější základnu v SSSR
- jako cizorodé těleso v národním organismu.
a
má
tendenci
přeměnit
se
ve
"specifický
Chci
se ovšem
dostat
k hlavnímu tématu čs. jev". Není ani dnes bez vlivu a bez možpodstatě
Gottwaldova
politického
dědictví.
ností
reprodukovat
podmínky
své "existence.
Patří
k
němu
bezpochyby
umění
orientovat
Právě v tom a proto zůstává diskuse o Gottse
v
masových
náladách,
přizpůsobovat
se
waldovi aktuální.
jim, využívat je. Pozitivní vývoj stranické
politiky za Gottwalda byl však pouze přechodMichal Uciman, B e r l í n
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Žalostná bilanee: Více represe a méně
V
lednu uplynou dva roky od
slavnostního schválení a vyhlášení
dokumentu o komplexní přestavbě.
Přestavět se mělo všechno - od
národního hospodářství, přes právní řád po politický systém. Současně to bude již rok od okamžiku,
kdy vláda CSSR při následné schůzi KBSE ve Vídni převzala závazek
nejen uplatnit v plné míře mezinárodní pakty o lidských právech,
ale přizpůsobit jim i vnitřní zákonodárství. Dva roky jsou krátká
doba
pro
bilancování
výsledků
v ekonomické sféře a najdou se
Jistě povolanější pro alespoň předběžná zhodnocení startu ekonomické reformy. Mnoho však napovídá
skutečnost, že dosud nebyly veřejnosti předloženy ani zásady nové
právní úpravy soukromého podnikání a veškerá legislativní iniciativa v této oblasti se omezila pouze
na vydání skromného a nedostatečného nařízení vlády č. .1/1988
Sb. o prodeji zboží a poskytování
jiných služeb občany na základé
povolení národního výboru.
I předsevzetí našich domácích
protagonistů přestavby byla zřejmě
jiná před dvěma lety, kdy se jim
nemuselo zdát, že náš sovětský
vzor • to s přestavbou mysli tak
důkladně, jako dnes, kdy se markantně ukazuje nejen neuvěřitelně
široký
záběr reformního úsilí v
SSSR, MLR a PLR, ale i pro naše
místní poměry nestravitelné tempo
vlastního uskutečňování reforem.
S ohledem na krátkost času a
ekonomické hříchy (v SSSR nazývané zločiny) stalinsko-brežnévovské epochy naši sousedé sice dosud
nedosáhli v oblasti hospodářství
žádných
výraznějších
úspěchů,
ale impozantní vývoj v oblasti
společensko-politických
změn,
směřujících k pluralitní demokracii
a vytváření právního státu, nahání
místním
držitelům
moci
strach.
Náhle zdůrazňují nesprávnost mechanického kopírování sovětských
vzorů a federální ministr přes
legislativu
Marián
Calfa
nelenil
a v deníku Práce (23. 8. 1989)
prohlásil, že "nelze v našem případč hovořit o nějakém budování
právního státu, protože u nás
atributy tohoto stavu existují a
fcSSR právním státem je". Troufalost tohoto tvrzení lze demonstrovat jak na celé řadé ustanovení
našeho právního . řádu odporujících
všeobecně
uznávanému
standardu
lidských práv (zejména právo petiční, shromažáovací a sdružovací,
svoboda pobytu apod.), tak zejména. na neudržitelná praxi státních
orgánů, které tuto nedokonalou
úpravu každodenně aplikují. Ve
Vídni se ČSSR zavázala, že "bude
respektovat
právo
jednotlivých
osob sledovat plnění ustanovení
dokumentů
KBSE
a
napomáhat
mu včetně sdružování se za tímto
účelem". Zavázala se, že "bude
usnadňovat přímé kontakty' a komunikaci mezi těmito osobami, organizacemi
a
institucemi uvnitř
účastnických států i mezi těmito
státy
a odstraňovat zákonodárné
i správní překážky, jež jsou neslučitelné s ustanoveními dokumen-

tů KBSE". Zavázala se, že "bude
usnadňovat svobodné vyjadřování
názorů na tyto otázky". Skutečnou
vůli pro splnění těchto závazků
moc
ukázala nejen v týdnu ^po
15. lednu tohoto roku na Václavském náměstí, ale i v celé řadé
domovních
prohlídek,
perzekucí
a soudních postihů těch osob,
které v duchu mezinárodních paktů jednaly.
Přenesme se však z Vidné do
Prahy, kde v těchto dnech proběhne podzimní zasedáni nejvyššího zákonodárného sboru. Poslanci
Federálního
shromáždění
dostali
k projednání hned pět novelizací
základních
kodexů,
které ma^í
bezprostřední
dopad
na úroveň
a stav lidských práv u nás. S
ohledem na to, že plnění našeho
závazku z Helsinek i z Vídně bude
kontrolováno až na třetí konferenci KBSE, která se má konat v
Moskvě od 10. září do 4. října
příštího roku, by se mohlo zdát,
že k lidské dimenzi se v Praze
přistupuje pohotově a naši delegáti se budou mít s čím chlubit.
Vláda předložila návrh na novelizaci trestního zákona, trestního
řádu, zákona o přečinech, zákona
o výkonu trestu odnětí svobody
a tiskového zákona. Bilance toho,
oč předložené novely usilují, je
však více než žalostná. Jde opět
o zvýšení represe, zúžení i tak
nepatrného
prostoru
pro práva
a svobody jednotlivce a snahu
zbrzdit proces -emancipace společnosti. Seznamme se se stručným
výčtem chystaných změn:
Z trestního zákona se sice vypouští dosavadní trestný čin opuštění
republiky, který je ve flagrantním
rozporu s mezinárodními závazky,
ale ustanovení občanského zákoníku
o úplné ztrátě vlastnických a souvisejících práv emigrantů zůstává
nedotčeno. Novela trestního zákona
nepřináší
původně slibovanou a
tolik
žádoucí
dekriminalizaci adepenalizaci.
Naopak
se
okruh
trestných
činů
dále
rozšiřuje,

zvyšují se trestní sazby, zpřísňuje
se trestní represe." Navrhuje se
například zpřísnění postihu úplatkářství, což se může jevit na první
pohled jako žádoucí. Vývoj právní
úpravy na tomto úseku za posledních
třicet let, který spočíval
právě
v
rozšiřování postihu, a
porovnání tohoto vývoje s vývojem
samotného fenoménu korupce však
ukazuje, že cesta zvyšování hrozby
trestního postihu je naprosto neúčinná. Jde evidontně o stupňování
prostředku, který se při řešení
tohoto společenského jevu neosvědčil, neboí trestněprávní problematika není v tom, že by ukládané
tresty byly příliš mírné, nýbrž
v tom, že je postihován pouze
nepatrný zlomek pachatelů. Podstatou spravedlnosti není ani tak
výše trestu, jako jeho neodvratnost.
Společenské kořeny úplatkářství spočívají nesporně v nerovnováze mezi nabídkou a poptávkou
ve sféře služeb a v nekontrolovatelnosti státní správy, školství,
zdravotnictví apod.
V trestním zákoně se i nadále
ponechává trestnost přípravy jako
obecné formy postižitelné stejně
jako dokonané trestné činy, což
je právní úprava ve světě zcela
ojedinělá. Novela přitom ustoupila
od původního záměru zúžit trestní
postihy hospodářských pracovníků,
a vytvořit tak žádoucí prostor
pro jejich podnikatelskou iniciativu.
Analogická situace je i v případě
novely zákona o přečinech, který
měl
být původně zcela zrušen
a místo toho se do něj nyní přesunují
některá
ustanovení,
která
byla v trestním zákonu již neudržitelná.
O připravované novele trestního
řádu jsme již psali (LN č. 6/1988
a č. 5/1989). Jejím tvůrcům se
nepodařilo prodloužit délku policejního zadržení před event. uvalením vazby z dosavadních 96 hodin
na 7 dní,' jak o to usilovali. I
ponechání dosavadní délky zadržení na čtyři dny je však v pří-

Strahovské

V areálu pražských strahovských studenty propusti a jeho podřízení
areál opustí. Slib splnil částečně
koleji docházelo na podzim roku
1967 přes veškeré urgence již delší - jednoho studenta policie nepustidobu k výpadkům elektrického prou- la. A tak se vysokoškoláci rozběhli
za odjíždějícími vozy VB. . V té
du. Poslední říjnový večer okolo
chvílí přijel další kontingent
půl deváté světlo opět zhaslo.
Vysokoškoláci vyšli z budov s roz- policistů a bez výzvy zasáhl. Přížatými svíčkami. Posléze se asi slušnici vnikli do některých budpv
(i na dívčí bloky), bili studenty
patnáct set studentů a studentek
vydalo doy ulic s voláním: "Chceme na schodištích' a rozstřikovali
slzný plyn, dobývali se i do pokosvětlo, chceme studovat!" Průvod
zastavila u Malostranského náměstí jů. Kolem půlnoci byl prostor kolejního areálu pod jejich kontropolicie a surovým způsobem, nám
dobře známým ze současných pokoj- lou.
ných demonstrací, s pomocí obušků
Podle
předložených lékařských
a slzného plynu rozháněla dav a vysvědčení bylo ošetřeno ambulantně
pronásledovala studenty až do kole- jedenáct studentů, pět mělo vážná
jí. Ti, byl otřesení postupem VB, zraněni, jeden zůstal s poškozenou
se zastavili v okamžiku, kdy zjispáteří hospitalizován.
tili, že několik jejich kolegů
Neadekvátním zásahem VB se z
policie zadržela. Vehementně se
dožadovali jejich propuštění. Teh- normálního protestu stala polizáležitost. Zpolitizovala
dy se stalo něco dnes zcela nemož- tická
se především studentská obec. Téného: . velitel bezpečnostního oddílu
po delším dohadováni se zástupcem měř všechny pražské fakulty (zejména
kolejní rady přislíbil, žc zadrženéfilozofická), ale i mimopražské,
žádaly o přešetření strahovských
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práva a svobody pro občana
krém rozporu s mezinárodním paktem o politických právech, který
požaduje,
aby
"zadržená osoba
byla před orgán, který rozhoduje
o uvalení vazby, předvedena neprodlené". Samotná vazba by podle
novely mohla trvat až čtyři roky
a
v případě následného řízení
o
mimořádných
opravných
prostředcích až dvojnásobek, tj. případné i oBm let. Prodloužení vazby
"ha takovou dobu novela umožňuje
za použití termínů krajné neurčitých, jako např. "závažné důvody" resp. "případy nezbytné potřeby".
Návrh
novely trestního
řádu jde tak daleko, žc nepočítá
s tím, že délka vazby by mohla
přesahovat
i maximální
výméru
trestu ukládaného v daném případé, a takové omezení neobsahuje
dokonce ani pro přeéiny, za které
nelže uložit trest delší než jeden
rok. Hrubě se omezuje právo na
obhajobu tím, že se rozšiřuje objem trestných činů, ve kterých
nebude muset být vedeno řádné
vyšetřování a které bude soudit
samosoudce. Pro většinu trestných
činů se zavádí zjednodušená verze
tzv. vyhledávání, v jejímž rámci
je již od r. 1969 účast obhájce
na úkonech
zcela vyloučena. V
platnosti přitom zůstává dosavadní
defektní úprava, která i vyšetřovateli- umožňuje, aby obhájce vyloučil z úkonů i při vyšetřování.
Tzv. Standardním minimálním pravidlům
pro zacházení s včzni,
vydaným OSN, odporuje i skutečnost, žc obhájce nemá neomezitelné právo na rozmluvu s obviněným
ve vazbě a i jejich korespondence
podléhá cenzuře. Práva obhajoby
nejsou
dostatečně
garantována
ani v novele zákona o výkonu
trestu odnětí svobody, o které
platí v plném rozsahu to, co bylo
již řečeno.
Trestní novely nemají s duchem
přestavby a demokracie nic společného až na to, že jejich urychlené
projednání bez řádného připomínkového řízení je odůvodněno "po-

třebami urychlení přestavby".
Jisté není náhoda, že spolu se
čtyřmi novelami z oblasti trestního
práva
se
parlamentu předkládá
i novela tiskového zákona. Kdo
si ji přečte, totiž zjistí, že s tiskovým právem nemá nic společného
a že jde o skrytou novelizaci trestního práva. Navrhovaná novelizace
tiskového
zákona obsahuje toliko
dva paragrafy, spočívající v založení
nového sankčního postihu,
umožní, aby tomu, kdo vydává
bez
oprávnění
periodický
tisk
nebo
obdobnou
tiskovinu, byla
uložena pokuta - u jednotlivce
do 10 000 Kčs a u organizace do
50 000 Kčs. Možnost uložení této
pokuty je konstruována tak, aby
se nemuselo přihlížet k obsahu
tiskoviny, ale aby předmětem postihu byl pouhý fakt jejího vydávání.
Důvodová zpráva „,k této novele
pak nenechá . žádného čtenáře na
pochybách o tom, v jaké kuchyni
vznikla. Lže se v ní dočíst, že
"pozitivní
tendence
současného
politického života jsou některými
jedinci a skupinami osob zneužívány
k narušování jednoty socialistického
společenského vědomí našeho lidu,
k prosazování opozičních struktur,
k
vyvolávání
sociálního napětí,
k dcstabilizaci socialistického společenského řádu a k diskreditaci
KSC jako vedoucí síly ve společnosti pomocí nelegálně vydávaných
tiskovin." Důvodová zpráva pokračuje: "Tato činnost nad
rámec
zákona je právně těžko postižitelná
i z hlediska trestní a občanskoprávní odpovědnosti takových vydavatelů, nebot v jednotlivých výrocích
a soudech jsou autoři obezřetní,
skutkově málo průkazní." Zpravidla
je tedy nelze stíhat za propagandistický
závadový
obsah nelegální
tiskoviny, ale pouze za fakt jejího
neoprávněného vydávání. Právním
nástrojem je zde přestupkové řízení
na • místné
příslušném
národním
výboru za přestupek proti pořádku
ve státní správé. Nejvyšší sankční
postih je 500 Kčs."

reminiscence

Jako příklad takového obtížného
neefektivního postupu podle dosavadních
předpisů jsou uváděny
Lidové noviny: "... obvinění využívají svých práv, ale i procesních
nedostatků a odvolávají se k druhoinstančním
NV.
Kompetentní
OílV odmítl svoji místní příslušnost
k projednání přestupku, jsou pochybnosti stran zavinění jednotlivých obviněných a je napadána
průkaznost obvinění." Hle - kdo
chce psa bít, hůl si najde. Obvinění
dělají potíže, dokonce se
odvolávají; změní se proto zákon
tak, aby • se jim již nemuselo nic
dokazovat, a pokuta se stanoví
na dvacetinásobek!
A
aby
nebylo vůbec žádných
pochyb o záměrech novely tiskového
zákona, uvádí její důvodová
zpráva: "Organizační uvedení novely zákona v život je s předstihem
řešeno yj tčsné součinn9Sti
Federálního úřadu pro tisk a informace s kompetentními orgány
federálního
ministerstva
vnitra."
Zkuste se pak dovolávat mezinárodních závazků nebo občanských
práv - za obsah a názory vás
přece
nikdo netrestá, pouze za
fakt, že jste si neopatřili předem
povolení k jejich zveřejnění.
Jaká je tedy bilance této nové
rekonstrukce
našeho
právního
řádu? Zdá se, že jde o vstup do
jakéhosi právního paleolitu, který
koresponduje se snahami o přetrvání normalizační strnulosti.
Jurist

y

Druhý Cin
Z prvního čísla zpravodaje čs.
skautů a skautek ClH, které vyšlo
letos v dubnu, otiskly Lidové noviny alespoň hlavičku. V červnu se
objevilo číslo druhé. Mklad činu
je nepatrný, ale skauti si k němu
cestu našli. Odezva čtenářů byla
příznivá. Tvůrci zpravodaje celkem
jasně formulovali, za jaké společetisko-politické sitiiace se skautské hnuti bude ucházet zcela legálně o pozornost mládeže a veřejnosti: až současný režim nabude nezbytnou demokratickou podobu. Ale
ani do té doby není možné akceptovat pasivní . roli - "chytráckou
pozici skautského Josefa Švejka,
který čeká, až mu někdo povolí
živnost". Především z těchto důvodů
vychází Cin. Chce nejen informovat

události,
odsouzeni brutálního nebyly zveřejněny. V polovině propostupu policie, jeji veřejnou
since 1967 vyšlo v tisku prohláomluvu a potrestání těch přísluš- šeni tiskového tajemníka vlády,
níku, kteří porušili zákon. Vysky- který konstatoval, že došlo k netl se též požadavek, aby policistépřiměřeným tvrdostem vůči jednonosili identifikační Štítky. Zátlivým studentům. Jinak označil
roveň studenti neopomněli poukázat postup V8 jako nutný a zákonný.
na nedotknutelnost akademické půdy.Předsednictvo vlády vzalo na vědoCd tisku pak požadovali pravdivé mí stanovisko generální prokuratuinformování.
ry, podle něhož nebyla prokázána
Když se nedočkali, vydal vysoko- trestní odpovědnost ani jednotliškolský výbor ČSM vlastni bullevých
demonstrujících studentů,
tin. * Značná část vysokoškoláků ani zákročujících policistů. Z 0 skautském světovém děni (minulém
byla ochotna za nesplnění požadav- pohledu současnosti se jen můžeme 1 současném), ale přimět všechny
ků demonstrovat.
zeptat: co dělá v podobných pří- své přívržence, aby se aktivně
S většími či menšími výhradami padech dnešní vláda?
podíleli na dosažení stavu, ve
se připojily k vyzván studentů
Začínal rok 1968. I v českém kterém bude opět existovat čs.
tehdejší vysokoškolský výbor KSČ,
vysokoškolském hnutí znamenal zá- skaut jako jedna z organizací.
rektorát UK a některé svazácké
sadní přeměny, završené vznikem Ve druhém čísle se mj. dočtete
i stranické fakultní organizace. samostatného Svazu vysokoškolských o madarském a polském skautingu,
0 tom, že studenti nebyli osamoce- studentů. Tedy reprezentace nezá- o historii čs. lesních škol. nani, svědčí více než deset tisíc
vislé na tehdejším CSM a hájící leznete v něm rozhovor s V. Havlem,
podpisů pod peticemi veřejnosti,
skutečná práva studentů, jejich přehled skautských jambořee i čláodsuzujícími zákrok VB na Straho- zájmu a potřeby. Ale to už je jiná nek o Jaroslavu Poglarovi. Přejeme
vě. K řešení strahovského problému kapitola.
Cinu další Cin.
vznikla vládni komise, závěry však
Drahuše Proboštovi
-cp-
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ČESKOSLOVENSKO
MÁ STÁLE JEŠTĚ ŠANCI"

Americký ekonom českého původu PhDr. Jan Vaňous, ředitel
a spolumajitel firmy PlanEcon, Inc. v USA, která se zabývá
studiem Sovětského svazu a východní Evropy. PlanEcon sídlí
ve Washingtonu D.C. a své analýzy prodává vládním i nevládním organizacím celého světa. Dr. Vaňous se účastnil v Československu diskuse u kulatého stolu mezi čš. a americkými
ekonomy, která se konala 25. - 27. září 1989 v Praze. Využili jsme této příležitosti a položili mu několik otázek.
Rozhovor jsme vedli v češtině.

Reformní procesy jsou v představách obyvatel Československa spojeny spíše s obavami z negativních
důsledků těchto procesů než s nadějemi na zlepšení situace. Domníváte 3e,
že je možná provést v
Československu ekonomické reformy
bez většího poklesu životní úrovně, pádivé inflace a nezaměstnanosti.?
Pane doktore, vaše vystoupeni při let plnokrevnou rozvojovou zemí. Pokud začínáte r<jformu za stavu
čs. - americké diskusi u kulatého Současná Československo_ přes sta- obrovské
zadluženosti,
demoralistolu jste nazval "Československágnující Životní úroveň a mnoho
zace a rozkladu trhu jako v Polekonomika - nadcházející boj o jiných prob lámu je přece jen urči- sku, je těžké dosáhnout v krátkém
přežiti". Co vás k torru vedlo? tým ostrovem stability ve srovnání čase nějakých pozitivních výsledMezi průmyslové vyspělými zeměmi se sousedními zeměmi východní Evro- ků. Navíc nepovažuji za správné
dosáhlo Československo
smutného py. Domníváte se, se je možná sou- stále
srovnávat
Československo
prvenstvi. Během posledních pade- časnou relativní stabilitu udržet - dříve • průmyslově vyspělou zemi
sáti let doznalo největšího propadu i v budoucnu? Popřípadě ::a jakou - s jejími sousedy, kteří, i kdytjy
v relativní úrovni ekonomického cenu a jak dlouho ještě?
nedošlo k Jaltě, by pravděpodobně
rozvoje. Zatímco v třicátých letech Problém
československa
je, že nepatřili k dynamicky se rozvíjeneměly české země hrubý domácí současná relativné vysoká životni jícím ekonomikám. Při každé reforprodukt na obyvatele o mnoho úroveň ("vysoká" v rámci východní mě musí být nejdříve hůře, aby
nižší než Belgie, koncem osmdesá- Evropy) je dosahována na dluh, později mohlo být lépe. Ovšem
tých let to bylo již sotva 50 %. a tudíž je dlouhodobě neudržitelná. v československu je určitá naděje,
Belgickou ekonomiku přitom nelze Je sice pravda, že československé že se reformu podaří provést pouoznačovat v posledních padesáti zadluženi na Západě je zatím malé, ze s mírnou inflací, jen s určitou
letech za příliš dynamickou.
ale vnitřní zudlužení země je jedno strukturální
nezaměstnaností
a
Československo,
kteří začínalo z ncjvétších. Projevuje se v opo- bez většího poklesu životní úrovpo prvé světové válce s jednou třebovaní základních fondů (nejen ně. Je však třeba podtrhnout,
z nejsilnéjších měn v Evropě, má výrobuí-ih) bez příslušné obnovy, že čím více se bude reforma odklányní na černém trhu směnou rela- ničení životního prostředí, zane- dat, tím větší budou náklady na
výchovy
podnikatelského její realizaci a tím větší bude rizici neuvěřitelných 50 Kčs za dolnr, dbávání
což znamená pěti až sedminásobné ducha aj. Např. zanedbání Prahy ko pádivé inflace, masové nezaodchýleni od parity kupní síly. se v současné době odhaduje na městnanosti a prudkého poklesu
Rovněž
podíl Československa na zhruba 100 miliard korun. Ročně životní úrovně.
světovém obchodu dramaticky po- je třeba na udržení stávajícího Domníváte se, že Československo
klesl. Strojírenství, které bývalo stavu 10 7 15 mld. korun. To má stále ještě šanci zařadit se
pýchou československého průmyslu, znamená, že skutečné vydávaných mezi průmyslově vyspělé země svěprodává
nyní na konkurenčních 6 mld. korun ročně nepostačuje ta a za jákých podmínek?
západních trzích za ceny, které ani na zastavení chátrání. Obnova Ano, podle mého názoru Českoslodosahují poloviční až čtvrtinové životního prostředí bude pravdě- vensko má stále ještě šanci. S
úrovně ccn analogických výrobků podobně záležitostí několika gene- relativně vzdělaným obyvatelstvem
vyráběných technologicky
vyspě- rací. Snaha o okamžité řešení vni- a
komparativně levnou pracovní
lými
západními
firmami. Zásoba třního zadlužení by vedla k prud- silou by mohlo být schopné soutěžit
kapitálu v zemi je pravděpodobné kému poklesu životní úrovně, a na světovém trhu, kdyby se ekonejzastaralejší
v
celé
východní proto odstranění vnitřního zadlu- nomický
systém
převedl rychle
Evropě, a tím i v celé Evropě. žení bude třeba rozložit na delší na systém tržní, opírající se o
časové
období
a
případně
částečPokud nebudou zlomeny výše nastísoukromé podniky a ziskový motiv.
něné negativní trendy, českoslo- ně převést vnitřní zadlužení dc Československo má stále ještě spouvensko se stane během 20 - 30 vnějšího.
stu podniků, které jsou uznávány
na Západě (plzeňské pivo, české
sklo, nákladní vozy Tatra aj.).
Při soustředění se na rozvoj tohoto
tradičního zpracovatelského sektoru
by mělo možnost v poměrné krátké
době dosáhnout značného zvýšení
jen
na
nejnutnější
životni
potřeby
V době, kdy i generální tajemník
exportu. Dovolením přímého cizího
M. Jakeš přiznává svým podříze- - na bydlení, topení, ošacení a investování ve význačnějším měřítným, že současná vedoucí strana jídlo. Navíc žili v neustálých ku a, soustředěním se na západní
pracovala
za první republiky v obavách, že budou z práce propuště- investory, kteří mají celosvětovou
demokratických
podmínkách, kdy ni, že se z nich stanou nezaměst- prodejní sí{, by mohlo získat nové
denní tisk již nezatracuje zcela naní. Československo bylo kapita- trhy pro tradiční čs. výrobky.
T. G. Masaryka, není bez zají- listickým státem.
To by byla podstatné lepši stratemavosti si přečíst, co se dozvídají
gie, než se pustit do tzv. "high
Boj pracujících s kapitalisty
žáčci čtvrfáčci z učebnice vlastivě- nebyl snadný. Ti nej odvážnější, technology", která by znamenala
dy v kapitole o vzniku a vývoji kteří věřili, že se podaří těžký tragédii pro čs. ekonomiku, protožo
československa:
život změnit, založili v květnu by nebylo možné- překonat značné
1921 Komunistickou stranu Českoslo-již existující zpoždění. V neposled"Pracující očekávali, že nový stát
bude k jejich potřebám spravedli- venska. Komunisté vedli často pra- ní řadě by Československo mělo
vější než zaniklá Rakousko-Uher- cující do stávek. Tehdy dělníci vytvořit své vlastní multinacionální
které by pronikaly
zastavovali výrobu a odmítali pro společnosti,
sko. Po vzoru' VfíSR usilovali o
ven
pomocí přímých investic v
kapitalisty pracovat. Po osmi leztiárodnění dolu, bank, továren
a velkostatku. Ale .zklamali se. tech byl zvolen do čela KSC Klement západní Evropě. Tím by si zajistilo
význačnou globální úlohu pro určiPřes všechny slibovaná zněny nako- Gottixiiá. Pod jeho vedením komunisnec vše zůstalo v majetku kapita- té předložili všem pracujícím spo- té omezené množství svých podnilistú - továrníků, velkostatkářů,lečný, smělý plán: změnit kapita- ků, které budou operovat v celolistické Československo v Českoslo-světovém měřítku. Bez přijetí této
bankéřů, podnikatelů. Ti všichni
agresívní strategie směrem k interbohatli i v nová republice z práce m vensko socialistická."
se
československo
dělníku a ostatních zaměstnanců, /Z učebnice vl.i^tivčdy pro Čtvrtý nacionalizaci
kteří pracovali v jejich podnicích. ročník základních škol, 7. přepra- stane rozvojovou zemí v relativně
krátkém čase.
cované
vydání, SPN, Praha
1987,
Pracující lidá, kteří se živili
str. 152/
jen prací svých rukou a hlav, neměli lehký život. Vydělávali si často
-epLN

Lrepublika podle vlastivědy
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Další nedomyšlený zákon
Nemůže být šEastnější společnost A hotovo, čistě psychologicky by
než ta, jejíž členové ctí zákony. mě zajímalo, co si autor předlohy
To je stará pravda. Jenomže není
takového zákona vůbec představoval,
zákon jako zákon, ne každý lze
když tuto větu a další podobné
ctít a řídit se jím. Vůbec ne pro psal? Co si od nich sliboval? Komu
nedostatek dobré vůle nebo občanje adrosoval? Pracovníkům plánovaské kázně, nýbrž proto, že to pros- cích orgánů, kteří nejlépe vědí,
té
"technicky"
nejde.
Současné
že z povahy věci nic takového nejde
zákonodárné vzepétí odhaluje straš- a nikdy v minulosti se jim to nepolivý
civilizační
propad
vědomí dařilo, přestože se o to vždycky
toho, co je to právo, zákon, jaká
snažili?
Poslancům
Federálního
má být jejich funkce ve společnos- shromáždění, aby mohli vyváženost
ti, co vůbec zákonodárce může a . a
skloubenost
plánů
vyžadovat?
co nesmí chtít. To, co předvádí Generálnímu
prokurátorovi,
.aby
zákon o národohospodářském plánová- mohl
plánovače
za
nevyváženost
ní, je novým posunem ve směru dávno a
neskloubenost
plánů
žalovat?
započatého matení a zneucEování Soudcům, aby je mohli soudit?
práva a představuje současný vrchol
Je to zvláštní. Zákon, který
dokonalosti antiprávního (ale také
antiekonomického) .myšlení,
které má takové obrovské ambice, musí
snad ani nemůže mít v néjaké jiné nakonec dopadnout tak, jak to odpovídá pojetí práva./.'z něhož vyšel.
zemi obdoby.
Vyšel z přesvědčeni, že právo je
jen "jevovou formou" procesů, kteSvého času jsme se smáli výrokům
ré se samy od sebe vyvíjejí histojako "poručíme větru, dešti". Zákon
o
národohospodářském
plánování ricky nutným směrem. Právo je něco
vSak jde ještě dál: už neříká, jako _ slupka, která čas od času
nechci, aby pršelo o senách, nýbrž praskne a může být nahrazena jinou
rovnou, o senách neprší. Pro3té slupkou. Z noci takto nahlížených
zákonů se skutečně nemůže pohnout
a jednoduše, jako v S 5: Státní
ani lísteček na vrbě. Jejich připlány československé socialistické
republiky
jsou vnitřně vyvážoné . jetím .GC nestane vůbcc nic. Jen
libovůle
plánovačů
a
vzájemně skloubené dokumenty. pokračující
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si dala jméno zákon a jen slova
jsou- ještě dále od významu, který
od nepaměti měla.
V
zákoně o národohospodářském
plánování jsou skoro všechny vrstvy
myšlenkového
chaosu,
který
vládne
ve společenských vědách.
Některé
pasáže
jsou
oznamovací
věty z učeboice politické ekonomie
socialismu.

Jsou

tam

ale

také

o-

zvuky sovětské školy optimálního
plánování- ze 70. let, která vznikla ze zklamání politickou ekonomií socialismu. Tato škola byla
vedena matematiky a fyziky, kteří
pro
oprávněné
tušení
neúspěchu
ve svém vlastním oboru dezertovali
do společenských věd, kde stejně
oprávněně tušili neomezené možnosti. Bylo by zábavné vystopovat,
jak se výhonky této dne3 zapomenuté školy dostaly přes nudné výzkumné zprávy našich druhořadých
ekonomů se sklonem závidět matematikům jejich možnost být exaktní
až do zákona o národohospodářském
plánování. Jen kdyby to nebylo
tak vážné. Je tam dokonce i kus
jakéhosi
výzkumnickéhov
cynismu
a vyděračství,( který dobře ví,
že tonoucí potřebuje stéblo a 'Že
by byl hrozně rád, kdyby toto stéblo mohlo mít vědeckou .podobu dvojitého integrálu. Tak proč mu ho
nehodit a nenabídnout optimalizační metody? Je tam i čerstvá vrstva, nebo spíše poprašek, který
dopadl zrovna v době, když se text
zákona sepisoval a autor právě
odložil noviny - skoro by se dalo
zjistit jejich datum.
-šk-

Dýchejme zhluboka, dýchejme rychle i/
Jan Neruda byl rád vším, čím'byl. Nemám důvod pochyIvan Bunin ve "Vesnici" předkládá čtenáři tento
bovat o upřímnosti tvrzení básníka Hřbitovního kvítí zážitek. Viděl, jak mužik v malém vesnickém rybníčku
a autora skvělých fejetonů. Ostatně, čím vším byl? plaví dobytek. Dobytek se špláchá, mužik se špláchá,
Chudým studentem. Nešlastným milencem. Redaktorem dobytek vykonává do rybníka malou i velkou potřebu.
Je parno. Mužik se sehne a s chutí pije rybniční vodu.
Národních listů. Kolosem ěeské literatury.
čím vším však mohl být, kdyby v datu narození neměl "Co to děláš?" volá zděšený spisovatel. "Vodu piju,"
rok 1834, ale rok 1034 a kdyby si podržel svůj charak- odpovídá po pravdě mužik. "Ale jakou vodu?" - "Jakou,
ter, svoje myšlení a postoje? Třeba skladníkem mohl jakou. Obyčejnou. A vy snad doma pijete cukrovou?"
být. "Hej Nerudo!" uslyšel by v okamžiku, kdy se mu Jaké je z toho naučení? Tragédie není v tom, že mužik
v hlavě honily Písně kosmické ěi když právě uvažoval pil vodu z rybníka. Tragédie je v tom, že si jinou
o železném kroku, kterým přirazily batalióny dělnické.vodu k pití ani představit nedovedl. Na svahu vedou"Je tu IFA s osmi paletami coca-coly!" Je možné, že cím k onomu mužikovi jsme. už- urazili slušný lán cesty.
by si zamumlal poslední nápad "my bychom vzhůru, k Nebol dovede si občan Pardubic či Hradce Králové přednebesům, a "jsme zde zemí jati", a šel by na to. Osm stavit čističku odpadních vod ríěsta Norimberka? S
palet, to Je 266 přepravek po 25 kilogramech, každou takovou kapacitou, že ji polovinu pronajímá magistrát
dvakrát do ruky, to už se dá cítit. Kdyby si pospíšil, průmyslovým závodům? Těžko, když oni" nemají vůbec
mohl by se pak hodinu jjěnovat domúšlení nápadu. Déležádnou. Buninův mužik 0 nezávadné vodě také nikdy
.však ne, pak přijíždí sudová plzeň a musel by přiku- neslyšel.
lo vat.
Dýchejme rychle, přátelé. Dýchejme zhluboka. Už
Byl by i po takové zkušenosti Jan Neruda rád vším, brzo nastoupí do Sanopsu první pacienti. Vy to nebudečím byl?
te, pro vás se nestavěl. Vy si můžete jít zakřepčit
do Paláce kultury, aby se občas zaplnil, když už jedTakové a podobné myšlenky mne napadají každé pondělí
ráno, když vstávám do roboty. Popuzuji mne takové nou 8 toji.
myšlenky, to ano,- avšak zlobí mne něco jiného: že
Co drahé je a co drahé není? Odlučovače jsou drahé.
si musím k čistým montérkám přibalit i vlastní plíce. Sto dvacet tisic dětských alergiků drahých není. ČisJá vím, že je sám potřebuju; problém je však v tom,
tičky vod jsou drahé. Děti dopované dusičnany drahé
že z velké části je zadarmo musím půjčovat státu. nejsou. Katalyzátory do výfuků jsou drahé. Naše plíce
Musím totiž každý den přefiltrovat tolik a tolik ku- drahé nejsou. Zahraniční léky jsou drahé. Naše zdraví
bických metrů kyslíku 8 kysličníkem siřičitým a s drahé není. Už udělám konec žalostnému otčenáši a
jiným' neřádstvem. Aiáme my to u nás dobře zařízené. řeknu rovnou Amen: drahá je neschopnost!
Disponujeme největším počtem nejvýkonnějších a nejspo- Jestli si ted myslíte, že začnu rozvíjet koho čeho
lehlivějších odlučovačů a lapačů. Patnáct miliónů či neschopnost, jste na omylu. Už jen nápověda českému
jich pracuje den co den, noc co noc, bez jediné hodiny čtenáři v dnešní době by byla urážkou jeho inteligenpřestávky a to by v tom musel být čert, abychom pat- ce. Skončeme piloto radostněji, totiž nadějí. Vzduch
nácti milióny plic vzduch trochu nepřefiltrovali! s neřádstvem všeho druhu totiž dýcháme všichni.. BuPravda, dětské plíce toho tolik neudělají a ani, bohu- doucí pacienti nového Sanopsu jako pacienti na klinižel, tolik nevydrží, no, to je daň pokroku, co bychom kách, kteří musí po večerech pobíjet šváby. Čistý
chtěli. Odlučovače a lapače jsou drahé, moc drahé. vzduch se nedá vypěstovat jako zaručeně nezávadné
To •bude -est pravda. Stojí prý tolik, co samotná elekpotraviny či zaručeně nezávadné nápoje jen v malém,
trárna. To bude asi také pravda. Za jeden nepotřebný omezeném množství. Je pro všechny stejný. Takže se
Palác kultury na Pankráci a za jeden prominentní Sa- možná dočkáme. Do té doby dýchejme zhluboka, přátelé,
nops v Motole by však jeden odlučovač byl. To je-taky dýchejme rychle. Abychom těm budoucím udělali u nás
pravda. Avšak nekverulujme, přátelé. Dýchejme zhluvzduch trochu dýchatelnější.
boka, dýchejme rychle!
Jiří Hanák
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PŘED PLÉNEM A PO PLÉNU
Po každém
zasedání Ov KSSS,
kde dojde k personálním změnám,
se na Západě objevují úvahy o
tom, do jaké míry se tím Gorbaéov
posílil, ěi naopak, časem se pak
vždy ukáže, že nejde ani tak o
odchod jednotlivců, ale o sílu a
vliv aparátu jako takového, který
vždy regeneruje a najde si nové
tlumočníky svých
zájmů i mezi
mladšími.
Mnohem
podstatnější
proto je, zda toto jednání posunulo
vpřed řešení národnostní otázky.

již carským
Ruskem, přerušené
do jisté míry v prvních porevolučních letech, v plné síle obnovené
ve třicátých letech a prodlužované
i přes éru Chruščova až do poslední doby. Její negativní důsledky
nelze překonat bez odhalení příčin.
Teprve
přestavba, demokratizace
a glasnost obnažily tuto Achillovu
patu. Nebylo to však zásluhou
prozíravého centra, ale odporem
obyvatel těchto oblastí.

Sovětští politikové a publicisté
nezkoumají hluboké a dějinné zdroje
konfliktů a vysvětlují je pouze
ze stalinských represí ěi chyb
Brežnévovy éry. Mnohé však už
začalo za Petra Velikého ěi Kateřiny
II. Rusko vysílalo vojenské expedice kozáků do okolních území nikoho
nebo
do sousedních slábnoucích
říší. Jenže ostatní koloniální říše
světa se po roce 1945 už dávno
rozpadly či proměnily ve společenství ekonomických zájmů. Sovětský
svaz se v modernizaci těchto svazků o několik desítek let opozdil.
Transfery obyvatel se neprávem
vydávejí za Stalinův vynález, ač
jsou už od prvních chvil spojeny
s utvářením ruské říše. Po dobytí
Krymu odtud Kateřina II. vypudila
na tri sta tisíc Tatarů. Povolžšti
Němci, které tato carevna, jejich
krajanka, povolala do Ruska, byli
za první světové války "úkazem"
cara Mikuláše II. vy vlastněni a
těsně před revolucí měli být vyhoštěni ze země. První bratrskou
internacionální
pomoc
poskytl u
Világose ruský car mladému císaři
Františku
Josefovi, čímž oddálil
rozpad
habsburské monarchie o
sedmdesát let. Všechno je třeba
zasadit do historického kontextu.

Samozřejmě
je zde ještě stín
turecké
genocidy
na
Arménech
v první světové válce, který zatéžuje vztah mezi Armény a Azerbájdžánci. Nebo sociální zdroje napětí: milión mladých nezaměstnaných
Uzbeků, statisíce dalších v ostatních
střcdoasijských
republikách
a také v Moldávii. Dále masová
migrace rusky mluvícího obyvatelstva do baltických republik a Moldávie, která silně změnila národnostní složení. Místní národy se
naprosto
právem
dožaduji toho,
aby se z jejich národních jazyků
staly jazyky státní. V praxi to
znamená,
že má být obnoveno
školství v
národních jazycích i
právo
používat těchto jazyků v
úřadech i na veřejnosti. Jazykem
všesvazové komunikace má zůstat
nadále ruština. Vzniká ovšem nový
problém ochrany rusky mluvících
menšin a jejich práv na těchto
územích. Vynořuje se i otázka
ochrany polské menšiny v Litvě.
Situace je křehká a vyžadovala
by maximum tolerance. Jenže kde
se jí měli uéit? Místo toho Rusové
na Baltu a v Moldávii organizují
protestní stávky, volají po "vojenském řešení" a po vládě silné ruky.
Jsou to plody dlouhodobé
výchovy, zaměňující internacionalismus s ruským hegemonismem.

Gorbaéov na plénu přiznal: "Říkám upřímně, že jsme si po dubnu
1985 ihned neuvědomili nezbytnost
takových
přeměn."
Oěinná bude
ovšem taková lítost až tehdy, kdy
bude doprovázena účinnými opatřeními.
Základní
příčina nespokojenosti
mnoha národů a' národností SSSR
tkví v rusifikační politice "jinorodcú",
prováděné
systematicky

Potud byla asi schůzka Gorbačova s prvními tajemníky důležitější než výsledné mlhavé usneseni
pléna. Odvrátila vyhrocení konfliktu, i když za cenu odkladu řešení
některých
požadavků
baltských
republik. Pokud si ovšem centrum
myslí, že se mu vlastně podařilo
věci zamítnout, pak se mu brzy
problémy
vyhozené oknem vrátí

MOSKVA

ušnice ve tvaru pravoslavného kříže, na ruce namotané řetězy z bicyklu. Ozdoba i poněkud děsivá zbraň.
Odznaky
s nápisem
"Ně
věrju"...
Nevěřím... Trička s "Gorbim", "perestrojka, dvnokracija, glasnost".

září 1989
Přistávám
na zářijovém šeremetěvu
po dvou letech, s napětím a zvědavostí. "Německé" letiStě už trochu
omšelé, tu a tam nesvítí světlo,
nejedou schody. Leč funguje netradičně hladce, a to je první překvapení,
rychlé
odbavení,
okázalý
nezájem o pečlivě vyplněné celní
a devizové prohlášení, nově zavedené červené a zelené ("nic k proclení") celní zóny. Snad jen podezíravý
pohled
vojáčka
v pasové
kukani zůstává tradiční. Za dvacet
minut před letištěm. Rekord.

Večer v hotelu varování od českých -montérů: po setmění nevylézat
ven, v rizikové situaci předstírat,
že jsme z Litvy nebo Lotyšska "mají
podobný přízvuk jako my a
Rusové s nimi sympatizují..." Nenosit více peněz, hotel radéji zaplatit hned, likvidovat šeky... Neprotestovat, když si neznámý člověk
bez
svolení
vytáhne
cigaretu
z
tvojí krabičky - to je místní zvyk.
Vyprávějí o masakru na trhu u Rižského nádraží - dvě bandy si vyřizovaly
účty
- střelba z pistolí
i samopalů...

Z ulic zmizely obrovské transparenty a lepenkové pomníky, přibylo
zahraničních
aut
a
milicionářům
se kývá u opaskům téměř metrový
pendrek. Je právě
Don
Moskvy
večer mítinky v ulicích, ohňostroj,
tradiční
"guljání"
v
parcích a
náměstích.
Moskevští punkové, ná-

Před
hotelem
skupinky
veksláků
a prostitutek.
Smělí se veřejně,
milice diskrétně odvrací oči.
Následuje
jx>řad
o
kriminalitě
v Moskvě - šokující čísla a záběry.
Dávám
za
pravdu
našim
montérům
a v duchu odvolávám plánované večerní
vycházky.
Obrázky
jako z
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dveřmi s větší naléhavostí. Stejně
se bude vracet bumerang hranic
mezi republikami ěi oblastmi. Byly
kdysi
stanoveny
zcela svévolně
bez přihlédnutí k hranicím etnickým.
Z národnostních rozporů se stává stále více boj všech proti všem.
Poláci v Litvě chtějí vytvořit vlastní národnostní oblast kolem Vilna,
Ukrajinci ze Lvova chtějí připojit
polský Chclm a Przemysl. Řečtí
katolíci a pravoslavní bojují o kostely. Na Ukrajině jsou tři zóny.
Levobřežní
je
převážně
ruská,
pravobřežní
ukrajinská. Halič a
Volyň jsou řeckokatolické, zatímco
velká ěást obyvatel Ukrajiny je
historicky
spjata s pravoslavím.
Kdo to všechno srovná a uklidní?
Nejnebezpečnější je konflikt kolem
Náhorního Karabachu. Azerbájdžánci chtějí Armény vyhladovět blOkádou. Co když se postaví na ozbrojený odpor při pokusu o proražení?
Buďou-li použity ozbrojené síly,
neovlivní to politiku demokratizace
a
glasnosti? Lze všechny tyto
rozpory řešit jen silou a zákazy?
Gorbaéov vidi řešení v tom, že
budou "rozpuštěny nacionalistické,
šovinistické a další extrémní organizace". Kdo však bude určovat
kritéria? V politbyru je polovina
neruských národů SSSR zastoupena
jen nepatrné. Budou za extrémní
vyhlašovány lidové fronty na Baltu
a v Moldávii, nebo i černosotněnská
Pamjat?
Místo jasné koncepce řešeni vidíme jen nouzová opatření ad hoc.
Odmítá se fedcralizace KSSS. Příklad Jugoslávie ukazuje, že ani
v tom není záruka zachování integračního
faktoru. Armáda
nemá
být rozdělena podle národnostního
principu. Ale jugoslávský příklad
opět dokazuje, že nacionální rozpory se mohou přenést i do armády
unifikované.
Personální
změny
by
mohly přispět k uklidnění,
kdyby do politbyra byli přibráni
představitelé
národních
sekcí
KSSS,
aby
se spolupodíleli na
rozhodování a řízení země. Udělat
tajemníkem pro národnostní otázku
Tatara, který se hned uvede výpady
proti
baltským
národům,
nesvědčí o prozíravosti. Odklady
nic neřeší, jen vrší nové problémy.
V SSSR jako všude jinde.
Milan Hubl
Chicaga
třicátých
let
ilůstrují
rozhovor
s
plukovníkem
milice.
Mluví se o raketingu - mafie vymáhá
zejména od bohatých družstev podíl
ze
zisku
za
"ochranu".
"Milice
selhává, je nepřipravená a amatérská. Proti nám stojí profesionálové..." Záběry
z dílen a garáží
milice:
zrezavělá auta,
srovnání
se
zabavenými
západními vozy, v
kterých
jezdí podsvětí...
Následuje
reklama,
zaplacená
milicí:
policie nabízí ochranu bytů pomocí
nejsodernější techniky...
Ráno na knižní veletrh. V ulicích fronty před prázdnými obchody, v podchodech a u stanic metra
už se zase objevili žebráci. Novinka: v parčíku u výstaviště se
na chodníku hrajou skořápky s velkými kalíSky. Spousta lidí kolem,
milicionáři pobaveně přihlížejí.
Veletrh se v Šestém ročníku výrazně mění na obchodní záležitost
- ubylo hesel a plakátů, přibylo
obchodníků,
kontraktů.
Ze
všech
stánků se usmívá Gorbačov a jeho
perestrojka
- ve všech
jazycích
světa. Obležená maďarská a polská
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Dvacet let
po
začátku
M. Kaddáfí
Když se před třemi lety v Libyi
udílely -měsícům nové názvy, bylo
září pojmenováno "fátih". Znamená
to začátek nebo též začátek mčsíce.
Do našich poměrů bychom tento výraz
ovšem převedli nejpřípadněji jako
Cnor. Protože zmíněné slovo v arabštině víceznačné, funguje v Libyi
na prvním místě jako jméno historické události. A heslu
"nebude
revoluce po revoluci Fátih" pak
v českých podmínkách odpovídá nejpřesněji
tvrzení o nepřípustnosti
"návratu před Cnor". Když ale vezmeme jiný oblíbený slogan, třeba
"Fátih je úsvitem nové epochy lidstva", napadne nás samozřejmě jako
ten pravý ekvivalent "Říjen". Podle
toho, jak vypadaly libyjské přípravy
na
letošní
"zlaté výročí
a svátek svátků", totiž první září,
kdy uplynulo dvacet let od svržení
monarchie, usuzovali bychom
nejspíš. Ze Fátih znamená přinejmenším
Cnor
i
Říjen dohromady.
Mluvilo se o čtyřech stech miliónech dinárů
(kupní silou odpovídají zhruba stejné částce v dolarech, podle úředního kursu více
než
trojnásobku) vynaložených na
to, aby tři nejdůležitější města
byla uvedena do slavnostní podoby.
Užitečné
zvelebování se kombinovalo so samolibou marnotratností:

expozice
se
spoustou
historické
a
církevní
literatury.
Britská
firma rozdává zdarma bibli v ruštině - obrovský zástup, zasahuje
milice. "Sovětskij pisatěl" nabízí
v letácích dokonale tištěných na
křídě pro rok 1989 Solžonicyr.ovo
Souostroví Gulag ve třech dílech
a pro rok 1990 sebrané Solženicynovy spisy v sedmi dílech. Rybakovy Děti Arbatu, Annu Achmatovovou
v nákladu 200 000 výtisků. Obrovská
návštěvnost,
milice
vlepuje
do
vzácnějších
knih
magnetické
proužky - ukradená kniha si u východu zazvoní o pomoc... Zázemí
veletrhu opět o dva roky horší
- voda v kuchyňkách odtéká do kýblů, které ochotné
(za reklamní
igelitové
tašky) bábušky odnášejí...
Ráno
Kalininka,
Petrovka
a s
velkou zvědavostí na Arbat. Záplava obrazů i "obrazů", spousta kýčů. Zklamání z portrétistů - některé
virtuózně
nahozené
skici
na přání zákazníků pečlivě stínují
a na závěr bílým štětečkem dovrší
dílo světýlkem v očích. Jako živé.

všeobecné bílení domů, spěšné dokončování
rozestavěných
budov,
asfaltování
silnic, zavádění pouličního osvětlení, instalace portrétů, hesel a slavobrán i pokusy
zajistit dodavatele takového ohňostroje, jenž by na obloze dokázal
vysvítit barevný portrét plukovníka
Kaddáfího,
vůdce
revoluce
Velký
fátih.
Ten se obrátil k národu tři týdny
před slavným dnem s otázkou: "Co
chtějí libyjští občané dvacet let
po revoluci?" - "Já sán odpověď
neznám," prohlásil. "Mohli bychom
při příležitosti dvacátého výročí
revoluce říci: máme už dost vojenské vlády - kdyby ovšem vojenská
vláda
ještě existovala. A mohli
byste žádat - dejte nám moc, protože
ji
chceme
vykonávat přímo
- ale tenhle požadavek se splnil
už v roce 1977. Dělníci by nohli
říci: Chceme dostávat svůj podíl
z výroby a sami chceme řídit továrny - ale to se už také uskutečnilo.
Propustit vězně? Vězení byla zbořena. Otevřít hranice se sousedy?
Stalo se ... Co tedy můžete
chtít?"
Otázka
je položena, zajímá mě
odpověď. A když slyším v televizi
od muže "z lidu", že si přeje upevnit
vládu
lidových
kongresů.
Skvěle zařízené gruzínské kulturní
středisko v nenápadné budově uprostřod Arbatu. Doporučuji - nádherné smalty, keramika, práce z kůže.
Jdu kolem výloh Izvéstijí - několikrát
denně
doplňují
aktuální
fotografie. Velký shluk lidí, rozhořčené debaty. Nahlížím přes ramena:
fotografie
z
manifestaci v
Litvě,
Lotyšsku,
Moldávii.
Nad
hlavami
transparenty
Russian
go
home from Litvial Hladí se usmívají, v zástupu několik důstojníků a milicionářů ve vzrušené debatě.
Se
svojí
ruštinou nestačím
sledovat, i když mnohé pochopím...
A dál, ulicemi prázdných krámů
a dlouhých front. Zaráží očividná
zanedbanost - Moskva se vždy pyšnila čistotou ulic. Unaven zpátky
do hotelu, v bufetu "na rohu" vyslechnu rozhovor dvou českých turistek. "V noci jsem sc. stěhovala
- mám v pokoji myši." Už vím, proč
v pokoji sice chybí mýdlo (v Moskvě
je nedostatek mýdla, pracích prostředků, nejsou cigarety, zápalky,
hořčice...), alo v koupoině jsem
našel pastičku na myši "Mado in
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snažím sc další radši zjistit soukromě. A dozvídám se: "To jsou
jen řeči. Pokrytectví a propaganda. Kdyby jim šlo opravdu o lidi,
nemuseli by se ptát. Bylo to špatné a je to horší..." Namítám: ještě
velmi nedávno se v obchodech stěží
našly
základní potraviny, nabídka
spotřebního
zboží
byla
mizivá,
válčilo se v Čadu, egyptští a tunisští dělníci museli odejit. Teď
se dá u soukromníků nakoupit všechno potřebné, vojenská síla se
už nedemonstruje tolik jako dřív,
usilovně
živené
nepřátelství
k
Egyptu bylo náhle zrušeno při květnovém
arabském
summitu,
hranice
s Tuniskem a Egyptem jsou z tuniské
strany
skutečně
volné* prostupné
a trosky budovy libyjské pohraniční
kontroly
zůstávají,
ohraženy
plůtkem,
při
silnici
do Tunisu
jako památník "Sjednocování Arabů.
Se
soukromými
obchody
a tisíci
příchozích • ze sousedních zemí jako
by se celková atmosféra uvolnila.
Slyším
vysvětlení:
"To
nejsou
podmínky
pro soukromé podnikání.
Všechen ten obchod je založen jen
na tom, že někdo přiveze zboží
z Tunisu, ze Sýrie či Libanonu,
tady ho prodá za cenu několikrát
vyšší, než jaká je ve státních
obchodech a skoupí za to ze státních obchodů to, co v nich ještě
zbývá. . Ano, dá sc jezdit do sousedních zemí, ale jinak se nic
nezměnilo.
Zrušená vězení? Stojí
tam, kde dříve. Samozřejmě že jako
dříve
i fungují. Vláda lidových
kongresů? .Jestli na schůze lidi
chodí a mluví tam, nebo zůstanou
dona a mlčí, výsledek— jo úplně
stejný."
Už rozumím. Není návratu před
Fátih. Ale i revoluční vláda odhodlaného vůdce má svá omezení.
Kaddáfí uskutečnil leccos ze svého
teoretického
programu,
ale
těm
nejtroufalejším
sociálním experimentům
se
společnost
přece jen
vzpírá. Což nejsou pozitivní kroky
posledních měsíců či let vlastně
negací
dřívějších postupů, které
vyvolávaly
nespokojenost
uvnitř
země a její mezinárodní izolaci?
Nebude revoluce po Fátihu, patrně
ne. Ale změny jsou možné a nemusí
být jen revoluční.
Miloš Koza
England". Děžurná diskrétně vysvětluje, že v Rossiji belgická firma
provádí deratizaci...
Kremelské
hvězdy
mi
svítí do
pokoje a já přepínám z kanálu na
kanál, všude se děje něco zajímavého. V televizi je minimálně filmů,
převládají diskuse, .besedy, aktuální
informace - maně vzpomínám
na naši televizi před dvaceti lety...
Přímý
záběr výslechu pomocníka
milice, který zabil v sebeobraně.
Ponuré obrázky z cely, nízké plechové dveře, omlácené zdi, klenby... Reší se otázka, zda policie
může pracovat bez pomocníků a amatérských vfízlů. Ostrý střih - běží
videoclip
s
rockovou
skupinou.
Následuje beseda - moderátor vítá
ve studiu profesorku marxismu-leninismu
políbením
ruky...
V noci
anketa o kultuře oblékání sovětských lidí: bulvárem, plným prachu,
dýmu, aut a rámusu provokativně
kráčí holka "jako zc žurnálu" oblečená
u
Zajceva...
reportér
zastavuje chodco a ptá so, jak
pokr. na str.14
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NDR: STÁT BEZ NÁRODA ?
Rekne-li se Polák, Madar či Cech, je zřejmé, že jeden
každý z nich je Polákem, Madarem nebo Čechem přirozeně, od přírody. Se stejnou klasifikací však nevystačíme u obyvatele Německé demokratické republiky.
Není to "enderák", to zní pejorativně. Není to ani
jenom Němec, i když jím je taky. Je to prosté - obyvatel N D R .
Jak je i z tohoto okrajového pohledu vidět, věci
kolem Německé demokratické republiky nejsou jednoduché a nic nenasvědčuje tomu, že komplikacím bude
brzy konec. Země vstoupila právě do páté dekády
své existence. Vířily bubny, cinkala turecká muzika,
duněly kroky pevné semknutých řad a nejistý stařecký hlas proklamoval úspěchy. Všechno to však překrýval
nadšený
křik
"Deutschland,
Deutschland"
tisíců mladých utečenců z N D R , nastupujících na
libeňském nádraží do vlaků směr Bavorsko. Vskutku,
desavcau, které poskytlo desetitisíce srpnových a
zářijových utečenců své bývalé vládě, nemohlo být
větší a ničivější. Jiná vláda, více nakloněná sebezpytování, by snad zakolísala a pokoušela se nalézt chybu. Vláda. N D R se však rozhodla pokládat něco podobného za slabost.
Koneckonců to není nikterak nová situace. Vždyf
za čtyřicet let existence prvního dělnicko-rolnického
státu na německé půdě opustilo tuto zemi na tři a
půl miliónu lidí. Obyvatelstvo se v této zemi vyměňuje
rychleji než generální tajemníci vládnouci strany.
Za čtyřicet let je Erich Honecker teprve druhý.
Objektivně nutno připustit, že N D R neměla od okamžiku svého vzniku na růžích ustláno. V době, kdy
Bizonie a později Trizonie se pomalu měnila ve Spolkovou republiku Německa a zakládala na budoucí hospodářský zázrak, platila N D R tvrdě reparace Sovětskému svazu, jako by válku prohrála ona. Až do
roku 1956 platila demontovanými a odváženými továrnami, patenty a ničenou infrastrukturou. Ne náhodou
právě v N D R jako v první "socialistické" zemi povstali už v roce 1953 dělníci proti nesnesitelným životním
podmínkám a jako první poznali bratrskou pomoc stalinských tanků. Pokus z konce padesátých lot učinit
z N D R pendant ke Spolkové republice co do blahobytu
skončil blamáží: musela být postavena berlínská zed.
Razilo se heslo "V/alter Ulbricht - to jsme m y všichni".
Avšak ani při nejextenzívnéjším výkladu nemohlo toto
heslo nahradit svobodu, tušenou za zdí, a blahobyt,
vytrvale se nedostavovavší. Obyvatelé se se svým
státem nesžili, zůstal jim cizí.
Přesto nenajdete v Evropě soudně uvažujícího člověka. který by vystoupil proti existenci Německé

pokr. ze str. 13
se obléká sovětský člověk. Hořké
odpovědi, hádky, vzrušené výkřiky
na kameru - "nám stačily pytle,
ale věřili jsme idejím!" Mladí:
"Už nám nestačí jedny džíny do
fronty na maso, do školy, do divadla..."
Na závér
tradiční rozhovor s
důstojníkem milice. "Je u nás Chicago?" "Není. Ale u2 zítra může
být!"
Při snídani si povídám se třemi
mladými
Moskvany.
"Perestrojka?
To
je příliS abstraktní pojem.
My syrapatizujem, ale naše mámy
nenají co dát do hrnce. Za Brežněva i Stalina nebyla svoboda, ale
bylo co
jíst..." Nadhodím naše
"jaro". "Naše generace se za rok
1968 stydí, byla to tragédie. Dnes
už víme, že vašo jaro bylo vaSÍ
perestrojkou...Skoda
zmařených
dvaceti lot..." Třetí dodává: "Ale
ny si svobodu už nedáme vzít!"
Srdečné se loučíme, když s politováním odmítnu prodat boty za 80
rublů... Penéz jb mezi lidmi spousta, ^chybí téměř všechno zboží.

demokratické republiky. Možná, že vznikla jako výsledek hry velmocí, bezesporu je však dnes pilířem evropské rovnováhy. Pilířem neodstranitelným, af se
líbí nebo nelíbí. Klíč k tomu je ve slovech francouzského spisovatele Mauriaca: "Miluji Německo tak moc,
že jsem rád, že existují Německa dvě!" Sjednocené
Německo si dnes nepřeje nikdo, to budiž řečeno jasně.
Z tohoto hlediska byla druhá světová válka teprve
včera.
Německá demokratická republika tedy existuje a
bude existovat. Avšak jak a jaká? Něco se musí změnit, a to zásadně. Pouštění žilou bylo podvázáno uzavřením hranic. Lipskými, dráždanskými a postupimskými ulicemi se však nese volání demonstrantů. Chtějí svobodu, volají Gorbačova a prohlašují, že chtějí
zůstat doma. Nejsou to už jen skupinky. Demonstranty se počítají na desetitisíce a sdružují se do "Nového
fóra", neopozičního sdružení, hledajícího dialog s
vládou. Zásadní reformy politické i hospodářské stojí
ve dveřích. Nevidět a neslyšet je mohou jen slepí
a hluší.
O d staré vládnoucí gardy se ovšem doopravdy nic
novějšího už nečeká. Aktuální je výměna i na nejvyšším postu, by{ už z prostého důvodu biologického.
V této souvislosti jsou nejvíce v kursu čtyři jména,
člen politbyra Egon Krenz do nedávná platil za jasného korunního prince. Nedá se považovat za liberála
ani za reformistu. Dvaapadesát let, podpora Moskvy
prý dnes velmi nejistá. Gúnter Schabowski, 60 let,
šéf východoberlínské stranické organizace. Náš tajný
tip. Hans Modrow, oblíbený dráždanský tajemník s
pověsti mírného reformátora. Není členem politbyra,
dává se m u jen málo vyhlídek. A konečně Markus
Wolf, bývalý náměstek ministra státní bezpečnosti.
Citujeme z německého tisku: "Jednoznačně muž Moskvy. Intelektuálně brilantní, politicky ctižádostivý,
0 situaci v zemi nejlépe informovaný, přítel glasnosti.
Není členem politbyra." Potud známí následníci.
Všechno může být samozřejmě zcela jinak, v každém
případě však Německá demokratická republika spěje
ke změnám rychleji, než se donedávna očekávalo.
Přísnost státu jako vzpruhu výroby budou muset
1 tam rychle odložit do rekvizitárny, "nové myšlení"
do nekonečna na Odře a Nise přešlapovat nebude.
Stát a národ se dosud v N D R míjeli. Změny by daly
šanci na setkání těch dvou. Slcví-li stát hodně ze
svých prusko-stalinských navyklostí a projeví-li ten
druhý porozumění a zdrženlivost. Míra oběti nebude
stejné. Pro národ to bude těžší.

Cestou ulicemi navštívím "Kooperativnij tualet Lilija". Za 1 rubl
teplo, čisto, toaletní papír, mýdlo, tlumená hudba... a evropský
záchod. Nelituji deseti korun...
Povídám si s taxikářem. Studentem. "Ekonomika není nejvétší problém. I když jsme dneska na dné
absolutně ve všech oblastech. Problém není nakrmit lidi - problém
je dostat lidi * z Soku nad tím,
že jejich dédové i otcové utratili
život pro chiméru. Ze všeho nejvíc
nám hrozí občanská válka!"
Odpoledne v TV pořad o tlupách
mládeže,
žijících
na
Kazaňskén
nádraží
v odstavených
vagónech.
"Vakzal - dom moj rodnojt" Mladí
bez práce, ráno z nádraží vyrážejí
do města, na tržnice a do ulic.
Žebrají, vekslují. Mezi nimi i
spousta dětí. "Jak dlouho jsi - v
Moskvě?" "Nevím... pět měsíců..."
Ukazují zabavené zbraně - řetězy,
bodáky, dýky, naostřené tyče, železné pruty...
V noci houkačky, megafony a ruch
v ulicích. Televize přenáší záběry
z velké razie ve městě - nádraží.

-jihlihopalny,
veksláci,
prostitutky... Zadrženo téměř 7 000 lidí,
zabaveno 100 litrů samohonky, 800
litrů "brjagy" - údajně ještě větší
svinstvo.
Milice vynáší ze
sklepů
dešti lační přístroje, na
stolech zabavené zbraně: pistole,
samopaly, nože, řetězy, zahlédnu
i populárního čs. "škorpióna"...
Ráno hlásí rozhlas, že tu noc
došlo v Moskvě k sedmi vraždám.
Chystá se zasedání k národnostním
otázkám, před Kremlem je rušno,
jdu se podívat k budově ÚV KSSS,
jestli nezahlédnu Gorbačova. Kamera nad vraty se pohne, z průjezdu
vyjde milicionář a nekompromisně
ukazuje
"uchodí". Vracím
se na
Rudé náměstí, plné stojánků "barevná fotografie na počkání". Před
mauzoleem jen hlouček zahraničních
turistů, je zavřeno. Stalin s nachýlenou
hlavou
dosud
vykukuje
za mauzoleem, ale povídá se, že
už dlouho nebude.
V ulicích občas potkáván "afghánce" v maskáčích, na klopě odznak s nápisem "my za vás - a co
vy?" V
televizi pořad americké

ftlJEN

1989

Říjnový
sjezd - přesněji řečeno
sjezdy
- madarských
stran
se
pyšní cpitotcm "epochální". Díváme-li se na věc z širšího mezinárodního a historického hlediska,
epochální
událost
to
bezesporu
je.
VÍdéno
z úzce
maďarského
pohledu s dohledem pouze do nejbllžších týdnů, nazvala bych celou
záležitost pohřbem bez nebožtíka.
M S D S neexistuje. Zanikla, dalo
by se říci, evolučním procesem.
Stejně tak vznikla Maďarská socialistická strana: zvykněme si na
zkratku MSS. Její program sleduje
stejnou cestu jako nedávné přestřižení ostnatých drátů a odstranění
elektroniky
na
hranicích.
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nároky na svůj podíl v zaniklé
alianci. Nová strana se v prvních
hodinách
své existence dědictví
zřekla,
další, vzniklé z
MSDS
natahují ruce.)
Jsou
i
zapeklitější
problémy:
exponent jedné ze "skalních" frakcí hovořil asi před měsícem (vysílal
pražský
rozhlas) o předsjezdové
kampani. Probíhala konspirativním
způsobem: emisaři objížděli župní
sekretariáty a závody, sčítali dušičky a rozdávali sliby a hrozby.
Zda
nerozdávali
i něco
navíc,
není jasné, nebof exponent, který
odhadl, že mohou počítat s 250
tisíci
přívrženců,
jednoznačné
prohlásil: máme i zbraně a v pří-

ZEMETRESENI
ve Střední Evropě
Že nešlo o
symbolické
otvírání
oken ukázala trasa východoněmeckých turistů letos v září. Je to
program,
který
vede
maďarské
demokraty
do
řad
pokrokových
levicových stran Západu, k Socialistické internacionálc. Takto globálně nazíráno je vítězství radikálního reformního křídla v bývalé
MSDS
úspěšným vyřešením vleklé
politické krize. Ale:
MSS si ne vy šlápla vstříc světlým
zítřkům
bez
obtížného
balastu.
Vyskytly se hlasy, zda nejde jen
o změnu názvu při zachování starého obsahu. To určité ne. Ale nová
étrana s sebou vleče potencionálního nebožtíka, a s tím bude ještě
mnoho starostí a zdržování. _ Vleklý
spor o majetek M S D S byl obnoven
hned v prvních hodinách po jejím
zániku. (Státní strana byla dotována státem a jako vedoucí síla si
brala
podle
vlastního
uvážení.
Její pouze
nemovitý
majetek je
dnes odhadnut na 1 162 370 000
forintů. Jisté pokusy o ulití nějaké
té kapky - na podnik o jedné
osobě - už byly zaznamenány a
není jasné, zda jde o konečnou
částku. Odlukou státu od strany
nastává situace, kdy stát uplatňuje

hudební a taneční skupiny vo prospěch afghánských invalidu. Peníze
z koncertu na nákup protéz... Ha
jevišti invalidi z Vietnamu a z
Afghánistánu.
V
maskáčích
jsou
si hrozně podobní. A v krku mám
knedlík...
Za pár dně jsem se zamiloval do
televize: komentátor uvádí aktuality, zakoktá
so, proraiňto, já
to mám napsaný, asi jsem přečet
jinou řádku, smích i za komorou,
potom vážně čte dál. To vše v oficiálním programu, a já vzpomínám
na vyhaslou obrazovku doma.
Joště do ulic než se .setmí: ze
šedivých fasád 3vítí pe3tré štíty
družstev + lékárny, masáže, pečivo, kavárny, záchody, obchody s
džínsovinou... Kupuji trika s pereš trojkou, slečna za pultem jo
vlídná, ochotná, příjemná... Platím
17 rublů za tričko.
Jo osm hodin, chodby v hotelu
se
rozduní
pravidelnou
požární
a evakuační instruktáží z reproduktorů, ve všech světových jazycích. Zesiluji zvuk na televizoru:
beseda o nacionalismu. Moldavský

padé potřeby dokážeme zorganizovat i ozbrojený odpor.
Tak. Odhaduji, že tato frakce
odchází do Marxlcninské dělnické
strany - pokud zůstane u názvu.
Jak početnou zálohu asi zanechává
v MSS? A kterým smérem potáhne
srdce Komunistickou stranu Madarska?
Jakou
taktiku
předvedou
v nejbližších týdnech? A je rozhodnutí Graszů, Bereczů atd. konečné? Veškeré odpovědi by se pohybovaly v oblasti spekulací. Jisté
je pouze to, že jakékoli šavlovačky
mezi frakčními skupinami a stranami podstatně oslabují i šance M S S
v
parlamentních volbách na jaře
příštího roku. Je to destabilizační
faktor, který svou úlohu - negativní úlohu - bude hrát i v realizování
ekonomické
reformy.
A
ještě jedna věc je jistá: nikdo,
doma ani v okolních státech, nepřehlédl velice srdečný tón gratulace,
s
níž pozdravil
Gorbačov
šéfa
MSS Nyerse ihned po jeho zvolení.
A význam vzniku M S S z hlediska
historického? Tady je ono "epochální"
plné na místě. Sedm z
deseti desetiletí 20. století trval
experiment, slibující vizi komunistického svéta se všemi atributy,
účastník: "Podle některých západních specialistů - protože naše
oficiální
statistika
do
dnoška
neexistuje
- stála kolektivizace
Sovětský svaz 14 miliónů obětí..."
Ředitelka střední školy: "Minulost
jo příliš strašná, než bychom ji
mohli ukázat dětem. Ale co je potom vlastně máme v dějepisu učit?"
Následuje reportáž o zavádění počítacího systému v zasedací síni
sněmovny. Americký počítač, diskuse o možných chybách v hlasování
a možnosti jeho ovlivnění. Operátor od 'počítače bude pod přísahou... Zprávy: minulý týden pronikla zločinecká skupina do vojenského území v Kerči, zmocnila so
samopalů, střeliva, granátů. Zmizela beze stopy. Tádžikistán: odhalen
volký obchod
s narkotiky
v hlavní
nemocnici.
Rozhovor s
plukovníkem KGB: "Musíme, se naučit
bojovat s organizovanou mafií alespoň tak jako Italové. Konsultujeme s italskou protimafiánskou brigádou. Víme, žo jsou kontakty mezi
naší a italskou a americkou maiií..."

jež stranická propaganda "jásavých
zítřků" vymýšlela na běžícím pásu.
Realita
soustavného
zbídačování,
devastace hmotných i duchovních
hodnot, likvidace desítek miliónů
nevinných
lidí, mravní marasmus
- to všechno byl "nahý král".
V
polovině 80. let se konečně
tato nahost poodhalila a na prahu
90. let se maďarští levicoví demokraté odvážili vyvodit praktický
závěr
z
poznaného:
experiment
se neosvědčil. Jeho podstata, která
lákala
milióny
nadšených
snílků
pod
prapory
vousatých klasiků,
tj. vyřešení
sociálních problémů
a
svobody
osobnosti,
se zcela
vytratila, ba v bojích o čistotu
ideje
se
stala
"trestuhodnou
demagogií
buržoazních
živlů".
Maďarští
včerejší komunisté sc
odhodlali
konfrontovat
zákony
stalinsko-brežněvovsko-maovsko-rákossiovského učení a jeho důsledků
s
potřebami
člověka,
zakořeněného
(vzdor
excesu
posledních
40
let)
ve
středoevropské civilizaci a žijícího
na prahu 21. století.
MSS je tedy třeba chápat jako
výsledek této konfrontace a jako
pionýrský počin v našich zeměpisných šířkách. '
Helena Němcová

v<?rs
Budím so do desátého moskevského rána a v duchu třídím zážitky.
Uvažuji o česku a přemítám o tors,
co asi v dnešní Moskvě vidí naši
četní funkcionáři na svých služebních
cestách.
Myslím na to,
co asi doma vyprávějí účastníci
Vlaků
družby.
Sestavuji
seznam
lidí, které bych z těch či oněch
důvodů vyslal do Moskvy na povinný
- aspoň měsíční - pobyt. A trochu
smutně naposled vyhlížím z okna
na udřenou, ustaranou, uštvanou,
ale
žijící a doufající Moskvu.
Už tečí se těším na příští září.
šeremetévo, v hale československý
zájezd. Hlučno, bodro a humorno.
Vedle free-shopu, přecpaného whiskou, koňakem, švýcarskou čokoládou
a čínskou keramikou, stojí uklízočka s kýblem a smetákem. Bez úsměvu
sleduje brebentící Cochy, tlačící
so v harmonice k letadlu. Ve výši
10 000 metrů nad neklidným Ruskem
uhání plechový kus Československa
k hranicím. Letušky začínají rozvážet
vopřo-knedlo-zelo...
Blíží
se Praha. Přetáčím hodinky zpátky...
-M-
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Nomenklatura chce přežít
Dvě země reálního socialismu, Maďarsko a Polsko, vstoupily do přechodního období, kdy od stalinského
modelu přecházejí k jinému typu
společnosti.
Novost této situace
by nám neměla uniknout, jinak totiž
hrozí, že si až se zpožděním uvědomíme to, co napsal B. Hrabal ve
Veřejné sebevraždě, že totiž "51a
kolem nás epocha a my jsme si toho
téměř nevšimli". Jaký tento systém
bude, to není zatím zcela jasné,
možná, že to nevědí" ani ti, kdo
ten starý pomáhají bourat. Většina
lidí by ale rozhodně chtěla, aby
nový
typ společnosti byl opakem
toho, cc bylo, aby to byla opravdu
hospodářsky i politicky pluralitní
společnost.
Jádrem starého systému byla nomenklatura. Termín poněkud záhadný
a
mnohým
lidem
nesrozumitelný,
přestože realitu, kterou označuje,
znají důvěrně. Je to soupis míst
ve veřejném životě a hospodářství,
která mohou být obsazena jen osobami, schválenými vládnoucí komunistickou stranou. Jinak řečeno, je
to seznam vládnoucí vrstvy v zemi,
•kde jsou u moci kocaunisté. Tento
systém vznikl v Sovětském svazu
a po druhé světové válce byl transplantován do evropských socialistických zemí. Je to systém zaměřený
na udržení moci za každou cenu
a až do nedávná tuto funkcí víceméně plnil. V Maďarsku a Polsku
se zhroutil, protože se ukázalo,
že není schopen vytvořit podmínky
pro přirozený vývoj společnosti.
Pravidla,
jimiž se řídí, jsou
pravidla
každé mafie: lidé jsou
do
nomenklatury
kooptováni podle
kritéria
veřejnosti.
Podle
toho
pak
jednají. V podmínkách krize
a pocitu ohrožení, v jakých režimy
reálného
socialismu v posledních
dvou desetiletích žijí, se strana
na nomenklaturu stále více spoléhá.
Počet nomenklaturních míat neustále
roste.
Uvedeme
některé
údaje z
Polska, v němž se o těchto problémech díky příchodu Solidarity k
moci stále více pídě. Lze předpokládat, Ze situace u nás je obdobná
a V jistém ohledu po roce 1968
ještě
horší".
Podle
oficiálního
týdeníku Polityka (č. 35 z 2. 9.
1989)
se
počet
nomenklaturních
míst v Polsku v posledních třiceti
letech neustále zvyšoval: ze sedmdesáti • tisíc v roce 1956 pře3 sto

třicet tisíc o čtrnáct let později
až k dvěma stům sedmdesáti tisícům v roce 1985. Před rokem vedení
PSDS
zredukovalo počet nomenklaturních
míst
na
zhruba šedesát
tisíc hlavně tím, že je do značné
míry
zrušilo
na
závodech. Dnes
patři
v
Polsku
do nomenklatury
jen asi 260 míst ředitelů nejvýznamnějších závodů v zemi. To je
ovšem
teorie,
jak
přiznává sám
autor článku v Polityce, protože
"i když uplynul už rok od zavedení
nových
zásad, v mnoha podnicích
tajemníci
stranických výborů ztotožňují
svou moc s rozhodováním
o kádrových otázkách a tiše sestavují
quasino*nenklaturní
seznamy
míst v podniku, jejichž obsazení
je
vázáno
na
souhlas stranické
organizace". I po loňském zredukování
nomenklaturních
míst
bylo
až do vytvoření Mazovieckého kabinetu letos na podzim obsazeni klíčových míst ve státě kontrolováno
ústředním výborem PSDS, jeho předsednictvem a sekretariátem.
Pro přesnější představu uveďme,
že např. sekretariát ÚV schvaloval
mj. obsazení těchto míst: vedoucího kanceláře parlamentu, vedoucího
kanceláře
předsedy vlády, státní
podtajemníky
všech
ministerstev,
náměstky
vodoucích
centrálních
úřadů,
předsedy ústředních družstevních rad, náčelníka generálního štábu, generální ředitěle státní letecké společnosti a železnic,
vedoucí
zastupitelských
úřadů
a
obchodních
misí, zástupce PLR v
RVHP, v OSN a meziriárodních organizacích,
šéfredaktory
ústředních
deníků
a
celostátních
časopisů
a
tiskových agerr^ur, ředitele a
šéfredaktory nakladatelství, krajské prokurátory, předsedy krajských
soudů a vedoucí oddělení ministerstva vnitra.
Výsledkem takové kádrové politiky
bylo, že v roce 1987 27 ministrů
z 38 patřilo k PSDS, z 1319 vedoucích odborů a jejich* zástupců na
ministerstvech bylo ve straně 1094,
ze 491 novinářů a spisovatelů zaujíraajících vedoucí místa v redakcích
a
nakladatelstvích
bylo v
PSDS 334 a mezi řediteli hospodářských jednotek zaujímali komunisté
více než čtyři pětiny míst.
Tento stav nyní končí. PSDS jo
sico ve vládě, ale v druhořadém
postavení
a
nepřipadá
v úvahu,

že by mohla rozhodovat o obsazení
klíčových míst ve státě jako dosud.
Premiér
Mazowiecki
však's zdědil
hospodářský a státní aparát skládající se většinou z členů PSDS.
V
programovém
prohlášení
z 12.
září v parlamentě k tomu řekl:
"Vláda nemá v úmyslu provést masovou výměnu státních úředníků. Při
'výběru
kádrů
budeme
uplatňovat
výlučně
zásadu odbornosti, kompetence a loajálního plnění směrnic
státní
moci.
Odmítáme
se řídit
partikulárními zájmy. Všichni polští občané si musí být, pokud jde
o vstup do státních služob, zcela
rovni."
Výměna
státního
aparátu
a kádrů vůbec ve státní sféře bude
tedy probíhat evolučně v podmínkách
volné soutěže. V žádném případě
nemá být jedna nomenklatura nahrazena druhou.
V nové situaci probíhají v řadách
nomenklatury
zhruba dva procesy.
Jestliže se jedna její část snaží
za
každou cenu prodloužit starý
stav, druhá hledá cestu z jednoho
systému do druhého. Zejména nomenklatura hospodářská se snaží využít
svých starých privilegií k zakládání soukromých společností a uchovat
si výsadní postavení i v nových
podmínkách.
Postoj Solidarity k tomuto trendu
není jednoznačný. Někteří teoretici
v tom vidí jistou podporu reforem,
jiní - těch je více - ji pranýřují
a
žádají,
aby
"podnikatelským"
pokusům
nomenklatury byla učiněna
přítrž. Např. Ivona D. Bartczaková
v
týdeníku Solidarnosc 15. září
napsala: ''Politici jim dnes umožňují získat náskok, usnadňuji jim
překonání
největší bariéry samostatné hospodářské činnosti, bariéry kapitálové. Umožňují jim získat
téměř
zadarmo
národní
majetok."
Případ
bývalého náměstka ministra
zemědělství, který za babku skoupil potravinářský kombinát a nyní
úspěšně podniká díky levné pracovní
síle na západoněaecký trh, vyvolal
velký rozruch.
Solidarita
proto nyní požaduje
pozastavení
všoch
privatizačních
operací
do
doby,
kdy parlament
stanoví jasná a přehledná pravidla
hry, aby situace nevyužili především ti, kdo přivedli Polsko tam,
kde nyní je.
František Horský
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Grossmanův

Don Juan
Když Jiří Bartoška v titulní roli Dona Juana
pronáší svůj. sarkastický monolog o pokrytectví, v sále Divadla Na zábradlí se pravidel*ně ozývá nadšený potlesk na otevřené scéně,
manifestující
spiklenecký
souhlas
diváků
s politickou aktuálností představení* Spontánní reakce dychtivého publika sice chápu,
zároveň mne však trochu popuzují: mnohovrstevnatost a filozofičnost Grossmanovy inscenace totiž bezděčně devalvují na agitku
o bezectnosti mocipánů a o falešnosti "celé
té firmy". Hlubší pointu onoho příliš proklamativního proslovu však přináší následující Sganarellova odpověd, v níž se znamenitě
hrající Ondřej Pavelka octne v křeči pod
absurditou
vlastních
slov, zřetězených do
nelogických asociací. Stavba řeči, řád světa,
isystém jeho hodnot i "logika nebes" se rozpadají,-. o čemž se naplno hovoří v závěrečné
-scéně:1- Juanův sluha v .ní mluví "z cesty"
a pro sebe i pro svět jako by zároveň zoufale hledal ztracený smysl a přehlednou perspektivu. Jazyk zmodernizovaného, juanovského
dramatu
však
jeho
aktérům dělá naschvály,
od začátku, jako by lidi ve vzájemných kontaktech sám od sebe dezorientoval a zrazoval.
Selhávání
řeči, vzájemně
se podmiňující
s všeobecným pokrytectvím, považuji za jedno
z
ústředních
témat
Grossmanovy rafinované
variace na více než tři sta let starý text
Moliérův.
Jazyk
klasické
hry,
promíchaný
se současným - slangem, připomíná jazyk absurdních dramat: záměrná přeřeknutí dokumentují bezcennost rádObyupřímných hovorů, Jua^?
novo skloňování slova "če'st", při němž znechuceně odhazU-je listy papíru, demonstruje
zprofanovanost> klíčových pojmů a opakování
výpovědí ilustruje banalitu mluvy, zaplétající se do stereotypních časových "smyček".
Skutečný smysl dialogů a úvah se ovšem v
•Grossmanově
podobenství
skrývá
kdesi "za"
vyřčenými větami, ve vzrušující hře ustavičných kontrastů mezi lidskými yýroky, jejich
skutky, přízrerkem smrti a světem jako tajuplným všeobjímajícím horizontem.
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úprava a detailně« promyšlená režie mě vsáK
fascinuje předevšíéi tím, jak propojuje '"épcistenciální klima" let šedesátých s postnjoáernistickým divadelním názorem let osmdesátých.
Postmoderní životní styl výstižně charakterizoval Václav Bělohradský jako pluralitu,
kterou je třeba přijmout jako konečný stav
lidstva ^ a naučit se v ní žít. Grossmanovo
představení lze v intencích citované úvahy
chápat jako jakýsi- jarmark iluzí, kde vedle
sebe existují loutkové divadlo, voskové panoptikum, strašidelný zámek i černokněžnická
seance.
Zatímco do dryáčnického
prostředí pouti
chodíme za pouhou odpočinkovou atrakcí, v
Grossmanově podívané se skrývá zneklidňující
obraz člověka, který ztratil smysl života,
a světa, z něhož vymizel řád. Monstrózní
a omšelý klasicistní "sloup" na scéně Ivo
Zídka symbolizuje ponurý rozklad a jeho "podstavec", . vyplňující
bezmála
celé jeviště,
nutí aktéry dramatu ke krkolomným pohybům
a přesunům. Kostýmy Ireny Greifové znázorňují manýristickou směšnost postav, potácejících se v provizóriu upadající kultury a
tápajících po neexistujících hodnotách. Ncstylový prostor a pseudohistorické "bezčasí"
spoutávají lidi do nepřirozenosti: hrdinové
užívají teatrálních gest a přehnaně deklamují
a .ve shodě sc svým bizarním oděním tak zvýrazňuj í- své
loutkovité
pozérství
(dvojice
šlechticů v podání Jana Přeučila a Vladimíra
Dlouhého), nemravnou rádobyvznešenost (Elvíra
Jany Preissové), jalový primitivismus (Klára
a Filip v kabaretní exhibici Zuzany Bydžovské
a Pavla Zedníčka), karatelskou rodičovskou
senilitu {otec Vlastimila Bedrny), načančaný
snobismus boháčů
(žensky nafintěný věřitel
Oldřicha
Vlacha) či nedůsledné martyrství
nemajetných (chudák Františka Husáka).
Děj legračně - děsivého podobens.tví o lidské marnosti, frázovaný osudovými a rozmarnými hudebními motiyy Carla Orffa, dvakrát
strne do živých obrazů a v alegorickém finále se definitivně promění v panoptikum figurín, zobrazující j.e.jich neautentické živoření. Po-Sganarellově zoufalém zvolání ("Všichni si přišli na svél") se účinkující vynoří
za zákulisí, zaplní jeviště a vzápětí jako
oživlí duchové zlověstně vykročí., směrem k
divákům. Rozverná předehra, v níž si Juanův
sluha- s manželem Doni Elvíry během civilní
"rozcvičky" ukazují prstem do publika, je
tak. symetrická s fatálním epilogem. Barvitě
a pochmurně exponovaným rejem fantomů a klaunů mezitím dvě hodiny- bloudí Don Juan: symbol znuděné neukojenosti a nevěry, v Grossmanově výkladu však především zosobnění totální ztráty víry. Jeho hlubokou skepsi .a
existenciální beznadě j neukojí ani . ^rouhavé
pokoušení, smrti v podobě neviditelného komtura: Juanova smrt proto není trestem, ale
absurditou* jako celý jeho život.

^Zatímco • Sganarellovo
třikrát
opakované
"vysvětlení" Eivíře o "nových- a nových svěř
tech" paráfrázuje stoupající opojení prázdných řečněním* -vracející so úvahy o "mašinérii" - a . o "jednoduchém sčítání" nabízejí
ťdlozofičký klíč celého představení. Novodobá filozofie totiž tematizovala krizi moderExistuje tedy v takovém iracionálním světě,
ní ho lidství jako důsledek všeobecného rozobývaném
šašky, démony
a zoufalci, vůbec
machu racionalismu, pokoušejícího se vyložit
nějaká naděje? Domnívám se, že .východisko
a uspořádat svět jako objekt matematiky a
ze schizmatu současnosti se neskrývá ve vypřírodovědy. Současný člověk, připomínající
světlení, ale spíš v odvaze k podobným zásadsi Dona Juana jako jedon z archetypů svého
ním otázkám, které svým vynikajícím předstaodvěkého bloudění, však
nenachází jistotu
vením provokuje Jan Grossman. Tvůrce někdej•V9 zjištění, ie-"dvě a. dvě jsou čtyři?, ani. ších slavných inscenací, Jarryho Krále Ubu,
y. poznání, že "mám v hlavě takovou věcičku* .Havlova Vyrozumění a ' Kafková "Procesu, který
ktorá :dokáže , dirigovat
sto „ v£cí najednpu
se. po..dvaceti letech normalizačního šikanoyááT" dělá si s rmým tělem co cřice^-^řesvědčtlr iví. vrátil do Divadla.,Na zábradlí aVĎónem
se totiž o tom, že i při jednoduché^ sčítání
Juanem navázal přerušenou kontinuitu s jeho
lz.e snadno zabloudit, i o tom, že člověk
nejslavně-j"$íra obdobím.
- 8troj se ze dne na den můž©.'>ťfc^4t.be.z cennou
součástkou mašinérie válek a-gulagů.
Jan Foli
Z otřesu rozumářsky - technického sebev$r
domí se ve dvacátém století zrodil existen-'
.Čialismus,
literárně
Ztvárněný
mimo
ji^ě
•V. díle Alberta*-.Camuse, jehož výklad don-juanísmu, útržkovitě citovaný v pribgramu, můžé
posloužit i k hlubšímu pochopení inscenace
Grossmanovy. Camus v. Mýtu o Sisyfovi interpretuje' Dona Juana jako zosQbnění "rozumu,
který zná své hranice", jako prototyp absurdního člověka, dobírajícího se kvantitou zkušenosti vědomí nicoty. Grossmanova nápaditá
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Rozhovor s Jiřím Menzlem

"Měli bychom se naučit
Představovat ho je zbytečné. Z jeho filmografie stačí připomenout Ostře sledované vlaky. Rozmarné" léto, Skřivánky na
niti (dosud neuvedené), Postřižiny, Vesničku mou střediskovou. Z divadla třeba Mandragoru, Tři v tom, roli Halibuta
v Penziónu pro svobodné pány... Podle mého názoru je mistrem
duchaplných slovních i situačních gagů, filmového a divadelního řemesla, laskavě ironického pohledu na lidi, o nichž
točí své filmy. Nerad se hádá. Báječně se s ním pracuje,
i když o sobě tvrdí, že je líný. Je mu jednapadesát let,
je svobodný, bezdětný, abstinent, nekuřák...
V letošním 2. <?. Í..V vyšel, tvůj tomu
druhému
(divákovi), dělá
filmařský tvůrčí profil z pera mrtvé děti. Ve mně se to rýmovaPetra Svozila. Co o tom soudíš? lo s něčím, co v : sobě nosím od
Každý muže napsat, co si myslí. útlého dětství. Ze chci být užitečNení to zrovna moc lichotivé, ale ný. Af dělám
cokoli, chci, aby
já se za to nezlobím, protože takhle to mělo smysl. A jestli ve filmové
asi vypadám. Jsem naopak vděčný, tvorbě je něco, co má smysl, pak
když slyším na sebe něco negativ- to podle mě není umění s velkým
ního, protože to beru - tady určité U, ani jenom kratochvíle. Mé před- jako přátelské-napomenutí. Chvá- sevzetí, a to už od školy, bylo
lit mě nikdo nemusí, na to si sta- dělat takové filmy, aby v nich
lidé našli sami sebe a naučili se
čím sám,.
rozumět těm ostatním.
Často zdůrazňuješ, že nemáš rád
politické filmy, že je nechceš Jak to vlastně s tebou bylo po
dělat. Celá tvá dosavadní filmogra- Skřiváncích? Pociluješ film Kdo
fie to ostatně potvrzuje, s výjim- hledá zlaté dno z r. 1974 jako
kou dvacet let zakázaných Skřiván- výkupné, jako rezignaci?
Určitě ne. Chodil jsem sice v té
ků.
době po úřadech, ptal jsem se,
Ani to není politický film!
proč mé nenechají dělat, a byl
To je věc názoru; podle mne je.
jsem trochu hladový po práci (což
Není. Je to pohádka o určité době při mé lenosti je co říct!). Ale
a určitých lidech, která se odehrá- nepřipadal jsem si jako mučedník;
vá v politicky vyhrocené době, jiní na tom byli hůř. S výjimkou
v padesátých letech. Je to film těch parchantú, kteří tehdy o
o skupině lidi .na šrotišti; to, nás rozhodovali (ani ne všichni),
co je kolem nich, je možná politika, se ke mně lidé chovali slušně.
ale o tom film není.
Se Zlatým dnem to bylo tak, že
Jenže konání a myšlení lidí v tom
tehdejší šéfdramaturg Barrandova
filmu je dáno a určováno prostře- Ludvik Toman mi dával jeden scédím, dobou, politickým ovzduším, nář za druhým, samé nepoužitelné
v němž 3e odehrává...
šmejdy, aby mohl nahoru hlásit,
A je to poněkud jiná doba a jiné že nechci dělat. Dva mladí kluci
prostředí, než v jakém se odehrává napsali tenkrát scénář o stavbě
třeba
Vosnička
nebo
Rozmarné ropovodu, což byl módní námět.
léto. V každém filmu se odráží Toman mi ho dal, já jsem se zeptal
jeho vlastni doba, ale mně jde autorů, jestli by na ten film šli
vždycky především o příběh, o do kina, a oni mi upřímně řekli,
vztahy a osudy lidí.
že ne. Jejich upřímnost mi byla
Kdy i si připomeneme jistě právem sympatická a oni byli ochotni to
slavnou tvorbu šedesátých let,
přepracovat. Na stavbě ropovodu
tzv. novou vlnu naší kinematografie ovšem
nebylo pro filmování nic
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dno.
Co ti vlastně kromě Skřivánků vyčítali? Tys podepsal 2000 slov?
Ano. Jenomže to tenkrát bylo všechno naprosto iracionální. Chytilová
například
nepodepsala
nic,
neměla
žádný
zakázaný film, a
byla odstavena déle než já. Někdo
mohl, jiný ne, z dúvodú často
velmi
absurdních.
Nejhorší
na
tom je, že jsme si zvykli pokládat
to za normální. Nikdo se nediví,
že vždycky je někde někdo nebo
něco
zakázáno, přičemž důvody
zákazu,
pokud
se je dozvíme,
jsou směšné a malicherné. Už od
osmatřicátého roku, kdy nám věci
zakazovali Němci, žijeme ustavičně
v tom, že se něco nesmi. Nesmí
se něco napsat, o něčem se nesmí
mluvit, některá jména se nesmí
vyslovit. Jak říkám, nejhorší je,
že jsmo si na to zvykli, stalo se
to pro nás normou. Je pro nás
samozřejmé, že se občas to či ono
musí zakázat. J? to zvláštní schizofrenie. Smějeme se absurditám
těch zákazů, a přitom se jim nedivíme. Měli bychom se na tu naši
kafkárnu umět podívat třeba očima
- Černého Petra, Hoří, mi panenko, zajímavého, a tehdy mi ústřední Angličana. Měli bychom se už naředitel
Purš
poradil
Dalešickou
Intimní
osvětlení, Sedmikrásky,
učit některé věci nechápat.
přehradu. Tak jsme s těma kluka- Až tohle jednou přestane být pravfilmy Schormovy, Němcovy, tvoje
ma
a
s
kameramanem
Sofrem
přeVlaky atd. - to jsou ty filmy,
da, jako se to už děje v některých
dělali ten příběh, pan Svěrák sousedních zemích, myslíš, že si
které mnohým připadají tak nedonapsal dialogy a navíc připsal to zrovna my tady, 3 našimi tolik
stižné právě svou političností.
pár hezkých scén. Ale než jsme skloňovanými demokratickými tradiAle vlastně taky nejsou ničím jizačali natáčet, bylo s tím ještě cemi, dokážeme dost rychle odvyným než lidskými příběhy v určité
dost nerváků. Toman mi předložil knout? Zvyknout si na ten kýžený
době a v určitém piwstředí nebo
t
otázky pro časopis Záběr s tím, dialog?
podmínkách.
že dokud je nezodpovím, nemůžu
Ano, podle mých představ to ne- začít točit. Na některé otázky
jsou politické filmy.
jsem odmítl odpovědět, s pomocí Vidím jedno veliké nebezpečí. KažProč ti tedy kHtici vyčítají rezi- Purše jsme udělali určitý kompro- dý se bude chtít odreagovat. A
gnaci, kompromisy, ' například v mis, v Záběru to: vyšlo, ale do- když se tak dlouho "nedialogovaPostřižinách a dokonce ve Vesničce? dnes mi to někteří lidé vyčítají. lo", hrozí nebezpečí, že igísto
Protože se nevyjadřují dost přímo- Jenomže tehdy šlo těžko postavit dialogu
bude
mnohohlasý
řev.
čaře
k současnosti. Chybí jim
se na zadní a nechat se vyhnat Každý se bude chtít vykřičet za
ostrá kritika'. Existuje názor, že od filmu. Zlaté dno, navzdory těch čtyřicet či padesát let. A
je ted takóvá doba, kdy umění slabému
příběhu, byla zajímavá zůstane nám to, co jsmo se za
má suplovat společenskou kritiku, a velmi těžká práce a jsem rád, tu dobu naučili nejlíp: nedostatek
odboj. A já jsem alergický na fil- že jsme ho natočili. Poznal jsem tolerance k názorům toho druhého.
my, které používají fangle. Nálep- na stavbě p á r velmi slušných lidí, Z náš
nějaké ji>\ét optimálnější
ky. Prapory. Ať už z té či oné
a vůbec, dělat film o práci je my- řešení?
strany, to je jedno. Kdysi dávno,
slím užitečnější, než film o mor- Já jenom vím, a vím to už dávno,
ještě na FAMU, jsem slyšel předdech. Ostatně si myslím, že jsem
že člověk by měl mít pořád schopnášku, zé které mi cosi utkvělo
natočil i horší film, než je Zlaté nost dívat se na sebe trochu z
nadosmrti: když to, co člověk
nadhledu a s odstupem. Aby vidělá (film, divadlo), se nedonese
děl, jaké sám dělá hlouposti, uměl
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některé věci nechápat"
si je přiznat a uměl dát za pravdu
i třeba nepříteli. Podle mě jo k
tomu velmi důležité vzdělání. Aby
člověk zase nenálotél na další teorii a ideologii, £ aby sé nespoléhal
zase
na nějakou novou fangli.
Aby byl každý zodpovědný sám
ta sebe a měl pochopení pro ty
ostátni.
Ho jo, ale jak na to?
To
nevím, nejsem pánbůh. Za
sebe vím, že bych měl dělat filmy,
ve kterých se" rozpozná slušnost
od neslušnosti. To Je, myslím,
potřebnější než jakákoli
politika,
kritika, "angažovanost".
0 něčem jiném: (co soudíš o tom,
Ze prý ústupek u' tvůrce, od kterého . s? očekává hodnotná dílo, múze
nit demcrali zující účinek na ostatní?. f. T
[*fé:
Na to já kašlu. Jésťnže pan Hrabal škrtne pér vět z knížky, jen
aby mohla vyjít, pak si myslím,
že důležité je, aby vyšla. Jestli
pár lidí ví o tom, že tam bylo
něco škrtnuto a cítí se tím demorallzováno, je to jejich věc. Já
vím sám za sebe, že i kdybych
dělal v nejsvobodnější zemi, vždycky bodu muset dělat kompromisy.
Když ne politické, tak třeba kvůli
počasí. Ten, kdo tvrdí, že se
může vyjádřit beze zbytků, kecá.
I autor, tvořící sám u psacího
stolu, je limitován schopností používat slov co nejdokonaleji k. to;
mu, co chce vyjádřit. A taky každé slovo v každém čtenáři evokuje něco jiného. To všechno je velmi
neohraničitelné.
Poklonkovat
někomu nebo něčemu je patrně
zrůdnost, ale víme třeba z dějin
divadla, že i pan
Shakespeare
se občas pokořil' před královnou,
prosté proto, aby přežil. A díky
tŽ pokoře ho tu máme. Já nevím,
jéfctli to* tenkrát "někoho dcmoráHzoválď, ale mě .to' nedemorallzuje.
Já jsem rád, Žď zůstal naživu a
'riápsal pár hezkých kousků. Na
rozdíl třeba od jiných, kteří se
raději nechali propíchnout; Ostatně si myslím, že trvat pMliš paličatě na svém, je někdy vlastně
jen druhá strana určité zbabělosti. Může taky znamenat, že pro
mě je důležitější moje vlastní ego
než to, * aby se druhému* tedy
divákovi, něco přineslo. Ze chci,
af svět žasne a trpí tím, že já
nedělám. Myslím, že to je scestné
stanovisko. Protože já nejsem tak
důležitý, aby se svět z toho, že
já nedělám, zhroutil.
Je dost rozšířený názor, že pro
převážnou většinu umělců je naopak
nejdůležitější právě tohle. Vyjádřit se po svém.
1

Jenomže já už jsem řekl mockrát,
že dělám filmy tak, jako švec dělá
boty. Filmová režie, to je moje
povolání, chceš-li, řemeslo. Nejsem
nic lepšího než kdokoli jiný. Jakým
právem
bych
se měl považovat
za chytřejšího, než Jsou ostatní?
Nejsem ani Mesiáš, ani Jan Kliment.
Zanechme uměni. Pověz mi něco o
svém nynějším občanském postoji.
Riká se, žó v něm nastal obrat...

Milan / Kundera mi kdysi řekl, že
mám tu nejlepší pozici v Cechách,
protože jsem > v mírné neoblibě.
Tento termín - si kdysi vymyslel
pan Werich, který byl v podobné
situaci. Neměli .ho moc rádi, vrchnost, ale nemohli mu ublížit. Kundera toho bohužel nedocílil, on
je naštval moc, ale mně radil udržet si tuto pozici, nikomu nikam
moc
nelézt,
ale "neprovokovat,
abych se neodřízl. Byl jsem skutečně mnoho let opatrný, nelhal
jsem, • ale raději jsem se venku
vyhýbal novinářům, kteří mi kladli
stále stejné otázky: proč jsem
neemigroval, proč sloužím tomuhle
režimu atd. Ale já vím, že všude
je nějaký režim. Poznal jsem americké bossy, Jeden větší vůl než
druhý i Oni taky myslí fv jiných
kategoriích
než
normální,i • lidé.
K těm našim mám aspoň bliž tím,
že bud jak buď plaveme ve stojné
polévce. Trochu navzájem chápeme
své pozice. Naučil jsem. se tedy
kličkovat před otázkami novinářů
tak, abych nevypadal jako blbec,
a přitom neměl ze svých odpovědí
průšvih. Tak, jak mi to vštěpovali
rodiče už za protektorátu: o tom
a o tom se nesmí mluvit, jinak
by
byl malér. Ale protektorát
už nemáme, je mi padesát pryč,
Jsem dospělý,- napadlo mé tedy,
proč bych neměl říkat to, co si
myslím. Proč mám
mluvit jinak
s přáteli a jinak do novin. K rozhovoru s Le Mondem mě vyzvalo
ministerstvo
zahraničních
věcí.
Já jsem to nechtěl dělat. Ale když
už ta paní tady byla a ptala se
mé na něco,íi tak jsem si řekl,
že už nebudu dělat ten slalom,
není to důstbjné. Ten rozhovor
nebyl dobrý, protože jsem ho dělal
v afektu a to pro dialog není dobrá pozice. Litujii; že nemám povahu jako pan- Havel, který je
velice zdrženlivým a nenechá se
ovlivnit.momentální emocí.
0
kterých lidských vlastnostech
si myslíš, že- bychom je nejvíc
potřebovali, a naopak?
Lidé se dělí na dva druhy a je
to dáno od chvíle zrození. Jo to
v' genech, ale asi i výchovou.
Jedni se považují za součást těch
druhých a zcela samozřejmé pracují pro ty ostatní. A pak je zvláštní odrůda lidí, pro které svět
znamená především
já a • teprve
pak ti ostatní. Chtějí prosadit
sebo, mít pro sebe co nejvíc. Tahle
bezohlednost, ta zaměřenost sama
na sobe, ta je myslím nejnebezpečnější. Ta schopnost vydělit sám
"sebe od těch ostatních, ta jenejzrůdnější. Tenhle druh lidí je
přitahován k profesím jako je dirigent,
choreograf,
režisér, ale
také politik. A zatím by měli být
ohleduplní, měli by mít schopnost
vcítit se do toho druhého, vědět,
co druhý potřebuje a čím ho nesmí
zranit. Říká se tomu, i když to
zní
křesfansky, pokora. Vlastnost , která je v těchto povoláních
nejpotřebnější, bývá taky nejvzácnější. Tady u nás ae během těch

čtyřiceti let
vypěstoval
takový
zvláštní vztah, mezi lidmi vůbpc.
le totiž každý, kdo 'si myslí něco
jiného než já, je můj nepřítel.
Je to zrůdný způsob myšlení a
je smrtelné nebezpečný. A člověk,
který sám sobě moc nevěří, bojí
se slyšet názory těch druhých,
aby noprišel o ty svoje vlastní.
Člověk má poslouchat toho, kdo
mu řekne do očí by{ sebetvrdší
pravdu, protože ten to s ním zpravidla mysli dobře a poctivě. A
dává mu to šanci se polepšit. Když
někdo prohlašuje, že Několik vět
destabilizuje naši společnost, tak
so vlastně dopouští těžké urážky
této společnostir. vždyf tím tvrdí,
že je to společnost velice nestabilní,- když ji .několik vět dokáže
destabilizovat, .su-. : ,.
Rozmlouval Marek r Kapéa

PÍSEŇ MĚSÍCE
JIM Č E R T (vl. jm. František Horáček. nar. 25. 2. 1956), magická
osobnost uměleckého světa a podsvětí. Vošol do povědomí posluchar
čů nekonformní hudby v r. 1979
prostřednictvím
profilu
Josefa
Vlčka v bulletinu Jazz č. 27/28
a
kazety s nahrávkou koncertu
ve Vítězné u Trutnova, kterou
nabízela Jazzová sekce. Od té
doby hrál a zpíval na stovkách
soukromých
a
polosoukromých
večírků• na setkáních , alternativní
kultury, na svatbách, a vernisážích
přátel.' První větší vtířejné vystoupení měl 'na folkově Lipnici 88.
Jeho
dynamický
zpěv podtrhuje
svérázný
doprovod • . akordeonu;
vedle pijáckých a buriéských písní
hraje ihudebněné bidady z Tolkienových knih Hobit a.Pán. prstenů. .

Bajan-Gol '•
Tam v temné zemi Bajan-Gol
kde zima svírá pustinu
žil krutý národ barbarský
ve znamení zločinu •
A měli.svoje tradice
magii dávno zašlých dnu
pak založili tábory
stvořili noci hrůzných enú
Mizely celé vesnice
a Satan slavil triumf zla
chamtivost zrada násilí
se chopily svého žezla
Však zapomněli na svou smrt
dál eytili si svou zlobu
a netušili že již stoji
před branami hrobu
Ta síla vše stahující
do tajemného světa
zametla ty proklatoe
jako boží metla
V propastech času ztratí se
příběh plný smutku
tam v Bajan-Gol žit budou . dál
v zrcadleni svých skutků
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V přátelském by té, kdo jsem hostům
přcdéítal svou hru, zasáhl
do debaty tmavovlasý muž menší
postavy a chlapeckých očí. Gestikuloval jako lidé, kteří pracují
rukama. Mluvil hrdlem a přitom
téméř
nepohyboval
rty.
Zvuky
v jeho ústech silné narážely na
patro a zkreslovaly se. "Humanismus... a toto," řekl. "Člověk,
ne? Jedinečnost. Jako. Souvislosti... a toto." Pokračoval v tom
duchu
dvě tři minuty. Byly k
nepřcčkání. Naštěstí mi z rozpaků
pomohla hostitelka. Pošeptala mi,
že je to sochař Jan Simek a že
se mu hra líbila. To prý se pozná.
Dnes už mu rozumím bez tlumočníka a vlastně beze slov. Vím,
že vynechává ta, která jsou podle
jeho
názoru
zbytečná. Zároveň
jsem pochopil, že poněkud ztížené
dorozumívání
provází jeho slovní
projevy ješté z hlubších příčin.
Někdy
v
roce 1978 se členové
výtvarné
komise
velice udivili,
když jim místo sádrového modolu
jedné z dvanácti soch, které méli
schválit jako budoucí trvalou součást krajiny poblíž Lázní Jeseník,
předložil fotografii hotového díla.
To nebývá zvykem. Sochař začne
bušit do kamene, až je projekt
schválen
a
smlouva podepsána.
Jenže Jan Simek nosívá objednávky
v sobé a smlouvy uzavírá především sám se sebou. Pak ovšem
není divu, že mu peníze nenadbíhají. Léta chodil po Brně bez zaměstnavatelského razítka v občance
a míval u sebe dvacetikorunu na
den. Dávala mu ji manželka ze
svého platu rozpoětářky. Ze zbytku živila děti a provozovala domácnost. Rád bjich jí jménem vyznavačů Jana Simka poděkoval za andělskou trpělivost, za oddanost, za
viru - a za úsměv, který pro
něj a pro nás všechny měla.
Cesta
tohoto sochaře byla a
je ncschůdná ve všem
všudy.
Už její začátek byl příznačný.
Simek
pokládá za marné, když
se někdo jako systemizovaný žák
učí "umění tvaru". Tvar má umělec
uvnitř - a řemeslo v době vynikající reprodukění techniky a v systému galérií a výstav může studovat
a vyvíjet sám a přímo. Akademický
malíř nebo sochař je prý stejný
nesmysl jako akademický spisovatel.
Jan Simek si poěínal důsledně:
nevychodil žádnou uměleckou školu. Náhodou se v sedmdesátých
letech setkal se zahradními architekty, které zaujala jeho práce
a dali m u příležitost a pak
smlouvu o dílo. Ale byla to skuteěné náhoda? Nebylo to spíš něco, co na důsledné cestě musí
jednoho dne osudově nastat?
Šimkovi je letos osmačtyřicet.
Fyzicky
vypadá
hodně
mladší.
Rozhodné
odmítl mou poznámku,
že lidé jeho věku a umělecké zralosti bývají oslovováni mistře a
že by mu to taky příslušelo. Mistrovství Jako stav ducha je mu
cizí. Jde přece vždycky o zápas,
johož výsledek je nejistý.
Přiznáním k pokuenictvi prozrazuje Simek svou spojitost s moder-

Sochař a andělé
ním uměním. Jeho kamenné a dřevěné sochy tvoří fantastický svět.
Proplétají se v něm lidské koněetiny a srůstají v podivné živé
sloupy, v jakési stvoly z bosých
chodidel. Vzpíná se v něm zápasící svalstvo a ěímsi připomíná
celistvé lidské télo. Chodidla jakoby utatá nad kotníkem a jakoby
vypadlá z oněch mohutných tělesných propletenců kontrastují svou
prostotou a sirobou s velkoryse
komponovanými
celky.
Postava
se zavíjí do sebe po způsobu ruěné
ždímaného roucha a jiná jako by
se propadala do záhadného víru.
Barokní, přesněji řeéeno manýristické výrazivo je nejobecnéjší
pojmenování
pro šimkovské zešílevší lidské údy. Ale byl by to
plochý aktualizující výklad, kdyby
chtél někdo vidět- v Janu Šimkovi
pouhého fyzicky nazírajícího svědka doby, která musela vžit na
vědomí
masově ničivé zacházení
s lidskými těly. Šimkovy kompozice
působí
fantaskně
a
přízračné,
ale i monumentálně. Tyěí se jako
totemy.
Tělesný,
přírodní tvar
je vždycky v napětí a pod tlakem,
jako by nad jeho šílením byl ještě
někdo, s kým sochař touží vejít
ve spojení.
Proto

nepřekvapí,

/u//tt/f/i/f////;/nu/nui/i

že

se

mezi

jmény -umělců, které Jan Simek
pojímá do svých náznakových promluv, vyskytují tak ěasto například
František
Bílek. Josef Váchal,
Otokar Březina a Jakub Dcml.
Šimkovo moravsky svérázné snoubení modernosti s tradicí a fyzického živlu s duchovním ocenili
v poslední dobé diváci na výstavě
v brněnské výstavní síňce Studánka - a nedlouho potom v dubnu
v Londýně. Teči právě vystavuje
Jan Simek v brněnské Galérii mladých. Námětem výstavy je meditace
na téma dřeva a ohně. Jako významovou
dominantu
výstavy
jsem
vnímal tři dřevěné prsty vztyčené
v
doutnajícím ohništi. Bylo to
venku na dvoře. Na sochy i na
oheň
drobně
pršelo.
Pocitoval
jsem to jako mystický výjev. Nebo
to byla náhoda? Nevěřím. Přesvědčil jsem se, že s tajemstvími
je to jako s anděly: slétají do
scén, které jsou pro jejich přijetí
vnitřně připraveny.
Jan Simek dokoněuje sochařskou
kompozici v kamení, která bude
stát před chrámem v Třcbíěi. Sochař při práci za svým sochařským
krytem dělá dojem dávného těžkoodénce. Ale andělé se takových
těžkooděncú nebojí.
Milan Uhde
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JAZYKOVÉ ZÁKAMPÍ

1/1/1/11111111111/1//1///1/1 ////////////I//U//I///////////no////////////////
Doet-al jsem dopio s dotazem, jaké případech tvořil hranice vyhrabaný
mluvnické číslo ee má užívat u příkop). Prof. Machek má sotva
slova kronice ve významu "pomezní pravdu. Zdá se, že linie mezi součára oddělující od sebe sousední sedními územími byla vyznačena
území". Je třeba trvat na množném hromadami kamení, a že tedy pomnožčísle např. ve spojení vytyčení né jméno hranice ve významu "pomezstátních hranic, či je zde přípust- ní čára" vzniklo z označení hromad.
n3 Z číslo "Jednotné? Poznamenejme Tím si také vysvětlíme jeho pomnožhned, že tato otázka patřila k nou podobu (k tomu se kloní jazykorepertoáru jazykových brusú až vědci J. Holub, Fr. Kopečný, St.
do počátku SO. let a že se autoři Lyer aj.). Ve staré češtině je
příruček jazykové správnosti při- sice přenesený význam "pomezní
kláněli k následujícímu řešení: čára" doložen dříve (už ve 13.
singulár označuje "narovnanou hro- stol.) než význam výchozí (z 15.
madu něčeho", kdežto plurál "pomez- stol.), ale to může být způsobeno
ní čáru". Slovník spisovného jazyka neúplnou excerpcí starých památek.
českého (I. sv. z roku 1960) je
Protože si hranice mezi územními
poněkud liberálnější: neodsuzuje
užívání singuláru v druhém významu, celky představujeme jako čáru,
ale upozorňuje na to, že se v tomto vzrůstá sklon k singulárovému chávýznamu slovo hranice častěji chová pání slova na újmu původního plujako jméno pomnožné. Kromě toho rálu. V dnešní spisovné češtině
Slovník správně připojuje význam musíme -8 tímto kolísáním počítat,
třetí, který vznikl přenesením a proto je třeba považovat obě
z významu druhého: "předěl, roz- podoby za správné. Hekli jsme,
hraní mezi dvěma věcmi; mez i vůbec že si hranice (nebo hranici) přednejnižší a nejvyšší bod; míra něče- stavujeme jako čáru, dokonce y
ho". U tohoto významu je singulár některých hovorových rčeních slovo
zcela běžný, ale dochází zde k čára nahradilo spisovný výraz hra(např. přešel přes čáru).
větší nebo menší idiomatizaci čí- nice
sla: překročit dovolenou hranici, Skutečnost ve střední a východní
věková hranice X trpělivost bez Evropě je však jiná: ostnatý drát,
zátarasy, strážní věže, pruh území
hranic.
vysypaný pískem, četné hlídky Pohraniční stráže, pohraniční pásmo
Souvisí spolu singulárová hrani- (přístupné jen na propuotky), výce, označující "hromadu", a pře- stražné tabule atd. Bože, kdo si
i>áéně plurálové hranice ve významu všechna ta zařízení oddělující
"pomezní čára"? Významný český od sebe území, která spolu přiroetymolog V. Kachek soudil, že to zeně souvisí, vymyslel a dálo je
jsou olova rozdílného původu: prvnípřes jej ion nesmyslnost udržuje?
spojoval se slovem hrana, druhé
odvozoval s jistou pravděpodobností
H. Jelínek
od slovesa hrabat (v některýoh
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"Vzal rozum do hr; itiavyšelztoho..."
Kdo? No přece podivínský pan Nikolaides v
novele Ladislava Fukse Návrat z žitného pole
(1974): vždycky o novoluní ho z bytu vyhání
duch loupeživého rytíře, který tam před třemi sty lety spáchal vraždu, nakonec si ale
pan Nikolaides řekne, že "oni jsou různí
strašáci na tom božím světě, ale člověk nesmí
hned tak všemu podlehnout a hned tak všemu
věřit" - a rázem se to s ním v dobré obrátí.
Samozřejmě, je to symbol, předznamenání toho,
jak to dopadne s hlavním protagonistou novely, studujícím filozofie Jiřím Bártou, který
so po únoru 1948 chystá emigrovat. Autor
mu sice dá docela sugestivně vyvěštit, co
pak následující léta skutečně přinesla, ale
i on se opře všem "strašákům", pochopí svou
zradu a zůstane doma, s rodným krajem, který
se
pomalu
chystá
k "pokojnému,
líbeznému
spánku".
Téma nápadně připomíná Otčenáškova Občana
Brycha a Fuks se k této inspiraci také ješ-tě
před vydáním knihy výslovně přihlásil. Jenže
těch bezmála dvacet let dělících obě knihy
nenašlo
tu
nejmenšího
odrazu, natolik jeFuksovo pojetí konformní a re^imně loajální.
Není divu, vždyť v době vydání Návratu z
žitného pole zdaleka už nešlo o emigraci
poúnorovou,
nýbrž
o
emigraci
posrprtovou.
Můžeme
jen
akceptovat
Fuksovo
subjektivní
přesvědčení o tom, že ."emigrace, ať jakkoli
motivovaná, to je vždycky tragédie a hrůza",
nicméně právě nezájem o skutečné důvody emigrace činí z jeho novely - podobně jako například
ze Skarlantovy poémy Paříž, Paříž!
(1973) či ze Steklačovy prózy Sbohem, lásko
(197.4) - objektivně obhajobu normalizačního
utahování šroubů a vyhánění lidí za hranice.
V doslovu ke druhému vydání
následující
Fuksovy prózy nazvané Pasáček z doliny (1977)
se z pera literárně konsolidačního zákonodárce Vítězslava
Rzounka .dočítáme. Že Fuks
"bývá považován za autora", který od variací
na temnou
strunu šedesátých
let přešel v
letech sedmdesátých
k variacím na světlou
strunu" a že "za předěl radikálního příklonu k socialistické přítomnosti je považována novela Návrat
z žitného pole". Trochu
to
připomíná
přechod
Vladimíra Párala od
jeho "četné" pentalogie k "bílé", o němž
jsem psal v letošním pátém čísle LN. Ostatně
tam padl citát ze Rzounkova Nástinu poválečné české literatury 1945-1980 (1984), usvědčující Fuksovu prózu Oslovení z tmy (1972)
z " údajného
podlehnutí
"tlaku
pravicových
tendencí".
Není
pochyb:
Návrat z žitného
pole měl být co nejzřetelnějším spisovatelovým vykoupením ze všech podobných podezření,
a stal se ták i pro Fukse samotného dílem,
kterým "vzal rozum do hrsti a vyšel z toho...".
Jak z toho vyšel, jako by si do téže knihy
stačil ještě sám zašifrovat, a to tam, kde
jeho hrdina přichází do rodné vsi a dozvídá
se: "Víš, kdo je zrovna u tatíka na dvoře?
Fuks." Motiv pak pokračuje při setkání s

otcem a bratrem: "Právě jsem bral Fuksovi
míru,"
řekl otec a Štěpán dodal: "Na nový
chomout." Fuks je tedy kůň, patří sedlákovi
Aubrechtovi a ten mu pak o dvě stránky dál
říká: "Zejtra máš novej postroj. S pěknéjma
barevnejma knoflíčkama, abys byl fešák. Ať
vidí, jak se sedláci starají. Tak běž, Fuksi."
A kůň kývl, trochu se uklonil a pomalu vykročil k vratům." Není tu snad popsáno, ať už
záměrně, či bezděčně, jak se z obhájce individua před totalitním ohrožením stane věrný
přisluhovač tohoto ohrožení?
Hezky
Fuksovu
rozpolcenost
mezi
zájmem
o
osudy
svých
odstrčených
spisovatelských
přátel a snahou vyhovět "sedlákům" popsala
Eva Kantůrková ve fejetqnu Můj přítel Ladislav Fuks z února 1977 (Československý fejeton /- fejtón/ 1976-1977). Naivní snaha vyhledat důvody k suspendování jejího podpisu
pod Chartou 77, aby mohla publikovat, je
ale vlastně zcela v souladu s jeho jen o
necelý měsíc pozdějším příspěvkem na 2. sjezdu Svazu českých spisovatelů, v němž proklamoval, že "právě podílet se na správě věcí
veřejných může každý občan v socialistickém
státě" a že "v socialistické zemi může mít
spisovatel možnost bezpočetné volby
námětů
neomezených
a bohatých". Jak tato "možnost
bezpočetné
volby"
vypadá
v praxi, ukázal
v témže roce zmíněným Pasáčkem
z doliny,
románem,
jehož
pohádková
baladičnost
ani
tentokrát nedokáže zakrýt idylický utopismus
autorových východisek, jakoby
poznamenaných
historickou zkušeností a dokonce se snižujících až k obhajobě přehmatů, provázejících
výstavbu socialismu ("budou i potyčky a nedorozumění, možná, že poletí, bohužel, i nějaká
tříska, jak se říká, když se kácí les...,
ale nakonec se to povede"). A
Křišťálový
pantoflíček (1978), "příběh dětství a mládí
Julia Fučíka"? To už je sestup nejen námětový, ale především formální až na.dno žánrového realismu, v němž není ani stopa po někdejší autorově osobitosti zření i stylizace.
Vlastně jako kdyby na sobě Ladislav Fuks
v sedmdesátých
létech okusil něco z osudů
hrdiny své první knížky Pan Theodor Mundstock
(1963): stejně jako on odháněl od sebe svými
knihami
šedesátých
let
usilovně
absurditu
bytí v jakékoli podobě, když však na něj
o desetiletí později nenadále dolehla, nedovedl jí vzdorovat. Mundstockovi smrt odhalila
zbytečnost jeho počínání, Fuks žije a tvoří
dál, jeho někdejší díla však spíše zrazují
t a > dnešní. Těžký je návrat na kruhy švé:
v roce 1980, kdy autor zapěl v Rudém právu
patetickou ódu na téma "naše úchvatná a jedinečná spartakiáda" a "můžeme být
šťastni,
žc v dnešním tragickém rozděleném světě je
naší vlastí tato země", se o to pokusil Obrazem Martina Blaskowitze a v roce 198 3 monstrózní
Vévodkyní
a . kuchařkou.
Zejména s
tímhle sedmisetstránkovým opusem si kritika
evidentně neví rady, přestože jej hned označila za dílo evropských parametrů. Z jedné
strany nemůže být pochyb, žc jde o zbytnělý
projev autorova prohlubujícího se podivínství, jímž snad kompenzuje svůj.. submisivní
vztah vůči realitě. Současně.však představuje
Vévodkyně a kuchařka
také dílo
svrchované
autorské virtuozity a lartpourlartismu, žijícího sobě samému. Je-li celé jednání hrdinky
románu voděno snahou o vybudování•muzea doby
přelomu
století, pak. ovšem i sám román- je
svým duchem takovým muzeem .a i pro něj platí, že má být "též připomínkou přechodnosti,
dočasnosti a pomíjejíonosti všeho".- To by
ukazovalo, že na místo chtěných jistot předchozích let vrací se do Fuksova. *ií la vědomí
relativity hodnot a činí: z vévodkyniny závěrečné otázky
fzda má ' dějinná-zkušenost je
skutečnou dějinnou zkušeností!! v možná i nadějný projev autorské sebereflexe> • • >.»/'
v» .
Tomáš Urxzeitig
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Cestou necestou k dialogu
Každý pokus o znovusjednocení české literatury je
zajisté
prospěšnější
než
prodlužování
existence
tří českých literatur, jež se míjejí. Jedním takovým
krokem
k
lepšímu
vzájemnému porozumění měla být
překvapivá návštěva O. Noffa a P? Prouzy v NSR, kde
se setkali s některými našimi exilovými autory.. Podali
0 tom zprávu v Kmeni a Tvorbě. Reagoval jesem na jejich
články poznámkou v LN, jejíž stanovisko te3 P, Prouza
v rozhovoru Kmene č. 38 "0 paměti a toleranci" označuje
za "nehybné a ortodoxní".
Je to jeho právo. Jenže smysl mé poznámky nesměřoval
proti takovým pokusům opět spojit rozštěpený celek.
Projevil jsem pouze skepsi, že by tak narychlo zorganizovaná akce mohla mít žádoucí výsledek. V těchto
článcích
byly
mimoto
některé
formulace
vzbuzující podiv nad naivními představami připravovatelú celé
akce.
Navíc
některé
informace
působily
značně
nevěrohodně. Je to do»t nepochopitelné, ale i lidé,
kteří
jsou plni ochoty
k dialogu
kalkulují při
vyslovování
svých názorů s tím, že oponent nebude
mít možnost se veřejně ozvat. Bylo např. těžko uvěřit,
že
by ředitel
nakladatelství
Index hodnotil jeho
činnost a exilovou
literaturu
tak, jak to líčil
0. Neff. A vskutku, zakrátko zaslal A. Muller Neffovi
v němž se proti 'mnoha
jeho
zkreslujícím
dopis,
formulacím ohradil. Kmen ho ovšem neuveřojni1...
Také A. Brousek, jeden z přímých účastníků setkání,
v článku "Česko-české smiřovačky" v 1. čísle časopisu
Most atd. má velké výhrady k této misi a k možnostem
obnovení
jednotného
kontextu české literatury tak,
jak
si to představují
nynější
funkcionáři
Svazu
spisovatelů, i když pro dialog je všemi deseti.
P. Prouza si te3 trpce stěžuje na některé hlasy,
které prý odsoudily jeho a Neffovu iniciativu. Zdá
se mi, že její význam přeceňuje a neuvědomuje si,
že
podobnou
a promyšlenější
iniciativu
projevili
1
jiní, jak dokazuje např. založení časopisu Most
atd., který chce být tribunou celé české literatury.
Rovněž obnovení činnosti českého PEN klubu mělo přispět
k sblíženi spisovatelů, zatím alespoň domácích. Jeho
členy jsou oba zmínění spisovatelé, takže o jejich
dobré vůli k toleranci není pochyb. Přitom však Prouza
vysvětluje*
že
"popud
k obnovení
činnosti
vyšel
z několika stran včetně naší skupiny autorů, členů
Svazu spisovatelů". Proč ale ta kamuflující slovní
"z několika stran", když by bylo na místě
mlžina

Sdruženi německých knihkupci< udělilo
českému
spisovateli
• Váalavu
Havlovi
letošní
Cenu
za mír. K
oficiálnímu předání této ceny došlo
15.
října
u příležitosti
konání
knižního
veletrhu
ve
Frankfurtu
nad Mohanem. I přes rozsáhlou mezinárodní kampaň neudělily ěs. úřady
Václavu
Havlovi cestovní
doklady,
takže cenu nemohl převzít osobně.
Václav
Havel
se zřekl ěástky 25
tisíc západcměmeckých
marek, která
je
spojena
s udělením
této ceny

otevřeně
říci, že první podnět přišel
ze strany
autorů zakázaných a nečlenů Svazu spisovatelů? Tyto
formulační nepřesnosti, které ve svém dopise vytýká
A. Miiller také Neffovi, nejsou
náhodné. Vznikají
z domnění, že se tak moc nestane, když se věci poněkud
"upraví", aby to dobře znělo vrchnostenským uším,
ovšem pravda přitom přichází obvykle zkrátka.
Dnes už je zhoubnost normalizační politiky v kultuře
zřejmá všem, koho nezaslepuje fanatismus. I tak zkušený
kulturní
politik
jako Miroslav
Válek dokodrcal k
názoru, že ani vědci nejsou s' to vysvětlit, co vlastně
jo a co není socialistická literatura - viz Kmen č.
37! Její ochránci, kteří s velkou slávou v 70. letech
nastavěli hráze zákazů proti jakýmsi nesocialistickým
vlivům, te3 mohou s hrůzou očekávat den, kdy se
ty -hráze protrhnou. Nebude to zítra, ale že to bude,
jo nesporné. Odstranění ideologického pendreku, jímž
byli
vyháněni
"na okraj společnosti"
lidé jiného
smýšlení, je jediné řešení, ktoré vrátí do jednotné
české
literatury
všechny
její
skutečné
umělecké
hodnoty.
Politické překážky na cestě k smysluplnému dialogu
si zřejmě uvědomovali i oba iniciativní spisovatelé.
Proto se rozhodli, jak vyplývá z článku A. Brouska,
požádat
o
to, aby dialog
tyto překážky
prostě
ignoroval. "Navázání dialogu by prý velice ulehčilo,
kdyby
se rok 68 přešel nejprve taktním mlčením,"
navrhovali
podle
Brouska. Jenže bez přehodnocení
této tragické události, tj. bez vyslovení pravdy o
násilí
spáchaném
na národu, může být sice dialog
prospěšnější
než
vzájemné
ignorování
neřku-li
podezírání či dokonce konfrontace, ale bude mít omezený
význam,
nebot se nedotkne
kořene naši bídy. Můžeme diskutovat celé noci a k ničemu to nepovede, když
si nebudeme vědomi, že smysl dialogu je v hledání
pravdy o naší krizi i o tom, co ji způsobilo a co
ji prodlužuje a co by tedy mělo z našeho života zmizet.
Jo víc než naivní dělat si naději, že při stále vedené
ideologické válce, bez změny politického
klimatu,
lze dojít k sjednocení tří proudů české literatury.
Po
dialogu
už delší
dobu
volají
rozumní
lidé
nejrůznějších postojů. A přece se o něm pořád jen
mluví. Proč? Protože politické podmínky pro něj dosud
nebyly vytvořeny.

a
sdružení
německých
knihkupců
věnovalo
tuto ěástku,
u souladu
s Havlovým přáním, aby ceny bylo
užito k rozvoji ěs. kultury, nově
vzniklému Spolku přátel nakladatelského družstva Atlantis. Toto družstvo, založené v únoru tohoto roku
v Brně a působící
nyní v dalších
českých
a
slovenských
městech,
má v plánu vydávat především knihy
a časopisy,
které dosud vycházely
samizdatově.
Nově ustavený
Spolek
přátel
nakladatelského
družstva

Milan Jungmann

Atlantis, jehož předsedou je Tomáš
Kos ta, bude disponovat rovněž větší částí Ceny Olofa Palmeho, která
byla
ve výši
100 000 švédských
korun nedávno udělena
Václavu Havlovi. Tyto a další finanční prostředky, které bude spolek soustřeďovat,
umožní
nákup
tiskařské
a
další
techniky,
která
bude pro
potřeby družstva
Atlantis
dovezena
do Československa
okamžitě, jakmile
to poměry dovolí.
Přibližně, ve stejné době, kdy v
západoněmeckém
Frankfurtu nad Mohanem probíhal
oficiální
ceremoniál,
předal
vedoucí knihkupectví
Karla
čapka v Praze na Vinohradech Petr
Kóháěek spisovateli Václavu Havlovi
zástupnou
cenu,
symbolizovanou
kalamářem s pozlaceným perem. Slavnostního aktu se v prostorách knihkupectví
Karla
Čapka
zúčastnilo
asi
30 lidí.
V krátkém
projevu
uvedl Petr Kóháěek mimo jiné toto:
"Vážím si Václava Havla nejen^ za
jeho vynikající dramatické a literární dílo, nýbrž i za jeho občanský postoj, který jej učinil symbolem demokracie
v naši zemi. Jsem
přesvědčen,
že moji němečtí kolegové rozhodli
správně a chci věřit,
že není daleko doba, kdy podobnou
cenu získá
Václav Havel' i ve své
vlasti
(dle VIA)
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Správa Sboru nárední bezpečnosti
hlavního města Prahy

a Středočeského kraje
odbor vyšetřováni G:3
110 01 p. Ú. P R A H A Ol. cchr. íí
(označeni útvaru)

Cvs:

4 . Itf jno 1909

Proso

678/39

dne •

Usnesení
Podle § 83 odst. 1 tr. ř. n a ř i z u j i

domovní prohlídku u

J i ř í h o RUIJLA

nor. C. 7• 1925 v I-lani, bytoa Praha 10, Kroaolcká 104/15
twJt

, .

.

bytS jponovondho o vCoch

Domovní prohlídka bude provedena v

——

prostorách bytu včotnň prioluConotvi k bytu náloSo.jící
( a d r e s a a ožnačenl místnost! — místa — p r o s t o r u , kde bude prohlídka p r o v e d e n a )

neboí je podezření, že se zde nachází v ě c důležitá pro trestní řízení noho so tam skrývá oso.
ba podoařolá
podoařold aa troctného
troctnóhc Činu*)

vyšetřovatel St3 a příclufinlci SI©
Prohlídku p r o v e d e : .
Odůvodnění:

Dno 29* záři 1939 bylo vyBotřovotclca St> sohd;]ono trootní
otíhání vo věci trestného činu pobuřováni podlo 5 lúO odot, 1,
dávúňí
ad-

publiky. Z dosavadního vyčotřování vyoi^vá, 2o v bytu Jiíího
iiliílLA co aachásoji ploeanooti, oq2:o2 i jino natoriály oouvicojící o tvorbou, vyJávúniD o'1 rosulí-ovúnia tav. "Lidových n.)Vinw
o proto bylo j?oahounuto o noříaoni doaovni prohlídky.
j:ougonÍi I>roti tomuto ucnooonl jo prípuctná atíT.noot, kterou jo
coSno podat do 3 dnA od doručoni uonouonl u vyúotrovotolo St
StlSnost no od odkladný účinek.
láčctcký prokurátor v Prózot

V y f í o t i o v o t o l StDi

S o u h l a s í c í :
V P r o s o dno*

• ) Nehodící se š k r t n e t e !
MV C. ski. 378

Stejné usnesení obdržel při domovní prohlídce i redaktor Rudolf Zeman.
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J l f í í RUML
Čtyřiašedesátiletý český novinář Jiří Ruml, je mezi čtenáři novin a posluchači rozhlasu dosud dobře znám. Po studiu na Vysoká škole politických a
hospodářských věd se stal korektorem Rudého Práva. Odtud přešel do rozhlasu, kde pracoval v redakci rozhlasových novin. Byl reportérem Večerní Prahy a později dopisovatelem Československého rozhlasu v Berlíně. Na počátku Šedesátých let musel - už jako Šéfredaktor politického vysílání - odejít pro neshody s tehdejším ředitelem rozhlasu Karlem Hoffmanem, dnešním
členem politbyra UV KSČ. Po krátkém působení v televizi pracoval v časopise Reportér a to až do jeho zákazu roku 1969. Jelikož se Jiří Ruml odmítl
vzdát svých názorů;byl zbaven všech funkcí, vyloučen z KSČ a následujících
patnáct let pracoval jako technik a dělník.
Je signatářem Charty 77'a v roce 1984 byl jejím mluvčím. Je členem VONS.
Roku 1981 byl zatčen a obviněn z trestného činu podvracení republiky a strávil 13 měsíců ve vyšetřovací vazbě.
Je autorem stovek reportáží, komentářů a fejetonů. V samizdatu vyšly tři knihy jeho vzpomínek - "Znamínko na duši" ,"Dan z blbosti" a "Díra v hlavě"."
Od roku 1988 .1e šéfredaktorem Lidových novin, které vznikly z jeho podnětu.

RUDOLF ZEMAN
Rudolfu Zemanovi bylo letos v únoru padesát let. Po 3tudiu na filosofické
fakultě UK, obor knihovnictví # začal pracovat jako novinář. Nejprve v o d borářském tisku, později v Zemědělských novinách a nakonec v Československém rozhlase. Koncem šedesátých let patřil ke skupině rozhlasových pracovníků, kteří svou činností přispívali k demokratizačním změnám politického
života v zemi. Pro svou aktivní podporu politice"Pražského jara",musel po
invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 opustit své zaměstnání. Byl vyloučen z KSČ a následujících dvacet let pracoval jako dělník v uranovém
průmyslu, později jako čistič výloh.
Je signatářem Charty 77 a po dlouhá léta patřil k těm anonymním občanům,
jejichž neokázalá a statečná práce umožňovala existenci mnoha prospěšných
věcí.
Od založení Lidových novin, u jejichž zrodu stál se opět věnuje novinářské
práci. Je zástupcem Šéfredaktora LN#
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Kroky k registraci

Tisková oprava

Jak jsmo ji2 informovali v LN č. 7-8 a č. 9 zaslala v červenci letošního
roku skupina občanů dopis Federálnímu úřadu pro tisk a informace, ve
kterém podpořila úsilí LN o registraci. 30. 7. 1989 obdrželi signatáři
dopisu odpověď FOTÍ, kdo jsou informováni, o tom,rže LN nemají vydavatele
a dosud si nepodaly přihlášku k registraci. 27. 9. 1989 byl odeslán nový
dopis. RNDr. Jan Trlifaj, ing. Jan Bašus a ing. # Alexander Rosen, kteří
dopis podepsiřli se v něm obrací1 na FtJlI jako na'-tóompetentní orgán dvěma
otázlcami. Zda některá z existujících organizací podle S 4 zákona č.
81/1966 Sb. )by se mohla stát vydavatele®' LN a >pokud ne, co signatáři'
dopisu sami mohou udělat pro to, aby takový vydavatel vznikl.

V LN č. 9, v článku "Jak je to
s devizovými kursy?" se vinou neobratného krácení mimo jiných vloudila i věcná chyba. Za 1 US dolar
je
turistický
kurs
(při nákupu
na
devizový
příslib)
zhruba 25
Kčs, černý kurs (tj. "veksíácký")
až 50 Kčs a aukční (kde kupují
pouze podniky a družstva) 125. Kčs.
Omlouváme se čtenářům i autorovi.
Red.

I přes policejní zákrok proti našim redaktorům a vznesené obvinění
z pobuřování nadále'doufáme, Že naše snaha o registraci přinese 'jednou
pozitivní výsledky.
Red.

Váš dopis je ojedinělý. K uvádění
skutečnosti,
že
určité
trestné
Před rokem a čtvrt
jsem napsal činnosti se dopustila osoba cikánpůvodu, .jsme
přistoupili
do , novin. V dopise šéfredaktorovi ského
Večerní Prahy jsem- «é pozastavil na základě velkého počtu žádostí
nad tím, .že jeho list zpravuje ze strany čtenářů. Věc byla prokončtenáře o ná^pdnostnín ,původu pa- zu^tována s[vedením SNB a dne 14.
chatelů
trestných
činů...
pokud června 1988 jsme obdrželi písemný
jsou těmito pachateli Rómové. Pou- souhlas k tomu, že v konkrétních
specifických- případech
můžeme
kázal jsem na4- historické paralely a
tohoto druhu "glasnosti" a také vhodnou formou upozornit, že trestna obecné nebezpečí rasismu jako né činnosti J, c^ . v Prajfc, jjJppustJil
společenského
jevu.
"Sfim
víte," jednak mimopražský pachatel a jedapeloval jsemti."jak často se člo- nak O3oba cikánského původu. Tato
věk ve svém okolí setkává s výpady možnost byla zatím využita pouze
na adresu příslušníků toho či onoho dvakrát.
národa, té čí . oné rasy. Nadává
Porovnání 1'trestné
činnosti
a
se na Cikány a na černochy, na
předložení
statistických
údajů
2idy i na Araby, na Rusy i na Vieto počtu spáchaných trestných činů
namce, na Poláky... A samozřejmě
cikány
nelze
publikovat.
Jedná
také _ v Cechách na Slováky a na
se o tajné údaje, které by rozhodSlovensku
na
Čechy.
Mám pocit,
ně nepřispěly ke zlepšení vzájemné
2e této společenské rakoviny je
sounáležitosti s osobami cikánskékolem nás už tak dost, než aby
ho původu. -Převážná většina osob
ji bylo zapotřebí ještě stimulovat
cikánského původu je již plně zana stránkách novin."
členěna do řádného života a pracovního
procesu a v současné době
0dpově3, kterou jsem od šéfredakjiž upozorňujeme pouze na
tora
listu dr. Jaroslava -Lemáka proto
kteří získané pozice
obdržel, 6tojí za nezkrácenou cita- jednotlivce,
těmto
občanům
kazí."
ci.
Zpráva o jedné korespondenci

"Vážený soudruhu,
obsah Vašeho dopisu jsme velico
pečlivě posoudili ve vedení našeho
listu
za přítomnosti
redaktora,
který zpracovává podklady pro část
věnovanou dění dle svodek SNB.

IVI íTAfi

Nebudu
rozebírat jednotlivé aspokty
tohoto pozoruhodného textu
- čtenáře bezpochyby potěší i bez
mého komentáře. Dovolím si jedinou
poznámku k tomu, co se mnou zamávalo nejvíc: k pisatelově argumentaci
"volkýip počtem
žádostí ze
strany čtenářů*. Tomuhle se totiž
usmát nelze. Zdráhám se uvěřit,
že zriíněné čtenářské hlasy reprezentují postoj většiny mých spoluobčanů. Ale i kdyby... Cožpak demokracie, vedle respektování vůle
většiny,
neznamená
též
ochranu
práv menšiny a dokonce i Jednotlivce? Co si počne redakce Večerní Prahy, dojde-li jí další velký
počet
žádostí,
tentokrát
třeba
volajících po koncentračních táborech?
Od časů mého dopisování s šéfredaktorem VP uplynulo 15 měsíců.
Leccos se za tu dobu přihodilo.
V .řadě listů,, přodevším v Mladém
světě, ale také v Tvorbě a v Rudém
právu,
postupně vyšly materiály,
které se seriózně zabývaly rómskou
problematikou.
Rómové,
kteří
slovy dr. Lemáka - jsou "již plně
začleněni do řádného Života a pracovního
procesu",
protestovali
na
stránkách- novin
proti praxi
poukazování na etnický původ pachatelů
trestných
činůj
někteří
upozornili na to, že se po zveřejnění
podobných informací stávají
terčem urážek. Jenže redakci Večerní Prahy hned tak něco nezviklá.
Populární
pražský
večerník -

s
principiálností
hodnou
lepší
věci.; , i nadále říká .svým čtonářům
"plrióu pravdu" o kriminálních živlech. Se zprávami typu "při krádeži'" kabelky cizí: státní příslušnice byla v Panské ulici v Praze
1
přistižena
cikái\ka"
(VP, 18.
září' 1989) se na jeho stránkách
můžeme
setkat častěji než dřív.
Připadá mi' to, mírně řečeno, neskutečné.
Asi_ £.tak ge&kutečnf, j jako j když
tcnhlo materiál podepisuji
Zid Alexandr Kraraer

Dementi
Se zpožděním jsme byli informováni
o tom, že představitel Demokratické iniciativy Emanuel Mandler obdržel' poštou falzum' prvního listu
Lidových novin č. 6. Na straně
dvě
tohoto
soparátu
je otištěn
text s názvem "O co vlastně usiluje
Demokratická iniciativa?" Redakce Lidových novin takový materiál do čísla nezařadila. Zatím jediný známý exemplář padělku považuje
za policejní provokaci.

K Několika větám
VLADIMÍR
MERTA
(písničkář):
Po
Pekingu
podepsat Několik vět je
to nejmeněí, co jedinec muže udělat
proti
organizovanému
násilí.
EMIL
POSPÍŠIL
(hudebník):
Když
jsem to poprvé viděl, tak jsem
jenom váhaly zda podepisovati něco,
co
by
mělo
být
samozřejmostí.
JAROMÍR
HOHAVICA (písničkář): Musel jsem se ozvat nahlas a čitelně.
KAREL
PLÍHAL
(písničkář): Kromě
hraní-' je to jediný? způsob, jak
se veřejně ozvat.
•x
. u.
•
..
:
: V. *
Chce se mi věřit, že zatčení Jirky
Rumla a Rudy Zemana'je už jenom
kopání té známé kobyly. Naši Stalinovi - pohrobci
BO
nemohou vfičnř
točit na obrtlíků - dnes hlásat
to, co včera popírali a zatracovali, vydávat se stále za jediné
spasitele
socialismu
a
národa.
Už mnohokrát: nás přesvědčili o
tom, že věřit se jim nedá. Zavedli
národ na. pokraj t katastrofy a te3
mají ué jonom jeden cil - zachránit
sami sebe, své posty, svou nekontrolovanou moc, která tak chutná.
Proto odstřelují každého, kdo se
vzepře, kdo nekývá, kdo se opováží
pozvednout
svůj hlas, říci svůj
názor na věci veřejné. Proto ee
pokoušejí odstřelit .i Lidové noviny.
*m

—

ftlcrnurt

UfX ,

STRANA 26

ŘÍJEN 1989

LIDOVÉ NOVINY

Folkové trio v Rakousku
Ve dnech 30. 7. a$ 2. 8. 1989 se
uskutečnila ve Vídni na oficiální
pozvání spolku čs. krajanu návštěva delegace čs. folkové menšiny.
Její členové - Josef Streichl a
Jaromír Hóhavica - se v rámci pobytu
kromě jiného zúčastnili recevce
ve vídeňském "Nachtasylu", \de
byli zevrubně" informováni o problémech a úspěších čs. emigrace v
západní Evropě. Na slavnostním
koncertu našich umělců v Theatre
Jury Soyfera v pondělí 31. 7. vystoupil jako host také místní oblíbený umělec Karel Kryl. Fc letmé
prohlídce Vidně a Rakouska sa naše
delegace vt\ítila dne 2. 8. ve večerních hodinách zpět do vlasti.
Vídeň(jn)

J. Streichl, K. Kryl a

poslední slovo
Zatímco Český spisovatel Petr Prouza s redaktorem Vladimírem Kolárem vnucují ve- Frankenu českým emigrantům svou politiku malých
úkroků od zla, zatímco ředitelé Barrandova
opatrně otevírají sejfy se zakázanými českými filmy, zatímco úředník
sekretariátu
OV
KSC Hegenbart dává šokující kritické interview Izvěstijím, zatímco si ministři české
a bavorské vlády vyměňují komplimenty a nabídky ke spolupráci, zatímco v Kmeni tisknou
Klímu, zatímco do veřejných knihoven kdosi
pomalu vrací část knih dávno z nich kýmsi
vyřazených,
zatímco
Svobodné
slovo
tiskne
moudrá a rozumná slova politického programu
a lidovci ustavují ve své straně přestavbovou
frakci, profesionálové násilí vyhlašují útok proti nezávislým Lidovým novinám
a zavírají jejich dva redaktory.
Zatímco se v Moskvě píše o chybném kroku
z 21. srpna
1968, zatímco se Madarsko za
aktivního
přispění
komunistů
proměňuje
v
pluralitní demokratický stát a v socialistickém Polsku mají nekomunistickou vládu a na
naše
poměry
neuvěřitelnou
svobodu
slova,
zatímco svět spčje k demokracii i tam, kde
o ní donedávna
ještě nebylo ani vidu ani
slechu, zatímco i v Berlíně vnímají vládci
nevyhnutelnost
dialogu
s
občany, cítí se
naši profesionálové
násilí pobouřeni,
přistihnou-li někoho myslet jinak než marxisticko-leninsky.
Usnesením
o
zahájení
trestního
stíhání
proti Lidovým novinám se jiné než marxisticko-leninské myšlení
stalo v právním smyslu
trestným činem podle § 100 trestního zákona:
pobuřuje. Asi nejsme v tomhle v dějinách
první, ale určitě jsme poslední. I v jižní
Africe už propouštějí politické vězně a komunista Corvalán se vrátil legálně do Chile,
vítán
veřejně
a
nerušeně svými
soudruhy.
Sovětští
pracující
smějí
stávkovat,
český
novinář nesmí nic. Nebo smí?
Český novinář, ten, s nímž jsem telefonicky před několika dny hovořil, byl pyšný,
že směl ve svém listě vyjádřit lítost nad
osudem německých dětí mrznoucích v noci na
pražské ulici. A zároveň se divil, že nechápu, proč nechce říct ani slovo o příčině
tohoto osudu.
čeští novináři - až na malé výjimky, k
nimž patří právě ti zavření, Ruml a Zeman
- jsou nesvobodní a závislí. Jsou nesvobodní a závislí z vlastní vůle, jako jsou z

J.Nohavica během jednání za zavřenými dveřmi.

VE PROSPĚCH VLÁDY
vlastní vůle a z vlastního rozhodnutí svobodní a nezávislí Ruml se Zemanem, i kdyby
je drželi v kriminále roky. Jak dlouho je
tam budou držet, to záleží taky na českých
novinářích. * A možná, že to na nich záleží
víc než na těch, kdo dali k útoku na Lidové
noviny rozkaz. Stačí přece tak málo, a profesionálové násilí se zhroutí jako Koščej,
jemuž pukly obruče kolem pasu. Bez kývalů
a vysvětlovačů, bez těch, kdo se vymlouvají
na kde co, bez těch, kdo volají po malých
krocích a po opatrnosti, aby se něco nepokazilo, bez nesvobodných a závislých, bez utajovačů dávno známých a všemi sdílených pravd
se ta hrstka viníků naší společenské krize
octne na holičkách.
Dokud bude redaktor Lidové demokracie tvrdit, že jeho list jako orgán strany Národní
fronty nemůže napsat, co si on, jeho redaktor, myslí, a myslí si prý totéž, co já,
budou muset za něho a za jeho kolegy a taky
kvůli němu a nim a z jeho a z jejich viny
sedět ve vězení všichni, kdo etiku novinářské "práce berou vážně. Teči zrovna sedí kromě
našich dvou jmenovaných za totéž i František
Stárek, Petr Cibulka a Ivan Jirous a možná
i někdo další, jehož jméno nám zůstalo prozatím utajeno.
Jaký to má naše vláda vlastně program a
jaký program naší vlády čeští novináři v
povolených novinách podporují? Jaký je to
program, který se musí obávat každé otázky,
každého slova kritiky, jakéhokoliv nesouhlasu? Jaký je to program nejistoty, strachu,
lži a komolení skutečnosti, když místo odpovědi na otázky po jeho smyslu a po jeho účelnosti znějí jen policejní povely, výhrůžky
a usnesení o trestním stíhání?
Vidím jedinou možnost, jak skutečně pomoci
naší vládě, jak ji přimět, aby jednala v
zájmu občanů, z jejichž vůle by měla povstávat, a tou možností je, vypovědět poslušnost
strachu, který ta vláda nahání a říci jí
do očí, že to vede špatně, že násilí, kterého se dopouští, nedává žádný dobrý smysl.
Pokud to čeští novináři dokážou říct, bude
to výraz solidarity nejen s Lidovými novinami, nejen s Rumlem a se Zemanem, bude to
výraz solidarity
se zájmem tohoto národa,
se zájmem občanů tohoto státu a tudíž i se
zájmem jejich vlastním. Konečně i vládě to
prospěje.
17.R1JEN 1989

Luboš Dobrovský
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