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Dvacáté vvročí
Mnohé z toho, o čem je v souvislosti s 20. výročím Pražského jara třeba napsat, se událo po uzávčrce tohoto
čísla Listů, a nezbývá, než se k tomu vrátit později. To platí zejména o mimořádné pozornosti, která byla —
a stále ještě je — věnována československé minulosti i přítomnosti v zahraničí. Ukázalo se, že význam,
zkušenosti a odkaz Pražského jara 1968 vůbec nejsou takovou „mrtvou minulosti", jak se zejména v některých
kruzích československého exilu stalo módním prohlašovat. A ukázalo se také, že světová veřejnost ani
nezapomněla, ani neodpustila tehdejší sovětské násilí.
Některým událostem a jevům je však přece jen potřebné i možné věnovat pár řádek už teď.
Ve „Slovu ke 20. výročí srpna 1968" vyzvala Charta 77 „všechny spoluobčany, aby setřásli břímě strachu a
svobodně vyjádřili své mínění včdné názoru na intervenci z roku 1968 a na politiku, která z ní vzešla". To byla po
dlouhých létech represi vynuceného mlčení výzva odvážná a málokdo očekával, že najde bezprostřední ohlas.
Mnozí — doma i v exilu — se domnívali, že Pražské jaro a jeho potlačení už nejsou události, jejichž výročí by
mohlo být impulsem k probuzeni občanské odvahy a angažovanosti. Také pražský režim s tím počítal. Ukázalo se
však, že to byl nesprávný odhad situace a těch změn, které ve společenském vědomí i v dnešním Československu
probíhají. 21. srpna se diskutující kroužky na Václavském náměstí rozrostly v mohutnou demonstraci, na níž se
podle nezávislých pozorovatelů podílelo více než deset tisíc převážné mladých lidí. Takovou demonstraci Praha
nezažila od roku 1969. Požadavky zněly — stručně vyjádřeno: svoboda přesvědčení a projevu, demokratizace
politických poměrů, pravda o Pražském jaru a jeho potlačení. Otevřený projev kritického veřejného mínění byl
novým a nadějným jevem, i když samozřejmé , jedna vlaštovka jaro nedělá". Je však možné, že šlo o počátek
konce lidového pocitu bezmocnosti, a to by byl obrat historického významu. Bez občanské odvahy a bez lidového
tlaku na znervóznělé držitele moci se totiž pozitivní změny nedosáhnou ani ve východním větru perestrojky.
Ve „Slovu" k výročí obrátila se Charta 77 i na současné politické vedení s požadavkem, aby „přestalo
popírat pravdu o roce 1968, která je celé společnosti známa". To bylo ovšem volání žíznivého na pouští. U moci
sedí — teď v čele s Milošem Jakešem — stále ještě ta generace a ta garnitura, která vybudovala své kariéry na
splněni kapitulačních požadavků Leonida Brežněva a na potlačeni Pražského jara, a ta se samozřejmě nebojí
ničeho víc než pravdy o minulosti. V souvislosti s výročím opakovali její političtí i propagandističtí představitelé
tvrdošíjně, trapně a skoro hystericky jen starou lež. Občané měli znovu uvěřit, že Československo 1968 stálo
v důsledku „slabosti Dubčekova vedení a rejdů antisocialistických sil" na pokraji občanské války a kontrarevoluce, a že přepadeni země „spojenci" bylo „záchranou socialismu a míru". Co se socialismem pak ve
šlépějích Brežněva sami učinili, a proč musí být nyní „zachraňován" v SSSR a jinde v podstatě stejnou politikou,
o niž usilovali zatracovaní a pomlouvaní českoslovenští refonnní komunisté Šedesátých let, je sice velice
znervózňuje, avšak zatím — přinejmenším zřetelně — nerozděluje. Co si o tom myslí pokroková světová
veřejnost, vyjádřil 21. srpna 1988 švédský sociálnědemokratický ministr zahraničí Sten Andersson, když na
velkém shromáždění ve Stockholmu řekl: >řJe hlubokou tragédií, že československý lid stále ještě nemůže zažít
alespoň takovou perestrojku a glasnost, jaké konečně přišly ke slovu v Sovětském svazu. Je velikým zklamáním,
že československé vedení neotvírá žádoucí proces demolo-atizace, nýbrž jej zdržuje. To je hanba, a to hanbou
zůstane!" Málokdo však očekával, že si mocenská „elita normalizace" bude už letos počínatjínak, nebo že začne
dobrovolně uvolňovat místo jiným. To ještě nějaký čas potrvá.
Charta 77 vyzvala i sovětské vedeni, aby „otevřelo prostor k věcnému zhodnoceni událostí roku 1968 a
vyvodilo z toho důsledky". V neoficiálních kruzích v Moskvě o tom také už delší dobu probíhá otevřená diskuse.
Je znepokojující, že se v oficiální Moskvě nejen nic takového nestalo, nýbrž že i tam byla zopakována stará lež. Již

v červenci, při pražské návštěvě, překročil Nikolaj Ryžkov dosavadní gorbačovovskou zdrženlivost vyjadřovanou
tvrzením, že „hodnocení minulosti je záležitostí československých soudruhů". I to byla málo sympatická
nedůslednost, protože rozhodnutí o vojenském zásahu v Československu 1968 nevyšlo z Prahy, nýbrž z Moskvy,
a tam je proto třeba se tohoto hegemonistického násilí odříci. Bylo ovšem možné chápat, že Gorbačovovy zájmy
nedovolují podříznout větev, na níž současní českoslovenští držitelé moci sedí, dokud se v Praze nevytvoří nějaká
relevantní alternativa. Ryžkov však vyslovil souhlas s „dosavadním československým hodnocením", a ve
výroční srpnové dny šli vládní mluvčí Gerasimov, komentátor TASS Kondrašov a některé sovětské sdělovací
prostředky ještě dále. Výslovně potvrzovali „správnost a nevyhnutelnost" tehdejšího sovětského zásahu.
Dokonce se znovu objevilo tvrzení, že v Československu vznikla „nepřátelská moc", že SSSR byl konfrontován
s „pokusem vytrhnout Československo ze socialistického společenství", a že vývoj „ohrožoval poměr sil a
stabilitu v Evropě"! Kde jsou důkazy pro takovou nehoráznost? Proč Michail Gorbačov připouští takové
kompromitování své nové zahraniční politiky? Italští komunisté v listu „LTJnita" a mnozí jiní jinde mu také
ihned připomenuli, že tato politika není a nebude zejména v Evropě zcela věrohodnou, dokud se bude trvat na
obhajobě takových brežněvovských agresívnich činů, jako byla intervence v Československu. Kde je v tom
případě záruka pro evropské země, že sovětská supervelmocenská arogance skutečně patří minulosti, a že nebude
dříve či později ohrožovat nezávislost jiných zemi? Znepokojení otevřeně vyjádřil i Andrej Sacharov a mnoho
jiných neoficiálních sovětských osobností, stejně tak jako stovky statečných a policií zbitých demonstrantů na
Puškinově náměstí v Moskvě. Při všem ocenění významu Gorbačovovy perestrojky pro možný pozitivní vývoj ve
všech zemích sovětského bloku, při všech sympatiích pro jeho nové myšlení i jednám, i při plném porozumění pro
jeho vnitropolitické těžkosti má Gorbačov vědět, že škodí skutečným sovětským zájmům, dokud dovoluje
obhajovat stalinistické a brežněvovské násilí spáchané na Československu i najiných zemích takzvané východní
Evropy. Není třeba zoufat: je stále možné, že si to Gorbačov brzy uvědomí, také proto, že mu to bude znovu a
znovu připomínáno — a nebude to „proti sovětská propaganda". Příležitost 20. výročí Pražského jara byla však
zmeškána.
Stockholm, 22. srpna 1988

MILAN HUBL

Všechnu moc — komu?
Po X I X . konferenci KSSS
Těžko chtít v krátkém komentáři postihnout všechny jevy předcházející a provázející tuto konferenci,
když jen projevy, diskusní příspěvky a přijaté dokumenty zabírají pět čísel sovětské Pravdy. Pravda a
Izvestija byly jediné deníky, které tiskly plné texty
všech diskusních vystoupení, což je pokrok proti stavu
posledních tří let, kdy se diskusní příspěvky nezveřejňovaly vůbec. A je nesporné, že od XXII. sjezdu
KSSS do takové míry otevřenou diskusi KSSS nezažila. Současně je nutno zaznamenat, že diskuse ve
svém souhrnu zdaleka tak jednoznačný ráz a průběh
neměla, jak si představuji ti, kdo ji celou nesledovali
ani nepřečetli.
Svolat takovou konferenci bylo rozhodnuto před
rokem, když se projevilo, že px>litika přestavby a demokratizace nenalézá dost aktivní podporu mezi členy
Ú V KSSS. Měla původně mít za hlavni úkol změny ve
složení ÚV. Tak to ještě krátce před konferenci viděl
Roy Medveděv, ač ze zněni zveřejněných tezi bylo
možné usoudit, že toto téma nebude vůbec předmětem jednáni. V současných stanovách sovětské strany
chybí jakékoliv ustanoveni o konferenci a jejích pravomocech, takže záleželo na politbyru a UV KSSS
jaké kompetence ji vymezí. Byl ji dán poradní hlas.
Mohla proto jen přijmout doporučení, která musí
schválit příští plénum ÚV KSSS (ještě v červenci),
které také rozhodne, jaký dá výklad schváleným usnesením. Velmi mlhavá je zejména rezoluce o reorga-
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nizaci stranického aparátu, jejíž provedení připadne
sekretariátu Ú V KSSS pod vedením Ligačova. Sekretariát také řídil kampaň k výběru delegátů, která dopadla tak, že až na několik výjimek nedošlo k širšímu
posuzování navržených delegátů. Oblastní i ústřední
výbory (v národních republikách) jednomyslné schválily předložené kandidátky. Nutno říci, že nešlo o výběr z několika kandidátů a už vůbec ne o jejich tajné
volby (na rozdíl od Československa v roce 1968, kdy
v KSČ byli delegáti na okresní i krajské konference a
na sjezd voleni tajně a z většího počtu navržených).
Přesto se část delegátů postupně v průběhu konference osmělila k odvážným vystoupením, třebaže
v prvních dvou dnech nebyla atmosféra příliš příznivá. Způsobila to nejen nepřižeň většiny delegátů
vůči takovým diskutérům, ale zřejmě neméně způsob,
jakým sám Gorbačov skákal do řeči těm delegátům,
kteří začali mluvit kriticky o stavu přestavby: Abalkinovi, Arbatovovi, Uljanovovi, Postnikovovi a dalším. Přitom v té chvíli ani neřídil diskusi. Situace se
začala lepšit poté, co mladý dělník Vadim Niželskij,
delegát z města Novotroick, po jednom takovém
Gorbačovově vstupu (nechutnal vám oběd?), ho usadil
Nepřerušujte mne." V pátek se diskuse dostala do
takových obrátek — zejména po vystoupeni Jelcina, že
tiskové středisko prozradilo novinářům, že existuje
návrh prodloužit konferenci o jeden až dva dny.
N akonec předsednictvo dalo odhlasovat ukončeni diskuse a večerní zasedáni bylo věnováno projednáváni á
schvalováni předložených usnesení (kdy všechny
doplňující návrhy, směřující k prohloubení vnitrostranické demokracie jako volba generálního tajemníka přímo sjezdem, přeměna Pravdy z orgánu ús|xedniho výboru v orgán celé strany byly zdrcující většinou hlasů zamítnuty. Prostě nedělejme si iluzi, že
„boj sa skonči zajtra". Ani pozítří.

Dva póly diskuse
V monotónní šedi diskusních pnspěvků tajemníků
oblastních, krajských i národních ÚV se vyčerpal čas
pro diskusi. Ke konci došla trpělivost mladému moskevskému delegátu Surkovovi, který vyzval, aby přestala šablonovitá vystoupeni, která jsou projevem
„robotizace v práci aparátu". I při tom množství
řečnické hlušiny se projevila zrnka cenného kovu,
zejména ve vystoupení řadových delegátů a některých
vystoupeních vědců a umělců. V tomto magnetickém
poli diskuse vystupuji jako dva její póly: Jelcin a
Ligačov. Vzhledem k tomu, že Jelcinův příspěvek
u nás v celku zveřejněn nebyl, zato Ligačovův jako
jediný v plném znění v RP, v takové úpravě jako by to
bylo vedle Gorbačova druhé závěrečné slovo, věnujme
se Jelcinovu vystoupení.
Jelcin nejdříve odpověděl na výtku, že vystupuje se
svými interview v zahraničním tisku, a ne v sovětském. Upozornil na to, že jeho interview pro Moskovskije novosti nebylo zveřejněno, stejně jako pro Ogoněk, kde nebylo dovoleno je otisknout (kýmpak asi?).
Gostelradio (státní výbor) se na Jelcina obrátil, aby
svá interview u příležitosti XIX. konference poskytoval zahraničním sdělovacím prostředkům jejich prostřednictvím a sdělili mu, že takových žádostí je
patnact. JeJcin byl ochoten poskytnout nejvýš dvě tři.
Načež mu Gostelradio vybralo tři televizní společnosti a to se pak uskutečnilo. Na některé otázky odmítl
odpovědět, ale na dotaz zda by přestavba pokračovala
rychleji, kdyby Ligačovovu funkci zastával někdo jiný,
odpověděl Jelcin: Ano. Okamžitě na to si jej předvolal
předseda ústřední stranické kontroly Solomencev na
pohovor! Jelcin se cítí naprosto bez viny, přesto tlumočník předal pásek s nahrávkou rozhovoru Solomencevovi. Co se mnou ještě uděláte nevím, ale v mnohém
mi to připomíná stíny nedávné minulosti. Dále vytkl
opožděné svolání konference, špatnou přípravu, (téže
připravené aparátem, pokud jde o podstatu reformy
neobsahovaly to hlavní, co se objevilo v referátč).
Výběr delegátů probíhal po stáru. Hlavní námitku má
proti personální unii tajemníků a předsedů sovětů,
o tom by mělo rozhodnout všelidové referendum. Je
nutno vytvořit takový systém, který by provždy vylučoval obnovu systémů vůdců (voždizm). Kult osobnosti nevzniká po 10-15 letech, ale má-li pro to podmínky, rodí se hned zpočátku (narážka na Gorbačova!). Dodává, že se nedodržuje tvrzení Gorbačovova o tom, že nejsou zakázané zóny pro kritiku
vedeni. Skutečnost ukazuje, že takové zóny jsou a při,
prvním pokusu o její překročení násjeduje tvrdá reakce
a postih. Dále se za stanovisko ÚV vydávají různé
texty připravené aparátem, které členové ÚV ani neviděli, natož aby je projednali nebo dokonce schválili.
To je nepřípustná praxe, porušující vnitrostranickou
demokracii a práva členů UV KSSS. „Za 70 let jsme
nevyřešili hlavni úkoly — nakrmit lidi, obléct je,
zabezpečit pro ně služby a patřičné sociální zabezpečení. Teď to má řešit přestavba, ale ta jde pomalu,
protože v mnohém má jen deklarativní charakter, protože nepředcházela hlubší analýza. Proto v ekonomické reformě nebylo dosaženo viditelných změn a
výsledků. Vidi v tom nebezpečí do blízké budoucnosti, až vyprchá „hypnóza slov" a dostaví se rozčarování. Nastane politická nestabilita.
Jelcin projevil znepokojeni nad tím, jaký „liberalismus" projevuje Solomencev při prošetřováni úplat-

kářských afér funkcionářů, dále nad pnvilegiemi aparátu a vyzval k podstatnému sníženi stavů odshora až
dolů. Pak požádal o rehabilitaci za své vystoupeni na
říjnovém plénu. Měl podle svědectví účastníků dlouhotrvající potlesk. I když neexistuji potleskoměry, které
by ukazovaly na stupnici sílu a trvání potlesku, ani
neurčuji jaká a která část delegátů komu tleskala, bylo
by to zajímavé zjištění pro bližší určeni politického
zaměřeni i osobních sympatii delegátů i celého pléna
konference.
Ligačov reagoval velmi podrážděně, připisoval mu
„destruktivní energii" (RP 4. 7.). Hlavně mu vytýkal,
že když se nesetkal s podporou strany, obrátil se na
buržoasni tisk (? ?). Ligačov vytkl Jelcinovi, že když
byl tajemníkem ve Sverdlovsku, „trvale si tam zavedl
přídělové lístky". Navíc řekl, že ústřední výbor a redakční rady vyvodí z psaní části tisku a jeho kritiky
delegáty „patřičné závěry".
Ke konci jednáni pak došlo k zajímavé slovní přestřelce, když sverdlovský delegát V. Volkov, který
vytkl ÚV KSSS, že nezveřejnil materiály z říjnového
pléna a poškodil tím sám svou autoritu, se zastal
Jelcina za jeho práci v oblasti a doslova řekl: „žel
takové dobré zásobováni dnes nemáme". A shrnul, že
Jelcin mluvil shodně s řadou jiných delegátů, jejichž
vystupováni není odsuzováno. Příznačné je, že na to
dostali slovo dva Moskviči, kteří ho napadali a Lukin
vytkl delegátům „nezralé potlesky4 4 a sverdlovský
oblastní tajemník Bobykin dal do protokolu vyjádření,
že Volkova nikdo nepovčřil, aby mluvil jménem sverdlovské delegace. Takže stará režie, že delegaci krajů a
oblastí vede její tajemník se zase projevila.
Obdobná polarita se projevila ve vystoupení dvou
spisovatelů Bondareva a Baklanova. Bondarev srovnal přestavbu s letadlem, které vzlétlo a neví zda
v naznačeném boduje přistávací plocha, činnost části
tisku charakterisoval jako snahu vše destabilizovat,
publicisty nazval rytíři extremismu, kteří způsobují
rozvrat a chaos v ekonomice i kultuře. „Historie bude
na nás vzpomínat se studem a proklínáním" — myšleno na současností Bondarev měl za své vystoupení pětkrát potlesk. Baklanov, který s nim chtěl polemizovat,
byl celkem šestkrát přerušen projevy nesouhlasu a
přesto, že Gorbačov vyzval delegáty k toleranci, byl
Baklanov nakonec „usyčen". Mám ovšem dojem, že
v daném případě zde fungovalo antisemitské podvědomí, což také samo o sobě není dobrým znamením.

Pyramida moci
Hlavním výsledkem jednání konference bylo přijetí
návrhů na reformu politického systému pod heslem:
„Všechnu moc sovětům". Zdánlivé má vést k demokratizaci sovětské společnosti. Vrcholem pyramidy
má být sjezd lidových poslanců SSSR, volený jednak
podle územních a národně zemních obvodů, ale také
doplněný o poslance delegované stranou, odbory,
komsomolem ap. Ti zvolí dvoukomorový systém Nejvyššího sovětu a předsedu (prezidenta). Už to samo je
porušením principu občanské rovnosti, když řadový
občan bude mít dva hlasy a členové ÚV KSSS,
komsomolu, VCPS ap. budou mít ještě třetí hlas.
Nemohu si pomoci, ale připomíná mi to vícekuriový
systém ve starém Rakousku. Další problematickou
věcí v rezoluci je, aby byli do funkce předsedů sovětů
doporučováni zpravidla první tajemníci příslušných
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stranických výborů (RP 6. 7.). A ti pak mají být
tajnými volbami zvoleni, když již předtím byli zvoleni
za tajemníky. Příznačné je, že tento návrh se mezi
řadovými delegáty sešel s nejvétším množstvím námitek, pochybností i obav z posíleni autokratismu. Výše
vzpomenutý Niželski to formuloval jako neslučitelnost těchto dvou funkcí a i jiní delegáti před tím
varovali, neboť tato kumulace posílí moc „údělných
knížať', „emirů" v oblastech a krajích. Zato tajemníci
téměř do jednoho tuto kumulaci podporovali. Nechtěl
bych sýčkovat, aleje dosti důvodů obávat se, že heslo
všechna moc sovětům dostane výklad „v sovéíech
všechna moc tqjemníkům". Stěží lze předpokládat, že
to může vést k hlubší demokratizaci společnosti.
Varovných hlasů bylo dost a zkušeností také.

Bologna:,,Pražské

Jen konference skončila, vypukla stávka a demonstrace v Jerevanu a celé Arménii a nadále pokračuji
protesty i v Karabachu. Bez dlouhých rozborů lze říci,
že rezoluce k národnostní otázce je povšechná, obchází problém rusifikace neruských národů a vyhýbá se
řešení všech skutečných problémů.Také demonstranti
v Jerevanu i jinde to tak vyjadřovali. V Litvě se
demonstranti dožadují svých práv, ale současně žádají referendum v Karabachu. To je nový jev vzájemné solidarity, který jde nad papírová klišé. Váha
národnostních problémů dále poroste.
10. 7. 1988
('Otištěno bez vědomi autora)

jaro po 20 letech "

Pod tímto titulem se konala ve dnech 7. a 8. července 1988 v italské Bologni mezinárodni konference,
kterou uspořádali společně Gramsciho institut (KS Itálie) a Nenniho nadace (Socialistická strana).
Z čs. účastníků promluvili jako referenti Zdeněk Mlynář, Eduard Goldstůcker, Michal Reiman a Jiří Pelikán.
Referáty poslali z Československa Václav Slavík, Miloš Hájek, Zdeněk Jičínský a Jaroslav Mencl. Alexander
Dubčefc poslal kotiferenci poselství Jež bylo uveřejněno v Listech č. 4 (červenec). V diskusi vystoupili takémJ.
Jiří Sláma a Milan Horáček.
Konference vyslechla s velkým zájmem vystoupení sovětského vědceEvgenije Arbacumov a, člena KSSS,
který ale zdůraznil, že vyjadřuje svoje osobní stanoviska. Podle něho je článek ze sovětské „Pravdy" z 22.
srpna 1968, který odůvodňuje vojenskou intervenci v rozporu s dnešní politikou Gorbačova a samotná
vojenská intervence nemá jakoukoliv ideologickou a politickou legitimitu. Arbacumov vyjádřil svůj souhlas
s názory sovětského historika Afanasjeva, který kritizoval sovětskou intervenci jak v Afghánistánu, tak
i v Československu. Uvedl však, že nové sovětské vedení je v delikátní situaci, protože musí upustit od
jakýchkoliv zásahů do vnitřního vývoje zemí Varšavského paktu. Arbacumov charakterizoval současný vývoj
v SSSR jako přechod od totalitní demokracie k osvícenému autoritarismu. Teprve po tomto přechodu se mohou
otevřít cesty ke skutečné demokracii.
Kotiferenci, které věnovaly velkou pozornost všechny italské sdělovací prostředky, uzavřeli vedoucí
představitel KSI Giorgio Napoletano a PSI Claudio Martelli. Přes některé polemické akcenty, týkající se
stanovisek těchto stran v minulosti, oba představitelé zdůraznili význam toho, že italská levice manifestuje
společně svou podporu myšlenkám Pražského jara, které považuje stále za aktuální. Napolitano označil
dnešní situaci v Československu jako „nepřijatelnou" a mluvil o setkání delegace KSI s M. Gorbačovem
v Moskvě, kde generální tajem n ík KSI Natta a on žádali, aby byla připuštěna svobodná diskuse o roce 1968
v Československu i v SSSR a aby byla respektována občanská a politická práva všech čs. občanů na základě
helsinských dohod.
V závěru bylo přijato všemi účastníky konference prohlášení, ve kterém se žádá radikální obnovení
politických a sociálních struktur v zemích východní Evropy a záruka svobody a lidských práv všech občanů.
Kot\ference pak qpeluje na Gorbačova, aby přehodnotil sovětský postoj k Pražskému jaru a uznal vojenskou
in tervenci pro ti Ceskoslo vensku za ,,politicko u chybu' \
Komunistický starosta města Bologni apeloval na čs. vládu, aby vydala pas a výjezdní doložku Alexandru
Dubčekovi, aby se mohl na podzim zúčastnit slavnosti udělení mu čestného doktorátu staroslavné bólognské
univerzity — spolu s jihoafrickým bojovníkem proti aparthaidu Ernestem Mandělou.
red
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ZDENEK MLYNAŘ

Bilance politiky Pražského jara po dvaceti létech
Pražské jaro roku 1968 je nepochybně už historií, ale není to historie mrtvá, kterou lze uzavřít do učebnic.
Právě nyní, po dvaceti létech, vyvolávají spory o skutečný význam Pražského jara znovu více politických vášní a
zájmových konfliktů než před několika léty. Dotýkají se totiž aktuálních politických problémů v souvislosti se
sovětskou „perestrojkou", a tím znovu přímo zasahují zájmy různých skupin, zejména vládnoucí skupiny
v Československu.
O význam Pražského jara vcelku i o jednotlivé fáze jeho vývoje, o základní myšlenky i konkrétní činy z té
doby lze jistě vést spory. Otevřená, kritická diskuse o tom všem je dokonce potřebná a dokud k ni nedojde, bude
Pražské jaro na jedné straně legendou a na druhé straně politickým strašákem. Objektivní, kritická diskuse však
zatím není možná nejenom v Československu, ale nerozvinula se ani v rámci nové reformní politiky v SSSR.
Ojedinělé náznaky, že by se o tomto tématu mohlo snad otevřeněji a nově diskutovat i na veřejnosti, lze v poslední době pozorovat jen v Maďarsku.
Tím nezbytnější je, aby taková potřebná diskuse probíhala alespoň v radách západoevropské levice.
Myslím, že to je i reálně možné především ze dvou důvodů: jednak bylo Pražské jaro pokusem o specifický vývoj
socialismu v zemi se silnou západoevropskou civilizační a kulturně-politickou tradicí, jednak může být kritická
diskuse o tehdejším vývoji v Československu poučná i pro pochopení některých problémů, s nimiž se západní
levice začíná setkávat v souvislosti s Gorbačovovou „perestrojkou". Tato nová sovětská politika potřebuje
podporu západní levice. Myslím, že taková podpora je možná, ale musí jít o kritickou solidaritu, která nezastírá
ani případné rozpory.
Jedním z takových rozporů je nepochybně i různé hodnoceni Pražského jara. V Československu se stále
z n o v u — v letošním roce dokonce mimořádně bojovně — šíří tvrzení, že Pražské jaro bylo kontrarevolučním
ohrožením socialismu a jedině vojenská intervence v srpnu 1968 zachránila socialismus. Jasné stanovisko
politicky odpovědných představitelů sovětského nového vedení k tomu zatím chybí. Naproti tomu obrovská
většina západoevropské levice sdílí po dlouhá léta docela jiné názory — a také dnes vidí v Pražském jaru
historickou předehru sovětské „perestrojky". Je proto na místě, abychom na dnešním semináři otevřeně
diskutovali o bilanci Pražského jara. Pokusy o znemožňování takové diskuse nemůže západní levice tolerovat ani
v rámci své zásadní podpory pro GorbaČovovu politiku. Koneckonců takové pokusy stejně podporují
protireformní síly i v současnosti.
V rámci svého příspěvku nemohu samozřejmě podat všestrannou analýzu Pražského jara, a omezím se proto
na několik vybraných otázek. Při tom se vždy budu zabývat především myšlenkovými koncepcemi a politickými
kroky reformné-komunistické politiky, tj. problematikou reformy systému „shora", z iniciativy vládnoucí
komunistické strany. Analyzovat myšlenkové proudy, hodnotové orientace a sociální zájmy, působící v tehdejší
československé společnosti jako „tlak zdola", se vymyká možnostem tohoto příspěvku. Zároveň zůstává ovšem
bez takové analýzy pohled na realitu roku 1968 v Československu nutně zjednodušující, jednostranný.

Pražské jaro jako obecná tendence v sovětských systémech a zároveň jako zvláštní
československá cesta
Pražské jaro nelze pochopit bez byť i jen velmi stručné charakteristiky historických podmínek, z nichž
vyrůstalo. Na jedné straně patří organicky do řad jiných pokusů o změnu systému sovětského typu po II. světové
válce. Jugoslávský pokus o nový model socialismu po roce 1948, reformy N. S. Chruščova v SSSR a jejich
důsledky v Polsku 1956, a také reformní pokusy I. Nagye v Maďarsku 1953 a 1956 tvoří v tomto smyslu
rodokmen Pražkého jara. Ideologické koncepce reformních komunistů v Československu roku 1968 jsou bez
Chruščovovy kritiky Stalina a bez jeho „Programu KSSS" z roku 1961 sotva myslitelné, byť i konečný výsledek
v podobě politického programu Pražského jara Chruščovovu politiku zásadně překračuje.
Všem těmto událostem je ovšem společné především jedno: úsilí o změnu systému stalinského typu. Tento
systém je tu vždy v roli protivníka — a to všechny uvedené události spojuje. Nelze je však plně uvést za společný
jmenovatel, protože jsou zároveň vzájemně velmi odlišné. V tomto smyslu bylo Pražské jaro událostí jedinečnou a
neopakovatelnou, mohlo se odehrát jen v Československu šedesátých let.
Nebyl to výbuch masové nespokojenosti, nebyla to revolta ovládaných proti vládnoucím, s nimiž lid už
nemůže najit společnou řeč a kteří ustupují jen před silou potenciálního povstání. To charakterizovalo vývoj
v Polsku a Maďarsku 1956 (a později také v Polsku 1980-81), ale ne Pražské jaro. Na rozdíl od Chruáčovových
reforem nebylo však Pražské jaro pokusem o změny převážně jen v aparátech moci; byl to zároveň společenský
pohyb v masách obyvatelstva, ve všech sociálních vrstvách — byl to pohyb jak „shora", tak také „zdola".
Ačkoli představy o povaze, posloupnosti a tempu nutných změn nebyly při tom „shora" a „zdola" shodné
a v praxi docházelo ke střetu různých zájmů, který by se do budoucnajistě změnil i v konfliktní situace, nerušilo to
možnost vzájemné komunikace. Existovala možnost najít společnou řeč a potřebnou míru vzájemné důvěry mezi
iniciátory reformy „shora" a mezi úsilím o změnu systému „zdola". Průzkumy veřejného mínění v červenci 1968
ukazovaly takovýto obraz: důvěru v politiku KSČ vyslovilo 51 % občanů, 33 % jich bylo neutrálních (ani důvěra,
ani nedůvěra) a jen 16 % vyslovovalo KSČ nedůvěru. Pro srovnání byla těmže dotazovaným položena otázka,
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zda měli důvěru v KSČ před rokem 1968, a odpověď zněla: 23 % ano, 29 % neutrální, 48 % ne. Myslím, že to
byly vnitropolitické podmínky, za kterých byl reformní program realizovatelný.
Tyto podmínky však byly plodem zvláštních okolností. Rozhodující roli ve veřejném životě oné doby hrály
generace, které ještě pamatovaly jiné než stalinské poměry — a to jak ve společnosti, tak také v KSČ. Reformní
proud uvnitř KSČ tvořili v rozhodné míře lidé, kteří se stali členy strany před rokem 1948, tj, před uchopením
monopolní politické moci. Zejména léta 1945-1948 měla velký význam pro politickou zkušenost této generace.
Na rozdíl od jiných zemí sovětského bloku nebyla v Československu komunistická strana ani před II.
světovou válkou bezvýznamnou sektou, ale silnou politickou stranou, zastoupenou v parlamentě. Po válce, roku
1946, ve svobodných volbách v konkurenci se čtyřmi jinými politickými stranami, získali komunisté téměř 40 %
voličů. Tento politický vzestup KSČ a stejně tak socializační opatření probíhaly bez přítomnosti sovětské armády
v zemi; ta přišla, vítána oby vatelstvem jako osvoboditelka, na jaře 1945 a odešla v prosinci téhož roku.
Bez zásahů sovětské armády a bez monopolní moci KSČ došlo už před rokem 1948 k rozsáhlé socializaci:
státní sektor produkoval tehdy 50,3 % společenského produktu, malovýrobní sektor 25 % a jen 24,7 % připadalo
na kapitalistický sektor. Při rozdělování národního důchodu pro spotřebu obyvatelstva připadlo 65 % námezdně
pracujícím, 15,7 % zemědělcům, 9,5 % řemeslníkům a svobodným povoláním, 4 % úředníkům a jen 5,8 %
kapitalistům a pozemkovým vlastníkům. Jenom ten, kdo ztotožňuje výstavbu socialismu se zavedením systému
stalinského typu může popírat, že tu v podstatě už došlo ke kvalitativní změně, k překonání kapitalismu.
Socialismus se po roce 1947 mohl v Československu dále upevňovat a rozvíjet i docela jinak než převzetím
sovětského stalinského systému v ekonomice i v politice. Sovětizace se sice v praxi prosadila, ale to byl důsledek
zvláštních historických podmínek oné doby, nikoli jediná alternativa vývoje socialismu.
To vše žilo ještě jako zkušenost v paměti jak společnosti, tak také komunistické strany v roce 1968. Jiná než
stalinská alternativa vývoje byla v myslích lidí spojena s konkrétními představami a vzpomínkami na dobu před
rokem 1948, nebyl to jen abstraktní požadavek, pod nímž si už lidé žádnou svou zkušenost nedovedou představit
(jako je tomu převážně v zemích sovětského bloku už dnes, zejména v samotném SSSR). Základní demokratické
požadavky, zejména také zásada demokratické kontroly společnosti ve vztahu vůči komunistické straně, se
tehdejším generacím reformních komunistů v Československu nejevily jako „nebezpečí kontrarevoluce". Věděli
ze zkušenosti, že i bez sovětských tanků, za demokratického systému se strana může úspěšně ucházet o politické
vedení ve společnosti, že demokratická kontrola lidu neznamená, že dav začne věšet komunisty na lucerny.
Právě taková představa však vznikala v hlavách komunistických vůdců v zemích, kde poměry byly podstatně
jiné než v Československu — v Polsku,NDR, Bulharsku, a také v Sovětském svazu. Z hlediska poměrů ve svých
vlastních zemích měli možná pravdu — ale mýlili se úplně, pokud šlo o možnosti Československa roku 1968.
Poměry v Československu se přizpůsobily poměrům v jejich zemích až teprve po vojenské intervenci a po dvaceti
létech tzv. „normalizace."

Myšlenkový odkaz reformního komunismu doby Pražského jara
Bez ohledu na mocensko-politickou porážku reformní politiky KSČ zůstává právě dnes, v době nového
pokusu o změnu systému v SSSR, mimořádně aktuální myšlenkový odkaz programu Pražského jara. Ačkoli
současná oficiální propaganda v Praze stále znovu opakuje, že mezi reformním programem Pražského jara a
programovými koncepcemi Gorbačovovy „perestrojky" neexistuje nic společného, neboť „revizionisté" v KSČ
se snažili oslabit socialismus, zatímco Gorbačov ho upevňuje, vidi každý nezaujatý člověk shodu velmi mnoha
základních myšlenek obou reformních koncepcí. Zároveň ovšem bylo v programových představách Československých reformních komunistů mnoho prvků, které jsou odlišné od současných představ sovětských. Myslím, že
právě na takové problémy, při jejichž bližším prozkoumání je vidět jak shoda, tak také odlišnost v myšlení, má
smysl soustředit v současné době hlavni pozornost. Uvedu dva takové problémy, které se mi zdají zvlášť
významné.
Předně je to uznáni faktu, že existující hospodářský a soci álně-po litický systém sovětského typuje plodem
zvláštních historických podmínek v SSSR ve třicátých a čtyřicátých létech (tj. v době Stalinovy vlády) a nikoli
vtělením „obecných zákonitosti socialismu". Z toho se vycházelo v Praze už v šedesátých létech a to uznal ve
svém projevu na plénu ÚV KSSS v lednu 1987 M. S. Gorbačov jako východisko pro nutné změny systému
i v SSSR.
Jesdiže položíme před závorku jakožto jednoduché a jasné problémy tzv. „kultu osobností", tj. zejména
masový politicko-policejní teror Stalinovy doby, diktátorskou zvůli a jiné jevy, které už po Stalinově smrti
kritizoval a v praxi postupně odstraňoval N. S. Chruščov, zůstane systém sovětského typu stále ještě hlavním
předmětem kritiky a jeho kvalitativní změna nutnou podmínkou dalšího rozvoje společnosti. To platilo roku 1968
v Československu a platí to roku 1988 v SSSR.
Z čeho vycházela kritika takto chápaného sovětského systému (tj. bez nejhrubších rysů Stalinovy doby)
v úvahách reformních komunistů v Československu roku 1968? Základním východiskem tu byla humanistická
interpretace marxismu: žádný společenský řád — včetně socialismu a komunismu — nemá být chápán jako
samoúčel, ale vždy jako prostředek k dosaženi vlastního cíle, jimž je osvobozeni člověka. V souladu s Marxem
neznamená ovšem osvobozeni člověkajen jeho politickou a formálně-právní svobodu, nýbrž i svobodu od diktátu
materiálních poměrů, které překážejí maximálnímu rozvoji lidských schopností i maximálnímu uspokojení a
kultivaci lidských potřeb.
Sovětský model socialismu ie z tohoto hlediska kriticky nazírán předevšímjako zvlášť hrubá., často přímo
barbarská forma diktátu elementární (extenzivní) industrializace nad lidmi a jejich potřebami. Vede vlastně
k opaku toho, co jako cil vidí marxismus: k podřízení všech lidských potřeb, jejich rozvoje i kultivace zájmům
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elementárního pokroku industrialísmu. K tomu jsou užívány i formy diktátu nad lidmi, původnč zplozené třídním
bojem, ale později přeměněné v trvalé nástroje byrokratické vlády nad společnosti.
Tento model je nutno překonat v zájmu rozvoje výrobních sil, v zájmu přechodu do extenzívního k intenzivnímu hospodářskému růstu, k uskutečněni procesů tzv. vědecko-technické revoluce, bez níž je nemyslitelný
komunismus (i podle „Programu KSSS" z roku 1961). Smysl této revoluce však zdaleka není prostě v dalším
růstu výrobních sil. Vědecko-technická revoluce bude mít zásadní společenské a lidské důsledky: umožní celou
radu vývojových procesů, které se zatím jevily jako utopické představy. Bude měnit charakter lidské práce (ve
prospěch kvalifikované, tvůrci duševní práce), bude umožňovat takové zkracováni pracovní doby, jež z Marxových představ o svobodě člověka, začínající za hranicemi továrny, učiní reálnou perspektivu.
Tvůrci této ideologické koncepce (zejména v knize R. Richta a kol.: Civilizace na rozcestí, různá vydání
1966-1969) se jistě dopustili celé řady zjednodušení a často viděli ve vědecko-technické revoluci jakýsi všelék
proti nejrůznějším neduhům. Zdůrazňovali takové důsledky této revoluce, které se hodily do jejich celkových
optimistických úvah a přehlíželi jiné, pro ně nežádoucí (např. celou ekologickou problematiku). Zdálo se jim už
před dvaceti léty nevyhnutelné, že vědecko-technická revoluce si vynutí změnu systému sovětského typu,
zatímco ve skutečnosti naopak tento systém prostě zabrzdil vědecko-technickou revoluci na další desetiletí.
Přesto však trvá základní shoda jejich kritiky se současnou kritikou z pozic politiky „perestrojky": bez
změny sovětského systému, vzešlého ze Stalinových časů, vede cesta do slepé uličky stagnace a není uskutečnitelný revoluční rozvoj vědeckého a technického pokroku. V dnešní sovětské koncepci však je ve srovnání
s představami ideologů Pražského jara zatlačena do pozadí problematika lidských důsledků vědecko-technické
revoluce, problém osvobozeni člověka od diktátu industriálních a materiálních poměrů. Tzv. „lidský faktor" je
v současných sovětských úvahách chápán často spíše technokraticky, tj. jako nástroj vědecko-technického
pokroku, který zůstává vlastně samoúčelem.
Zdá se nesporné, že otevřená diskuse o těchto problémech s využitím publikací z doby Pražského jara by tu
prospěla — a nebyla by bez významu ani pro západní levici.Neboť problém společenských a lidských souvislostí
vědecko-technické revoluce — od tzv. strukturální nezaměstnanosti až po ekologickou problematiku je zcela
aktuální. A to nejenom pro teorii, ale i pro politickou praxi, pro překonáni tzv. „krize levice".
Druhým důležitým problémem, při jehož řešení lze sledovat jak shody, tak i rozdíly přístupu reformních
komunistů v Československu roku 1968 a sovětské reformní politiky dnes, je souhrn otázek, které souvisejí
s tím, jaké vlastnosti dosavadního systému je nutno především odstranit a jaké vlastnosti má mít nový systém,
kterým má být dosavadní systém nahražen.
Při hledáni odpovědi na tyto otázky lze pozorovat četné shody v konkrétních přístupech programu Pražského
jara a v programových dokumentech „perestrojky". Tak především je shoda v názoru, že dosavadní systém
hospodářského řízeni musi přestat udílet direktivy a příkazy podnikům v podobě centrálně plánovaných
ukazatelů téměř pro veškerou činnost podniků. Že je nutno dát podnikům samostatnou pravomoc i odpovědnost
za jejich hospodářskou činnost a řídit je pomoci ekonomických, nikoli administrativních metod. V podstatě je
nutno kvalitativně jinak než v dosavadním systému spojit tržní mechanismus a společenské plánování.
Shoda je také v tom, že hospodářská reforma, má-IÍ opravdu zajistit intenzívní hospodářský růst, musí být
provázena reformou politickou. Politická reforma při tom musí znamenat především demokratizaci, jejímž cílem
je jednak dosáhnout účinné kontroly společnosti nad byrokratickými aparáty, jednak stimulovat lidi k tomu, aby
rozvíjeli vlastní iniciativu v práci i ve veřejném životě.
V obecné rovině lze také pozorovat čtyři shodné přístupy k rozvoji demokratizace. Za prvé je to možnost
kritiky, svoboda projevu a možnost vyslovovat veřejné různé názory, včetně tisku a masových sdělovacích
prostředků vůbec. Za druhé je to proces demokratizace uvnitř vládnoucí komunistické strany a snaha o to, aby
stranické orgány (aparát) nepřejímaly úkoly a pravomoci státních i hospodářských orgánů a jiných organizací
apod. Za třetí je to uznání pracovního kolektivu za politický subjekt a z toho plynoucí nutnost zavést určité formy
samosprávy v socialistických podnicích. Za čtvrté je to konečně požadavek, aby stát působil a rozvíjel se jako
právní stát se vším, co k tomu patři (zásada dělby a kontroly mocí, nezávislost justice, podřízení všech aparátů
zákonu a důsledná kontrola dodržováni zákonů atd.)
Samozřejmé, že v praktickém provádění těchto zásad lze pozorovat i značné rozdíly mezi Pražským jarem a
současnou reformou v SSSR, které plynou z velmi rozdílných podmínek a tradic (zčásti o těchto rozdílech ještě
budu konkrétněji hovořit). Že však ve všech uvedených směrech vývoje politického systému existuje — obecně
vzato — shoda, to nelze popřít.
V současné diskusi o nutných rysech nového systému a o příčinách poruch a krizových jevů, které vyvolával
systém starý, se v SSSR také objevují pokusy určit „brzdicí mechanismus" uvnitř starého systému, který je nutno
zásadně překonat, odstranit. Takový „brzdicí mechanismus" je konkrétněji popisován zejména v systému
direktivního plánováni a řízení hospodářství, avšak nikoli ve vlastním politickém systému. Naproti tomu
reformně-komunistická koncepce změn politického systému v době Pražského jara vycházela z toho, že takový
„brzdicí mechanismus" — nebo, přesněji řečeno, systémově podmíněné vady — mají jak v hospodářském, tak
v politickém systému společného jmenovatele.
Reformní komunisté v Československu roku 1968 plně pochopili, že problém je především v postavení
řízených (ovládaných) subjektů, kterým je znemožněno autonomně se chovat, tj. samostatné posoudit různé
varianty vlastního jednáni a zvolit mezi nimi tu, kterou daný sociální subjekt (skupina nebo jednotlivec) považuje
za optimální. K tomu musí mít ovšem sociální subjekt jak dostatek právné-organizačních možností (tj. nesmí být
spoután přílišnou centralizací), tak také dostatek informací o situaci, o sobě, o různých možnostech postupu a
jejich důsledcích (tj. tyto informace nelze utajovat nebo cenzurovat).
(dokončení na sír 78)

MILAN ŠIMEČKA

Jaké je východisko z normalizace?
(Po dvaceti letech od sovětské intervence v Československu)
Dovedu si představit skutečně smysluplný předpoklad pro východisko z normalizace:
Nové sovětské vedení, které zdědilo důsledky nemravného politického jednám v roce 1968 od tolik
odsuzovaného Brežněva, prohlásí, že vojenské potlačení československého pokusu o reformu a demokratický
socialismus bylo chybné; že bylo výsledkem unáhleného imperiálního nutkání, že bylo v rozporu se zásadami,
kterými se mají řídit vztahy mezi socialistickými státy a že bylo v rozporu s mezinárodním právem. Není ani
zapotřebí, aby takové prohlášení bylo doprovázeno omluvou a prosbou o odpuštění, adresovanou československému lidu, i kdyby právě taková omluva byla v souladu s požadavkem mravnosti v politice, který
Gorbačov ve svých projevech nikdy neopomene připomenout. Současně s tímto prohlášením bude anulován
protokol, podepsaný v Moskvě, který se stal základem všech normalizačních kroků a uvrhl Československo do
hospodářské stagnace, politické umrtvenosti a kulturního zpustošení. Zdůvodnění bude jednoduché: protokol byl
podepsán pod nátlakem. V našich dějinách už byla jednou jedna smlouva s tímto zdůvodněním prohlášena za
nulitní od samého začátku: smlouva v Mnichově v roce 1938. Všechny tyto kroky budou učiněny bez jednám
s československým vedením, jen z vnitřní sovětské potřeby, jako kroky, které si vynucuje současná snaha
o očištění mravního stavu sovětské společnosti, jako kroky, které vracejí čest ruskému lidu. Tohle vše bude navíc
obrovským vkladem do úsilí o důvěru v evropském domě a bude to plně v souladu se slovy, které v poslední době
z Moskvy slyšíme. Bude to krok tak dalekosáhlý, že bude po něm snadné poslat do šrotu další kategorii zbraní.
Československý lid z radosti nad takovým činem zapomene na to, že by měl žádat odškodnění.
*

*

*

Avšak vize, kterou jsem zde tak zlehka načrtl, a která má snad i svou logiku, mně samotnému připadá
utopická. Svědčí to o tom, vjakém světě žijeme. Mravnost, o kterou se v této vizi opírám,je mravností přirozeného
světa a ne mravností politiky. Platí snad v malých dějinách člověka: ubližils mi, hodně to bolelo, dobře, omluv se
mi a já se na to pokusím zapomenout. Nejsem však tak úplně skeptický, věřím, že se nakonec najde nějaká
sofistikovaná formulace, ze které bude vyplývat, že tak zvaná bratrská pomoc nebyla právě nejšťastnějšim
řešením údajné československé krize.
Avšak i kdyby se realizovala nějaká přízemnější verze této utopické vize, nebylo by to automaticky zárukou,
že Československo se dá po boku Sovětského svazu cestou „kontrarevoluce". Použil jsem tohoto termínu oroto.
že nemám dost sil, abych přemohl škodolibost; vždyť to vidíme: dělají navlas to, čemu u nás říkali „kontrarevoluce". Všechno je to paradoxní a trochu i komické, že právě vláda země, která tak otrocky kopírovala
sovětský politický model, dnes využívá uvolněnosti ve vztázích mezi velkým bratrem a jeho malými bratříčky
k setrvávání na tom pojetí socialismu, které bylo v Sovětském svazu již odsouzeno a které Gorbačov charakterizoval jako „socialismus minim — minimum hmotných statků, minimum spravedlnosti a minimum demokracie"
(viz poslední projev k zástupcům médií). Pravda, v Československu nejsme na tom s hmotnými statky tak zle, jak
v Polsku, v Rusku nebo v Rumunsku, jenže náš lid hledí při všech srovnáváních spíše na západní stranu plotu, má
to blíže. (*) Jsme však na tom hůře ve všem ostatním: dvacet let normalizace devastovalo hospodářský, kulturní a
hlavně mravní stav národa, nový začátek téže cesty je už nepředstavitelný.
A zde jsme u kořene věci, u onoho šťastného-nešťastného roku 1968. V uplynulých letech jsem se častoptal
sám sebe, zda nám těch několik měsíců euforie ze svobody a z první příčky evropského zájmu stálo za to. Totiž za
těch dvacet let normalizace, která z hlediska politického, kulturního a mravního úpadku nemají v našich dějinách
obdoby. Z hlediska nenapravitelnosti některých důsledků je rok 1968 možná větším zlomem v našich dějinách
než rok 1948. V roce 1948 se dostala k monopolní moci komunistická strana, která byla již od roku 1929 zřetelně
stalinisticky orientovaná. Tento prvotní stalinismus se přehnal Československem se zběsilostí srovnatelnou snad
jen s MadWskem. Zanechal za sebou popravené, vězněné, umlčené, ponížené a vyhnané. Kromě toho přeoral
v několika letech celé hospodářství, společenské struktury a staré zvyklosti tak, že země s naprosto odlišnou
tradicí se začala podobat Sovětskému svazu jako vejce vejci.
Jenže tento prvotní proud strhl sebou také valnou část československé inteligence, tradičně levě naladěnou,
mnohé odborníky a částečně i intelektuály z liberálních kruhů; dokonce i někteří z řad ideových odpůrců
komunismu se dali strhnout v naději, že po vybiti revoluční destrukční vlny se vše dostane zase do rozumných
kolejí. Iluze vládly a jimi byla zastřena budoucnost. Nesmi se zapomínat, že Československo bylo po válce ve
výhodném hospodářském postaveni, byla zde plná zaměstnanost a já si pamatuji, že svět italských néorealistických filmů zde budil dokonce soucit. Od poloviny padesátých let začaly nejhorší štvanice povolovat a zdálo se,
že naděje na zeslušnění poměrů byly oprávněné. Na konci padesátých let pak vývoj poskytl naději generacím,
které předcházející vývoj strhl do nespočetných konfliktů se svědomím. Vznikla další iluze, že vše je možné nějak
ještě napravit, ta pronikla i do části strany a řídících aparátů a tím se původně ryze stalinistická strana dostala na
práh přestavby, jak se dneska říká. Toto první období trvalo dvacet let, ale nejméně deset let z toho se v celé
společnosti tajně, poloveřejně i veřejně pracovalo na tom, aby mohlo v roce 1968 vypuknout Pražské jaro.
K Pražskému jaru dospělo prakticky všechno, co zbylo z demokratické tradice, z levičáctvi západního původu
a z lepších časů předválečné republiky. Rigidní východoevropské okolí to vyděsilo.
Poinvazni normalizace vymazala v československém životě dokonale celé toto poslední vypětí. To
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znamená, že vymazala také nadéji na jiný socialismus, než byl onen socialismus minim. Ze strany byli prakticky
vyloučeni všichni ti lidé, kteři si pamatovali předstalinský socialismus, kteří znali aspoň zprostředkované
předválečné spory o jeho podobu, kteří ještě studovali Marxe a třeba i Gramsciho. Dnes nikdo neví, kdo to
Gramsci byl. Již v prvních letech normalizace se ideologie změnila v pouhou apologetiku toho, co jest, se vším
všudy, s celou historickou lží; celá minulost se proměnila v neúprosné vítězné tažení, přestože v Čele státu stál
muž, který si jakýmsi omylem odseděl deset let ve vězeni. To on odhaloval pomníky Gottwaldovi, který ho dal do
vězení vsadit. K takovým nevkusnostem nedošlo v žádné východoevropské zemi. Pro novou generaci, která v té
době dospívala, byl tím vlastně socialismus vyřízen, protože byl kanonizován ve své nejdegenerovanější
brežněvovské podobě. Dnes je v očích lidu socialismus ideologickou vinětou pro praxi totalitního státu. Podle
mého názoru by to vše mohlo stejně dobře fungovat i na základě jakékoliv jiné ideologie, třeba na základě
ideologie, že dnes je lip než bylo včera a dá-li Bůh, bude zítra lépe než dnes, a že co strana a vláda Činí, dobře činí, a
že je prospěšné se jim do toho nemíchat.
V důsledku normalizace je dnes Československo v úplně odlišné situaci než jiné východoevropské země a
především Sovětský svaz. Tam se přece jen i v Brežněvově éře zachovaly zbytky jakéhosi ponětí o původních
humanistických cílech revoluce, což se projevovalo opakovanými návraty k Leninovi a k diskusím z dvacátých
let. Generace, která vložila naděje do Chruščova, sice utrpěla ztráty, vedla ústupové boje, opouštěla Rusko a
cyničtěla, ale nebyla kompletně likvidována jako v Československu. U nás byli z komunistické strany a z veřejného života vyloučeni všichni, kteří reagovali na stalinskou zkušenost hledáním jiné tváře socialismu, všichni
ekonomové, kteří dávali přednost pragmatickým postupům před fanatickým etatismem, všichni ti, kteří se snažili
vidět skutečnost v její skutečné podobě a ne v ideologickém zkreslení. Těch půl milionů členů strany, kteří byli
vyloučeni, to nebyl náhodný výběr, ve skutečnosti to bylo potření všeho vyššího IQ. Proto je na západních
univerzitách a výzkumných ústavech tolik bývalých československých komunistů. Do tohoto pogromu však
musíme započítat i statisíce nestraníků, vědců, spisovatelů, křesťansky orientovaných filozofů, atd. Více než
stopadesát tisíc emigrantů také pustilo žilou intelektuálnímu potenciálu národa. Československo přestalo mít
v době normalizace jakékoliv intelektuální ambice, společnost se propadla do nehybnosti a lid přežívá v apatii a
v programové nechuti sednou ještě jednou na lep politice jako takové. Taje, jak se zdá, dnes nejopovrhovanější
lidskou činností.
Strana vytvořila pro sebe i pro národ jakousi umělou existenci, umělou ideologii, umělou kulturu, umělý
veřejný život. To vše trvá v umělých rituálech zbavených jakéhokoliv obsahu. Proto dnes tváří v tvář nečekanému
obratu v Sovětském svazu nemá strana ani myšlenkovou ani kádrovou alternativu k normalizaci. Mohla byjedině
navázat na rok 1968, a to nemůže. Tak se uzavřel kruh. Pokusy aspoň verbálně kopírovat sovětskou výzvu
vyznívají komicky. Nevěřím, jak tvrdí někteří lidé, že už se někde v aparátech potají připravuje na svou roli
československý Gorbačov. I kdyby byl sebemazanější, už by byl dávno odhalen a vyloučen ze strany. Nevkládám
ani velké naděje do možnosti, že převzaté sovětské postupy nakonec samy vyvolají obrat. Normalizace vystavěla
bariéru, která s plynoucími léty rostla a dnes se zdá být nepřekonatelná. Nejpevněji není v této bariéře zabudována ideologická ssuť, všechny ty vyčpělé fráze, ale především sociální status těch lidí, kterým normalizace
přinesla prosperitu, vynesla jim privilégia, výlučnost a materiální blahobyt. A to se netýká jen špiček politického
establishmentu a tak zvaných normalizátorů v československé kultuře. Pravděpodobně i byrokrat střední
kategorie nebo i slušný inteligent v lepším postavení si klade před spaním otázku, zda se ho jednou někdo při
přílišné glasnosti nezeptá, kdy začala stoupat jeho hvězda, jak šikovně lhal, s kým spolupracoval, koho skoupal,
na čí místo si sedl a proč mlčel k bezpráví. O to těžší to všechno bude.
I tak však pokládám za nepředstavitelné, že by se ve středu Evropy mohlo na dlouho udržet Československo, které by se chovalo jako Albánie. Jestliže se v Sovětském svazu prosadí skutečné revoluční
perestrojka, nebude Československo moci odolávat. Kdo však má dost morálního oprávnění, aby mohl oslovit
národ stran budoucnosti? Obávám se, že vládnoucí strana už dávno překročila konto s posledním zbytkem
důvěry. Je to všude cítit, lid odpovídá na převzaté fráze úsměškem a záplavou dosti hrubých vtipů. Je zřejmé, že
po dvaceti letech normalizáce mají morální oprávnění k formulaci východisek jen ti lidé, kteří nepodlehli
konjunkturálním lžím a přestáli totální sociální izolaci, které byli vystaveni. Tito lidé dnes představují v Československu barvité spektrum začínající třeba těmi, kteří žili v trpkosti a tichém vzdoru, neslevujíce z obrany
posledního mravního valu, třeba jen v soukromí, a končící těmi, kteří intelektuálně dále vyzrávali, kteří aktivně
čelili úpadku občanských ctnosti, kteří otevřeně kriticky vystupovali, nesli hlavní břemeno perzekucí, kteří se pak
i zformovali a semkli v řadě občanských iniciativ a společenství, z nichž nejznáméjší je Charta 77. V myšlenkové
produkci této skupiny lidí, která přirozeně není početná, protože sestává převážné z intelektuálů, bylo východisko
z normalizace dávno zformulováno a není k němu co dodávat. Poznamenávám jen, že rozsah dokumentů a
memorand přesahuje jistě tisíc stran textu, nemluvě ani o stovkách knih, které zobrazují stav československé
společnosti.
Ještě důležitější však je, že tyto skupiny lidí, které se sdružily ve skutečné spřízněnosti volbou, mají jako
jediné v této zemi pluralitní zkušenost, zkušenost s tolerancí, zkušenost z kompromisů, zkušenost z respektu vůči
jiným názorům, protože k sobě namířily ze všech živých ideových východisek a živých tradic československé
společnosti, levých i pravých. Soudím totiž, že hledání východiska z normalizace mimo tuto pluralitní zkušenost
je předem odsouzeno k neúspěchu. Nechci se nyni pouštět do otázky, jak by tato pluralita měla institucionálně
vypadat, vím jen že nesmi být založena na podvodu. Zkušenost z posledních čtyřiceti let je možné podle libosti
obracet z boku na bok a vést o ni spor, ta hlavní zkušenost je však mimo jakoukoliv diskusi: totiž že neomezené
rozhodování omezené skupiny lidí o národních osudech, bez korekce, bez sociální oponentury, bez kvalifikovaných rad, bez většinových demokratických pověření, atd. je ve všech případech pro národní společenství
zhoubný. Smutné je, že tuto zkušenost muselo udělat i Československo, kde bylo elementární demokratické
myšleni dávno zakořeněno. Demokratické návyky se lehce ztrácí, ale těžce získávají zpět. Když je už jednou
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utkaná pavouci síť arogantní moci od středu až po hranice země, nic ji už neprorazí, každá prospěšná myšlenka
i každý čin dobré vůle se v ní zamotá a zahyne. To je poznání, kterým žádná ideologická sofistika nemůže otřást.
Po dvakrát, vždy po dvaceti letech, jsme byli do této sítě zapleteni. Východisko z normalizace, které mine tuto
zkušenost, se stane jen odkladem hořkého konce.
V květnu 1988 — otištěno bez vědomí autora.
(*) U nás však panuje ne neoprávněné podezření, že tento poměrně slušný stav nasycenosti a relativního dostatku běžného
zboží není ani tak dílem rozumnější řídící úlohy strany a státu, ale že je spíše plodem tradiční kultury práce a vynalézavosti. Lid v
této zemi nesežral vždy úplně každou hloupost, která byla nařízena shora, vždy šiji trochu modifikoval, aby byla k potřebě.

N. ČESKY

B režně v a pravda o roce 1968
Neoficiální (leč úřady tolerovaný) sovětský historik Roy M edveděv byl koncem min u lého roku vyz ván
jednou západoevropskou televizní stanicí, aby podal
stručné charakteristiky posledních generálních tajemníků KSSS. Nešetřil superlativy, když hovořil o Gorbačovovi, a neopomněl ani zdůraznit, že se pronikavě
liší od všech svých předchůdců. Jaký byl Čhruščov ?
Na tuto otázku odpověděl, že byl sice bystrý, ale
nevzdělaný. A co Černěnko ? Ten byl hloupý, pravil
A B režně v? Ten byl hloupý a líný.
Naštěstí. Nq horší, jak známo, jsou hloupí a pilní.
Někteří pozorovatelé se mohli domnívat, že když už
s e B režně v to lik ne věn uje s vý m po v in no stem státu ickým, oddává se aspoň literární tvorbě. Kolik chvály a
reklamy jsme si i v našem co do podlézavosti nepřekonatelném tisku mohli přečíst o Brežněvově křehkém
dílku ,tMalá země'4. Ale ted prásk! V časopise
Ogoňok prozrazuje jeden čtenář ve svém dopise, že
knihu „Malá země4' si Brežněv dal napsat od někoho
jiného, a chlubil se cizím peřím. A jak chlubil! Bez
uzardění si dal udělit Leninovu cenu za literaturu a
dal se přijmout za člena Svazu sovětských spisova telil
Že se dal na sklonku svého života taky jmenovat
maršálem, je obecně známé. Tuto hodnost dostal
v době hlubokého míru, ač se jinak uděluje jen ve
válce.
Ze mu také českoslovenští vedoucí soudruzi při
každé příležitosti ověšovali hntďřády, netfaba připomínat. Ti měli ostatně k tomu dobrý důvod: vděčili
mu za své funkce, za své pohodlné živobytí, pojištěné Brežněvem vyhlášenou politikou kádrové „stability' \ Nevšimli si toho, o čem rovněž píše sovětský
čtenář v O goňku : že se jejich milovaný patron a chlebodárce obklopil kultem osobnosti, o to komičtějším,
že právě tě osobnosti se mu nedostávalo.
Nyní už také víme, že Brežněvova dcera byla
namočená v pěkné aféře, a že jeho zeť je toho času ve
vazbě. Tatínek, alias tchán, ani z této aféry nejspíš
nevyjde zcela bez úhony.
Pokud jde o Afghánistán : Měl vůbec tušení, do
jaké země posílá svá vojska ? Když už nejspíš nic
nečetl o dějinách Afghánistánu, měl si aspoň dát něco
povědět o tradiční bojovnosti a nepoddajnosti tamních kmenů, o muslimské „svaté válce", o tom, co
znamená fanatické odhodláni bránit svobodu. Nejspíš
si však myslel, že mu to projde aspoň Jak, jako zákeřný srpnový vpád do spojeneckého Československa.
Jistou obdobu lze snad spatřovat pouze v přepadeni Sovětského svazu hitlerovským Německem, o
němž se dodnes v sovětských materiálech používá
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adjektiva „věrolomné". Sovětský svaz měl sNěmeckem nejen smlouvu o neútočení, nýbrž podepsal i
tajný dodatek, ve kterém si Stalin s Hitlerem rozdělili Evropu a dohodli se na likvidaci Polska. Po společném vítězném taženi pak společně 28. září 1939
prohlásili, že ukončení války mezi Německem na
jedné straně a Anglií a Francií na straně druhé by
odpovídalo zájmům všech národů. Protože Anglie a
Francie na to nereagovaly, označila je sovětská politika a propaganda za agresoiy a podněcovatele
války. Agresory ve druhé světové válce byly podle
Moskvy Anglie a Francie, nikoli Německo! Téhož
dne podepsal SSSR s hitlerovským Německem další
smlouvu, ve které se obě země zavázaly dále rozvíjet
přátelské vztahy a obchod. SSSR dodá val pak Německu suroviny, které potřebovalo k vedení války a
přepadu dalších evropských zemi. Stalin tuto přátelskou smlouvu ještě stvrdil i tím, že odevzdal v B restu
spřáteleným gestapákům několik stovek německých
komunistů a antifašistů, kteří hledali r Sovětském
svazu záštitu před hnědým morem. Za vylíčení této
hrůzně události vděčí svět vdově po vůdci německých
komunistů a prvním zástupci Thálmannovu —MargaretěB uber-Neu man nové v knize,, Za jatky ni u Stalina a Hitlera'4.
K ilustraci Brežněva jakožto politika uveďme ještě
jen malý detail: Připustil (nebo si vynutil), aby
poprvé po druhé světové válce bota německého vojáka
dupala po cizí půdě (v rozporu s ústavou NDR), a
právě po půdě „bratrského " Československa (tedy
znovu společná akce sovětské a německé armády,
jako kdysi v případě Polska).
Když se Chruščov seznámil s výsledky práce Pospělo vo vy komise a uvědomil si, že příští sjezd KSSS
bude až za pět let, rozhodl se přednést na XX. sjezdu
projev o Stalinových zločinech. (A patří do sovětského světa absurdity, že tento projev — g las no st
neglasnost — nikdy nebyl v plném znění uveřejněn.)
Chruščov tak dal v sázku nejen svou politickou existenci, nýbrž i život.
Gorbačov — poučen Chruščovovým politickým
osudem — postupuje obezřetněji. Brežněva osobně
(zatím) nenapadá a jeho éru nazývá ohleduplně
„zastojem4', tedy stagnací. Má jistě přitom na zřeteli,
že Brežněv za svou téměř dvacetiletou éru „stabilizovat4 statisícejunkcionářů, vybíráných podle svého
obrazu: hloupých a nejspíš taky líných, v každém
případě však nebezpečných. I když tedy Gorbačov
jeaná takticky a opatrně, nevyhne se ani on dříve nebo
p ozději to m u, aby všech ny věci nazval pra vým ijm ěny
a aby osvětlil, jak Brežněv dostal Sovětský svaz do
téměř bezvýchodné situace státu hospodářsky zaostalého, zbyrokratizovaného, zkorumpovaného a stíženého hromadným alkoholismem. Státu, který po více
než šedesáti letech existence není s to zajistit elementární zásobování obyvatel potravinami a spotřebním

zbožím. Státu, jehož vedeni cynicky přihlíželo k tomujakz něho v zoufalství odcházejí nej lepši představitelé umění a kultury (Tarkovskij, Ljubimov, Rostropovíč, Něizvestnyj, Áksjonov, Solženicyn, Ba mni kov
a jiní), přičemž někteří z nich byli do exilu piimo
vyhnáni.
Příspěvek Fjodora Burlackého k rehabilitaci a solidnímu životopisu N. S. Chruščova, který před
časem otiskla „ IJtěraturnaja gazeta "Je důležitým kamenem ve vznikající mozaice zobrazování trapné
Brežněvovy éry a „brežněvovštiny" (toto slovo se
objevuje ve slovníku sovětských sdělovacích prostředků). Rudé právo s jeho přetištěním nijak nespěchalo, a když se posléze k tomu odhodlalo, pořídilo
výtah, na kterém je zajímavé to, co z původního textu
vypustilo. Nezávaznější jsou úpravy v odstavci,
hovořícím o svrženi Chruščova v říjnu 1964. Kurzívou vytištěné pasáže v Rudém právu chybí:
Z uvedených chyb byl Chruščov obviněn na říjnovém zasedáni ÚV KSSS v roce 1984. Na tomto zasedáni se vytvořila podivná symbióza politických sil —
od stoupenců důsledného postupu vpřed po cestěXX.
sjezdu až po konzervativce a zakukleně stalinisty, ti
všichni se semkli proti vůdci, který většinu z nich
přivedl „nahoru". Události, které následovaly, nenechaly nikoho na pochybách, že Chruščov byl odstraněn ani ne tak kvůli voluntarismu, jako spiše kvůli
nezkrotné touze po změnách. Heslo ,,stabilita", které
vytyčili jeho nástupci, potřebné reformy nadlouho
zastavilo. Samo slovo „reforma" stejné jako zmínka
o X X . sjezdu se staly nebezpečnými, a mnoho stoupenců tohoto kursu to stálo politickou kariéru,
Nuže, co znamenají formulace, které padly za oběť
redakciRP, anebo přímo stranickým místům ?
Především se z nich dovídáme, kdo byla ta skupina,
která provedla moskevský coup ďétat, která smetla
Chruščova tak, že ani vždy loajální Antonín Novotný se nezdržel a opovážil se tento akt veřejně kritizovat. (Když Chruščov o pár let později zemřel, nejen
že na jeho pohřeb nepřišel žádný z jeho bývalých
kolegů, které kdysi přivedl „nahoru", ale neposlali
na jeho pohřeb ani kytičku; nad rakví mluvil Chruščovíiv syn a Solženicyn. Náhrobní bustu vytvořil
Ernst Něizvestnyj, jenž později odešel do exilu.)
M os ke vští kádro vácin ikdy nezáporní n ají a podobné troufalosti dříve nebo později potrestají: Novotný
to měl od té chvíle prohrané, a nový vůdce Brežněv
pohlížel na vývoj poměrů v ČSSR v šedesátých letech
s nedůvěrou. K růstu jeho podezření přispěla rovněž
tajná zpráva inženýrů Hanzelky a Zikmunda o poznatcích z pobytu v SSSR, ve které nastavili zrcadlo
sovětské realitě a se soudružskou upřímností, plni
dobré vůle, Brežněv a informovali o faktech života
v jeho říši. To byl konec jejich slávy a obliby u sovětských předáků. Rázem se stali „nepřáteli*4 a o pár let
později „Litěraturnaja gazeta " nechutným způsobem
napadla a pomluvila kdysi v SSSR tak oblíbeného
Jiřího Hanzelku.
Vyjdeme-!i z Burlackého charakteristiky, musíme
konstatovat, že Brežněv žádným stoupencem kursu
XX. sjezdu nebyl (naopak, za jeho vládnutí každá
zmínka o něm byla nebezpečná — ostatněaniu nás se
už o XX. sjezdu a o Chruščovovi nesmělo v kladném
smyslu mluvit a psát).
Brežněv zahájil politiku neostalinismu, tvrdošíjného odporu proti všem reformním myšlenkám a snahám doma i v zahraničí, všude tam, kde měl vliv.

Každá refonna byla podle něho „revizionismenť\
Široce založená teoretická příprava reforem v ČSSR
mu byla podezřelá. Proto take v roce 1968 od samého
počátku měl Brežněv výhrady proti obřadnému procesu v ČSSR. Ty pak stupňoval až do krqjniho
odporu, který vyvrcholil zločinnou vojenskou invazí.
Brežněv zasahoval do československého vývoje
(podlesvýchpředstav o,, nevměšováni")prakticky od
samého začátku a znervózňoval Dubčeka svými stálými in tendencemi. Nezapomeňme, že drážďanská
schůzka, kam volali vedení KSČ „na
koberecse
konala už v březnu. A nebyla to také žádná náhoda,
že dubnový akční program KSC, který byl ve své době
pozoruhodným dokladem úrovně politického poznáni
a myšlení v ČSSR, nebyl v sovětském tisku nikdy uveřejněn (a dnešní brežněvovští dědici mezi sovětskými
publicisty nejspíš právě z tohoto důvodu tvrdí, že
KSČ tehdy žádný program neměla).
Příčinou likvidace reformního kursu v Československu a veškerého neštěstí, které postihlo tuto zemi,
její lid, KSČ a mezinárodni dělnické hnutí, nebyla
žádná hrozící kontrarevoluce (tato fikce byla vytvořena k politickému ospravedlněni zákroku), nýbrž
Brežněvův přímo patologický strach z reforem, jež
byly šmahem označovány za revizionismus, ne-li za
kontrarevolucl Slovo „reforma"se ocitlo na indexu
nejen v Sovětském svazu. I u nás bylo „tabu'4. Jak
koncem roku 1987 řekl Husák, bylo „diskreditováno
Jestliže podle Burlackého mnoho stoupenců reformního kursu zaplatilo v SSSR za své přesvědčení politickou kariérou, co potom říci o ČSSR, kde Brežněvem dosazení „normalizátoři"provedli nevětší čistku,
k jaké kdy došlo v poválečném období v kterékoli
zemi socialistického bloku. Zbavili stranu i zemi
jejího politického i intelektuálního výkvětu a nastolili
vládu podprůměru a průměru, někde přímo mravní a
politické spo diny. Jako kdysi v padesátých letech,
opět tu došlo ke „ vzpouře
méněcennýchExistenční
likvidace statisíců čestných a schopných lidí, vypuzení desetitisíců občanů do exilu, umrtvení duchovního života, děsivý úpadek školství a kultury, stagnace výroby, hrozivá zaostalost za světovým vývojem
vědy a techniky, černé listiny a policejní zvůle — to
byl výsledek Brežněvovy zaslepené nenávisti k reformám a reformátorům a činnosti jeho československých přisluhovačů, kteří celá ta léta přičinlivě kopírovali každý tah jeho politiky, plnili jeho pokyny
a naslouchali jeho radám. A na tuto otrockou poslušnost vůči konzervativci a stalinistovi Brežněvovijsou
ještě i dnes hrdi l
Rozum zůstává stát nad tím, že Fojtíkově, BiTaci,
Indrově a Jakešové provádějí nedůstojnou apologetiku, a m ísto hluboké sebekritiky a odchodu ze scény,
na které natropili socialismu a republice tolik škod,
ještě dnes napadají československé reformní hnutí,
jež zaujme čestné místo v pravdivých a objektivních
dějinách světového socialismu.
Jak se zdá, ani „kriticky náročný "pohled na stav
československé společnosti a ekonomiky, ani četba
Gorbačovových projevů a sovětských publicistických
materiálů je nepřiměje k pochopení trapné úlohy,
kterou jako Brežněvovi mistodržící v ČSSR sehráli.
Copak je možné hájit tezi, že brežněvovská politika,
která přivedla Sovětský svaz do tragické situace, byla
v CSSR úspěšná ? Kdyby byli naši Brežněvovi pohrobci skutečnými socialisty a komunisty a ryzími
"V

11

vlastenci, 5 hrdostí by se dnes hlásili k tomu, ze
refo rm n i mysl enky, které si dnes (zajis té ro v něž o b tížně} razí cestu v SSSR, byly už v šedesátých letech
v Československu do hloubky prodiskutovány a rozpracovány, a že to byla KSČ, kdo přistoupil k jejich
postupně realizaci. To, že Brežněv československým
komunistům v realizaci jejich reformních snah tak
surově zabránil, patří k jeho nejtěžším vinám.

Postoj k československému obrodnému procesu a
sovětské invazi dodnes rozděluje mezinárodní dělnické a komunistické hnutí, a je a bude prubířským
kamenem upřímnosti snah o obrodu socialismu i
skutečně ochoty podívat se dějinné pravdě do oči.
Ani sovětské,,nové myšlení" nebude bez pravdivého přehodnocení postoje k Pražskému jaru nikdy
plně věrohodné.

Slovo k 20. výročí srpna 1968
Když bylo v noci z 20. na 21. srpen 1968 přepadeno pokojně spící Československo armádami pěti států
Varšavské smlouvy, byla to největší vojenská operace v Evropě po druhé světové válce. Jejím úkolem bylo
upevnit nad naši zemí imperiální nadvládu a zmařit úsilí jejího lidu o politickou obrodu a humánnější
společenský pořádek. Proti vůli celé společnosti byla cizimi vojsky Československu vnucena vláda mužů,
pro něž byl zájem brežněvovského vedeni Sovětského svazu důležitější než zájmy vlastního národa, mužů
podobně nepovolaných jako ten, který je dosadil. Způsob jejich vlády nepostihl jen desítky tisíc lidí, kteří
byli zbaveni svého povolání a všemožně persekuováni, ani jen ty, jejichž předchozí naděje na lepší a
svobodnější život zmařil, ale postihl zhoubně celou společnost, včetně nejmladších generací — ba jsou to
možná právě ony, které nesou vnucený nedemokratický systém nejtiž. Obsáhlá morální, duchovní,
sociální, politická, hospodářská, kulturní a ekologická devastace naši vlasti, která je bezprostředním
následkem okupace z roku 1968, znamená skutečnou národní katastrofu.
Historická událost, jejíž dvacáté výročí si připomínáme, je jednou z těch, jež přímo ovlivňuji současnost: dodnes panuje v Československu totalitní vláda byrokracie, opřená o všemoc policie, kterou zásah
v roce 1968 obnovil a upevnil, dodnes se svět vyrovnává i s jeho mezinárodními důsledky: pro brežněvovské
vedení byl totiž také zkouškou, kam až může ve své hegemonistlcké politice jit, a stal se tak de facto předehrou pozdější války v Afghánistánu, potlačení polské Solidarity a vůbec politiky hrozeb, která nově
otrávila mezinárodni ovzduší a vedla k dalšímu zbrojeni.
Dvacáté výročí tohoto bezpříkladného aktu násilí přichází do zvláštní doby. Nové sovětské vedeni
podrobíme minulou éru rozsáhle kritice, usilqje o obrodu sovětské společnosti, o zásadní reformu politického a hospodářského systému i o novou zahraniční politiku. Garnitura československých Brežněvů se
tim dostává do mezinárodni izolace. Ale nejen to: navzdory verbálnímu imitováni GorbaČova se dnes ocitá
ve stále zjevnější izolaci i ve vlastni zemi. Jestli její ideologii a praktiky společnost po dlouhá léta mlčky
a pasivně trpěla, jsouc hluboce frustrována okupací a jejími následky, pak dnes už zdaleka tak pasivní není.
Naopak: na mnoha stranách lze pozorovat, že lidé už nejsou ochotni nechat si všechno líbit a dusit v sobě
své přesvědčeni.
Vláda podléhá panice. A čím víc se bojí všeho, co vzniká zdola a spontánně —jako autentický výraz
vůle společnosti — tim svévolněji se to snaží potlačovat. Nedokáže se přitom opřít o nic jiného, než
o tisíckrát použitý a už nikoho nepřesvědčí^ icí argument, že vše, co se vymyká jej i centrální manipulaci, je
takzvaně „antisocialistické". Zakládajíc veškerou svou legitimitu na autoritě Brežněvových tanků, brání se
téměř zoufale i jakékoli pravdě o tom, co se stalo před dvaceti lety. Avšak bez této pravdy není za daného
stavu věcí myslitelná jakákoli změna k lepšímu.
Vyzýváme proto všechny své spoluobčany, aby setřásli břímě strachu a svobodně vyjádřili své míněni,
včetně svého názoru na intervenci z roku 1968 a na politiku, která z ní vzešla.
Vyzýváme Československé vedeni, aby se této pravdě nevzptralo. Pakliže někdo skutečně cizí vojska do
naši země pozval, jak se občas oficiálně tvrdí, nechť vystoupí konečně ze zbabělé anonymity, dozná se
k tomu a vysvětlí svůj postup. Pakliže nikdo tato vojska nepozval, nechť to je konečně nahlas řečeno. Čím
déle bude současná moc popírat pravdu, která je celé společnosti známa, tím hlubší bude její izolace, tim
dramatičtější může být budoucí cesta k obrodě a tím větší bude hanba, s níž budou jednou nuceni opustit
své funkce ti, kdo — dosazeni okupaci — dvacet let potlačigí tvůrčí potenciál naši společnosti.
Vyzýváme posléze sovětské vedení, aby zrušilo i toto tabu, otevřelo prostor k věcnému zhodnoceni
události z roku 1968 a vyvodilo z něho důsledky. Sovětský svaz by měl přiznat svou spoluodpovědnost za
nedávné osudy Československa — a to nejen v zájmu československém, ale i v zájmu věrohodnosti své nové
politiky. Nelze okupaci Československa přecházet mlčením jen proto, že Československo nedosvědčilo a
pravděpodobně ani nemohlo dosvědčit spravedlnost své věci branným odporem, jak to učinil afghánský
lid.
Domníváme se, že dvacetiletí, které nás od roku 1968 děli, umožňt^je odstup dostatečný k tomu, aby
tehdejší události byly posouzeny bez vášní a zatrpklosti. Nevyzýváme k pomstě. Vyzýváme pouze
k pravdě. Pravda o minulosti a pravda o přítomnosti jsou totiž nedělitelné; bez pravdy o tom, co bylo, nelze
ani správně posoudit to, co je. A bez pravdy o tom, co je, nelze daný stav podstatněji zlepšit.
Stanislav Devátý
mluvčí Charty 77
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Miloš Hájek
mluvčí Charty 77

Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

LUDVÍK VACULÍK

Srpnový máj
(fejeton)
Máj existuje, přestože jsou o něm básně a zpěvy. Najednou se dřevo tiše oděje listím a ptáčci si v něm založí
hnízda. Bujný trávník pokryje zemní zimní plesnivinu a na něm se miliónem světélek rozžne pampeliška.
Jabloň zastře sukovitě haluzí bělorůžovými plátky smíšenými se včelami. Vůně šeříků stéká po svazích Petřina
jak v romantickém příběhu a v sadech zvednou tulipány kalichy jásavých barev jak na obraze prostého, jarem
nadšeného malíře. Krajina a město v ní hrají líbezný děj, jenž zdánlivě nehrozí škodou žádné ze zúčastněných
stran. A když se podíváš určitým směrem, ne však libovolným, hlavně však nikoli rovnou pod nohy — zemský
ráj to na pohledl
Nad Vltavou se májová ranní mlha plynně zdvíhá k čistému nebi, odkud slunko dnes jakoby vědomě
ohřívalo nám chladný vzduch: ten se v měnlivých proudech točí a rozvívá les vlajek známých i neznámých zemí,
krom Izraele. Upaty skoro každého vlajkového stožáru někdo spočinul: svěže unaven a vděčný za ten trávník,
za ústraní od davu, za teplo: dívka čtoucí knihu, dva studenti opření zády o sebe a pojídající párek s chlebem,
mladí manželé s děckem... Nad tím vším jemně pleská vlajkový háj.
Jsem zas na Letenské pláni, nad níž se vzdouvqjí balóny s čísly městských obvodů a pod nimi se scházejí
účastníci proslulé májové slavnosti; proslulé ztrátou původního smyslu. Tentokrát zdá se mi přítomný lid
volnější: žádné ohraničené útvary čiproudy, oddělení jsou smíchána. Jen kroužek studentů jaderné fyziky dělá
si tu svou muziku, při níž vysoký štíhlý černoch tluče na cizokrajný bubínek. A volnější připadá mi ten lid
i duševně: zatímco tenkrát, před třinácti lety byli to lidé, kteří nedokázali odolat musu, dnes vypadají jako
někdo, komu nevadí jít sem, když už musí. Je to rozdíl malý sice podle normální míry, ale znatelný na stupnici
„Brežněv-Gorbačov". Snad jedinečným účastníkem jsem tu já: nemusím ani nechci, nepotřebuju ani
nepohrdám, a přece jsem přišel Vrchol libovůle!
Tenkrát, prvního máje roku 1975, pohyboval jsem se touto prostorou u velikém historickém zkrušení po
útoku Státní bezpečnosti. A cítil jsem se vezdejším davu na chvíli schován jak ryba v svém hejně, i když na
rozdíl od níjsem věděl o síti položené nad celým hejnem. Tehdy se před námi očividně prostíral do nedohledna
útlak osob, myšlenek i slov. Doba neznámě dlouhá: sjakými událostmi? Dá se vůbec—pravila šedivá obloha
nahoře, špinavý písek dole a prázdné prapory v chladném větru tenkrát — dá se vůbec čekat do naší smrti
nějaká lepší změna? Vidíte — dala se. Sláva, sláva, plácají povrchní vlajky hlasitě, a sláva, šeptqjí vlajky
vnitřní, sláva tomu, kdo to vydržel a udržel si myšlenku, slovo, čin! Sláva, mlčí tráva, tomu kdo přitom umřel.
Cosi se děje, lidé někteří zvedají své děti. Na tribunu potaženou rudým zas plátnem nastupuje zas jako
tenkrát náš známý revolučnípředvoj dělnictva. S nelíčenou rovností řadí se tam vedle sebe: nášprezident, iejich
první tqjemník, náš předseda vlády, státní umělci, armádní generálové.. .Jeto veřejná příležitost, vidět ten
zvláštní výkvět národa, ty znamenité hlavy, naše dobrodince a zapáleně zástupce, jejichž účinkem dostala se
naše země na neuvěřitelnou úroveň a nabyla nebývalé mezinárodní váhy. — Znějí hymny, stavím se do pozoru:
stojím a pozoruju.
Naši hymnu „Kde domov můj?" často kritizovali: racionalisté, politici a cynici. Je prý sentimentální,
bezprogramová, nezávazná a tím i nezávadná:prošla bez úrazu čtyřmi rozličnými režimy. A hle, co vidíme —
politika i programy už začínají pokorně k té hymně lézt: aspoň tu vodu zas na lučinách a boty po skalinách,
mysl jasnou, vznik a zdar! Hymna je zvláštní bytost: aťji hraje kdokoli, ona má svého ducha, a myji můžeme
věnovat, čemu chceme. Já teď myslím na Pavla Wonku, uvězněného k smrti. Platí tedy plná pláň hymny teď
jemu.
Hymny skončily. Čekám, kdo promluví a o čem. Čím si zase získá tento lid? Jakým slovem mistrně
vystihne jeho touhy? K mikrofonu jde generální tajemník komunistické strany,jediné Jež se u nás mák životu.
Pravda, s ohledem na Svátek práce měl by mluvit prezident všech pracujících. Vzhledem k tomu, co říká tento,
je lepší, že to říká on: můžeme si myslet, že prezident by řekl něco lepšího. Co vlastně povídá řečník? Zas jako
tenkrát jsou jeho slova rozbita ozvěnou a ropotem lidu. Kličkuju tedy blíž k tribuně, kde možná je větší kázeň
než pozornost Chytám věty o výrobě, o přestavbě, demokratizaci, a právě dospívám k řetězu policistů před
tribunou, když slyším, že co se snad má příznivého dít, neplatí pro lidi, kteří se provinili v roce 1968... mluví
o mně! AnOj také o mně mluví. „Zde!" volám. „Tady! Já jsem přišel!" vyskakuju, aby mě uviděl. „Mluví
o mně vysvětluju lidem okolo. Dívají se na mě s respektem a dělají mi místo, když kráčím zas dozadu a
ukončuju tak slavnost.
Ve vlajkovém háji nacházím si také neznámou zemi, ujejíhož stožáru pakpřemýšlím, že je to věc nesporně
významná: před třinácti lety neřekli o nás slovo. Když se teď z tribuny proti nám brání, nebojí oni se, že nás na
ni budou muset pustit? — No, i kdyby, já nebudu muset nastoupit, vždyť já jsem básník! Neukazuju to snad
v tomto fejetonu dost jasně i dost předem?
Ano, první máj patří přece, ba větším právem, také básníkům. Přes Hradčany loudám se k Petřínu,
pozdravit ho, našeho náčelníka. Tu se scházívala navečer mládež kpísním, recitaci a k tancům* Přinášela
Karlu Hynkovi kytičky. Je teprve poledne, tedy teprve jedna kytka leží mu u nohou. Aleje tu, včas a řádně,
vládní delegace: dva mladí esenbáčci s vysílačkou.
Je První máj 1988 v Praze.
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JIŘÍ PELIKÁN

Alternativa na Východě: reformy nebo explose
V západním veřejném miněni převládá názor, že s radikálními změnami v SSSR pod vedením Michaila
Gorbačova jde ruku v ruce také pozitivní vývoj ve všech zemích Varšavského paktu.
Toto vidění pomíjí dvě základní skutečnosti:
1) SSSR za éry Gorbačova již nechce a nemůže vnucovat svůj vývoj jako závazný model pro ostatní země
sovětského bloku. Proto jsme svědky politické diferenciace režimů uvnitř bloku, které sice zůstávají spojenci
SSSR, ale dělí se na ty, které Gorbačovovy reformy podporují a následuji a na ty, které je sice veřejně neodmítají,
ale vyvíjejí se dál podle stalinského či brežněvovského modelu;
2) skutečně novou politiku ekonomických reforem a demokratizace mohou dělat účinně jen noví lidé, jak
potvrzuje příklad SSSR a Maďarska.
Naproti tomu v Československu je u moci vedeni KSČ, dosazené před 19 lety Brežněvem jako důsledek
vojenské intervence a po ní následující „normalizace". Toto vedeni vyvozuje svou legitimitu z these, že Pražské
jaro v roce 1968 bylo „konträrevolucí" a že proto vojenská intervence 21. srpna 1968 byla nutná. Přijmout a
uskutečňovat ekonomické a politické reformy Gorbačova a tudiž se zřeknout Brežněvovy doktríny omezené
suverenity znamená pro ně nebezpečí, že ztratí tuto legitimitu a tudiž se „destabilizuji".
Současně ale vedeni KSČ nemůže jít otevřené proti linii KSSS Jednak protože po celých 19 let vydávala
jeho propaganda SSSR jako „náš vzor*' a jednak pro svou ekonomickou, politickou a vojenskou závislost na
SSSR. Proto je toto vedeni nuceno slovné podporovat Gorbačova, ale pokouši se omezit tento ústup na
kosmetické úpravy tím, že připouští ekonomickou reformu technokratického charakteru bez „glasnosti"
a demokratizace systému. Ovšem právě sovětská zkušenost posledních let ukazuje, že bez politické reformy není
možno uvést v chod ani ekonomickou reformu a že bez podpory občanů a uvolnění informací se nemůže překonat
odpor byrokracie a strnulost stalinského systému.
Právě proto dnes v Československu převážná část veřejného miněni zůstává skeptická vůči všem prohlášením dnešního vedení, že chce také uskutečnit ekonomickou reformu a demokratizaci. Jak také věřit lidem, kteři
celých 19 let oslavovali Brežněvův „reálný socialismus" a pronásledovali jako „pravičáky", „kontrare volu cionáře" a „revizionisty" všechny občany, kteří žádali právě tyto ekonomické a politické reformy?

Rozdíl mezi 1968 a dneškem
V tom je právě velký rozdíl mezi situací dnešní a tou před 20 lety: tehdejší reformy byly připraveny
dlouhodobou prací politiků, ekonomů, sociologů, historiků, spisovatelů a dalších skupinještě před rokem 1968 a
mohly proto vyústit po zvoleni Alexandra Dubčeka prvním tajemníkem KSČ v lednu 1968 ve vypracování
Akčního programu KSČ, který jasně vyjádřil teoretické i praktické cíle „socialismu s lidskou tváři". Tento
dokument byl jednomyslně schválen Ústředním výborem KSČ v dubnu 1968 a hlasovali pro něj také ti, kteří jej
dnes prohlašuji za „kontrarevoluční". Kdo si jej dnes znovu přečte, pozná velkou blízkost tohoto programu
Pražského jara s „thesemi", které byly předloženy 19. celosvazové konferenci KSSS v červnu tohoto roku.
Propagandisté nynějšího pražského režimu nyní tvrdí, že v praxi a zejména ve veřejné diskusi v roce 1968 se Šlo
mnohem dále za „Akční program" a že se připouštěly „antisocialistické" názory. Prožil jsem toto období a
pročítal jsem nyní všechen tisk z té doby a pamatuji si dobře i na většinu programů v rozhlase a televizi, za kterou
jsem odpovídal. Když to srovnám s mnohými články a diskusemi v dnešním sovětském tisku, rozhlase a televizi,
jeví se mi tehdejší čs. publicistika jako velmi umírněná. Pamatuji si, jak Brežnév zval Alexandra Dubčeka do
Moskvy, kde ho zahrnoval otázkami, zda četl ten či onen článek v nějakých krajských či místních novinách a hned
zvedl prst, že když strana neví o každém článku či relaci v rozhlase a televizi, tak je to „kontr ar evoluce"!
Představuji si, jak by dnes někteří byrokraté v Praze nebo Berlíně rádi předvolali Michaila Gorbačova, aby se ho
zeptali, zda četl Články v „Moskovskije novosti" nebo „Ogoňku" nebo v „Literatumaja gazeta" a dalších a
dalších Časopisech nebo viděl diskuse v televizi, které dnes s velkým zájmem sledují diváci v Československu.
A mám při tom radost, že Gorbačov se nemusí bát tanků „spojenců", které by mu přijely k „bratrské pomoci"
na pozváni „skupiny věrných komunistů". (Gorbačov má ovšem jiné, větši problémy jako je národnostní otázka
v zemi se 120 národnostmi a etnickými menšinami, a zvláště s nepříznivou ekonomickou situací, kterou zdědil
z let stagnace za Brežněva).
Další rozdíl dnešní situace od roku 1968 spočívá v tom, že tehdy velká část občanů věřila v KSČ jako
v politickou a ideovou silu, která může realizovat národní usmířeni na základě politiky demokratizace. Byla
ochotna se ztotožnit s idejemi „socialismu s lidskou tváři" jako spojeni socialismu s demokracií, jež by tak
organicky navazovalo na demokratické tradice, stále ještě živé ve starších generacích. Pm 19ti letech tzv.
„normalizace" a čistek, během nichž byly vyloučeny z veřejného života a zbaveny práce ve svém oboru statisíce
občanů a po diskriminaci a pronásledování, včetně policejních procesů a dlouholetých trestů vězení těm, kdo
odmítali mlčet, dnes neexistuje atmosféra důvěry ani v KSČ, ani v socialismus, který většina identifikuje
s „reálným socialismem" Brežněvova raženi a s nynějším režimem. Tomu se dokonce podařilo vyvolat v život
takový antikomunismus, který dříve vČeskoslovensku neměl kořeny. Velká část občanůse stáhla do apolitického
soukromí, i když sleduje se zájmem vývoj v SSSR.
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Charakteristickým rysem Pražského jara v roce 1968 bylo, že reformy „shora", tj. z iniciativy vedení KSČ,
byly spontánně podporovány většinou obyvatelstva, které vyvíjelo současně „tlak zdola'4 na vedení ve směru
důslednějších reforem a demokratizace. Pravda, některé požadavky přesahovaly rámec změn, který byl určen
příslušnosti Československa k Varšavskému paktu a k RVHP a jeho loajálním spojenectvím s SSSR (za celou
dobu 8 měsíců Pražského jara však nikdo nežádal změnu zahVaniční orientace v tomto smyslu; volání po „neutralitě*4
se objevilo až po vojenské invazi 20. srpna 1968 a bylo veřejně odmítnuto tehdejším vedením KSČ i vládou). Tyto
rozpory se ale řešily v demokratické diskusi, bez jakýchkoliv násilností, což byla záruka, že i kdyby se v budoucnu objevily konfliktní momenty — a to je v jakémkoliv procesu změn nevyhnutelné — byly by řešeny v rámci
socialistického systému.

Rozvoj občanské společnosti
To všechno dnešní vedení KSČ ví, a proto má strach z vývoje v Sovětském svazu a z procesu demokratizace v
tom smyslu, že uvolni občanskou iniciativu, kterou vedeni nezvládne. Protože nemá podporu lidu, musí dnešní
vedení KSČ vládnout administrativními metodami, policejní represi a cenzurou. Ale i v současném vedeni se
objevují tendence distancovat se od těchto starých metod a hledat nové cesty ve stejném směru jako Gorbačov.
Zatim jsou tyto hlasy v menšině a kromě toho nemají odvahu projevit se veřejně a získat tak podporu uvnitř KSČ a
ve veřejnosti.
Těmto hlasům změněného tónu musíme bedlivé naslouchat, ale musíme si být vědomi, že zatim nejsou
rozhodující. Proto tím větší pozornost musíme věnovat jiné novince, která také souvisí s vývojem v S S S R a t o j e
zrození a rozvoj občanské společnosti. Ta se projevuje v takových nezávislých hnutích jako je CHARTA 77
(hnuti pro občanská práva), VONS (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných občanů), jako jsou nezávislé
skupiny ekologické a pacifistické, jako je Demokratická iniciativa, široké spektrum paralelní kultury a informace
a nikoliv na posledním místě probuzení náboženského života, jež ilustruje nedávná petice katolíků za oddělení
církve od státu a za náboženskou svobodu, již podepsalo přes 500 000 občanů.
Neexistuji statistiky nebo sondáže veřejného mínění, které by.mohly objektivně ukázat, jaký vliv mají tyto
různé občanské iniciativy. Ale existuje důkaz, že režim je bere velmi vážně a že se jich obává Jak potvrzuje tajný
oběžník sekretariátu Ú V KSČ z května letošního roku, který byl čten ve všech základních organizací KSC. Podle
tohoto materiálu se aktivizují „antisocialistické síly*1, které oběžník seskupuje do tří hlavních skupin: první
zahrnuje nezávislá hnutí jako je Charta 77, VONS, ekologické a pacifistické skupiny, nezávislé časopisy (jichž je
přes 100!) a dokonce i jazzové skupiny, jež si nechtějí nechat předepisovat, co mají hrát. Ve druhé skupině jsou
bývali komunisté, kteří byli v „normalizaci" vyloučeni z KSČ (jejich téměř půl miliónu) — hlavní útok je zde
veden proti Alexandru Dubčekovi za jeho interview pro deník italské KS „L* Unita" v lednu letošního roku (oběžník
v tom vidi signál k aktivizaci těchto bývalých komunistů v Československu i v exilu). Do třetí skupiny pak zařadili
náboženská hnutí, zvláště již zmíněnou petici katolíků a masovou účast na mších v Praze a Bratislavě.
Závažné na tomto dokumentu vládní strany je to, že vydává tyto občanské iniciativy za nepřátelskou
činnost", která je řízena ze zahraničí a vyhrožuje všem občanům, kteří se těchto hnutí účastní, soudním stiháním.
To již přesahuje rámec vnitrostranické informace a vyjadřuje politiku, která je v naprostém protikladu se
zásadami Závěrečného aktu helsinské konference a s ostatními mezinárodními konvencemi a dohodami, které
nynější čs. vláda podepsala. Je to také v rozporu s vývojem v Sovětském svazu, kde v poslední době vzniklo přes
30 000 nezávislých diskusních klubů a hnutí a kde nedávno skončená konference KSSS jim potvrdila podporu.
Nemluvě o vývoji v sousedním Maďarsku, kde poslední zasedání ÚV strany schválilo směrnice pro uzákonění
vzniku a existence nezávislých občanských hnutí.

Dvě alternativy
Mnohým návštěvníkům Prahy a vnějším pozorovatelům se zdá, že v Československu vládne stabilita, že
obchody jsou slušně zásobeny, ekonomická situace je lepší než v Polsku, nemluvě o Rumunsku, že lidé se nebouří,
a proto zde bude klid. Podobné názory vyslovovali novináři a pozorovatelé také v roce 1967, kdy označovali
Československo za „nejstalinštější" zemi sovětského bloku. A právě zde propuklo Pražské jaro. Nechci tvrdit, že
jsme dnes na prahu obdobného hnutí. Již jsem zdůvodnil, proč se Pražské jaro nemůže opakovat v dnešních
podminkách. Ale stejně tak jsem přesvědčen, že pod povrchem klidu se odehrává pohyb, který nám přinese nová
překvapení.
To platí tím více, že dnes nejen SSSR, ale celá střední a východní Evropa je v pohybu, který se nedá zastavit.
Stojíme ovšem před dvojí alternativou: buď budou mít vedoucí garnitury v těchto zemích odvahu k provedení
zásadních ekonomických a politických reforem, anebo dojde k řetězu spontánních výbuchů lidové nespokojeností.
Přívrženci demokratického socialismu si mohou přát jen první alternativu, protože druhá může vést ne
k „rozpadu impéria", ale ke krvavé represi s možným návratem k brežnévismu nebo dokonce k nastolení
vojenských diktatur, se všemi tragickými důsledky, které by z toho vyplynuly pro národy této části Evropy a pro
mír na tomto kontinentě.
Pro všechny tyto důvody by mělo 20. výročí Pražského jara a jeho potlačení vojenskou intervencí být
příležitosti ke společnému apelu evropské levice na Michaila Gorbačova, aby se veřejné zřekl Brežněvovy
doktríny omezené suverenity, aby uznal platnost zásad Závěrečného aktu helsinské konference o nevměšování
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nejen pro vztahy mezi SSSR a Západem, ale i pro vztahy mezi SSSR a ostatními zeměmi Varšavského paktu a na
základě toho aby uznal vojenskou intervenci proti Československu 20. srpna 1968 za chybu Brežněvova vedení.
Gorbačov sice naznačuje ve svých vystoupeních, že podobná intervence by dnes nebyla možná, ale váhá
s vyslovením jasného stanoviska. Ve svém interview v deníku KS Itálie ,,L' Unita" tvrdí, že „to je věc československých komunistů". I když chápeme delikátnost jeho situace — vzhledem k postoji dnešního vedení KSČ a
konzervativních sil uvnitř KSSS — přece jen nemůžeme tuto argumentaci přijmout. Nebyli to přece „českoslovenští komunisté", kdo poslali do Prahy sovětské tanky! Československo je ve 20 letech dvakrát potrestáno:
v roce 1968, kdy se stanovisko vedeni ÚV KSČ v úvahu nebralo; v roce 1988, kdy se v úvahu bere. Tehdejší
sovětský argument, že vojska byla „pozvána" nemůže brát nikdo vážné: za celých 20 let nebyl schopen nikdo
uvést jediné jméno, kdo by takové „pozvání" byl podepsal.
Proto by mělo takové gesto ze strany sovětského vedeni velký politický význam. Nebylo by zásahem do
vnitřních věcí Československa, ale posílilo by důvěryhodnost „nového politického myšleni" Gorbačova a stalo
by se zárukou, že podobné „chyby" se nemohou v budoucnu opakovat. V tom smyslu by to bylo gesto stabilizace
jak pro vývoj ve střední a východní Evropě, tak pro vztahy mezi Východem a Západem. Byl by to cenný vklad do
základů „společného evropského domu".
(Vorwärts, 16. srpna 1988)

ZDENĚK JIČÍNSKÝ

K
hodnocení
roku
1968
y
v Československu N. Ryžkovem
Na tiskové konferenci v Praze 8. 7. 1988 předseda
Rady ministrů SSSR Nikolaj Ryžkov na dotazy západních novinářů, zda se uvažuje o přehodnoceni
vývoje v CSSR v roce 1968, odpověděl, že vedení
KSSS sdílí hodnocení, které k událostem roku 1968
zaujala KSČ. Vyslovil se i k přítomnosti sovětských
vojsk v Československu. Řekl, že tuto otázku je třeba
hodnotit ve správném kontextu, kterým je celková situace v Evropě . . . Na dotaz, týkající se přehodnocení úlohy A. Dubčeka, někdejšího prvního tajemníka
ÚV KSČ, N. Ryžkov dal jasně najevo, že se tuto
otázku, která je vnitřní věcí Československa, nikdo
nechystá v Československu přehodnocovat.
Toto stanovisko N. Ryžkova je velmi závažné.
Dosud se tak z nového vedeni KSSS nikdo nevyjádřil.
M. S. Gorbačov při své návštěvě Československa na
jaře 1987 se hodnocení roku 1968 vyhnul. V rozhovoru s redakci LUnita pronesl Michail Gorbačov známou včtu, že hodnocení roku 1968 je věci čs. soudruhů. Později na přímý dotaz ředitelky Washington
Post, zda by se mohla opakovat situace v roce 1956
v Maďarsku nebo roku 1968 v Československu odpověděl, že „vměšování je nepřípustné z kterékoli strany".
Pokud jde oČeskoslovensko, rozhodně však neplatí to,
co M. S. Gorbačov řekl dále, že „dříve než došlo
k tomu, o čem mluvíte, se vyskytovalo vměšování
jiného druhu" (RP 23. 5. 1988). V průběhu Pražského jara 1968 existovalo pouze jediné vměšování do
vnitřního Čs. vývoje, a to ze strany Brežněvova vedeni
Sovětského svazu, podporovaného Ulbrichtovým vedením v NDR a Gomulkovým vedením v PLR.
StanoviskoN. Ryžkova je závažné nejenproto, že to
je první ztotožněni se vedení KSSS s vedením KSČ
pokud jde o hodnoceni (a odsudek) čs. reformního
procesu z roku 1968. Má zvláštní význam proto, že je
v rozporu s výrokem M. S. Gorbačova v rozhovoru
s Washington Post, a zejména proto, že je N . Ryžkov
provedl po XIX. konferenci KSSS.
Ve zprávě ÚV KSSS se mj. prohlašuje, že „společně s přáteli jsme se soudružsky mj-snažili očistit inter-
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nacionalistickou podstatu našich vztahů od nánosu
minulosti''...
„Klíčové místo v novém myšleni zaujímá koncepce svobody volby"...
„Svrchovanost a
nezávislost, rovnoprávnost a nevměšování se stávají
všeobecně uznávanými normami
mezinárodních
vztahů"...
Stavět se proti svobodě volby znamená
stavět se proti objektivnímu vývoji historie. Právě
proto se politika síly ve všech svých formách a projevech přežila(RP
29. 6. 1988 — podtrženo Z.J.)
Jaký význam mají tedy tato obecná prohlášení včetně kritiky dřívější sovětské zahraniční politiky, jež
někdy „vedla kchybným rozhodnutím", kdyžN. Ryžkov hodnotí rok 1968 shodné se současným vedením
KSČ, tj. se smutně proslulým „Poučením z krizového
vývoje" z roku 1970, které mělo zdůvodnit brežnévovskou srpnovou intervenci, kde se sovětská vojenská
intervence z 21. 8. 1968 prohlašuje za „bratrskou
internacionální pomoc"? Co to však bylo za pomoc a
komu byla tato pomoc určena, když čs. nejvyšši
ústavní orgány o ni nikdy nepožádaly a Čs. lid ji považoval za okupaci, za nepřátelský protičeskoslovenský
akt, za popření svého svrchovaného práva rozhodovat
o svém osudu. — Buď platí ona obecná prohlášení ze
zprávy ÚV KSSS 19. konferenci, nebo platí toto
stanovisko N . Ryžkova, protože je mezi nimi neřešitelný protiklad.
N. Ryžkov se tak znovu přihlásil k tzv. Brežnévově
doktríně omezené suverenity socialistických států,
kterou „zdůvodňoval" SSSR své „právo" intervenovat
do vnitřních věcí čs. socialistického státu, když se mu
nelíbila jeho politika. To je ovšem popřeni deklarované „svobody volby44 a typická politika síly, která se
nyní oficiálně odsuzuje. Co platí? Pro národy Československa je určující přirozeně jejich konkrétní zkušenost ze sovětské vojenské agrese z 21.8.1968, která je
čini nedůvěřivými k nové sovětské politice. Její opravdovost a důvěryhodnost měří najejím vztahu právě k čs.
reformnímu procesu, který násilně ukončila obrovská
vojenská intervence SSSR spolu se 4 dalšími jeho spojenci. Vojenský zásah proti malému mírumilovnému
státu, který se nikterak nezpronevěřil svým závazkům
v rámci Varšavské smlouvy a jen chtěl — v duchu
svobody volby — novým demokratickým způsobem
uspořádat socialistický vývoj čs. společnosti, se uskutečnil proti vůli zdrcující většiny čs. lidu ajeho nejvyšších politických a státních orgánů. S ovětský svaz tímto
agresivním činem porušil, jak se tehdy konstatovalo

v prohlášeni Ú V KSC, základní normy mezinárodního
práva i principy vztahů mezi socialistickými státy.
Porušil nejen Chartu OSN, ale i základní ustanoveni
Varšavské smlouvy. Byl to neospravedlnitelný čin
hegemonistické, imperiál ní politiky proti národní a
státní suverenitě čs. lidu, jehož čest a důstojnost tím
byly hluboce zasaženy. Byl to agresivní akt velmoci,
která tím negovala tradiční čs.-sovětské přátelství.
M. S. Gorbačov na jaře 1988 při své návštěvě SFRJ
se vrátil k historii vzájemných vztahů, kdy N. S.
Chruščov sebekriticky uznal chyby SSSR v jeho politice vůči SFRJ a zdůraznil platnost výše uvedených
principů svrchovanosti, nezávislosti, rovnoprávnosti a
nevměšování do vnitřních věcí druhých států. Čs. veřejnost v tom spatřovala nadějný symptom, že by se
snad i SSSR mohl čestné vypořádat s tímto těžkým
dluhem z minulosti vůči čs. lidu a učinit tak ze své
strany to, co je nezbytné k obnově normálních vztahů
mezi oběma státy a jejich národy. Mezi národy se
takové věci nepromlčují; lze je jen pozitivně postupně
odčiňovat novou politickou činností, která prakticky
uznává dříve porušené a zneuznané národní hodnoty
druhého partnera . . .
Přítomnost sovětských vojsk na území Československa spojuje čs. lid zcela jednoznačně s vojenskou
intervenci z 21. 8. 1968. Tehdy sovětská vojska, jež
v roce 1945 osvobodila Československo od nacismu,
sem vtrhla jako vojska okupační. Sovětský svaz touto
vojenskou intervencí zastavil a potlačil vnitřní čs.
demokratizační proces Pražského jara. Po ní vnutil
tehdejšímu čs. vedení tzv. moskevský protokol, na
jehož základě byl v Československu restaurován ve
zhoršené podobě starý byrokraticko-centralistický
systém, o jehož překonáni v duchu Akčního programu
KSČ usilovaly reformní síly ve straně i v celé čs. společnosti, a posléze také „legalizován" pobyt sovětských vojsk v Československu. Smlouva mezi sovětskou a čs. stranou o jejich přítomnosti na čs. území je
typickou nerovnoprávnou smlouvou, tak příznačnou
pro mezinárodni vztahy z pozice síly, které jsou odsouzeny ve zprávě ÚV KSSS 19. konferenci a ve všech
projevech M. S. Gorbačova o nové mezinárodní
politice.
Čs. lid až do současnosti to takto pociťuje, je to
trvalý zdroj protisovětských antipatií v čs. veřejnosti.
Proto vyrovnáni se s důsledky agrese proti Československu z 21. 8.1968 předpokládá a vyžaduje na sovětské straně stažení jejích vojsk z Československa.
Československo je až do 21. 8. 1968 na svém území
nemělo a nebyla tím ohrožena ani jeho bezpečnost, ani
bezpečnost států Varšavské smlouvy.
Jistě není na Sovětském svazu a vedení KSSS, aby
hodnotilo činnost A. Dubčeka v roce 1968. Je však na
něm, aby — v duchu „nového myšleni'4 — zhodnotilo
fakt, že sovětská vojska v noci na 21. srpen 1968 při
svém vpádu do Československa se zmocnila prvního
tajemníka ÚV KSČ, předsedy vlády ČSSR, předsedy
Národního shromážděni, předsedy ÚV N F ČSSR i
dalších čs. vedoucích představitelů a odvezla je jako
zajatce na sovětské ú z e m í . . . Teprve po několika
dnech, když se nezdařil pokus organizovat za účastí
velvyslance SSSR v Praze S. Červoněnka vytvoření
dělnicko-rolnické vlády diskreditovaných představitelů
konzervativních sil a okupace narazila na rozhodný
odpor obrovské většiny čs. lidu, změnilo tehdejší sovětské vedeni k nim svůj postoj a tito čs. představitelé
byli přivezeni do Moskvy k , jednáním" se sovětským

vedením. Tato temná stránka v čs.-sovětských vztazích, toto „bílé místo" i jejich historie není ien čs.
vnitřní záležitosti, ale je i sovětským problémem,
pokud se přestavba a „nové myšleni4' v mezinárodních
vztazích berou vážně. Vždyť'jaký smysl má uvažovat o
společném bezpečném celoevropském domě, když
ten, kdo nyní s takovými návrhy přichází, se choval
právě charakterizovaným způsobem? Jaké jsou záruky,
že si už napříště tak nebude počínat? Stačí tu jeho
prohlášeni dobré vůle, když se nejen nevyrovná důsledně a rozhodně se svým „chybným rozhodnutím" vůči
malému a mírumilovnému sousedovi v tomto domě.
Nyní dokonce, podleN. Ryžkova, ani nepovažuje svůj
vojenský vpád do Československa v roce 1968 za
chybu a potvrzuje tak prakticky platnost „Brežněvovy
doktríny omezené suverenity socialistických států".
Důsledky tohoto stanoviska, jestliže se domyslí ve
všech souvislostech, jsou dalekosáhlé a dávají za
pravdu těm, kdo sledují nové sovětské návrhy s rezervou a podezřením u vědomí, že fenomén sovětské
hrozby zdaleka nebyl překonán. Nový sovětský Dostoj
k vojenské intervenci do vnitřních záležitosti československa v srpnu 1968 se mohl stát přesvědčivým
dokladem a testem opravdovosti a dalekosáhlosti
„nového myšlení" a nové sovětské zahraniční politiky.
Lze opravdu litovat, že, soudě podle prohlášeni N.
Ryžkova, se tak nestalo.
M. S. Gorbačov v projevu k představitelům sdělovacích "prostředků zdůraznil, že správná politika se
musí opírat o vědecké poznání a mít morálku (RP
11. 5. 1988). Vojenský vpád do Československa
v roce 1968 byl typickým projevem velmocenské politiky bez morálky, pokud za ni nepovažujeme pocit
hegemonistické superiority velkého státu vůči malému
sousedovi. Nyní se k této politice ústy N. Ryžkova
sovětské vedení znovu přihlásilo.
Lze pochopit, že sovětské vedení si nechce komplikovat situaci, již tak vnitřně i mezinárodně dost složitou, a že je spokojeno s poddajným a ochotným spojencem, jímž je čs. vládnoucí garnitura vzhledem ke své
závislosti na sovětském vedeni. Ztotožněni se s jeho
hodnocením roku 1968, tj. i obhajoba vojenské agrese
proti suverénnímu státu, ovšem nemá s „novým myšlením" a přestavbou v mezinárodních vztazích nic
společného a dosvědčuje, jak je tato politika v určitých
ohledech těsně svázána s minulostí a jak nový přístup,
pokud jde o vztahy mezi národy a mezi státy, je
v praxi v samých začátcích.
(10. 7. 1988)
(Otištěno bez vědomí autora, zkráceno.)
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Prohlášení k dvacátému^výročí vstupu vojsk států
Varšavské smlouvy do Československa
Před dvaceti lety, 21. srpna 1968 obsadily armády států Varšavské smlouvy Československo. Tento
ozbrojený zásah ukončil cestu svobodného rozvoje české a slovenské společnosti, nastoupenou po lednu 1968.
V Československu byl nastolen tuhý autoritativní režim.
Důsledky srpnových událostí roku 1968 jsou dobře známé. Politicky potlačené a nesvobodné Československo, odtržené od světa, od vlastní a evropské minulosti, zbavené kontaktu s hospodářským, kulturním
i sociálním rozvojem mezinárodního společenství zachvátila postupné všeobecná produkční a morální krize. Češi
a S lováci žijí již delší dobu z podstaty, a to nejenom hospodářské. Dvacet let po srpnových událostech se pakještě
dále zostřuje vnitropolitické napětí, stupňované nevybíravými kampaněmi sdělovacích prostředků proti
Alexandru Dubčekovi, jeho stoupencům i proti statisícům demokraticky smýšlejících lidí postižených v minulém
dvacetiletí represáliemi.
Tato situace má závažné rozměry mezinárodního rázu. Sovětské vedení, které od zvolení Michaila
Gorbačova generálním tajemníkem nastoupilo cestu dalekosáhlé demokratizace a liberalizace vlastní společnosti, nebylo až dosud — z důvodů, které se lze jen domýšlet — ochotno zříci se srpnové intervence, ani učinit
faktická opatření v tomto smyslu. Chápeme, že oboji není v současné době snadné; jde například o to, že sovětské
jednotky rozmístěné od srpna 1968 na území našeho státu plní dnes takřka výlučně úkoly v rámci celkové
strategické koncepce Varšavské smlouvy, a nemohou tedy být jednostranně, to znamená bezodkladně staženy.
Přes tyto a další potíže je výslovné i faktické odmítnutí oprávněnosti srpnové intervence ze sovětské strany
nezbytné a nutné jak z hlediska našich národních zájmů, tak pro svobodný rozvoj středoevropských a východoevropských národů. Právě tak je nutné usilovat o vytvořeni takové situace, která umožní odsun všech sovětských
vojsk z československého území.
Stěží lze pochybovat o tom, že vyhlídky na takové kroky ze sovětské strany budou tim reálnější, čím
rozhodněji je bude česká a slovenská společnost vyžadovat. Od nynějšího politického vedení státu, které se
dostalo k moci právč po srpnu 1968, to lze těžko očekávat. Je však na čase přiznat si, že nejde pouze o nedostatek
vládnoucí vrstvy, nýbrž celého společenského organismu. Češi a Slováci kladli poměrně malý odpor proti
nastolení autoritativního režimu a přijali jeho pravidla, která především odstranila lidskou a národní svobodu
z hierarchie společných hodnot a jakoukoli společenskou aktivitu označila za negativní; v těžké politické letargii
pak československá společnost setrvává až dosud. Dvacáté výročí by se nám všem mélo stát zejména
připomínkou toho, že je nezbytné spojit sily k společnému politickému úsilí o demokratizaci našeho života.
Právě s ohledem na to je třeba k nastávajícímu výročí předložit některé požadavky mezinárodni a vnitropolitické povahy, týkající se problémů, jejichž řešení už zřejmě nesnese odkladu.
Především jde o to, aby všechny státy, které se v srpnu 1968 zúčastnily vojenského taženi proti Československu, uznaly, že Šlo o nepřípustné zasahování do vnitřních záležitosti suverénního státu.
S tím souvisí požadavek, aby současná dohoda o pobytu sovětských vojsk na našem území byla nahrazena
dohodou stanovící, že sovětské jednotky jsou v Československu umístěny na žádost sovétské strany z důvodů
výlučně strategických a jen po dobu bezpodmínečně nutnou.
Nový přístup ke vztahům mezi Sovětským svazem a Československem by měl být podepřen okamžitým
odchodem symbolické sovětské jednotky z československého území.
Z vnitropolitického hlediska lze považovat za prvořadé dva obdobné požadavky. Prvni se vztahuje k nutnosti
odvolat Poučeni z krizového vývoje ve straně a společnosti a plně rehabilitovat Alexandra Dubčeka ajeho vedení,
druhý vznáší nárok na odchod Gustáva Husáka a Vasila BiFaka, kteří nejvíce ztělesňuji autoritativní režim,
nastolený po srpnové invazi roku 1968, z politického života naší republiky a na příchod nových politických
osobností, nezatížených účastí na potlačeni svobodného rozvoje Československa v roce 1968.
Za Demokratickou iniciativu
Bohumil Doležal v.r.
Vinohradská 6
Praha 2

Jana Chržová v.r,
Olbrachtova 800
Roztoky u Prahy

Martin Litomiský v.r.
Doudova 6
Praha 4.

Emanuel Mandler v.r.
Nad lesním divadlem 1213
Praha 4

Miroslav Štengl v.r.
Husitská 1
Praha 3

Karel Štindl v.r.
Americká 39
Praha 2
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Raisa

Orlovová

Sedm na Rudém náměstí
Zápisky z deníku
24. srpna 1968
Tri dny se nehýbáme od rádia. Tanky v Praze. Vracejí se nám nejhorší vzpomínky na válku.
Písničkář Alexander Galič nám daroval právě dokončenou Petrohradskou romanci. Je to balada
o povstání liberálů 14. března 1825:
Chceš přijít na Rudé náměstí?
Můžeš přijít na Rudé náměstí?
Troufneš si přijít na Rudé náměstí?
Až přijde hodina, co rozhodne?
Teplý srpnový večer. Pátrám v obličejích lidí, které potkávám na ulici a nenalézám v nich žádnou ozvěnu
událostí v Československu. Moskvu nic nebolí, je spokojená, vyšvihnutá, sytá, trochu podnapilá.
Zaskočili k nám naše dcera Mája a Pavel Litvínov, kteří už dva měsíce žijí spolu. Mají starosti, jsou
vzrušeni a pospíchají: musí se něco podniknout.
Nesnesitelná, nezaplašitelná bolest tanky v Praze.
25. srpna
Jedeme na den na venkov.
26. srpna
Kolem poledne přiběhne MájCL
„Včera byla na Rudém náměstí protestní demonstrace proti vpádu do Československa. Všichni jsou
z atčen i. Pa vel také.''
„Kolik jich tam bylo?"
„Sedm."
,,Nď'
To jsem vykřikla. Plakala jsem přitom a všechno, o čem Mája referovala, jsem vnímala clonou slz.
Seděli před chrámem Vasila Blaženého. Pět minut. Možná deset. Rozvinuli plakáty: Ruce pryč od Československal Svobodu pro Dubčeka! Obklíčili je, nacpali do aut. A mlátili je. Nejenom milicionáři, ale také
někteří čumilové. Odvezli je na milici do Puškinovy ulice. Po výslechu k nám přišla KGB a dlouho všechno
prohledávala...
Natalie Gorbanewskqja do toho přišla s kočárkem. Těm psům z milice jsem to dala!
Pověděla jsem jim, co si o nich myslím. Domlouvali nám: Lidičky! Nic nezměníte!
Demonstrantů bylo sedm. Kromě Pavla z nich neznám nikoho, jednou jsem zběžně viděla Larisu
Bogorasovou, manželku zatčeného spisovatele Daniela.
Sedm mužů a žen. Děkabristé přivedli v roce 1825 na Rudé náměstí celé pluky.
Troufneš sipřijít na Rudé náměstí?
Až přijde hodina, co rozhodne?
Sedm si jich trouflo. Za všechny ostatní, kteří chtěli, ale neodvážili se.
Jdu si pro honorář do nakladatelství. Upokladny narazím na kritika P.
„Stalo se vám něco?" ptá se.
„Myslím, že všem se nám něco stalo."
„Ach tak... Víte, mně je milejší, když se všechno vyjasnilo."
Otočím se a odcházím.
11. října 1968
, Jménem Ruské socialistické federativní sovětské republiky..„Obžalovaní
Bogoras-Bruchman,
Litvínov, Babitzký, Delon a Drem(juga jsou vinni, že se na Rudém náměstí nedovoleně srocovali a
pomlouvačnými tvrzeními vyjadřovali svou nevoli nad politikou sovětské vlády. Aby zveřejnili své hanebné
úmysly, zhotovili plakáty s texty PRYČ S OKUPANTY! RUCE PRYČ OD
ČESKOSLOVENSKA!
SVOBODU PRO DUBČEKA! ZA NAŠI A VAŠI SVOBODU! ajinými, vesměs vědomými lžemi, jež urážely
sovětské státní a společenské zřízeni„Obžalovaný
Pavel Litvínov se podle paragrafu 190/1 trestního
zákoníku RSFSR odsuzuje... kpěti létům vyhnanství.
20. května 1970
Letiště ve východosibiřské Cite.. Vleču sebou těžký pytel s potravinami, který naplnili přátelé a kolegové
v Novosibirsku.
Letím dál do Ussugli, kam Pavla odsunuli a kam seMája za ním vystěhovala. Osmiletého vnuka Dimu
chci odvézt na léto k nám.
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Letadlo připomíná singrovku z basů mého dětství. Šplhám se ven, pytel letí za mnou. Žádné letiště to tady
není, spíš jenom do hnědá upražené pole. Někdo mi mává: Pavel. Objímáme se. Sedám si na tandem jeho
motocyklu, máme to ještě sedm kilometrů k nim domů. Mája mě vítá s právě narozenou Larou v náručí.
Pavel Litvínov patři mezi bojovníky za lidská práva k těm nejprominentnějším. Jeho podobiznu otiskly už
desítky zahraničních žurnálů. Teď je ostříhán dohola, nosí prošívanou vestu a není už tak hezký, jako dřív.
Zato žije v míru se svým svědomím. Udělal, co pokládal za správné. Je ve vyhnanství, což je pořádještě lepší,
než pracovní tábor. Pracuje jako elektrikář na dole. Má u sebe ženu, kterou miluje, má děti. Něžně se naklání
nad malým lidským klubíčkem a chce, abych Laru chválila. „Není krásná?" Žehlím potom pro malou
princeznu pleny. Jíme a nepřetržitě přitom mluvíme. Vyprávím a poslouchám.
Chata je malá, v peci se topí dřívím, voda se nosí ze studny, záchod je přírodní. Mája je statečná a
nenaříká, má v hlavě jiné starosti.
Po dvou dnech musím pryč.
8. října 1972
Zase na letišti v Čité. Tentokrát mě do Ussugli doprovází Lev. Dům se uvnitř trochu změnil. Uspořádání
pokojíků je jiné. Já a Lev spíme na jednom o to manu.
Pavel a Mája vypadají špatně, jsou bledí a zhubli. Máme co si povídat daleko přes půlnoc. Jsme také
pozváni na „party" k příteli našich dětí, jednomu místnímu dřevorubci. Hosté jsou většinou dřevaři,
elektrikářic šoféři. Pijeme samohonku, zpíváme a tančíme. Mája tančí s malou Larou v náručí. Vyprávím
o jednom Čechovi, který byl u nás na návštěvě a kterému vhrkly slzy do očí, když uviděl Pavlovu fotografii.
„ To mu to mlá den ci patří dík za to", řekl, „že ne všichni Češi nenávidí všechny R usy.''
2. prosince 1972
I do velkého bytu Pavlových rodičů se stěží vejdou hosté, kteří přišli oslavit návrat vyhnán cil
Náhodou si sedli na pohovky ve stejném pořadí, jako tenkrát kezdi Vasila Blaženého naRudém náměstí:
Natalja Gorbanewskaja, Konstantin Babicky, Wadim Delone, Pavel Litvínov. Tři chybí. Larisa Bogorasová
se mezitím vdala za stejně smýšlejícího Anatolije Marčenkcu Leží v nemocnici Fajnbergje vězněn v blázinci,
Dremljuga je znovu v lágru ...
Od demonstrace naRudém náměstí uplynula celá epocha. Československo bylo „normalizováno", ale na
hrobě Jana Palacha se denně objevuji čerstvé květiny. Vyrostla nová generace sedmnácti- a osmnáctiletých,
která už o těch sedmi na Rudém náměstí neví. Ano, ničeho nedosáhli, leda vyhnanství, ale přece udělali něco
velkého. Zasadili semena. Sklizně myse už nedočkáme. Nespíše sejí nedočkáme. Ale setba je uložena v zemi.
Snad jim jednou někdo naRudém náměstí postaví pomník. Jim ajim podobným, kteří se pozvedli proti potupě.
1972-1974
Nčkolik slov závércm
Životní osudy účastníků demonstrace naRudém náměstí se vyvíjely různě. Vadim Delone umřel v Paříži.
Viktor Fanjberg žije v Londýně, Vladimír Dremljuga a Pavel Litvínov ve Spojených státech. Natalie
Gorbanevskaja ž{je v Paříži, pracuje v redakci Kontinentu. Konstantin Babičku a Larisa Bogorasová zůstali
v SSSR. Larisa pochovala svého muže. Pilně se účastni práce v nově zakládaných samizdatech, sympoziích,
nezávislých univerzitách.
Ráda jsem se vrátila ke staré kapitole. Už proto, žejsem vjednom dopisez domova četla: „Jsmešťastni, že
můžeme žít v Pražském jaru..
(Zkráceno)
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Tajný oběžník ÚV KSČ ukládá komunistům:

SLEDOVAT, VŠÍMAT SI, VYLUČOVAT
Listům se dostal do rukou tajný dopis sekretariátu
ústředního výboru KSČ, který byl v květnu t.r. předčítán na schůzích závodních a místních organizaci
komunistické strany.
Je to poučná četba, která už po několika řádcích
uvádí na pravou míru úvodní prohlášeni o „komplexní
přestavbě naší společnosti, ekonomické reformě a
demokratizaci společenského životaO
jakou „děni okratizaď' jde, prozrazujepožadavek „znát situaci
v okruhu své působnosti, názorovou hladinu, organizátory nepřátelských akcí a zabránit, aby ovlivňo-

vali veřejné mínění. .. " Jak zabránit? K tomu dopis:
,,Příslušné státní orgány činí nezbytná opatření k zamezení této činnosti... Čelit nepřátelským snahám
nemůže být záležitostí jen příslušných státních orgánů, nýbrž i široké veřejnosti, všech poctivých občanů
naši vlasti, každého komunisty.
Jinými slovy, stranické organizace se mají stát
středisky špiclováni, denunciací a masové represe.
Ostatně, původ informace, která je k oběžníku připojena, je ze stylu i slovníku zřejmý.

Vážení soudruzi,
od roku 1987 zejména v souvislosti s komplexní přestavbou naší společnosti, ekonomickou reformou a
demokratizací společenského života a v souvislosti s výročími, které připadají na letošní rok, se výrazně
aktivizují síly vnitřních i vnějších nepřátel socialismu. Pokoušejí se využít složitostí a problémů, které na této
cestě vznikají, aby podkopaly socialistické zřízení v naší vlasti a postavily pracující proti současné politice
strany.
Je nezbytné zvýšit aktivitu celé strany, mobilizovat každého komunistu kpolitickému a ideologickému
zápasu. Přestavba a demokratizace, vycházející z leninského pojetí socialismu, neznamenají demobilizaci
v ideologickém a politickém boji. Naopak, vyžadují zintenzívnění práce celé strany, všech jejích orgánů
a organizací, každého komunisty. Je povinností stranických orgánů a organizací znát situaci »» okruhu své
působnosti, názorovou hladinu, znát organizátory nepřátelských akcí a zabránit, aby ovlivňovali veřejně
mínění. Je nutno přijímat konkrétní opatření proti nežádoucím vlivům a mobilizovat všechny poctivé občany
naší vlasti k důslednému plnění úkolů, které před nás staví doba.
To vyžaduje organizovaný postup celé strany, zabezpečení informovanosti o situaci od ústředního výboru
po základní organizace, ale i tok informací zdola nahoru. Je nezbytné vést aktivní propagandu za přestavbu,
za demokratizaci, za marxisticko-leninský výklad naší minulosti, zejména krizových let 1968-69.
Na základě jednání předsednictva ÚV KSČ byla vypracována zásadní informace, s níž je nutno ihned
seznámit stranický aktiv a na nejbližší členské schůzi členy a kandidáty strany.
Očekáváme, že stranické orgány a organizace přijmou,potřebná opatření k zabezpečení úkolů vyplývajících z této situace, že v duchu závěrů 7. a 9. zasedání ÚV KSČ budou v tomto směru rozvíjet účinnou
masovou politickou práci.
, Pro potřeby referentů, kteří budou seznamovat stranický aktiv a členy strany s informacemi materiálu
ÚV KSČ, přikládáme konkrétní údqje o některých nelegálních strukturách protisocialistických sil.
6. května 1988
Sekretariát ústředního výboru KSČ

Informace o aktivizaci a činnosti nepřátelských sil
v procesu přestavby a demokratizace
V současné době řešíme mimořádně náročné a
složité úkoly spojené s naplňováním strategické linie
XVII. sjezdu KSČ na urychleni sociálně ekonomického
rozvoje. Nastoupili jsme v duchu závěrů 7. a 9. zasedáni UV KSČ cestu přestavby a demokratizace společnosti. Vyžaduje to aktivizovat pracující, pomáhat
jim správné pochopit úkoly a situaci a čelit činnosti
nepřátelských sil.
Nástup k přestavbě, kterou převážná většina lidu
přivítala a podpořila, vyvolává také mnoho otázek a
nejasností, objevují se také různé pochybnosti, nejistota, zda jdeme správnou cestou. N a otázky, které jsou

kladeny, třeba citlivě reagovat, nepřipouštět dezinformace, dávat správné odpovědi, v otevřené výměně
názorů v pracovních a občanských kolektivech hledat
cesty k řešení problémů, které vyvstávají. Je to nezbytné
i proto, že přestavby a s ní spojené demokratizace se
snaží využít odpůrci socialismu, kteří spekulují s tím,
že závažné společenské změny, které začínáme uskutečňovat, mohou vést k destabilizaci socialistického
zřízení. Vítanou příležitost k ideové aktivizaci vidí náš
třídní protivník v zahraničí i uvnitř země i v tom, že
právě v letošním roce si připomín áme řadu významných
historických výročí, mezi nimi dvacáté výročí událostí,
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které následovaly po lednu 1968 a vyústily v kontrarevoluci.
Aktivizace odpůrců socialismu, k níž v současné
době dochází, je zaměřena k formování opozičních sil,
které by působily mimo Národní frontu, využívaly
otevřené politiky, veřejné informovanosti a zdravého
kritického proudu k destrukční činnosti, k vyvolávání
politického a sociálního napětí ve společnosti. K tomu
jim mají sloužit problémy spojené s přechodem k novému hospodářskému mechanismu i s přestavbou dalších
oblastí společenského života. Jak ukazuje zkušenost,
budou se snažit využít každé naší těžkosti v uspokojování rostoucích potřeb společnosti, zejména těch,
jejichž řešení vyžaduje čas i mimořádné prostředky,
jako například zlepšení a ochrana životního prostředí,
dosažení kvalitativně vyššího stupně vědeckotechnického rozvoje a jeho uplatnění ve výrobě, modernizace
výrobní struktury, rozvoj služeb. Je třeba počítat také
s tím, že se pokusí zneužít i různých problémů spojených se snížením počtu pracovníků v řídících orgánech, s nezbytnými přesuny pracovních sil a jejich
rekvalifikací. Své úsilí zaměřují na vyvolávám generačních problémů a na zneužíváni i takových otázek,
jako jsou národnostní vztahy a náboženské cítění.
Čelit těmto nepřátelským snahám nemůže být záležitostí jen příslušných státních orgánů, nýbrž i široké
veřejnosti, všech poctivých občanů naší vlasti, každého
komunisty.
Hlavním nástrojem protisocialistického úsilí je
charta, která veřejně vystoupila před 11 lety. Ačkoli
jde o nevelkou skupinu lidí, je v posledních letech velmi
aktivní. Její činnost se opírá o významnou hmotnou a
ideologickou podporu kapitalistického světa a jeho
masových sdělovacích prostředků. Charta svoje rozvratné působení maskuje rádoby demokratickými iniciativami. Uplynulá léta ukázala, že její činnost nemá
masový vliv. Pokouší se proto zaktivizovat signatáře
charty v krajích. Konspirativné připravuje tzv. Fóra
charty k různým ožehavým tématům našeho života.
Současně jsou zakládány další skupiny, tzv. „nezávislé iniciativy", které maji vyvolávat zdání, že stoji
mimo rámec charty. Jde například o obnovu tzv.
Jazzové sekce nebo vytvoření obdobné organizace
„Unijazz". Nelegální činnost začala rozvíjet „Společnost přátel USA", „Síť občanské sebeobrany", tzv.
„nezávislá mírová skupina" Či „Ekologický výbor".
Čharta 77 připravuje založeni dalších skupin. K tomu
ji podněcují ideodiverzni centrály a podporují diplomatičtí pracovníci některých západních zastupitelských
úřadů. Současně jsou vydávány různé ilegální tiskoviny
jako jsou „Informace o chartě", „Dokumenty charty",
„Lidové noviny", které se snaží rozšiřovat mezi širokou veřejnost. O těchto dokumentech okamžitě informuji západní rozhlasové stanice, především Hlas
Ameriky, Svobodná Evropa, BBC a další.
Příslušné státní orgány činí nezbytná opatření k zamezeni této činnosti. Jestliže její organizátoři přes
všechna upozorněni a vysvětlování o nezákonnosti
jejich počínání v něm budou pokračovat, musí počítat
s uplatněním zákonných prostředků.
Ve své rozvratné a pomlouvačné činnosti pokračuje
takzvaný Výbor na ochranu nespravedlivě stihaných
(VONS). Pokouší se ospravedlňovat ty jedince, kteří
porušují zákony našeho státu, vydává je za politické
mučedníky. V této souvislosti chtějí vzbudit dojem, že
v naši zemi se narušuji lidská práva a požaduji uplatňovat vůči ní různá diskriminační opatřeni. (USA tak
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např. zdůvodňují odepření doložky nejvyššich výhod.)
Aktivizuji se i někteří bývalí členové KSČ, kteří
působili ve vedoucích a odpovědných funkcích v roce
1968 a kteří v přestavbě vidí příležitost k ospravedlnění svých pozic a své bývalé činnosti, jíž poškodili
stranu a společnost. Politiku „pražského jara" vydávají za předobraz současné politiky sovětských komunistů a tím se pokoušejí dosáhnout své rehabilitace.
V tomto směru se mělo stát impulsem k rozvinutí rozsáhlé kampaně namířené proti KSČ a její současné
politice interview Alexandra Dubčeka listu LXJnita ze
dne 10. ledna 1988 a různá jiná stanoviska, která
vyslovují k vývoji situace v roce 1968.
Podporu v této kampani jim poskytuji emigranti, jak
to dosvědčuje např. uspořádání mezinárodního semináře v Itálii koncem dubna tr., na kterém k vývoji
v ČSSR v roce 1968 vystupovali Ota Šik, Zdeněk
Mlynář, Jiří Pelikán, Eduard Goldstucker, A. J.
Liehm, Karel Kaplan, Karel Bartošek, Radoslav Selucký a další. Všichni z nich jsou v současné době
velmi aktivní. Plně je využívají západní sdělovací prostředky. Jejich úkolem je falzifíkovat dějiny socialismu v ČSSR, zejména v krizovém období na konci
šedesátých let a dokazovat, že přestavba může úspěšně
probíhat jen naváže-li na platformu pravicových oportunistů před dvaceti lety, dojde-li k liberalizaci, uvolnili se pole k volnému působení politických sil.
V současném období — výrazně od léta 1987, sílí
útoky proti ČSSR za údajné pronásledováni věřících a
duchovních, za potlačování náboženských svobod,
které prý staví proti státu a socialistickému zřízení
stále větší část společnosti. Tyto pomluvy, šířené soustavně západními sdělovacími prostředky, jsou provázeny pokusy organizovat různé akce , na nichž má být
manifestován odpor občanů proti našemu státu, jejich
boj za náboženskou svobodu a respektování lidských
práv. Organizátory těchto akci nejsou legální představitelé církví, ale tajné církevní struktury, různé opoziční elementy, včetně nevěřících.
Postoje, akce a názory těchto lidi, které často pocházejí z dílen západní propagandy, by neovlivňovaly
veřejné míněni, kdyby jejich dokumenty a prohlášení
okamžité neprop ago valy a nešířily buržoazni sdělovací
prostředky, zejména Hlas Ameriky, Svobodná Evropa,
Vatikánský rozhlas, vídeňská a západoněmecká televize a další. Intenzita vysílání těchto sdělovacích
prostředků se zvýšila. Od loňského roku vysílá rádio
Svobodná Evropa průměrné měsíčně 83 pořadů s církevní tématikou, Hlas Ameriky 37, BBC 30, Deutschlandfunk 35 atd. Texty, které vysílají, jsou pak
šířeny po našem území nelegální cestou. Jejich autoři a
domácí propagátoři — teologové Josef Zvěřina, Otto
Mádr, laici Václav Benda z Prahy, Pavel a Jan Čarnogurský, František Mikloško či tajně vysvěcený biskup
Jozef .Korec z Bratislavy a další se v nich obracejí
zejména na mladé lidi, vybízejí je k účasti na různých
nelegálních i veřejných náboženských akcích, zvláště
na poutních místech s tím, aby demonstrovali nezlomnost církve, její plnou oddanost papeži a vůli čelit
údajnému pronásledováni věřících. Takové akce mají
sloužit nejen k vyvolávání konfliktů a napětí v naší
společnosti a k osočování Československa na mezinárodních fórech. Jejich cílem je také bránit plnému
začlenění církvi a náboženských organizací do naší
společnosti, vyvoláváni rozporů mezi duchovními a
státními orgány.
Autoři těchto dokumentů požaduji zrušení čs. zá-

konů, kterými jsou upraveny vztahy státu a církví,
snaží se získat prostor k obnovení politické manipulace s věřícími, přenést činnost církve z kostelů na
veřejnost, usiluji o obnoveni církevních řádů a dokonce
usiluji o navrácení bývalého církevního majetku apod.
Autoritu térnto akcím má dodávat i podpora pražského
arcibiskupa kardinála F. Tomáška. Typické pro poslední akci je to, že sběratelé podpisů využívají různých
uskoků a podvodů, zveličují počet podpisů atd.
Novou formou nátlakových akci, počítajících s uvolněním prostoru v procesu přestavby, byly dva nedávné
pokusy o shromážděni většího počtu věřících. Záminkou pro ně se stalo tzv. Desetiletí duchovní obnovy
národa, vyhlášené koncem roku 1987 kardinálem Tomáškem, jehož cílem je posílit pozice katolické církve.
Tyto akce měly demonstrovat masovou podporu požadavkům opozičních sil a donutit vedoucí státní orgány
k ústupkům v prosazení těchto požadavků.
K prvému pokusu došlo 6. března t.r. Slavnostní mše
ke svátku Blahoslavené Anežky, konané v chrámu sv.
Vita na pražském hradě, se mělo účastnit více než
stotisíc lidí. Pražský hrad se měl stát místem „národní
pouti", na níž měl být demonstrován masový odpor
věřících proti socialismu pod rouškou „boje za náboženskou svobodu". Organizátorům akce se nepodařilo
uskutečnit své záměry. Zúčastnilo sejí okolo 5000 lidi,
včetně turistů a náhodných návštěvníků hradu.
Druhá akce vyšla z podnětu vedení Světového kongresu Slováků, které má sídlo v USA a^je vedeno antikomunistickými a protičeskoslovenskými elementy,
které se plně hlásí ke kontinuitě s tisovským slovenským fašistickým státem. Tato akce měla napravit
pražský neúspěch. Byla naplánovaná na 25. březen do
Bratislavy, kde měla navenek proběhnout jako „tichá
demonstrace se svíčkami". Organizátoři v zahraničí i
v Bratislavě však důkladně promysleli, jak údajně
„nevinnou akci věřících" převést na otevřenou protistátní akci, která pak měla být interpretována jako
spontánní vystoupeni československých katolíků za
náboženské svobody a lidská práva. Její skutečný
smysl odhalil rakouský rozhlas, když dva dny před
akci, 23. 3. prohlásil „ . . .půjde o nejvýznamnější
konfrontaci mezi státními orgány a částí obyvatelstva
od pražského jara . . . "
Přípravy denně koordinoval vyhlášený nepřítel Československa, emigrant, salezián Anton Hlinka z Hlasu
Ameriky ve spojeni s organizátory vBratislavě. Čestní
věřící akci striktně odmítli, stejně jako ostatní občané.
Nakonec sejí zúčastnilo asi 2000 lidí. Zákrok pořádkových sil proti nepovolené akci přesto vyvolal na
Západě ostrou pomlouvačnou kampaň proti ČSSR.
Terčem těchto útoků se rovněž stal slovenský sbor
ordinárů, který předtím s odvoláním na církevní zákoník akci odmítl a upozornil, že nikdo kromě legálních
představitelů nemá právo organizpvat jakékoli akce
spojené s církvi či věřícími.
Naprostá většina církevních činitelů a věřících katolické církve, představitelé všech ostatních církví a
náboženských organizaci, včetně jejich věřících se
distancují od podobných kampaní a deklarací nepřátelských sil. Chápou, že těmto silám nejde o náboženské
svobody a církevní život, ale o destabilizaci poměrů
v ČSSR.
Nezastíráme, že do programu socialistické výstavby
patří nejen odstranění vykořisťování člověka člověkem. Významnou jeho součásti je i duchovní povzneseni lidí. Vedeme zápas o člověka, o jeho všestranný

rozvoj, utvářeni racionálních potřeb a zájmů, o jeho
životni orientaci, v niž se může opřít o vědecký světový názor.
„ Náš vztah k náboženským organizacím je vymezen
Ústavou. V ČSSR mají věřící stejná práva ale i povinnosti jako ostatní občané. Církevní a náboženské organizace maji plně zabezpečeny možnosti ke své náboženské činnosti. Náboženská víra není překážkou
v aktivní účasti na budováni socialistického státu a
zápasu o mír. To bylo mnohokrát jasně řečeno nejvyššinii představiteli naší strany i socialistického státu.
Odpovědná vládní místa hledají další cesty k řešení
některých otázek, což se týká v prvé řadě vztahu mezi
státem a katolickou církví. V dlouholetých jednáních
s Vatikánem se snaží dosáhnout dohody o obsazení
některých biskupských úřadů. Z naší strany dobrá vůle
nechybí. Řešit sporné problémy však můžeme jen tak,
aby nebyl dotčen zájem většiny věřících a státu. Jsme
přesvědčeni, že v našem úsilí i nadále najdeme pomoc
a podporu skutečných vlasteneckých duchovních a církevních činitelů. V žádném případě nelze připouštět
nátlakové akce podněcované nelegálními strukturami
a antikomunistickými centry, jejichž cílem je narušit
soužití občanů, zkomplikovat a zostřit vztahy mezi
státem a církvemi.
Aktivizace sil vnitřního a vnějšího nepřítele v ČSSR
je nedílnou-součásti činnosti imperialismu proti všem
socialistickým zemim a pokrokovým hnutím ve světě.
Třídní nepřítel soustřeďuje své úsilí na deformování
cílů přestavby a její realizace. Diferencované přistupuje k jednotlivým socialistickým zemím, zveličuje
jejich specifické podmínky, které předpokládají určité
rozdílnosti v přístupech k řešeni nazrálých úkolů.
Využívá jich k vytvářeni zdání narůstajících rozporů
mezi socialistickými státy v pojetí samotné přestavby.
Odvolává se přitom na činnost těch sil, které sám
v jednotlivých socialistických zemích podporuje —
v NDR na provokace evangelické církve a opozičních
skupin, v PLR na akce Solidarity a katolické církve,
v MLR na tzv. nezávislé skupiny, počítá s rozkladnými silami v Sovětském svazu atd. Nenechá si ujít
jedinou příležitost, aby zpochybnil úsilí socialistických
států v každé oblasti společenského života, konstruoval rozpory mezi vedeními socialistických zemi a bratrských stran. To vše se pokouší USA a státy NATO
využít k vměšování do vnitřních záležitostí socialistických zemí, klást podmínky bránící rozvoji konstruktivní rovnoprávné spolupráce a mírových jednání.
#

*

*

Přestavba naší společností je a bude i nadále řízena
komunistickou stranou v zájmu socialismu, revoluční
proces budeme spolehlivě chránit před jakýmikoli
intrikami jeho odpůrců. Bylo to řečeno i na 9. zasedání
ústředního výboru KSČ ve zprávě jeho předsednictva
přednesené generálním tajemníkem ÚV KSČ soudruhem Milošem Jakešem: ,^Nepřeceňujeme, ale ani
nepodceňujeme snahy nepřátel. Důležité je, aby strana,
komunisté byli důsledně o těchto problémech informováni, účinné proti těmto snahám vystupovali a působili
mezi občany tak, aby organizátoři protisocialistíckých
akcí — a to jsou většinou jednotlivci —zůstali ve svých
záměrech izolováni. Na procesu přestavby a demokratizaci nedovolíme nikomu se přiživovat."
Obracíme se na stranické organizace a všechny
komunisty, aby pozorně SLEDOVALI a analyzovali
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situaci ve svém okolí, VŠÍMALI SI změn v myšlení a
náladách lidí, citlivé na ně reagovali. Je nezbytné, aby
stranické organizace a orgány přijímaly opatření
k VYLOUČENÍ
nežádoucích vlivů, vedly aktivní
propagandu a vystupovaly proti nepřátelským tendencím a snahám i jejich nositelům a mobilizovaly všechny
poctivé občany naší vlasti ke konstruktivní práci.
V úsilí o přestavbu společnosti, o rozvoj socialistickédemokracie, o rozvíjení a uplatňování tvořivých sil a
iniciativy lidí nemůžeme přehlížet nic, co oslabuje náš

postup vpřed. Všichni komunisté si musí být vědomi,
že jde o významný ideový a politický zápas, v němž
nelze podceňovat možností a sily našich nepřátel, kteří
se pro realizaci svých protisocialistických cílů pokoušejí využit všech příležitostí, které jim poskytuje současná složitá a náročná situace. Jen zásadový a rozhodný postoj, obětavá a tvořivá práce na každém
úseku je zárukou, že přestavba naší socialistické
společnosti bude úspěšně uskutečněna.

Informační materiál pro referenty ÚV KSČ
CHARTA-77 (CH) vznikla dnem 1.1.1977 vydáním
základního prohlášení (signovalo 241 osob), jako odraz
nástupu CARTEROVY administrativy USA a její
orientace na destabilizaci socialistických států cestou
boje za lidská práva. Zaštítila se Mezinárodním paktem
o občanských a politických právech, zveřejněných ve
Sbírce zákonů ČSSR č. 120/76 a Závěrečným aktem
KBSE z Helsinek v roce 1975.
U zrodu CH stáli její první mluvčí Jan PATOČKA,
Jiří HAJEK a Václav HAVEL. Ideovou náplň dával
v pozadí bývalý taj. ÚV KSČ Zdeněk MLYNÁŘ,
který se v květnu 1977 vystěhoval do Rakouska a
udržuje kontakty s představiteli CH.Tři mluvčí CH se
pravidelně jedenkráte za rok střídají. V současné době
jsou mluvčími CH Miloš HÁJEK (býv. ředitel Ústavu dějin socialismu, vyloučen z KSČ, v důchodu),
Bohumír JANÁT (doktor filozofie, bývalý vědecký
aspirant Psychologického ústavu ČSAV) a Stanislav
DEVÁTÝ (býv. zaměstnanec J Z D AK Slušovice).
CH se snaží trvale o svoji legalizaci, k čemuž
využívá četné zahraniční kontakty, kdy zástupci CH
jsou jako partneři přijímáni různými oficiálními delegacemi, přijíždějícími do ČSSR a současně jsou zástupci CH zváni na různé akce mezinárodního charakteru a
velvyslanectví některých záp. zemí.
Za dobu existence se k základním signatářům CH
připojily další osoby, takže dnes jejich počet přesahuje 1300. Z nich část zemřela, část odvolala signaci a
přibližně 150 se jich vystěhovalo do zahraničí. K tomu je nutno připočíst některé nezveřejněné signatáře
CH a další sympatizující osoby. Aktivních organizátorů nepřátelské činnosti je přibližně 100, z toho
v Praze asi 60.
Úkolem vzniku CH je mimo jiné spojovat nejrůznější i protichůdné ideové proudy protisocialistických
sil v CSSR (pravicové oportunisty vyloučené ze
strany, tzv. exkomunisty, ty, kdo se hlásí k sociální
demokracii, k trockismu, klerikalizujici živly apod.).
V posledním období organizátoři CH se orientuji na
vytváření politické opozice ze sil nejrůznějšiho zaměřeni. Součásti této taktiky je vytvářeni tzv. nezávislých
struktur, paralelně existujících vedle oficiálních společenských institucí a organizaci, do nichž se snaží proniknout neboje ovlivňovat. K nej významnějším nelegálním strukturám, které CH ovlivňuje, patři Výbor na
obranu nespravedlivě stihaných (VONS), Ekologický
výbor, Společnost přátel USA (SPUSA) — nyní
Společenství přátel USA (ke změně názvu došlo poté,
kdy byla zamítnuta registrace SPUSA a organizátoři
se domnívají, že jako Společenství nemusí být registrováni), Síť občanské sebeobrany (SOS) přejmenovaná
nalniciativu sociální obrany (ISO),Nezávislá mírová
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skupina, Nezávislé mírové sdružení iniciativy za demilitarizaci a další.
Výbor na ochranu neoprávněně stíhaných - (VONS)
-vznikl 24.4.1978 a svoji činnost zajišťuje jako československá liga pro lidská práva a člen Mezinárodni
federace pro lidská práva (FIDH), která je nevládní
organizací při OSN a ČSSR se na její činnosti nepodílí. VONS je reprezentován především Petrem
UHLEM a Ladislavem LISEM, který byl jako člen
VONS dne 18. 11. 1984 zvolen místopředsedou
FIDH. V současné době má VONS 31 členu a 6 členů
v zahraničí. Má vybudovány struktury v krajích ajeho
činnost je zaměřena na vyhledáváni a kritiku případů
trestního stíhání osob dle čs. platných zákonů, které se
snaží vydávat za politické vězně. Do současné doby
vydal od svého vzniku celkem 747 Sděleni VONS, ve
kterých tendenčně informuje o jednotlivých případech
a napadá orgány činné v trestním řízeni.
Iniciativa sociální obrany - (ISO) - založení má být
vyhlášeno v květnu 1988. Má se zabývat mimosoudními případy, zejména v oblasti pracovního práva a
správního nzeni,s jejichž růstem organizátoři kalkulují v souvislosti s přestavbou společnosti, a chtějí se
tak přiblížit k masám pracujících a postupně proniknout do dělnického prostředí.
Jednou z důležitých forem, kterou v současné době
CH voli s cílem proniknout do dělnického prostředí a
zvláště mezi mládež a ovlivňovat tak přímo veřejnost,
je platforma tzv. FÓR CH-77. Tato má současně sloužit k politizaci CH. Projevem trvalých snah o působeni
mezi mládeží je i vznik již zmíněného Nezávislého
mírového sdružení iniciativy ža demilitarizaci, jež má
organizovat přsdevšim mládež.
CH již od svého vzniku považuje za hlavni platformu své činnosti vydávám Dokumentů CH, zaměřených do různých sfér vnitropolitického života společnosti, ale i k mezinárodním otázkám s cílem diskreditovat politiku strany a státu. V poslední době se stále
výrazněji orientuje na mládež a podporu církevních
aktivit. Všechny dokumenty, stejně jako všechna Sdělení VONS, jsou zveřejňovány v zahraničí, především
rozhlasovými stanicemi HLAS AMERIKY, Rádio
Svobodná Evropa a BBC. Obsah dokumentů se neustále radikalizuje. Kromě vlastních dokumentů CH, jejichž počet v loňském roce dosáhl 80, je v nepřátelském prostředí v současné době vydáváno přibližně
115 různých titulů samizdatů v počtu od 10 do 300
výtisků. Jejich cílem je přímé působení na veřejnost, a
proto se snaží zvyšovat počty titulů a jejich tiráž.
Nejmasovéjšim samizdatovým periodikem se mají stát

tzv. LIDOVÉ NO VINY Jejichž registrace byla zamítnuta a které se pokoušejí dále vydávat ilegálně.
Činnost CH je trvale morálně, materiálně i finančně
podporována ze zahraničí. Koordinaci finančních podpor se zabývá tzv. FOND CH-77, obhospodařovaný
veŠvédsku čs. emigrantem Františkem JANOUCHEM.
Finanční podpory zasílané ze zahraničí jsou legalizovány v řadě případů jako honoráře za literární tvorbu či
jako různé ceny (např. Jana PALACH A, Františka
KRIEGLA, Jaroslava SEIFERTA a další.
JAZZOVÁ SEKCE vznikla v roce 1970jako součást
zájmové ogranizace Svaz hudebníků ČSR. Zabývala se
organizováním koncertů a Pražských jazzových dnů.
Postupně pod vlivem předsedy Karla SRPA a skupiny,
která se kolem něho stvořila, neoprávněně rozšířila
činnost na celé území CSSR. Těžiště aktivity přenesla
mimo hudební oblast do publikační, výstavní a politické
činnosti. Většina vydávaných publikací měla protisocialistický charakter se zaměřením především na mladou generaci. Členskou základnu tvořilo 6-7 tisíc
členů a značné množství příznivců. Prostřednictvím
Karla SRPA seJS stala neoprávněně členem Mezinárodní jazzové federace při UNESCO. V roce 1984 byl
Svaz hudebníků zrušen, včetně jeho složek. Jazzová
sekce však pokračovala v činnosti ilegálně. V rozporu
se stanovami sdružovala členy z celé ČSSR a výbor se
ziskem rozprodával zájemcům neoprávněně vydané
publikace. Karel SRP a další Členové výboru Jazzové
sekce svým jednáním naplnili skutkovou podstatu
trestného činu nedovoleného podnikání podle § 118
tr. zákona. V roce 1987 byli Členové výboru odsouzeni Městským soudem v Praze pro uvedený trestný
čin k podmíněným a nepodmíněným trestům odnéti
svobody. Členové bývalého výboru v úzké koordinaci
s chartou, VONS a prostřednictvím některých zastupitelských úřadů kapitalistických zemí v Praze i dalších
mezinárodních organizací prezentuji postup čs. orgánů
jako porušování lidských práv a v tomto směru tendenčně zpracovávanými tiskovinami dezorientují bývalou členskou základnu. Po odpykáni trestu se vedení
JS snaží pokračovat ve své činnosti, podalo žádost o
povolení organizace pod novým názvem UNIJAZZ.
Tuto žádost MV ČSR zamítlo.
Nelegální struktury římsko-katolieké církve - začaly
se vytvářet z pokynu Vatikánu již po únom 1948
s cílem organizovat podvratnou činnost, vychovávat a
připravovat kádiy, které by byly schopny v perspektivě, v níž počítali s likvidaci socialismu, obsadit důležité funkce v hierarchistické struktuře řím. kat. církve.
Do současné doby bylo tajně vysvěceno 25 biskupů a
130 kněží, kteří působí v civilních povoláních.
Nelegální skupiny nerozvijí svou činnost mimo
církev, snaží se naopak využívat jejích legálních možnosti k cílům, které jsou v rozporu s posláním náboženských organizací, naplňovat politickou doktrínu
Vatikánu.
V současné době se činnost nelegálních církevních
struktur zaměřuje na organizováni podvratných akcí
nátlakového charakteru, při kterých je cílem zneužit
náboženského cítění občanů k protispolečenským
vystoupením. Jedná se o různé podpisové akce, zneužíváni církevních poutí a dalších kultovních shromáždění, kde se orientují na mládež, snaha koordinovat činost s CH-77 a VONS. Součástí je i soustav-

né předáváni tendenčních a pomlouvačných informací
západním sdělovacím prostředkům.
Na podporu činnosti nelegálních církevních struktur
jsou dodávány ze zahraničí značné materiální a finanční
prostředky dosahující ročně několika miliónů.
Tzv. „Memorandum mladých katolíků" mělo v koncepci plánu štvavých vysílačů vyvolat dojem o existenci masového protestu věřící mládeže na Slovensku.
Tato akce zkrachovala předčasným zveřejněním uvedeného záměru, k následnému setkání a zpracováni
Memoranda nedošlo.
„Charta věřících" byla prezentována kardinálem
Tomáškem v 16 požadavcích čs. věřících, kterou
předal v roce 1987 představitelům Hmsko-katolické
církve ve Francii a NSR s požadavkem, aby byl v zahraničí zorganizován nátlak na čs. stát.
Rovněž k tzv. „Petici moravských katolíků", která
obsahuje 31 požadavků, dalo impuls středisko čs.
emigrace v Římě již v roce 1986.
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Rozhovory s českými a slovenskými spisovateli před
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Skácel a další). 460 str.
2 5 , - DM
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Zkrácené České vydání autorovy známé knihy
„Humane Wirtschaftsdemokratie". 260 str.
26,— DM
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150 str.
16,— DM
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Studie sledující reformní tendence v české společnosti
až do 15. století. 150 str.
17,— DM
Lubomír Sochor: Úvahy o ideologii a praxi reálného
socialismu
Statě z let 1969-1986. 146 str.
13,— DM
Zdeněk Mlynář. Problémy politického systému
Důkladná studie dnešních krizí „reálného socialismu".
23a str.
15,— DM
Vladimír Kadlec: Dubček - 1968
Výběr dokumentů, citátů a charakteristika Dubčekovy
osobnosti. 180 str.
15,— DM
Ivan Sviták: Dialektika dějin
Poslední část trilogie (Dialektika moci, Dialektika
pravdy) shrnující autorovy filozofické úvahy nad vývojem Československa od r. 1938 do dneška. (Vyjde
k výročí 28. října.)

25

HANA

PONICKÁ

Hodina Banskej Bystrice
Piatok, 16. 7. 1988
v

Rozsudok nad obžalovaným občanom CSSR Ivanom Polanským prečitalpředseda senátu Krajského
súdu v Banskej Bystrici za 13 minút, zdóvodnenie trestu — 4 roky žalárovania za prepisovanie a širenie
nedovolených textov bude čitaťpolhodinu, a tak vlastně ani celá hodina neuplynie odzapočatia záverečného
pojednávania o 14. hod. do jeho ukončenia, ešte pred 15. hodinou opustíme všetci budovu Krajského súdu.
Všetci, co sme boli tam, v hlavnejpojédnávacej sieni- ani nie hodina, a kofko pohnutých chvít, hodin, dní,
mesiacovprel. Polanského, pre jeho najbližšich i blízkých, — dovršených v akte vyhláseniajedného ďalšieho,
zdravému rozumu nepochopitefnepřísného trestu.
Štyri roky! V tejto dobelKeďje znovu reč o potrebe slobody myšlienok, vyznáni a, názorov ipodnikania,
slobody kritiky a bádania vedeckého, slobody tvorbypublicistickej ispisovatefskej!Keďsa znovu tajne trasů ti,
čo slobodu obmedzili, náboženské cítenia urážali, keď oni sami pre istotu berú do úst staronové hlásné trúby o
demokracii, keď Vasii BiFak píše nedovolené texty, keď pracovníci bezpečnosti v zhovievavych rozhovoroch
s disidentskými autormi blahosklonné krčia plecami, s úsmevom ukážu aj nějaké číslo Lidoviek tu i tam
s naším príspevkom, keď riaditeFpopredného českého vydavatelstva verejne na schódzi vyhlásí, nedá sa
milánkovia nič robiť, ale kultura je jedna, patří do nej oficiálně vydávaná neuprednostňovaná nestranícka
literatúra, ale i samizdaty disidentských spisovatefov, knihy s lesklými obrázkovými obalmi, ale i tenké
papieriky samizdatov...
keď národ doma, počnúc vydavatelskýmipracovníkmi,
hádžepěkné knihy domáce
do kontajnerov a naše noviny robia o tom pohoršlivé i zábavné kampaně, —Bože, akoje možné, žeprávě teraz,
keďvšetko aspoň v hlasnomvyslovení začína byťiné: taký trest, za taký čin, akých bolo i je v našej krajině dosť
všade, — jedni pre dstihujú dobu, chcú vedieť, prvnežto i to bude dovolené v edieť, druhí sa zaujím ajú, v tichosti
a tqjnosti si chcú preČítať, zistené, čo bude o 4 roky podia zákona po 50 rokoch dovolené čítat i veřejnosti,
třetí.,. vlastně by sme spolu s Polanským mohli byť obvinění a súdeniaj my, disident ski autoři, požičiavajúci
si svoje ubohéprieklepy, —ale radšej nepřipomínat? Aj Havel si odsedel 4 roky, ajiní, ešte sme živi, eštesme
nepřeskočili!
Předseda senátu Krajského súdu čita zdóvodnenie vysokého trestu monotónnym skleslým hlasom, ledva
hopočuť, tvárso sympatickými črtami odráža únavu. Nedivím sa. Sudcovsképovolanie nikdy nebolo tahké.
Viem Čo viem z doby sudcovskej činnosti mójho otca za prvej, demokratický Česko slov enskej republiky.
Ťažké, nebezpečné bolo sudcovské povolanie za 5 ročného trvania Slovenského štátu, v nenormálnej
celosvetový vojnový situácii. Ale ešte vždy malo honor, sudcovia směli byť nezávislí, správy bratislavského,
viedenského Gestapa veden iu do Berlína sú plné dókazov o tom, ako si dovolovali sudcovia pomáhať
vážněným, z mierňovať tresty politických vázňov, utekať s nimi do povstaleckých rajonov... 77, čo po vojně
súdili dr. J. Tisu, potom neskór V lada Clementisa aj vyše dvesto nevinných, socializmu oddaných mužov
i ženy, už neboli nezávislí. A tak sudcovia z prvý republiky izo Slovenského štátu, vyhodenízo sudcovských
služieb v novej, socialistický Československý republike, nestratili honor sudcov nezávislých, a nemuseli byť
vykonáváte tm i křivých súdnych procesov a rozsudkov. To irn přišlo ako odměna za poniženie.
Akí sú sudcovia doby glasnosti a jý slimáčím tempom napodobňovaného reformátorského úsilia našej
krajiny? Neviern, netrúfala by som si poved ať. No viem, že Ivan Polanský je predovšetkým aktivistom
náboženským, pravda aj to viem len z počutia. Viem však určité, qjzo sudného procesu, z jeho završenia, že
kvóli náboženskej aktivitě, textom s náboženským obsahom sudený nebol. Súdia ho, zdůrazňuje předseda
senátu vo svojom zdóvodňujúcom zdelení, pre nesprávne názory, pre ich širenie atd Pravda, blahosklonné
uzná odsudzovatef, je chvályhodně, že odsúdený prejavoval qj akési chvályhodně úsilie, neurčito sa naznačí
úsilie o demokratizáciu, lenže všetko má svoje břehy, všakáno... áno, aj Hron má dva břehy, a už dobré
z regulované vnutri města, dokládám v duchu, a město, slávna povstalecká Banská Bystrica na oboch brehoch
rastie, roz kvítá, spievajú o tom slávičie ubúdajúce i básnicképribúdajúce hrdlá už roícy a roky, lenže dodávám,
toto město dostalo dnes k všetkým svojim emblémom hrdinstva, slávy a krásy aj emblém piatku dňa 17. 6.
1988, kedy bol medzi 14. - 15. hod popoludní vynesený rozsudok 4ročného žalárovania nad Ivanom
Polanským. Istože to nie je jediný případ, čo Banská Bystrica popři slávě prožívá i svoje dobové z ahanbenia,
ostatně, ako každé iné město, kde sa čo podobného vyskytne.
Pojednáváme skončené, odsúdenec dvíha ruky, aby mu ich jeho dvaja ozbrojení strážcovia zakliesnili do
půtka. Půtko nie je zo železa, ale z nýakej umeliny, ploché, biele, hádám príjemnejšie i na nosenie, než tie
n iekdajšie, hja, pokrok cválá každým smerom.
Odsúdený odchádza, útly a malý medzi dvomi vysokými, statnými stráž ca mi, — mihne sa mi hlavou
pomysleme na Wonku, aby to aj s týmto tak nedopadlo: nieje zdravý, a už osem mesiacov čakal na pojednáváme vo váženi, to mu nepřidalo.
Pánboh pomóže, stískám ruku odsudencovej manželkepred sieňou na schodoch, ale ako občiaňka ČSSR,
diaťa republiky, narodené v treťom roku jý trvania za tatíčka Masaryka, ktoré bolo roky i služobníkom
socialistickej ČSSR, hovořím nahlas; žiadam, aby rozsudok Krqjského súdu nad Ivanom Polanským bol
zrušenýi
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O čem Rudé právo nepíše
Po konferenci KSSS
Většina zahraničních pozorovatelů se shodla na
tom, že při celosvazové stranické konferenci na konci
června 1988 prokázal Michail Gorbačov znovu velikou státnickou obratnost a vitalitu. Posílil svou pozici,
i když složení a reakce delegátů konference svědčily o
značné síle konzervativních a kolísavých. O „definitivním vítězství perestrojky" je stále ještě předčasné
mluvit, zejména s ohledem na rizika, která vytváří nezlepšovaná životní úroveň sovětských občanů a takové
exploze těžko kontrolovaných událostí, k jakým došlo
v Arménii a Ázerbajdžánu. Jako charakteristický rys
současné Gorbačovovy politiky se konstatovala úporná
snaha zabraňovat předčasné polarizaci (odmítnutí
čistky ve straně, pád Jelcina, neprovedené změny ve
složení ústředního výboru, Jakovlevova výzva sdělovacím prostředkům, aby se vyhnuly „extrémům");
kompromisy má se znemožnit zformování konzervativní opozice ve straně.
Rozporně se posuzovala demokratizační hodnota
prosazené kandidatury prvních tajemníků stranických
orgánů do funkce předsedů sovětů. Nejen v zahraničí
ale i v Sovětském svazu se ozvaly hlasy — dokonce už
na konferenci — že se tímto řešením jen posiluje
komando strany nad sověty, a že se tedy ústup strany
na pozici jen inspirující a integrující politické síly
neuskutečňuje. Jiní, například spisovatel Andrej Nujkin,
známý odvážnými analýzami z časopisu „Novyj Mir",
pokládají toto řešení za „geniální tah" ve složité a
dlouhodobé hře, jimž se vedoucí funkcionáři strany
hrozbou nezvolení v sovětech poprvé vystavují kontrole volených lidových zástupců. Zdůrazňuje se však, že
vše závisí na tom, zda se počínaje volbami v roce 1989
podaří postupně zavést skutečně demokratický volební
pořádek.

Pesimistický hlas o Afghánistánu
Zahájený odchod sovětských vojsk z Afghánistánu,
a přiznání, že téměř 10 let krvavé intervence v této
zemi poškodilo skutečné sovětské zájmy a bylo výrazem brežněvovské velmocenské arogance, přijímá
většina sovětské společnosti s ulehčením, avšak nikoli
bezbolestně — „omyl" stál příliš mnoho oběti a rána
je otevřená.
Dosud byli sovětští občané ujišťováni, že intervence přece jen plnila i jakousi „osvobozovací misi", a
že Najibullahův režim v Kábulu hledá a najde řešení,
jak „revoluci uchránit" a — ústupky a kompromisy —
se přece jen udržet u moci. V časopise „Ogoňok"
z druhé poloviny července 1988 byl však uveřejněn
rozhovor s generálmajorem Kimem Cagolovem, který
působil v Afghánistánu jako „poradce" v létech 19811984 a pak znovu v roce 1987 a byl za svou službu
čtyřikrát odměněn vysokými vyznamenáními. Čagolov
odhalil i tento omezený optimismus jako falešný.
„Především označil takzvanou „dubnovou revoluci"
v Afghánistánu za pouhý vojenský převrat, a afghánskou komunistickou stranu za neschopnou získat důvěru obyvatelstva, především pro neustálé frakční boje

ve straně a pro nesmyslnou protináboženskou politiku
strany. Nepokládá za pravděpodobné, že by se Najibullahovu režimu mohlo podařit dosáhnout jakéhosi
„národního smíření", a že by afghánská armáda byla
s to udržet tento režim u moci. Předpokládá krvavé
boje o moc mezi soupeřícími skupinami odpůrců režimu, a předpovídá pravděpodobné vítězství islámského
fundamentalismu v Afghánistánu tak, jak k tomu došlo
v Íránu. A to je jistě pro sovětské zájmy na jižní hranici
impéria předpověď hodně katastrofální.

Ceausescova „zlatá epocha"
V létě 1988 bylo celé Rumunsko zaplaveno hesly
„Ceausescova epocha — zlatá epocha socialistického
Rumunska", To ovšem sotva zmenšovalo starosti a
obavy těžce zkoušených Rumunů, letos zejména vesnického obyvatelstva vůbec a rumunských Maďarů
zvláště. Všichni jsou znepokojeni fantastickým plánem, který se z iniciativy Ceausesca už v okolí Bukurešti počal uskutečňovat: do roku 1995 má být srovnáním se zemi likvidováno 7000 rumunských vesnic
s menším počtem obyvatel než 3000 (z celkového
počtu 13 000 vesnic v Rumunsku), a jejich obyvatelé
mají být nucené přestěhováni do nově budovaných
„agro-průmyslových center" se dvou- až čtyřpatrovými nájemními domy a městskou infrastrukturou —
včetně kulturních domů, které se všude a bez výjimky
budou jmenovat „Oslava Rumunska". Tím prý má
jednak být získána nová zemědělská půda, o níž ovšem
zatím v Rumunsku není žádná nouze, a jednak se má
rolníkům dostat „vymoženosti městské civilizace". Po
bezohledných bouračkách a pompézní „modernizaci"
v Bukurešti jsou obavy, že i tento fantastický plán bude
prováděn bezohledně.
Věc má svůj ceausescovský národnostně-politický
aspekt při nuceném přesídlování mají především
zmizet maďarské vesnice v Transylvánii, a jejich obyvatelé maji být rozptýleni mezi obyvatelstvo rumunské národnosti, aby se tak pod pláštíkem „modernizace" urychlilo porumunšťování Maďarů. Tento odnárodňovací plán zostřil letos vztahy mezi Maďarskem a Rumunskem až na hranicí otevřeného nepřátelství. V Budapešti se na jaře s mlčenlivým souhlasem vlády konaly desetitisícové protirumunské
demonstrace, mezi Budapeští a Bukureští se vyměňovaly protestní diplomatické nóty, rumunská vláda
vypověděla ze země personál maďarského konzulátu
v Kluži a konzulát uzavřela, po určitou dobu byly
prakticky uzavřeny i hranice mezi oběma státy.
V Maďarsku požádalo o azyl více než 10 000 rumunských občanů maďarské národností. Taková podoba
„bratrských vztahů" mezi dvěma státy sovětského
bloku se zatím nikdy a nikde jinde otevřeně neprojevila.

V Bulharsku jinak než v Maďarsku
Po odchodu Jánoše Kádára z funkce generálního
sekretáře maďarské strany na květnové celostátní
konferenci došlo v Maďarsku k rozsáhlým osobním
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změnám ve složení politbyra i ústředního výboru
strany, ve vládě, státní radě i předsednictvu parlamentu, v odborech i jiných institucích a organizacích.
O tom se referovalo i v Československu, ovšem aniž se
poukázalo na charakter změn. Vyznačovaly se totiž
tím, že šlo převážně o odchod přestárlých a konzervativních a o nástup mladších a reformisticky orientovaných sil.
Potvrdilo to červencové zasedání ústředního výboru
strany, na němž byly projednávány dvě možné varianty
dalšího rozvíjení ekonomických změn. Většinovou
podporu dostala varianta radikálnější, která vychází
z nezbytnosti rozšířit a posílit tržní vztahy v maďarském hospodářství i za cenu některých dočasných
sociálních komplikací, také růstu inflace a nezaměstnanosti. Definitivní závěry o hospodářské politice
příštích 3 let budou však přijaty až v říjnu 1988. Také
připravovaný nový zákon o spolčovacím právu vychází
z reformní potřeby podstatné — i když nikoli bezmezné
— liberalizace společensko-politických poměrů. Velkou pozornost vzbudil nový generální sekretář strany a
předseda vlády Karoly Grosz, když při své oficiální
návštěvě v USA na konci července na tiskové konferenci v Los Angeles prohlásil, že „si dovede představit v Maďarsku systém více politických stran, avšak
nikoli už zítra".
Všeobecně se očekávalo, že na červencovém zasedání ústředního výboru bulharské komunistické strany
bude Kádárův příklad následovat i přestárlý Todor
Živkov, který je v čele strany už od roku 1954. Jako
nový šéf strany byl typován reformně orientovaný
Čudomír Alexandrov. Ukázalo se však, že Bulharsko
není Maďarsko, i když i tam v posledních létech došlo
k řadě radikálních avšak hodně rozporných změn
ekonomického a správního systému, a i když ústřední
výbor jednal o „nutné přestavbě duchovní sféry".
Neodešel Živkov, ale funkcí byl „na vlastní žádost"
zbaven Alexandrov, a s ním i Stanko Todorov, Stojan
Mich*\jlov a Světlin Rusev, kteří také patřili k radikálnějším reformátorům. Konzervativní a opatrní mají
v ústředním výboru bulharské strany očividně převahu,
a neváhají ji využít, když jde do tuhého.

Zklamáni v Polsku
V oficiální Moskvě i Varšavě se v posledních dvou
létech vícekrát zdůrazňovalo, že polsko-sovětské vztahy je třeba očistit od historických falzifikaci, kterými je
zatížil stalinismus, a otevřeně přiznat pravdu o tragédiích, které Polsko vinou minulé sovětské politiky
postihly. Byla k tomu dokonce vytvořena zvláštní
polsko-sovětská komise historiků.
Ta sice výsledky práce dosud nezveřejnila, avšak i
přesto se očekávalo, že Michail Gorbačov při své červencové návštěvě Polska přizná pravdu alespoň o
dvou událostech: o německo-sovětském paktu z roku
1939, jehož tajnou součástí byla i dohoda o novém
děleni Polska, a o pozdějších zavražděni 4000 polských důstojníků vKatynu, o němž se dosud tvrdilo, že
bylo zločinem německým, avšak velmi mnoho okolností
svědčilo o tom, že šlo o zločin sovětský.
Gorbačov se však každé zmínce o těchto tragédiích
vyhnul, a zůstal u konstatováni, že „Poláci a občané
SSSR měli v minulosti komplikované vzájemné vztahy".
Taková „zdrženlivost" polskou veřejnost samozřejmě
málo uspokojila, a Solidarnošč to také ve svém prohlášení jasně řekla.
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Na rozdíl od Nikolaje Ryžkova, který o něco drive
v Praze uspokojil představitele současného československého režimu, a na otázku novinářů řekl, že ve věci
hodnocení události roku 1968 v Československu
„sovětské vedení sdílí stanovisko československých
soudruhů", se Gorbačov při setkáni s představiteli
polských intelektuálů odpovědi na stejnou otázku
spisovatele Marcina Krola — vyhnul.

Deng Xiao-ping o socialismu
V záplavě informaci o vývoji v SSSR zanikají
poněkud informace o vývoji a postojích v Číně.
V posledních měsících se tam mimo jiné objevily i
první kritické stati o stalinismu a jeho negativních
důsledcích v politice čínské komunistické strany.
Skutečnou „senzací" však bylo, když Deng Xiaoping varoval prezidenta Mozambické republiky při
jeho oficiální návštěyě v Pekingu v červnu 1988 —
před socialismem. Řekl mu: „Ve světle čínských
zkušeností vám nedoporučuji socialismus, a v žádném
případě socialismus v dosavadním pojetí. Jestliže se
přesto pro socialistickou cestu rozhodnete, musíte
najit takovou variantu, která by odpovídala podmínkám vaší země." Také jiní vedoucí funkcionáři čínské
komunistické strany varovali mozambické hosty před
zestátňováním hospodářství, a doporučovali především
podporovat soukromé podnikání.

Mění KGB svou tvář?
Podle dobře informovaných kruhů v Moskvě nejsou
v aparátu KGB a policie vůbec jen odpůrci, nýbrž i
zastánci Gorbačovovy perestrojky a glasnosti. Upozornil na to nedávno i akademik Andrej Sacharov.
Před červnovou stranickou konferenci byl v listě
„Moskovskije Novosti" uveřejněn příspěvek stranických organizací v KGB s konkrétními návrhy demokratizačních opatření. Požadovalo se v něm mj. zřízení
institutu pro rozvoj jazyků národů a národnosti SSSR,
zahájení právnické, sociologické a filozofické diskuse
o předpokladech „socialistického pluralismu", a konkrétní opatřeni k posílení právní jistoty občanů.
Z řad pracovníků KGB a policie přicházejí i četná
veřejná odhalení jevů, o kterých se dosud vůbec nesmělo mluvit. V červenci 1988 uveřejnil plukovník
Alexander Gurov v „Literatumaja gazeta" stať o sovětských zločineckých mafiích, jejichž počet odhadl na
200, a které působí zejména ve střední Asii, na Kavkaze a na Ukrajině, avšak také v Moskvě, Leningradu,
Lvově a na mnohých jiných místech SSSR. Zabývají
se organizovanou zločinností, zejména také vyděračstvim, zastrašují vraždami, požáry a únosy, mají své
ilegální výrobny, distribuční sítě i vězení, dochází i
k pouličním přestřelkám mezi rivalizujícími gangy, a
velmi často jsou mezi mafiány i policisté a různi
funkcionáři. Sesazený a souzený ministr vnitra Ščolkov, stejně jako Brežněvův zeť Čurbanov á jeden
z bývalých Brežněvových osobních tajemníků měli
s mafiány čilé kontakty. Podle Gurova se sovětské
mafie svou vnitřní i vnější podobou nijak podstatně
neliší od mafií amerických.
1. srpna 1988

Z. H.

Podivný způsob léta
Tak to máme za sebou. Dvacáté výročí Pražského jara totiž a jeho hrdinně likvidace slavnou sovětskou
armádou osvoboditelkou a dalšími neměně hrdinnými armádami, jež jedné srpnové noci hrdinně přispěchaly,
aby rozběsněným Cechům a Slovákům zabránily podřezat sijednak hrdla navzájem, jednak v rozpoutavší se
vlně teroru všem věrným příslušníkům zdravého jádra, pro něž měl hrdlořez DubČek připravené koncentrační
tábory. Tak si to alespoň dobře pamatujeme všichni, kteří jsme byli při tom, a těm, co při tom nebyli, to takto a
ještě daleko jasněji vysvětlili soudruzi Jakeš, Bilak, Fojtík a další, včetně maďarského milovníka pravdy
soudruha Grosze (ten dokonce hrdinně až v daleké Americe), agentury TASS, Izvěstijí a vůbec.
Potíž byla v tom, že se dodnes najdou tací, co si to takhle nepamatují a ti se po všechny ty měsíce od ledna
do srpna pokoušeli vykládat svoje verze, včetně takového do nebe volajícího nerozumu jakože na Rusi Michail
Sergejevič usiluje o totéž jako před dvaceti lety Pražské jaro, abyje husa kopla. Jenže lidi na Rusi nejsou žádní
pravičáci, revizionisti a síly, takže mu to tak nežerou, a navíc hrdinná armáda, která čeká, až ji zdravé síly
za vo laji, nebude m uset dojíždět zdaleka, její elitn í di vizejso u nachystá nyhn ed u Moskvy, ja k se mohl n edávno
na vlastní oči přesvědčit sám americký ministr všeho imperialistického vojska.
Takže s tím byla fuška, to si dovedete představit, a tu fušku je teď zapotřebí trochu zbilancovat.
Po světě a jmenovitě po Evropě se odbyla celá spousta kot\ferenci, sympózií, seminářů a jim podobných,
jež měly zkušenost osmašedesátého roku ze všech stran přebrat a nejen zjistit, jak to skutečně bylo, alejaky, a
snad především, co s tím dnes. A ukázalo se několik zajímavostí. Zaprvé, že Pražské jaro, kromě Cechů a
Slováků a hrstky nenapravitelných snílků či těch, co věří v další rehabilitaci neboli život posmrtný, celkem
nikoho nezajímá. (Už vidíte, jak Rudé právo mlaská a chystá se nás ocitovat? Ale ať má okamžíček strpení.)
Věc se má totiž tak, že v osmašedesátém roce bylo po světě a jmenovitě po Evropě spousta lidí, co věřili na
demokratizaci a polidštění toho, co v Moskvě nazvali socialismus, a Pražské jaro se zdálo ukazovat jakousi
zajímavou možnost. A nejen jinde, taky doma, Cechům a Slovákům. Dnes, po dvaceti letech, je situace
zásadně jiná v tom, žena něco takového už nikdo nevěří. Včetně Cechů a Slováků, kteří samozřejmě jsou a
. budou pro každé polepšení toho nesmyslu, ve kterém žijí, ale se socialismem s lidskou čijakoukoli tváři ať jim
každý vleze na záda. Až to jednou půjde, tak siporadí velice dobře bez socialismu, nebo se socialismem, toje už
otázka spíš jazyková, můžete si vybrat. Proto taky na ty sympózia a kot\ference a semináře chodili a jezdili
všichni spíš z nostalgie, nebo z povinnosti, ze solidarity, a taky ze slušnosti, jako se chodí na funusy a jiné
tryzny, nebo taky do zoologické zahrady, aby se podívali Jak vypadají ti, co na něco takového ještě věří, nebo
dělají, že věří, a proč. Tanky v pražských ulicích a všechno, co následovalo, totiž za dvacet let přesvědčily
všechny, kteří by rádiji nou nebo aspoň poopravenou společnost, že tudy to nepiijde, že tenhle socialismus, jak
si ho kdysi v Moskvě vymysleli a všelijak příštipkují, je možná pro ně, ale ne pro lidi. A bohatší o československou zkušenost se rozhlížejí kudy, jenže ne na těch sympóziích, koherencích a seminářích. (Tak vidíte,
že to Rudé právo nemůže dost dobře použít, ale vlastně může, protože Rudé právo může všechno.)
Jsou, pokud se nemýlíme, jen dvě místa, kde tohle neplatí. První je Itálie, kde ptřetrvala jako jediná
v nesocialistickém světě velká, masová komunistická strana, která ještě docela nerezignovala na marxistický
socialismus a vidi proto v Pražském jaru, co v něm před dvaceti lety viděli i mnozí jiní: možnost jakési
omlazovací lázně, do které vlezeme a pokud nás z ní tanky nevyženou nebo v ní neutopí, vylezeme jako ten princ
ze socialistických pohádek nebo panna dosud nedeflorovaná reálným socialismem. A protože IKS má přes
všechny problémy pořád ještě v Itálii do věcí hodně co mluvit, sledují tam i ostatní se zájmem, jak se ta lázeň
míchá a co z ní vyleze či nevyleze.
Druhá taková země je paradoxně dnes Sovětský svaz, kde se z československých programů rqformy
mnohému přiučili a učí, opisují, fotokopírují, ale nesmějí to přitom říct nahlas, protože soudruh Jakeš a
Honeckera jejich kamarádi v Kremlu a na náměstí Dzeržinského by se strašně zlobili, a to mají rytíři glasnosti
nejmíň zapotřebí. Takže sice všichni všechno vědí, ale mlčí nebo lžou, ačkoli právě oni by ze zmíněných či
podobných sympózií měli zrovna v tuhle chvíli asijediný skutečný praktický prospěch. Jedna otázka nicméně
zůstává a občasji slýcháme z různých stran: Hraje Gorbačov kolem Pražského jara a sovětských tanků jenom
jednu ze svých brilantních taktických partií a my sejednou budeme divit, jak všechno bude zase jinak (jako už
s tolika věcmi Jež byly taky ještě nedávno tabu). Nebo mají pravdu ti, kteří tvrdí, že z Pražského jara nikdy nic
nepochopil, že to je nadjeho osvícený, ale pořád přecejen sovětský mozek, a že seještě budeme divitJenže taky
jinak. Nu, tohle nechrne koňům, ti na to mají větší hlavu.
Co tedy z toho všeho?
Zaprvé to, že ze všech velkých hnutí, jež poznamenala ve světě rok 1968, je Pražské jaro jediné, jehož
ideologie se dnes nemusí ani červenat ani schovávat či všelijak sebekritizovat. Potvrdilo se, co tenkrát říkali
čeští studenti po diskusích spředstaviteli západních studentských hnutí: Je toJako by nám bylo o dvacet let víc
než jim. — Slova jako demokracie, lidská práva, pluralismus, svoboda a tolik jiných, jež zněla prázdně jejich
západním kolegům, měla pro ně už tehdy hodnotu stvrzenou zkušeností, kterou západní hnutí musela teprve
projit, ať už přímo nebo zprostředkovaně. Naši studenti nepotřebovali ani Solzenicyna a jeho Gulag, ani
Kambodžu, ani Vietnam, oni tam tehdy už všude byli a Pražské jaro se svou ideologií bylo právě cestou
odtamtud. Cestou, jejíž směr platí, i když o cíli zatím lip nemluvit
Za druhé, že v Sovětském svazu se dnes hraje hra, v níž jsme i my pěšákem na šachovnici, ale bohužel ne
takJak bychom rádi a jak si mnozí mysleli, namlouvali nebo doufali. Přitom je ovšem třeba nezapomínat, že
i když se odtud nedá čekat velká a přímá pomoc, vytváří ta hra zatím prostor, který jsme nikdy neměli, ani na
jaře 1968, ani před ním, a samozřejmě už vůbec ne po něm.
A tedy za třetí, že toho prostoru musíme využívat sami, vlastníma rukama, vlastní hlavou, s vlastním
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rizikem, na vlastni šachovnici. Nemáme žádnou výmluvu, doba, kdy se dalo fikat, že to nejde, žeje to marné, že
to stejně není k ničemu, je pryč, alespoň dočasně. Jak dočasně záleží na každém z nás víc, než kdy předtím.
Jedno je totiž jisté: dějiny, ten velikánský neobalamutitelný prevít, už zase provedly jeden ze svých
uličnických kousků a do jejich bezedné senkruvny se stěhují ti, kteří si mysleli, že tujámu vykopali pro Pražské
jaro ajeho generaci. Ta však dnes sedí najejím krajijako na tribuně, pro nijak to kdysi říkal Saňo Mach panu
prezidentovi Husákovi, ta jáma už definitivně není, zatímco Husákovi z ní, z té senkruvny, čouhá sotva nos, a
ostatní tam neodvolatelně jedou nebo už sjeli za nim. Jen kalhotář Bilak se svými pamětmi patrně nakonec
zachránil pro paměť potomků. Kdo by to byl řekl?
Jaro po dvaceti letech máme tedy ve zdraví za sebou. Léto budiž pochváleno. As ním ruce, které sklidí
podzimní úrodu.

DALIMIL
JAN ŠTERN

Chceš-li mír, připravuj mír
Napoleon soudil, že politika je moderní osud. Za
nedílnou součást tohoto osudu se považovala i válka.
Clausewitz v té době píše, že válka je jen pokračováním politiky jinými prostředky. Zkušenost nás však
poučila o něčem" docela jiném. Inter arma mlčí nejen
múzy, ale též politika, pokud ji chápeme jako sebevyjádření občanů sdružených v Poliš, jako rozhovor
svobodných se svobodnými o věcech veřejných, jako
hledání konsensu pro důležitá rozhodnutí. Třetí globální válka by pak znamenala nejen konec politiky, ale
i konec civilizace.
Mírové úsilí (jak si toho všimli užjiní autoři)jako by
se dalo fascinovat pouze zbraněmi. Jistě, každý skutečný rok vzájemného odzbrojení je dobrá věc a zasluhuje si podporu. Avšak hlavním nástrojem války
nejsou zbraně, nýbrž armády. Bez armád, jež se připravují smrtící zbraně použít, by byly zbraně jen mrtvý
inventář. Armády bezpochyby spolutvoří moderní
osud. Jsou početné a mocné i v dobách míru a mají
viditelný i skrytý vliv na hospodářství, na veřejný
život, na zvyklosti i psychiku lidí. Tvoři jakýsi stát ve
státě. Čím slabší je občanská kontrola nad fungováním
státu, tím mocněji se prosazuje vliv armády, jež má
pochopitelně i své vlastní specifické zájmy a není
nikterak útulkem demokratického a samosprávného
myšleni.
Autor těchto řádek není naivní pacifista — hořká
zkušenost Mnichova 1938 mu dala lekci pro celý
život. Avšak právě z té doby si také pamatuje, že
příprava agrese začala všestrannou militarizací společenského provozu, státním rozpočtem počínaje a lidovými slavnostmi konče.
I když je dnes situace podstatně jiná než v letech
třicátých, neměli bychom tendence k militarizaci
hospodářského a duchovního života podceňovat a
ztrácet ze zřetele jen proto, že nebiji tak do oči jako
siluety tanků a raket. Pokusíme se zde naskicovat
několik oblasti, v nichž se vojenský vliv zabydlil tak
důkladně, že si jej jako abnormalitu ani neuvědomujeme.
Příklady, které uvedu, jsou většinou naši, Československé provenience. Je to proto, že tuto situaci nejlépe
znám a také proto, že zametat se má nejdřív před
vlastním prahem.
1. Jak uvádí ekologický dokument Charty 77 z roku
1987, československé hospodářství produkuje jednu
tunu surové oceli na hlavu obyvatele ročně, což je
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dvakrát víc než v USA, ačkoli tam maji daleko více
primárních zdrojů k takové produkci a také je lépe
využívají. Uvedený údaj vypovídá o abnormální skladbě čs. průmyslu, z ekonomického hlediska pro tak
malou a na suroviny chudou zemi nepřiměřené (ohromná spotřeba energie a surovin), a z hlediska ochrany
životního prostředí katastrofální.
Tato chorobná skladba se zrodila již v padesátých
letech a bohužel ani v dalších desetiletích se na ní nic
podstatného nezměnilo. Na první pohled je vidět, že
nepovstala z ekonomické, nýbrž z vojenské úvahy. Čs.
ocelový BumbrlíČek je dítkem studené války. Poučný
je v tomto ohledu projekt košických železáren v nejvýchodnějším cípu republiky. Lokalizace železářského
kolosu v místě tak vzdáleném nejen od zdrojů rudy, ale
i koksovatelného uhlí, byla již v padesátých letech
rozpoznána jako hospodářský nonsens. A jak bylo
tehdy zvykem, dokonce se mluvilo o sabotáži. Pak tyto
řeči najednou utichly a ve stavbě se pokračovalo.
Někdo mocný rozhodl — navzdory zdravé hospodářské
rozvaze — že se projekt přece jen dokonči. Vysvětleni
je nasnadě: zbrojní průmysl chrlící tehdy přednostně
tanky, byl a je nenasytný žrout železa.
Pro mne z toho vyplývá jednoznačný závěr že by ve
státním rozpočtu a vůbec v rozhodováni o rozvoji
hospodářství neměl nikdy a nikde převažovat zájem
vojenský nad zájmem ekologickým a ekonomickým,
násilná jednostrannost nad přirozeným řádem věcí.
Nakonec se ukáže, že i z hlediska skutečné životaschopnosti a obranyschopnosti země je takové rozhodnutí krátkozraké a zhoubné.
2. V poválečném období došlo v celé řadě případů
k vměšování armády do vnitropolitických záležitosti
evropských zemí. V roce 1953 zasáhla sovětská armáda proti dělnickým nepokojům v NDR, v roce 1956
došlo k vojenské intervenci v Maďarsku, v roce 1968
vstoupilo pět armád Varšavského paktu do Československa a sovětská vojska zde již zůstala, v roce 1981
potlačila polská armáda spolu s policejním sborem
odborové hnuti Solidarita. Méně známý je už fakt, že
při prvním výročí invaze do Československa 21. srpna
1969, bylo použito tanků čs. armády k pacifikaci protestní demonstrace pražských občanů. Ale abychom
nebyli jednostranní, uveďme i případy z „druhé části"
Evropy: Na sklonku alžírské války se pokusila část
francouzského důstojnictva o puč proti zákonné vládě,
v polovině šedesátých let provedli důstojnici protidemokratický převrat v Řecku a není to tak dávno, co se o
to někteří důstojnici pokusili ve Španělsku.
Ptá-li se někdo, jak tyto a podobné intervence ohrožuji mír, je to pošetilý dotaz. Pokud jde o vměšování
cizích armád do vnitropolitických problémů jiné země,

jde vždy o hrubé zneváženi mezinárodního práva a
mezinárodni důvěry. To se pak odrazí v zhoršeni mezinárodních vztahů a v růstu zbrojeni. Je to proto
pokaždé hra s ohněm, která by mohla jednou roznítit
světový požár. A pokud jde o zneužiti „vlastní armády'4
proti vůli občanů, pak jde také o akt, jenž může vyústit
v občanskou válku se stejnými riziky. Mírové hnutí by
proto mělo hledat právní formuli, jak toto zneužiti
armády k jiným než čistě obranným účelům postavit
mimo zákon. Možná, že by státy, jež podepsaly helsinskou dohodu, měly v tomto smyslu doplnit svou ústavu.
3. Vliv armády na civilní každodennostje větší, než
jsme si ochotni připustit. Člověk je mu vystaven již
v školním věku. Potkáte-Ii děti, jak pochodují v plynových maskách, máte dojem panoptika a nečisté hry.
Protože praktický význam takových „bojových příprav" je nulový, ale zato vytvářejí nebezpečnou psychózu. Podle mého přesvědčení bychom měli upustít
od jakékoli předvojenské výchovy ve škole i mimo ni.
Z hlediska skutečné obrany země je bezcenná a z hlediska výchovy samostatně myslícího občana neblahá.
Povážlivá je i militarizace sportu. Není nic špatného
v tom, když armáda podporuje sportovní činnost svých
stálých i dočasných příslušníků. Spatné však je, když
se celá sportovní odvětví dostávají pod kontrolu vojenských nebo polovojenských organizaci. U nás se například nemůžete věnovat leteckému sportu, parašutismu,
některým druhům motoristického sportu, aniž jste se
zároveň stali členy „Svazu pro spolupráci s armádou"
- tj. aniž jste přijali regule a kuratelu paramilitárniho
společenství.
Jen pro dokresleni: mnoho našich podniků pořádá
každoročně jakousi podnikovou olympiádu. Tato tradice patři určitě k pozitivním stránkám péče o zaměstnance. Podnikové miniolympiády mají však příznačný
název: Sportovní a branné (tj. vojenské) hiy. Vojenského není na soutěžích ve volejbalu a fotbalu vůbec
nic, avšak bez tohoto označeni by patrně nebyly dostatečně zdůvodněny.
Řekli jsme již na začátku, že armádní myšlení
ovlivňuje zvyklosti i psychiku lidi. U nás je jeho vliv
intenzivnější, protože byrokracie, jež má v zemi hlavní
slovo, se v armádním vzoru shlíží a s jeho postoji i
terminologu se namnoze ztotožňuje. Doložme to dvěma
příklady.
Prvni máj má u nás již stoletou tradici. Býval svátkem dělniků, kteří se právě na těchto shromážděních
hlásili o svá občanská a sociální práva. V zemích
sovětského bloku se však z těchto setkání stala jakási
procesí, při nichž mužstvo procházející pod vysokými
tribunami zdraví své politické velitele. Pro Člověka,
jenž si uchoval aspoň špetku občanské hrdosti, je to
pokořující situace.
Z áliba ve velitelském vystupováni a v rázném vojenském jazyku pronikla i do politické rétoriky. V Rudém
právu ze dne 11. června 1988 se dočteme, že tajemník
ÚV KSČ Jan Fojtík slibuje shromážděným funkcionářům kulturních svazů doslova toto: „ . . . budeme se
dívat dopředu, řešit nové úkoly a přitom stmelovat,
sjednocovat, naši kulturní a uměleckou frontu".
Zkusíme-li si citovaný text představit jako živý
výjev, uvidíme stmelený šik vědců a umělců hledících
dopředu a kráčejících odměřeným krokem řešit nové
úkoly. Není to právě utěšená představa. Jsou totiž
věci, na něž zmilitarizovaný jazyk jednoduše nestačí a
není schopen postihnout jejich povahu. Svět Shake-

spearů a Newtonů, Mozartů a Einsteinů totiž nikdy
nebyl a nikdy nebude nějakou frontou. A má-li tento
svět přežit rok 2000, musíme požádat tajemníky, aby
respektovali jeho autonomii a nepokoušeli se mu velet.
V poslední době se uvažuje o demilitarizovaných
zónách. Prvni demilitarizovanou zónou by se však
mělo stát naše myšleni a naše řeč.
4. A tím se dostáváme k poslednímu bodu naši skici,
k takzvanému „obrazu nepřítele". Armáda nepřítele
svým způsobem potřebuje — kdyby nebyl, musela by
si ho vymyslit, neboť by její existence ztratila smysl.
Naštěstí pro ni a naneštěstí pro nás, toho skutečného,
nevymýšleného nepřátelství je ve světě ještě tolik, že se
armáda nemusí bát o zaměstnání. Přesto, aby zvýšila
svou prestiž, není žádná armáda tak zcela proti tomu,
aby se „obraz nepřítele" trošku přibarvil a démonizoval. Leč to, co je v případě armády pochopitelná
profesionální deformace, s níž musíme počítat, stává
se — přeneseno do politiky — hotovým neštěstím.
Když vláda žije v míru a pokoji se svými občany a
nemá komplex méněcennosti, pak nemá také důvod si
nepřítele vymýšlet a jeho obraz démonizovat. Když se
všSc vláda dostane k moci nelegitimně, když jde už
všem na nervy a všichni ji mají dost, pak ovšem „obraz
nepřítele" potřebuje přímo existenčně. Nepřítel je
ideální hromosvod, na nějž lze svést všechny vlastní
hříchy a prohry. A na nějž lze svést dokonce i to, že se
v zemi množí lidé, kteří počínání vlády kritizují a žádají
její odchod. Neboť — tvrdí vláda — těmto lidem nejde
o dobro vlasti. Jsou to pomahači zahraničních centrál.
Citujeme: „Pro své pomahače si centrály psychologické války vypůjčily označení pro odpůrce anglikánské církve — disidenti. Ale činnost dnešních .disidentů4 nenechává nikoho na pochybách, že nejde o
nositele odlišných názorů, nýbrž že jde o kontrarevolučni elementy, o renegáty a odrodilce ve smyslu společenském a leckdy i národním." Tenhle květnatý
hanopis nepochází z roku 1978, ale z roku 1988! Je
z článku pana J. Kohouta v Rudém právu, 2. 6. 1988.
Je to zároveň klasický vzorek vojcnsko-policcjního
myšlení. Podle něho jsou lidské déjiny dějinami spiknutí
a agentů. Není to dobré myšlení. Je neschopné dialogu a je uzavřené už předem důvodům toho druhého.
Je to myšlení studené války.
Když to vše uvážíme, pak Voltairův výrok adresovaný Helvetiovi: Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až
do smrti budu bránit Vaše právo to říkat — je nejen
proklamací tolerance, ale i velkou mírovou, protiválečnou větou.

Končíme. Staří Římané říkali: Si vis pacem, para
bellům - chceš-li mír, připravuj válku. Snad to byla
v jejich době pravda. Dnes nám však nic jiného
nezbývá, než jejich radu radikálně změnit Chceš-li
mír, připravuj mír. Což v souvislosti s naší úvahou
znamená: Chceš-li mír, omezuj velikost, moc a vliv
armád.
(Tento text měl být přednesen jako úvodní slovo v 2. sekci
mezinárodního mírového semináře „Praha 88" konaného
17.-19. 6.1988 v Praze. Seminář však byl policejně rozehnán
a autor spolu s dalšími domácími účastníky zadržen na
48 hodin, prý pro „ohrožení veřejného pořádku".)
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Pražské jaro 1968 ve
světle perestrojky
Politická veřejnost v Československu a také v dalších zemích Evropy dospívá již delší dobu k přesvědčení, že Pražské jaro 1968 a sovětská perestrojka jsou
shodné společenské jevy. Tento dojem shody je tak
intenzívní, že současné čs. vedení, vzešlé ze srpnového
ozbrojeného zásahu pěti států Varšavské smlouvy
v ČSSR1968, se cítí nuceno vést zvláštní ideologickou
kampaň, jejímž jediným smyslem je popřít tuto shodu.
Srovnání Pražského jara a sovětské perestrojky je
úkol složitý, vyžadující zevrubné analýzy základních
prvků, utvářejících společenskou a politickou situaci.
Nelze pominout podstatné rozdíly obou zemí, a stejně
tak odstup dvaceti let, dělící oba reformní pokusy.
Přesto již zběžný pohled umožňuje vyčlenit alespoň tři
body, v nichž příbuznost Pražského jara a perestrojky,
je nápadná.
Za prvé, jak Pražské jaro, tak i sovětská perestrojka
vznikají z hluboké krize společenského a politického
systému. Jev obou případech způsobena tím, že se tyto
systémy nedovedly včasně a důsledně zbavit dědictví
stalinské doby. Zůstaly v nich zachovány totalitní,
protidemokratické mechanismy moci, znemožňující
aktivity společnosti, nerušený rozvoj kultury a vědy,
vytvoření efektivní soustavy hospodářství. Situace
byla komplikována nevyjasněným postojem vládnoucích stran k masovému teroru za Stalina, liknavostí
vůči rehabilitaci jeho obětí, nedostatečnou či chybějící
revizí vykonstruovaných soudních politických procesů.
To neobyčejně zatížilo stávající politické a společenské systémy v obou zemích též morálně.
V obou zemích mohlo politické vedení relativně
dlouho bránit otevřené krizi hlavně proto, že se v nich
vysoké tempo ekonomického růstu jevilo jako trvalá
vymoženost a předpoklad soustavného zlepšováni
životních podmínek obyvatelstva. Avšak možnosti
rychlého růstu, založeného na extenzívním čerpáni
zdrojů, se poznenáhlu vyčerpaly: v ČSSR koncem
padesátých, v SSSR v průběhu sedmdesátých let.
Dostavily se jevy stagnace a úpadku. Kompromitovaly
stávající systém také v tomto ohledu. Změna se stávala nevyhnutelnou. Krize v SSSR měla přitom bezesporu závažnější ráz: v CSSRbylo možné udržet starý
politický a společenský systém při životě ozbrojeným
zásahem zvenčí a napojením čs. hospodářství na
hospodářskou a sociální soustavu v SSSR; v SSSR
jsou podobná řešeni prakticky vyloučena.
Srovnatelnost Pražského jara a sovětské perestrojky
se zakládá, za druhé, na tom, že jsou dílem stejné politické generace, kterou spojuji shodné generační představy. Této generaci je dnes 55-65 let. Rozlišuje ji
přirozeně v obou zemích rozdílnost politické tradice,
společenské zkušenosti a dalších faktorů. Byla však
v obou zemích původně socializována pod vlivem boje
proti nacismu a té role, kterou při porážce nacistického Německa hrál SSSR. Kapitalismus byl v očích
značné části této generace jako společenský řád kompromitován. Hlásila se proto po válce k socialistickým
společenským ideálům. Byla však současně příliš
mladá, než aby získala příležitost podílet se podstat-
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ným způsobem na výkonu a na zneužívání moci za
Stalina. Přijala takto po roce 1953 bez větších zábran
destalinizaci, kterou chápala jako reformu socialistického zřízeni, jeho oproštění od „deformací", otevření
moderním poznatkům vědy, kultury, techniky. To
předurčilo její schopnost koncipovat v dalším reformy
nejenom „zdola", ale tam, kde se dostala do klíčových
pozic u moci, i „shora".
Konečně, za třetí, srovnatelnost Pražského jara a
perestrojky je podmíněna shodným zaměřením jejich
programů: vycházejí z jednoty a vzájemné podmíněnosti ekonomicko-sociálnich a společensko-politických
řešení, podmiňují úspěch hospodářské a sociální reformy reformou politického systému, jeho demokratizací,
stejně jako demokratizací společenského a kulturního
života.
Shodnost směru hospodářských řešeni za Pražského
jara a v průběhu sovětské perestrojky byla zpozorována
relativně brzy: uvolnění prostoru pro působení trhu,
účelná kombinace trhu a plánu, decentralizace hospodářského řízení a samostatnost hospodářského rozhodování v podnicích, podíl dělníků a zaměstnanců na
jejich správě, vytvořeni prostoru pro družstevnictví a
pro jisté formy soukromého podnikání. Komplikovanější se zdál vztah mezi Pražským jarem a perestrojkou ve sféře politické reformy. I zde však postupem
doby došlo ke sblížení programových postojů a záměrů.
Shoda mezi Pražským jarem a sovětskou perestrojkou nabývá dnes takového rozsahu, že se ve veřejnosti
množí hlasy o tom, že sovětská perestrojka historicky
rehabilituje Pražské jaro. O významu takové rehabilitace, pokud by k jejímu doznáni došlo ze sovětské
strany, lze sotva pochybovat. Je třeba si pouze připomenout historický kontext, který určil závažnost událostí a programu Pražského jara.
Reformy politického a společenského zřízení v SSSR
a dalších zemích „socialistického tábora" začaly
krátce po Stalinové smrti. Uskutečňovaly se, byla o
tom již zmínka, pod hesly boje „proti kultu osobností"
a „deformacím". Sovětské vedení, jehož klíčovou
postavou se tehdy stal N. S. Chruščov, vycházelo
přitom z předpokladu, že se sovětský politický a společenský systém v zásadě osvědčil, obhajovalo tento
systém proti požadavkům systémové přestavby. Reformy měly takto omezené cíle. Přinesly sice v první fázi
důležité výsledky — patří k nim zejména propuštění
miliónů obětí stalinské zvůle z vězeni a z táborů —
vyčerpaly však rychle své pozitivní možnosti a ztrácely na účinnosti. Chruščov se pokusil vyřešit situaci
tím, že zkoncentroval ve svých rukou přemíru moci;
používal jí ovšem často nekvalifikovaně a svévolně.
Reformní politika byla postupně kompromitována.
V roce 1964 byl Chruščov sesazen ze své funkce.
V SSSR nastalo za Brežněva téměř dvacetileté období,
které charakterizoval vyhraněný konzervatismus, vyúsťující ve stagnaci a rozklad.
Do této situace vstoupilo Pražské jaro. Proti šířícímu se z SSSR konzervatismu postavilo perspektivu
pokračující reformy. Na rozdíl od Chruščovovy doby
nešlo již přitom o pouhé úpravy stávajícího systému,
nýbrž o jeho zásadní přestavbu. I když sama myšlenka
systémové přestavby nebyla docela nová — objevovala
se v zemích „socialistického tábora" a v komunistických stranách s různou intenzitou od roku 1956 —
v Pražském jaru byla vyjádřena v uceleném programu
změn, který získal podporu veřejnosti a začal se převtělovat v soustavu opatřeni.

Právě perspektiva překonáni dědictví stalinismu na
cestě strukturální a systémové reformy získala Pražskému jaru zcela mimořádný ohlas, sympatie a pozornost jak na Západě, tak i v reformních kruzích na
Východě. Ozbrojený zásah SSSR a dalších zemi Varšavského paktu (s výjimkou Rumunska) měl za těchto
podmínek nedozírné ideové a politické důsledky:
znemožnil reformy v ČSSR, posílil trend ke konzervatismu a imperiální politice v SSSR, způsobil rozpad
a úpadek komunismu v řadě zemí, odklon a rozchod
velkých částí evropské levice s SSSR; působil v mezinárodních vztazích jako faktor proti zmírněni napětí,
znesnadňující vytvoření atmosféry vzájemné důvěry.
Mohlo by se takto zdát, že rehabilitace Pražského
jara je akutním zájmem SSSR, jakož i dalších evropských sil, zejména na levici. Tato „rehabilitace" je
usnadňována postojem, který vůči sovětské perestrojce
zaujali někdejší představitelé Pražského jara. Přiklonili
se již velmi brzy k podpoře Gorbačovových reforem a
vyvinuli i mezinárodně nemalé úsilí, aby Gorbačovova
politika byla správně pochopena. Na druhé straně současné čs. vedeni, zejména jeho jádro, sekretariát ÚV
KSČ, setrvalo dlouho na protireformní pozici. Orientovalo se v SSSR na Černěnka proti Andropovovi, na
Grišina a Romanova proti Gorbačovovi. Teprve za
Gorbačovovy návštěvy v Praze v minulém roce odhodlalo se toto vedení konečně pro zřetelnou mezinárodní podporu sovětské politiky, vymínilo si však
současně „právo" provádět perestrojku v Československu po svém. Chtělo se tak vyhnout (a vyhýbá se i
dnes) změně nedemokratického mocenského systému
a praxe, revizi zkostnatělé ideologie „reálně existujícího socialismu".
Avšak k „rehabilitaci" Pražského jara v SSSR
přesto prozatím nedošlo. V levicové evropské veřejnosti byla skutečnost objasňována hlavně ohledy Gorbačova na současné čs. vedení, jeho obavou z destabilizace Československa, případně vytvoření bloku odpůrců perestrojky v zahraničí, ve vedeních některých
komunistických stran zemi „socialistického společenství". Existenci podobných obav v sovětském
vederu lze sotva popřít, v každém případě se zdá velmi
pravděpodobná. Nicméně není to zřejmě příčina jediná.
V sovětském vedeni se bezpochyby uplatňuje vliv různých proudů s různým postojem k reformám v SSSR,
i v zemích „socialistického společenství".Ne všechny
jevy a myšlenky Pražského jara jsou v dnešním SSSR
dobře známy: působí dědictví dvacetileté dezinformace.
Nelze však přehlédnout, že vztah Pražského jara a
perestrojky nevyznačuje pouze shoda, nýbrž i rozdíly.
Chci se vyhnout odkazům na rozdílnou velikost a
rozdílné mezinárodni postaveni SSSR a Československa; stejně tak se chci vyhnout i odkazům na rozdílnost jejich národnostního složení, vyspělosti různých
části státu, národně-politické a kulturní tradice apod.
Tyto rozdíly jsou natolik zřejmé, že jejich rozvedení
může působit jako banalita. Jde mi o zvýrazněni rozdílů jiného druhu. Především je si třeba povšimnout
toho, že Pražské jaro a pere stroj ka patří do rozdílných
historických period. Pražské jaro se odehrává těsně po
ukončení Chruščovovy doby. Ve společnosti ještě
panuje čilý pohyb, pokračuje práce na reformních projektech. Pod tlakem veřejnosti přistoupilo tehdy čs.
vedení na důslednější rehabilitaci oběti politických
procesů, což zdůraznilo potřebu zásadních změn v politickém systému. Tato změna se mohla opřít o dlouhodobou přípravu. Lze jmenovat návrhy na ekonomickou

reformu, připravené čs. ekonomy za vedení O. Šika,
analýzy historického vývoje v ČSSR, ale i v SSSR a
v zemích „socialistického tábora", uskutečněné čs.
historiky, projekty reforem politického systému, připravené kolektivem kolem Zd. Mlynáře, analýzy
vědecko-technické revoluce a jejího společenského
dopadu, stejně tak analýzy složeni čs. společnosti,
aktivity spisovatelů, umělců, novinářů. Dlouhodobá
příprava umožnila již v průběhu tři měsíců předložit
veřejnosti program změn, formulovat směr společenské
přestavby (přitom byl tento program publikován se
zpožděním, způsobeným politickými ohledy na případný odpor).
V SSSR byia situace na začátku reformního období
zásadně jiná, K reformám docházelo po dlouhém
období stagnace, které umrtvilo společenské aktivity
a přerušilo práci na reformních projektech. Myšlenkový vývoj pokrčoval, pravda, dále, probíhal však
většinou skrytě a rozdrobené. Spojeni mezi politickým
vedením a tvůrčí inteligencí bylo vážně narušeno, ne-Ii
rozbito, a muselo být nově vybudováno. To zdrželo
programové zráni. Opozdilo se zejména utváření představ o nové podobě politického systému a stejně tak
i přehodnocováni zkostnatělých ideologických představ.
Zmíněné rozdíly jsou o to závažnější, že Pražské
jaro a sovětskou perestrojku charakterizuje nestejný
vztah k hodnotám stávajícího modelu společenského a
politického uspořádáni. V SSSR jde o model autochtonni,
vzrostlý na půdě národních dějin a na půdě národní
politické tradice. Tento model se proto, alespoň u
Rusů, nesetkává s národně motivovaným odporem;
mírajeho přijetí v obyvatelstvu zůstává vysokou. Jinak
tomu bylo v Praze 1968. Většina obyvatelstva podporovala sice i nadále socialistickou společenskou orientaci, stávající model společenského a politického uspořádání vnímala však rostoucí měrou jako ji cizí a
vnucený zvenčí. Podpora systémových a strukturálních
změn byla takto mimořádně vysoká, národní cítění
bylo významným faktorem rychlé a radikální společenské přestavby.
Přitom reformy v ČSSR začaly v době, kdy nejnižší
bod hospodářské krize byl překročen. Politické uvolnění roku 1968 pozitivní trend ještě upevnilo. Přes
vojenskou intervenci v srpnu, bezpočet stávek a manifestaci, zůstal rok 1968 jedním z hospodářsky nejúspěšnějších roků celého poválečného období.
Radikální hospodářské reformy a přestavba by
samozřejmé byly v Československu vyvolaly přechodné hospodářské obtíže, problémy v sociální sféře
a tím pravděpodobně i nespokojenost obyvatelstva.
O povaze a hlavně hloubce těchto obtíží se lze dnes již
pouze dohadovat, neboť lepší hospodářská situace
ČSSR vytvářela také předpoklady pro jejich překonáni.
Také větší samostatnost obyvatelstva ve společenském
a politickém ohledu, setrvávající návyky podnikání a
podnikatelského chování vystupovaly jako pozitivní
faktor.
V tomto smyslu je úloha perestrojky nesrovnatelně
obtížnější. V SSSR začaly reformy v době, kdy nejnižší krizový bod nebyl zdaleka překonán. Nemohly se
tedy opřít o dobrou a zlepšující se sociální situaci
obyvatelstva. Přitom byly zkostnatělé, byrokratické
aparáty v SSSR vyvinuty neporovnatelně více než
v ČSSR. K tomu se družila skutečnost, že návyky a
zkušenosti samostatného hospodářského působeni vymizely nejenom v obyvatelstvu, nýbrž se nenašly ani
u převážné části hospodářských vedoucích. Jejich
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rozvoji silně bránily ideologické předsudky.
V průběhu tři let perestrojky se stav hospodářství
zlepšoval pouze pomalu, materiální postavení obyvatelstva a zásobování zůstávaly svízelné. Hospodářské
obtíže jsou sice momentálně motorem, popohánějícím
změny, jsou však také zdrojem nejistot. Není především jasné, zda a jak se sovětské hospodářství vyrovná
s novou situaci trhu, samostatného hospodářského
působení podniků. Nemůže to zůstat bez vlivu na ideovou sféru, na programování přestavby.
Reformní pokus 1968 byl násilně přerušen. Pražské
jaro nemohlo dovést do konce své projekty a plány,
nemohlo vyčkat jejich skutečných výsledků, nemohlo
provést případné korektury. Jeho představitelé byli
zbaveni možnosti obhajovat své stanovisko za normálních podmínek společenské a politické diskuse. Uplatňuje se v tom, alespoň do této chvíle, staré úsloví:
Pravdu má vítěz. Přitom nelze přehlédnout skutečnost,
že SSSR, jako velmoc, která srpnový zásah 1968
uskutečnila (a dodnes neodvolala), zůstává zainteresován na tom, aby události Pražského jara byly líčeny
černě, případně problematicky, neboť pouze tak může
ospravedlnit svůj postoj. V sovětském stanovisku se
přitom nesporně obrážejí zde zmíněné a další rozdíly
ve vývoj, ovlivňující nestejnost ideových východisek
a postupnost názorového zrání.
Rezervovaný, či přímo odmítavý postoj sovětského
vedeni k Pražskému jaru má takto nejenom čistě taktickou základnu. Jeho význam by bylo přesto zbytečné a
škodlivé nafukovat. Mezi Pražským jarem a perestrojkou existují takc podstatné rysy shody. Ty se prozatím
prohlubuji. Změna sovětského stanoviska vůči Pražskému jaru zůstává možná, dokonce pravděpodobná.
Nelze však na druhé straně nevidět, že současná nevyjasněnost sovětského stanoviska vůči Pražskému jaru
skrývá v sobě i závažná nebezpečí. Vyjadřuje nevyhrančnost postoje vůči imperiáiní politice fírežněvova
období, nepochopení dynamické, výbušné role národních konfliktů, boje za národní suverenitu.
Problematickou se zdá metoda,jakou se SSSR snaží
udržovat stabilitu v Československu. Podporuje zde
vedení, které je již svou podstatou neschopné jakékoli
důslednější reformy a které nemůže vítat ani žádnou
důslednější reformu v SSSR, či v dalších zemích
„socialistického společenství". Rozpor mezi čs. politikou a reformní politikou Gorbačova se prohlubuje,
což nesporně působí destabilizačně. Výbušné látky se
hromadí, sovětská politika však ztrácí na autoritě,
neboť svou podporou současného čs. vedení zavdává
podnět k pochybnostem o svých skutečných úmyslech.
Odklady v řešení potenciálních krizových situací se
přitom ukázaly být špatnou volbou. Dokládají to události v Arménii. Uznáni neopodstatněnosti zásahu
1968, které by urychlilo potřebnou diferenciaci v ČSSR,
se proto je vi jako politika rozumnější a perspektivnější.
Proklamaci zásad nevměšováni do cizích záležitosti,
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zásad rovnoprávnosti a suverenity národů Jejich práva
na volbu vývojové cesty nelze natrvalo spojit s obhajobou minulých intervenci, neboť tím je obhajována
intervence jako metoda v mezinárodních vztazích také
v současnosti a v budoucnosti.
V Evropě se ujala Gorbačovova vize „společného
domu". V každém domě jsou nejenom byty v parádních poschodích, nýbrž i ve sklepě. Chtít uspořádat
„společný evropský dům" tak, že některé národy
obsadí poschodí, zatímco jiné budou odkázány do
zamřížovaného suterénu, by bylo nejenom nereálné,
ale i nebezpečné. Právě proto ani otázka československéhojara a léta 1968 není otázkou čistě československou, či otázkou čs.-sovětských vztahů, je to
současně širší otázka mezinárodni, týkající se všech
evropských národů, dalších perspektiv a možnosti
uvolněni.
Evropský parlament pro amnestii a uvolnění
v československu
Na červencovém zasedáni Evropského parlamentu
ve Štrasburku (4. - 8. 7. 1988) bylo oznámeno prezidentem, že rezoluce italských poslanců Jiřího Pelikána
a Alberto Tridente získala 278 podpisů poslanců a tím
se stala platným dokumentem Evropského parlamentu
a byla zaslána čs. vládě.
Rezoluce připomíná, že čs. vláda podepsala helsinské dohody a vyzývá se, aby
1) vyhlásila amnestii pro všechny politické vězně,
2) skončila praxi diskriminace v práci z politických
důvodů,
3) umožnila čs. občanům svobodu cestovat do ciziny a návratu do země.
Rezoluci podepsali všichni poslanci socialistické
skupiny, poslanci KS Itálie a Španělska, četní poslanci
křesťansko-demokratické, liberální a konzervativní
frakce, jakož i ze skupiny „zelených".
Autoři rezoluce odůvodnili svou iniciativu tím, že
Československo oslaví v tomto roce 70. výročí vzniku
republiky/a že v současné situaci dochází k četným
porušováni lidských a občanských práv čs. občanů.
Voltaíre — francouzský klub Zelených
uspořádal ve dnech 9. - 10. 7. tri setkáni a diskuse
o Pražském jaru a reformách na Východě. Promluvili
na nich m.j. Zdeněk Mlynář, Joschka Fischer (Zelení),
Jakob Moneta, Lev Kopelev, GerhardZ werenz, Dany
Cohn-Bendit, Jiří Kosta, Karsten Voight a Wolfgang
Roth (SPD). Konferoval Milan Horáček. Zajímavá a
rušná diskuse se shodla v tom, že by také v Č SSR měla
pokračovat perestrojka.
SPD a Zelení vydali také k výročí intervence prohlášení, ve kterém ji ostře odsoudili. Zeleni výslovně
schválili sprnové prohlášeni Charty 77.

JEDNA NOC V DĚJINÁCH
Jiří Dienstbier - Karel

ROZHLASU
Lánský

Kolem působení Československého rozhlasu po vpádu vojsk pěti států Varšavské smlouvy
do Československa v noci z 20. na 21. srpna 1968 se vytvořilo mnoho legend, romantických
i zlovolných.
Dva z tehdejších rozhlasových pracovníků, kteří „u toho byli" a jsou proto dobře informováni, a kteří se také nejvíce zasloužili o udržení chodu a úrovně rozhlasového vysílání
v tehdejších mimořádných podmínkách, Jiří Dienstbier a Karel Lánský, shrnuli letos své
vzpomínky, vzpomínky jiných i výběr z tehdejšího vysílání v rukopise dosud nevvdané knížky
,,Rozhlas proti tankům — koláž události, vzpomínek a záznamů z vysílání Československého
rozhlasu v srpnu 1968".
Bez vědomí autorů uveřejňujeme z rukopisu kapitolu, která je v kontextu líčení událostí
mnoha dramatických dnů nazvána „Expozice".
Po odvoláni pohotovosti se večer 20. srpna 1968
ústřední budova Československého rozhlasu na Vinohradské třídě 12 téměř vyprázdnila. Zůstaly jen služby.
V téže době probíhaly na Ústřední správě spojů
porady. Její šéf Karel Hoffmann, do roku 1967 ústřední ředitel Československého rozhlasu, si pozval své
někdejší podřízené, programového náměstka rozhlasu
Rostislava Běhala, náměstka pro zahraniční vysílání
Karla Hrabala a další. Rozhovorů se zúčastnili také
zástupce KSČ v „Otázkách míru a socialismu" Pavel
Auersperg, pozdější místopředseda ÚV Národní fronty Miloš Vacík, ředitel ČTK Sulek a doc. Miloš
Marko, který řídil rozhlas po Hoffmannovi do léta
1968, kdy nastoupil Zdenek Hejzlar.
Dnešní člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ
Karel Hoffmann není postava zcela nezajímavá. Jako
mladý aparátník se stal v roce 1959 ředitelem rozhlasu. Byl jistě především dohližitelem nad rozhlasem. V roce 1964 se zbavil několika progresivních šéfredaktorů — Jiřího Rumla, Aloise Svobody, Jiřího
Neděly. Tehdy uzavřel dlouhé debaty na stranických a
odborářských plenárkách, které s tímto jeho rozhodnutím nesouhlasily, památným výrokem: „Soudruzi,
já neřídím rozhlas podle toho, jaká byla politika strany
před půl rokem nebo jaká bude za půl roku, ale podle
toho, jaká je dnes!"
Jiní schopní a myslící redaktoři však zůstali, a přicházeli i noví — zkušení novináři, pronásledovaní
v padesátých letech, jako Milan Weiner, který se stal
vedoucím zahraniční rubriky — i právě dostudovavši
mladíci, kteří se s nadšením vrhali do práce. Byl-li
rozhlas často nositelem kvalitního a objektivního zpravodajství a mnohé jeho složky předbojovniky Pražského jara, má na tom svou možná nechtěnou zásluhu
i jeho ředitel. Už tim, že prosadil např. zapojení rozhlasu na stálý servis agentur Reuter a AFP — předtím
bylo nutné čekat na zprávy ČTK, značně opožděné a
často neúplné, okleštěné cenzurou a různými příkazy: tak například vše, co se týkalo Sovětského svazu,
bylo nutno přebírat výhradně od TASS. Hoffmann také
někdy dokázal zaštítit rozhlasové redaktory před tlakem zvenčí: když Davidovo ministerstvo zahraničí
žádalo hlavu korespondenta pro socialistické země
Luboše Dobrovského, který byl vypovězen ze severní
Koreje, jel Dobrovský místo trestu na místo významnější — iako stálý korespondent do Moskvy.

V roce 1967 byl Hótlmann jméno ván ministrem kultury. Po rozhlase se vyprávělo, že na blahopřání jednoho kolegy odpověděl posmutněle: „Není k čemu.
Buď půjdu s kulturou proti straně nabo se stranou proti
kultuře." Ať už je výrok pravdivý či ne, vystihuje
přesně myšlení člověka, který s jistotou považoval za
stranu aparát, z kterého vzešel. Na podzim 1967 byly
v jedné z posledních ofenziv Novotného vedení spisovatelům odebrány Literární noviny a HoíTmannovo
dilema se naplnilo: jako „erárky" je převzal ministr
kultury. Nebyl to nejlepší vstup do Pražského jara.
Dubčekovská „persekuce" však byla taková: Karel
Hoffmann se nestal kopáčem, ale ředitelem správy
spojů, tedy opět ministrem. Cítil se zřejmě ukřivděn
natolik, že v srpnu 1968 zašel mnohem dál než téměř
všichni jeho kolegové — včetně většiny těch, s nimiž
dnes sedí ve vedeni KSČ.
Před jedenáctou hodinou večer telefonoval šéfredaktor politického zpravodajství Jiří Kmoch vedoučímu vnitropolitické rubriky Karlu Lánskému, že
Hoffmann si pozval k nějakému jednání programového
náměstka Běhala. Krátce nato volal znovu, že vojska
Varšavské smlouvy překročila československé hranice.
Zprávu dostal od směnového radaktora Zázvorky,
který byl ve službé a obtelefonovával všechny dostupné redaktory.
Jiří Dienstbier: „Telefon zazvonil asi pět minut
potě, co jsem usnul. „Probuď se/' volal Zázvorka.
,,Obsazují nás Rusově." V rozespání jsem zabručel,
aby si nechal takový blbý vtipy, ale hned jsem věděl,
že tohle legrace není. „Mám tu dálnopis z Bratislavy. Už jsou tam. Neslyšíš ten hukot?" Nemusel
jsem ani natahovat uši. Nebylo pochyb, že nad
domempřelětá jedno letadlo za druhým. „Hnedjsem
tam.1" Zavěsil jsem a za deset minut jsem byl v
radiu."
Karel Lánský: „Spěchal jsem do redakce a žena
zatím telefonovala přátelům. Když jsem před půlnoci dorazil na Vinohradskou, bylo tam již několik
desítek lidí. Zvláštní bylo, že se dostavil také bývalý
ředitel Miloš Marko."
Karel Jezdinský: „Byla to vlastně jen náhoda, že
jsem seděl ve vinohradském bytě a zaslechl letadla.
Najednou mi bylo vše jasné a vracel jsem se do rozhlasu hodinu a půl poté, co jsem ho opouštěl. Už tam
byl Marko. Choval se, řekl bych, dost klidně, snažil
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se všechny přesvědčovat, žeje třeba zachovat klid, že
se vše vyřeší, ale nikdo se s ním moc nebavil František Hon mě dost překvapil, když nám řekl, že tam
nemá co dělat."
Karel Lánský: „S Markem přišel Miloš Vacík a
doprovod několika příslušníků Státní bezpečnosti.
Marko střídavě tvrdil, že přišel z pověření Dubce ka,
pak zase, že mu volal Hejzlar z Bratislavy, kam
odejel jako nový ředitel na svou první návštěvu
tamního rozhlasu. Marko se usadil v kanceláři programového náměstka. Později se ukázalo, že přišel
vlastně místo něho, protože Běhal odmítl Hoffman o v i spin it požadavek, aby zabrán il vysílat případné
usnesení předsednictva UV KSČ, nebude-li „ vyhovující". S Markem střídavě seděli Jiří Kmoch, šéfredaktor v zahraničním vysílání Igor Kratochvíl
nebo já s dalšími, abychom zjistili jeho záměry, případně znemožnili realizovat zatím
neznáméplány.
Vzhledem k okolnostem, včetně té, že neměl s rozhlasem už nic společného, plány pravděpodobně pochybné. V každém případě se nakonec o nic nepokusil, takže jsme mu mohli později na jeho žádost
vystavit potvrzení, že v srpnových dnech nevykonával v Československém rozhlase žádnou činnost."
Neobvyklá návštěvní skupina zřejmě počítala s tím,
že najde v noci v rozhlase jednoho redaktora, techničku, hlasatele a pár dalších služeb, s nimiž si poradí.
V budově však v době jejího příchodu byly už na dvě
stovky lidí. Proto selhal její plán zmařit vysíláni
stanoviska předsednictva UV KSČ, pokud nebude
schvalovat invazi, a místo toho vysílat ilegální „dopis
stranických a státních činitelů", zvoucí jednotky
Varšavské smlouvy do Československa.
Když bylo vyloučeno nebezpečí, plynoucí z přítomnosti Markovy skupiny, soustředili jsme se na hlavní
úkol: zajistit, abychom stačili vysílat prohlášení vedení
komunistické strany. Po telefonátu s Dubčekem,
Smrkovským a Mlynářem jsme věděli, že se připravuje.
Vysíláni tehdy končilo pravidelně ve dvě hodiny
ráno. Za normálních okolnosti by šlo snadno dohodnout prodlouženi. Rozhlasoví technici se však dověděli od svých kolegů ze sooiů, že ieiich ministr Karel
HofTmann vydal příkaz vypnout vysilače.
Karel Lánský: „VI hodinu volal Hubert Maxa
z kanceláře předsedy Národního shromáždění, že
z Ruzyně vyjely k centru obrněné transportéry. Dalo
se předpokládat, že jedním z jejich prvních cílů bude
rozhlas. V duchu jsem odhadoval, co přijde dřív: provolání nebo tanky? Minuty se nekonečně vlekly.
Technici se snažili zajistit, aby byla překonána
Hoffmannova blokáda vysílačů.
Konečně se po půl druhé oz val Zdeněk Mlvnář.
Když šikovné mladičké stenografce dodiktoval text,
z bývalo do druhé hodiny ještě dvacet minut Měljsem
pocit, že jednu bitvu jsme vyhráli Když však začal
hlasatel Fišer Číst provoláni „ Všemu lidu Československé socialistické republiky *v polo vině první věty
vysilače vypadly."
Jiří Dienstbien „Minutu od okamžiku, kdy Fišerův hlas zmizel uprostřed věty, začalo pod rozhlasovými okny zběsilé houkání automobilních klaksonů. Vyšel jsem na balkón. Rozzuřeni řidiči, většinou
taxikáři, na mě křičeli: „Jak to, že nevysíláte?!" —
,, Vypnuli nám vysilače," řekl jsem. — „Tak je zapněte!*', zahřmělo z ulice. — „To nemůžeme. Nejbližší je u Mělníka. Ale řekněte komu můžete, že nás
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obsazují armády pěti zemí Varšavské smlouvy, že
Dubček, Smrkovský ani Svoboda o tom nevěděli a
odsuzují to. Právě vydali prohlášení."
Rozletěli se s houkáním na všechny strany.
Byljsem přesvědčen, že s rozhlasovým vysíláním je
konec. Při všech převratech se nejdříve zajišťuje
rozhlas, pošta a telegraf, dnes i televize. Nemohlo mě
ani napadnout, že tak mocné a zkušené síly by mohly
selhat ve věci, kterou zvládne každýpučistický plukovník v Africe či Latinské Americe.
Chtěli jsme se ještě pokusit, aby se svět včas dověděl, že vojska Varšavské smlouvy do Československa nepozval žádný ústavní orgán, a že představitelé všech ústavních orgánů bez výjimky invazi
odsoudili. Po krátké poradě jsem si vzal jednu kopii
prohlášení předsednictva, a se ženou jsme se vydali
na jugoslávské velvyslanectví, kde jsem znal radu
Radinoviče. V Mostecké ulici hlídkovali uniformovaní policisté a potulovali se nápadní civilisté. Nechtěl jsem riskovat. Telefonní budky na Malostranském náměstí nefungovaly, avšak v Karmelitské ulici
svítilo v tuto ranní hodinu světlo v malém krámku.
Zaklepal jsem a otevřel dveře.
Za stolem plakala stařenka. Bědovala nad vnukem v Komárně, které bylo ještě včera jedním z nejbezpečnějších míst, kde se dá vojákovat. Za ni však
zněl z rozhlasu po drátě známý hlas!
Chvíli jsem nevěřil svým uším. Hlasatel Fišer četl,
že „předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za
odporující nejen základním zásadám vztahů mezi
socialistickými státy, ale za popření základních
norem mezinárodního práva" V úžasu mi došlo, že
zapomněli na „dráťák". Právě na onen prostředek,
kterým by byrokraté nejraději nahradili všechny
ostatní rozhlasové přijímače, protože na něm lze
naladit jen to, co sami určí! Navíc medium, které nebylo organizačně a technicky pod správou rozhlasu.
ale ministerstva spojů — tedy Karla Hoffman na!
Dovoliljsem se stařenky, a pro jistotu ještě zavolal
Radinoviče. Za chvíli jsme se sešli u Malostranské
kavárny. Prohlášení už měli z dráťáku a právě je
předávali do Bělehradu.
V ulicích bylo rušno, Všude zmateně pobíhali lidé.
Co chvíli prosvištěla černá limuzína s vysokým důstojníkem nebo funkcionářem v saku a kravatě. Před
budovou ÚVKSČ se tísnil dav. Viděl jsem Čestmíra
Císaře, jak někam objíždí. Byl jsem spokojen alespoň s tím, že první role, kterou nám bylo dáno
v rozhlase sehrát, jsme se zhostili úspěšně: lidé doma
i venku se dověděli, že českoslovenští představitelé
nezradili. Byla to útěcha slabá, ale aspoň nějaká, a
o tom, co přijde, nemělo teď ještě smysl uvažovat.
„Nemůžešpřejít most, dokud k němu nedojdeš" říká
americké přísloví.
Naproti mně šel kluk s hrajícím transistorákem.
Spíš ze zvyku jsem se zaposlouchal. Stanice vysílala
česky! Dnes ráno už podruhé: Ten hlas! A už ne dráťák, ale kapesní transistor, k němuž po vlnách
fungujícího vysilače posílal svůj podmanivý baryton
Jeroným Janíček Spojoví technici uvedli vysilače do
chodu!"
V „Černé knize" o tom později její autoři učiní tento
záznam:
„4.30 hod.: Československý rozhlas v Praze začal
normální ranní provoz. Vysílal provolání předsednictva ÚV KSČ a další zprávy a komentáře ke vstupu
cizích vojsk na suverénní československé územi.

V posledním květnovém týdnu se v Západním Berlíně konalo setkání spisovatelů, jehož
myšlenkou byl „Sen o Evropě". Svolali je Lars Gustafsson, Agnes Hellcrová, Gyórgy Konrád,
A. J. Liehm, M. A. Macciochiová, Peter Schneider a Jorge Semprún. Od nás byli pozváni m j.
Ivan Klíma a Ludvík Vaculík, kteří nemohli přijet, ale zaslali své příspěvky. Jeden z nich dnes
otiskujeme.

LUDVIK VACULÍK

Čije svět?
V době, kdy se na většině světa vede základní boj za rovnoprávnost lidí a za demokratický pořádek proti
diktaturám, já se zabývám svou dávnou úvahou, že lidé si nejsou rovni, nemqjí mít stejná práva a že Evropa by
si to měla konečně přiznat a vyvodit z toho důsledek. K této podezřelé a nepopulární myšlence mě čerstvě
přivedlo to, že vinou většiny takzvaného lidu zemřel v péči ministerstva spravedlnosti ČSSR důstojný a čestný
člověk, vězeň Pavel Wonka. A odvažuju seji obhajovat zde proto, žejste mě k tomu povzbudili tím, žejste mezi
témata tohoto setkání zařadili téma „Die beste aller schlechten Regierungsformen" (Nejlepší ze všech
špatných forem vlády). Pochopil jsem to tak, že také vám, některým, platonicky něco vrtá v hlavě a že se bojíte,.
čeho se bojím já. Bojím se, že převaha méně odpovědných, či snad méně lidsky vyspělých lidí během několika
volebních období zničí Evropu: tím míním její přírodu, instituce, kulturu a ducha Evropy, A že v Evropě vymře
„po mozku i po srdci" druh člověka, jenž kleče pokorně na zemi odvažiye se rukama roztrhnout oponu
nebeských sfér, aby zbožnou hlavu strčil drze do vesmíru.
Tady by měl být k mě posile ještě jeden člověk od ti ás: Josef V áchal, spisovatel, malíř, grafik a posměvačný
mystik, jenže on je už dvacet roků mrtvý. Ten kdysi vyjádřil téma vašeho setkání slovy (česky): „Svět se řítí do
ďáblovy řiti" což znamená „Die Welt istaufdem Marsch in des TeufelsArsch*\ čili anglicky „ The worldgoes
fast into devits arše"; ale pravý evropský vzdělanec by ovšem řekl: „Diaboli in nates hiatas ruit aetas."
•

*

*

Tento svět, který je pořád ještě dost pěkný, patři všem. Ale všimněme si, kdo mu den po dni a metr za
metrem dává podobu. Chtěljsem si onehdy koupit běžný prostředek proti bolení hlavy a kolena: nedostaljsem
ho, protože narkomani si z něho začali vytahovat svou drogu. A protože opilci vyhazují z vlaku pivní láhve,
nedá se v posledním typu vozů otevřít okno; ventilace nefunguje zas vinou jiných spoluobčanů. To kvůli vám teď
každého na letišti prohlížejí, zda nemá výbušninu? Když už se, dámy a pánové, necháváte na každý kopec
vytáhnout lanovkou, takže v horách je pomalu víc železa a betonu než dřeva, přestaňte aspoň záludně močit do
bazénu!
Uvádím příklady ze své země, ale myslím, že určití lidé Já jim říkám podřadní — vyřiďtejim, prosím, mou
omluvu—, si všude dobývají téže svobody: zmocnit se toho, cosejimlíbí, azničit, co nemůžou dostat; vynutit si,
co jim hoví, a zakázat, Čemu nerozumějí. Ostatní se jim přizpůsobují: milión lidí se v noci vyhne odlehlým
uličkám a parku pro stovku zločinců. A tak teď v Praze kvůli feťákům není dost čistících prostředků, kvůli
Iqjdákům, kteří zavinili požár v papírně, není v celém státě toaletní papír a kvůli ústřednímu výboru
komunistické strany už čtyřicet let nedostaneme většinu novin ze světa, časopisy, knihy, a neuvidíme některé
filmy. — Čije svět?
Ve všech zemích se společnost snaží potlačit špatné činy tresty. Ale na to je třeba pachatele nejdřív chytit:
proto v obchodních domech, například, jsme všichni sledováni kamerami, umělecké galérie a muzea na nás
nastražily poplašná zařízení, a přestože jsme nikdy neukradli ani svíčku, nacházíme kostely zamčeny neboje
jejich vchod zatažen mříží. — Čije tedy svět?
Nej větší škoda a nebezpečí však nehrozí od tvorů zločinné povahy, vadného mozku a špatné výchovy.
Evropský duch, tedy například úcta k lidské osobnosti, respekt k odlišným lidským skupinám, ohled k místu,
tradicím a zvykům, slábne vinou lidí takzvaně normálních a průměrných, jakých je většina. Oni prosazují
průměrná a krátkodobá řešení, jejich většinový vkus, plazící se přitom před módami, smazává půvab
odlišnosti částí světa. Tito lidé jsou vždy shovívavější k nižším projevům a naopak nedůtkliví k těm, jež je
přesahují. Tento dav, nebo lid, má velikou setrvačnost, ale když se přizpůsobuje, tedy daleko spíše špatným
vzorům: možná proto, že v každém z násje něco špatného, a špatné příklady nám poskytují omluvu. Průměr a
nízkostjsou ve zvláštním sousedství, nebezpečném a účinném. Postavte šlechetně stadión pro sedmdesát tisíc, a
nezbavíte se viny za to, že na něm vybuchne svoboda stovky lidí, pro něžfotbalový gól je dražší než lidský život.
Úroveň lidské většiny, přes její lepší výživu, oblečení a elektronické vybavení, klesá, a všecko — výroba, tisk,
škola, úřady — tomu ustupuje. A já si myslím, že to nemůže být jenom tím, že většina lidí má většinupeněz:je to
hlavně tím, že každá soustava tíhne k sebeupevnění a sebepotvrzeni Řád s chybou stvořený produkuje si už dál
vhodné lidi, a tak „opravuje" svou chybu.
Před čtyřmi lety pustily stranické úřady u nás opatrně do veřejnosti názor, žepro snadnější výuku dětí, pro
hospodářství ipro pokrok vědyje třeba změnit český pravopis: totiž radikálně ho zjednodušit. A uložily určitým
svým lidem, aby takovou reformu připravili Z kulturní veřejnosti však se ozval odpor, takže reforma byla
zatím stažena z programu: myslím, že stranické úřady se rozhodly počkat, až umře ještě víc lidí staré školy a
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přibude jejich nových hlupáků. Přiblížím vám tu otázku na angličtině.: Dejme tomu, že by nějaký reformátor
prosazoval aby se slabiky znějící stejně či podobně také stejně psaly. Barbarský plán byl by zřejmý: smazat
v grafickém obraze jazyka rodokmen slov, a tak zastřít v obecném historickém povědomí vlivy románské,
germánské či keltské. Jedním rázem znehodnotit knihovny. V češtině se grafická podoba jazyka od mluvené
řeči tolik neliší jako v angličtině nebo francouzštině, ale následky byly by stejné. Navíc u nás by stát vydával
novým pravopisem ze Současné a klasické literatury jen to, co by se mu hodilo ke změně naší paměti. Víte, kdo
se prosil o takovou reformu? Učitelé, protože pravopis jim prý ubírá čas potřebný na užitečnější předměty.
A nepochybuju, že kdyby se ta věc dala ke hlasování dnešním mladým rodičům, byli by pro reformu tím víc, čím
hloupější mají děti. Primitivní pravopis se však líbí i matematikům, fyzikům a matematickým lingvistům:
protože se báječně hodí do kompjútrů. Není to zvláštní, jaká přitažlivost vždycky je mezi hloupými lidmi a
chytrými stroji? Z toho spojení však jde hrůza. A k tomu si přidejte režim, který je jako ušitý na většinu
takzvaného lidu. Lidu, proti němuž ani k němuž není odvolání.
Náš politický systém bývá zvenku kritizován, i my ho mnozí kritizujeme pro nedemokratiČnost,
hospodářskou nevýkonnost a pro některé antihumánní projevy. Ale věřte, že je to režim nepochopitelně
většinový. Jako stvořený pro lidi, kteří si ho kdysi stvořili. Ti dva, lid ajeho vláda, sek sobě připodobňují takto:
jeden se druhého bojí, ale vyhovují si v každé krajní nutnosti. Jednou za koliksi let jdou všichni potvrdit svůj
starý nešťastný souhlas, a vláda jednou za přibližně stejnou dobu přidá k penzím sto osmdesát korun nebo tak
nějak. Před několika týdny jsme dostali novou vládu: bez voleb či bez zničující kritiky té předešlé. Jen tak —
ozvěnou na události jinde. Ta vláda není nová v ničem, krom několika jmen. Ve svém programu však ohlásila
jisté investice do životního prostředí, se čtyřicetiletým zpožděním, zvýšila penze o sto osmdesát korun nebo tak
nějak.. .a na víc si nevzpomínám. Ta vláda se totiž krom výroby nezabývá důkladně ničím. A i ty mírné změny
v řízení výroby jsou vymyšleny tak, aby neoslabily moc týchž lidí. Ve vládním programu není jediné vlídné
slovo k věřícím občanům, nic o nápravě následků okupace z roku 1968, o zlepšeníprokurátorské činnosti a
práce soudů, ale to jsme ani nečekali. Vláda schválila mimořádný, dost veliký výdaj na dovoz záchodového
papíru. Neschválila však, protože se tím ani nemíní zabývat, registraci Lidových novin, nezávislého časopisu,
který zakládá skupina novinářů všech ideových směrů.
Je možná úspěch tohoto systému, žejsou všichni naježeni, oblečeni a nikdo nespí na ulici. Proto tu nikdo
neprotestuje: nikdo, na koho by se musel brát ohled Vznikl homogenní lid, jenž ve svých jednotlivcích reaguje
stejně, ale není to žádná obec nebo kolektiv se společnou vůlí. Pod ránou se hned rozpadá na uhýbqjící
jednotlivce. Je to prostě množství lidi. Režim se oproti svým začátkům zlepšil: není už tak krutý, protože nemá
ke komu. Kdo si na nic nestěžuje, nemá si nač stěžovat Vady režimu, jenž uspokojuje základní potřeby lidí,
jsou jaksi kvalitnější: unikly většině a jeví se jen lepším lidem, a i z těch se jen málo odváží protestu.
Pavel Wonka se při minulých volbách ohlásil jako protikandidát: otevřeně. Říkal a psal, co si myslel.
DostaHl měsíců, ty si mohl odsedět a žít dál, nějak. Jenže Wonka to celé vzaljinak: neuznal rozsudek, odmítl
se chovat jako vězeň, a za dva roky ze zdravého silného, pětatřicetiletého chlapa byla troska. On se dokonce
odmítl chovat i jako propuštěný z vězení: odmítl sepravidelně hlásit. Přivezli ho k soudu, tam zas řekl „Ne", už
jen šeptem, a místo do nemocnice dali ho do vězení, kde přijal trest smrti, k němuž ho odsoudil ten, kdo ho
odsoudil k těm 21 měsícům. Wonka postavil věc tak, jak pro nás všecky stojí. Jen kdo z nás ji tak na sebe
vezme? — Pozvali jste mě do Berlína. Nemám pas. Požádám, nedají mi ho. Půjdu přes hranici bez něho,
zavolqjí „Stůj", řeknu „Ne", zastřelí mě. Trest smrti Přece nepřijmu už ten vynesený, jenom někde uskladněný
trest smrtil Za co? Abychom se viděli? Mně tak moc neudělali, že mě —jednu osobu — nepustili. Vám udělali
víc: nevidím vás, nevím, kolik vás tam je, ale vám, dokonce přes hranice a bez jakékoli pravomoci, zakázali
mne! Teď ta věc stojí tak i pro vás. Konečná stanice evropské demokracie!
Já teď asi nejsem úplně spravedlivý, já vím. Ktomu lidu, který mívá také úžasné chvíle vzepětí, ani—snad
— k té vládě; ti lidé ani nevědí, že na svůj úkol nestačí... že totiž ten úkol, vládnout, je nad lidskou sílu.
*

*

*

Jsme po generace vedeni k myšlence o rovnosti lidí, o směrodatné vůli většiny. Pro nijsou odprvní třídy ve
školách nadanější děti zdržovány ve vývoji méně nadanými. Proto citlivý mladý člověk se dlouho trápí tím, jak
srovnat svou ctižádost, touhu a potřebu s míněním kolektivu, sprospěchem obce. Bezohledný se kolektivu buď
vyhne; nebo se zaň schová, Či ho zneužije k svému úmyslu.
Každých pár let nám slavné demokracie hrají napínavé a zábavné, ale i pohoršlivě divadlo: volby
prezidenta. Před voliči stojí vždycky několik kandidátů, mezi nimiž by každý soubor moudrých lidí
nepochybně vybral nevhodnějšího: kdyby to byla jen otázka kvality kandidáta. Jenže je tu jedno veliké veto:
prezidenta pro moudré lidi musejí schválit také hlupáci — To je totéž, jako kdyby vesmírná loď směla vyletět,
teprv až já vypočítám Houstonu její dráhu.
Občanem se nikdo nerodí Každý se rodí jen členem své rodiny, a ani tam není hned rovnoprávný.
Občanem se stává pomalu, jak začíná chápat své okolí: občanem obce, svého krqje, státu. A ne každý občan
státu je občanem Evropy. Neměl by tedy člověk nabývat občanských práv postupně? Uvažme, kdy asi začíná
člověk chápat obec, její problémy, organizaci, a mít na ně platný názor. Tehdy by měl dostat volební právo
obecni Podle své práce, svého jednání a podle vážností by pak občan obce nabýval vyššího práva: zemského?
národního? státního? Mohl by ho nabývat buď automaticky, nebo na návrh obce, či na svou žádost Kdyby to
bylo automaticky, mohl by někdo vznášet námitky. Kdyby to bylo na vlastní žádost Je možně, že někdo by o ně
ani nežádal vždyť mnozí dobří a rozumní lidé se nechtějí do politiky plést, protože jí nerozumějí, nechtějí
rozumět, obtěžuje je. Každý trestný čin by znamenal zbavení volebního práva: tedy
podvodnícizloději,
vrahově a špatni spisovatelé by nemohli do veřejných věci mluvit — Vím, že můj návrhje opovážlivý. Ale zdálo
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se mi správné, když pořád říkám, co je špatné, abych také něco navrhl. Zdá se mi, že takový systém by
napomohl tomu, aby se veřejně věci dostávaly do rukou způsobilejších lidu
To by bylo, co se týče nejlepší ze všech špatných forem vlády. Co se pravopisu týče, tedy jsem také proti
dnešnímu většinovému teroru školy a pro demokrafičtějši způsob: Správný pravopis byl by předveden a
nabídnut všem, ale každý by měl právo psát takovým, jak vysoko by to v něm dotáhl. Zakázal bych vůbec
traumatizovat slabší žáky stálým porovnáváním s těmi, kteří se bez vlastni zásluhy, jen z rozmaru přírody učí
snadno. Ty výtečníky, kvůli nimž ostatní dostávají čtverky a pětky, bych poslal do zvláštních škol, kdebyproně
byla připravena rovnoprávná námaha.
Velice, ale velice často si říkám: kamse, prosím vás, poděli všichni ti lidé, co ve starší Evropě byli čeledíny
a kočími, služkami a pradlenami, nádeníky bez řemesla, tuláky, pasáky dobytka, ale také kramáři, ponocní,
posluhové, písaři a potulní zpěváci. Měli ve společenské stavbě své místo: dobré, hroši, špatné... ale přesné.
Myslím si, ale nevím, zda to neníjen vliv mé špatné četby dobré literatury, že tito lidé většinou měli svůj obraz
světa, který byl úplný: zmenšený, ale úplný, a že ho přijali. Měli tedy svou sociologii, filozofii, dokonce
kosmogonii, zařadili se do ní, ba snad v ní i panovali. Kočí přece měl nač být hrdý: na dobré koně a pěkně
vystrojený vůz. Kam se lidé tohoto vybaveni dostali dnes? Co jim dává dnešní život?
Nevíme, nepoznáme je. Ale svět je plný lidí, kteří svůj svět odmítají přijmout. Velký svět, jetiž se k nim
všemi způsoby dere, nechápou, s malým se nespokojí. Tito nádeníci továren, pradlenky módních a
kosmetických salónů, posluhové úřadů se chytají všeho, co je zdánlivě přeřazuje výš: motorů, elektroniky,
politických stran, drog a zbraní. Ale svět jim naopak uniká, a nám také.
Z Afriky se dovídáme, o kolik kilometrů každého roku postoupí poušť, a z Brazílie, kolik kilometrů
deštného pralesa se kácí, vypaluje, proměňuje v silnice a mono kulturní plantáže. Vědí lidé tam i tam o souvislosti těchto úkazu? Smíme čekat, až to pochopí většina z nich a ustaví vládu, tam i tam, jež by byla schopna
zastavit ten děj?
A co se evropské demokracie týče, jsem pro to, aby si konečně poručila: Perte zas v potoce, pradlenky!
Přestaňte hlasovat, aby muži prali s vámi. Jde o mnohem víc.

Bože, chraň Gorbačova*. .
Publicistická vystoupeni Vasila Bilaka nejsou příliš
četná, ale vždy osvěžující. Jak se říká: co slovo, to
perla. Zlatý fond stalinistické, antireformní a antidemokratické apologetiky brežněvovské ražby obohatil
brzy po invazí křehkým dílkem, nazvaným „Pravda
zůstala pravdou", ve kterém v duchu neblaze proslulého Poučení ospravedlňoval svůj postoj i postoj svých
kompliců, kteři se v roce 1968 pod Brežněvovou
ochrannou rukou a pod jeho moudrým vedením postavili na obranu neostalinismu proti československým
představitelům reformy — i za cenu okupace země
cizími vojsky.
Nezapomenutelným zůstal i Bilakův rozhovor pro
časopis Der Spiegel. V něm sdělil lidstvu, že „korupce
přece nevyrůstá z našeho systému" a , je pozůstatkem
buržoazní éry". Nehoráznost tohoto tvrzení zvláště
vyniká ve světle současných sovětských odhalení o
povaze „reálného socialismu", o zkorumpovanosti
modelového sovětského systému za B režněvovy éry,
sahající od Brežněvovy rodiny a ministra vnitra SSSR
přes členy vlád svazových republik až po vedoucí pracovníky obchodní sítě. To, co vyšlo najevo v Uzbekistánu, se vymyká jakýmkoli představám; jde přitom
o zemi, která žádnou „buržoazní éru" neprožila
(pokud je to Bilakovi známo).
Otřesné bylo Bilakovo tvrzení, že „ani jedna jediná
skutečně významná, uznávaná vědecká, umělecká,
kulturní, hospodářská či politická osobnost republiku
neopustila". Věděl Bilak vůbec, o čem mluví? Z významných Čechů a Slováků z řad inteligence, kteří se smutkem v srdci opustili republiku, protože jim nic jiného
nezbývalo, chtěli-li mít vůbec možnost pracovat ve
svém oboru, a kteří působí v cizině, by bylo možno

sestavit profesorské sbory nejméně tří univerzit, a to na
takové úrovni, o jaké se dnešní trapně zdevastované
Karlově univerzitě ani nezdá!
A o českých a slovenských spisovatelích a filmařích v exilu Bilak patrně nikdy neslyšel ani nečetl. Co
vlastně čte — kromě tajných hlášení Státní bezpečností?
Bilakův výrok, že „pivo je pro nás jako chleba"
zajisté potěšil tisíce nešťastných rodin, jejichž příslušníci (často živitelé) propadli alkoholismu a potácejí se
večer co večer ze zaplivaných hospod rovnou do postele. Je to výrok hodný Bilakova génia, výrok vpravdě
státnický, svou hloubkou a mravním nábojem usilující
o překonání Masaiykova hesla: „Tábor je náš program."
Kdepak Tábor! Pivo!
Jaká škoda, že bratislavské Pravdě nedovolili pokračovat v otiskování Bilakových vzpomínek! „Milníky
mého života" by měly vyjít co nejdříve celé, buď
v oficiálním nakladatelství, nebo aspoň v samizdatu.
Jisté by se záhy našel nakladatel i v cizině, který by
z nich udělal světový bestseller. O obsahu ukázek, jež
jsou věrným zrcadlem prosté a nekomplikované autorovy duše, se už psalo. Konstatujme jen, že jsme se
stali svědky v dějinách bezprecedentního případu:
prvnímu ideologovi republiky zarazili otiskování jeho
,,chef ďoeuvre" v zemi, kde oficiálně neexistuje cenzura a kde prý „pravda zůstala pravdou". Škoda, že se
naše otupělá veřejnost nezmohla na hromadný protest
proti umlčováni svého oblíbeného autora; vždyť o
dobrý humor je v našich luzích a hájích chronická
nouze a na nástěnky není co vyvěšovat.
Letos popsal Vasil Bilak celou stránku Rudého
práva na pozoruhodné téma: společný evropský dům.
Společný evropský dům je neobyčejné pěkný nápad, a
je třeba za něj pochválit Ambarcumova, který údajné
tuto ideu Gorbačovovi vnukl. Který Evropan by rád
nebydlel ve společném domě v dobré vůli se sousedy,
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přibude jejich nových hlupáků. Přiblížím vám tu otázku na angličtině: Dejme tomu, že by nějaký reformátor
prosazoval, aby se slabiky znějící stejně či podobně také stejně psaly. Barbarský plán byl by zřejmý: smazat
v grafickém obraze jazyka rodokmen slov, a tak zastřít v obecném historickém povědomí vlivy románské,
germánské či keltské Jedním rázem znehodnotit knihovny. V češtině se grafická podoba jazyka od mluvené
řeči tolik neliší jako v angličtině nebo francouzštině, ale následky byly by stejně. Navíc u nás by stát vydával
novým pravopisem ze Současné a klasické literatury jen to, co by se mu hodilo ke změně naší paměti. Víte, kdo
se prosil o takovou reformu? Učitelé, protože pravopis jim prý ubírá čas potřebný na užitečnější předměty.
A nepochybuju, že kdyby se ta věc dala ke hlasování dnešním mladým rodičům, byli bypro reformu tím víc, čím
hloupější mají děti. Primitivní pravopis se však líbí i matematikům, fyzikům a matematickým lingvistům:
protože se báječně hodí do kompjútrů. Není to zvláštní, jaká přitažlivost vždycky je mezi hloupými lidmi a
chytrými stroji? Z toho spojení však jde hrůza. A k tomu si přidejte režim, který je jako ušitý na většinu
takzvaného lidu. Lidu, proti němuž ani k němuž není odvolání.
Náš politický systém bývá zvenku kritizován, i my ho mnozí kritizujeme pro nedemokratičnost,
hospodářskou nevýkonnost a pro některé antihumánní projevy. Ale věřte, že je to režim nepochopitelně
většinový. Jako stvořený pro lidi, kteří si ho kdysi stvořili. Ti dva, lid ajeho vláda, sek sobě připodobňují takto:
jeden se druhého bojí, ale vyhovují si v každé krajní nutnosti. Jednou za koliksi let jdou všichni potvrdit svůj
starý nešťastný souhlas, a vláda jednou za přibližně stejnou dobu přidá k penzím sto osmdesát korun nebo tak
nějak. Před několika týdny jsme dostali novou vládu: bez voleb či bez zničující kritiky té předešlé. Jen tak —
ozvěnou na události jinde. Ta vláda není nová v ničem, krom několika jmen. Ve svém programu však ohlásila
jisté investice do životního prostředí, se čtyřicetiletým zpožděním, zvýšila penze o sto osmdesát korun nebo tak
nějak.. .a na víc si nevzpomínám. Ta vládase totiž krom výroby nezabývá důkladně ničím. A i ty mírnézměny
v řízení výroby jsou vymyšleny tak, aby neoslabily moc týchž lidí. Ve vládním programu není jediné vlídné
slovo k věřícím občanům, nic o nápravě následků okupace z roku 1968, o zlepšeníprokurátorské činnosti a
práce soudů, ale to jsme ani nečekali. Vláda schválila mimořádný, dost veliký výdaj na dovoz záchodového
papíru. Neschválila však, protože se tím ani nemíní zabývat, registraci Lidových novin, nezávislého časopisu,
který zakládá skupina novinářů všech ideových směrů.
Je možná úspěch tohoto systému, že jsou všichni naježeni, oblečeni a nikdo nespí na ulici. Proto tu nikdo
neprotestuje; nikdo, na koho by se musel brát ohled Vznikl homogenní lid, jenž ve svých jednotlivcích reaguje
stejně, ale není to žádná obec nebo kolektiv se společnou vůlí. Pod ránou se hned rozpadá na uhýbající
jednotlivce. Je to prostě množství lidí. Režim se oproti svým začátkům zlepšil: není už tak krutý, protože nemá
ke komu. Kdo si na nic nestěžuje, nemá si nač stěžovat: Vady režimu, jenž uspokojíme základní potřeby lidí,
jsou jaksi kvalitnější: unikly většině a jeví se jen lepším lidem, a i z těch se jen málo odváží protestu.
Pavel Wonka se při minulých volbách ohlásil jako protikandidát: otevřeně. Říkal a psal, co si myslel.
Dostal 21 měsíců, ty si mohl odsedět a žít dál, nějak. Jenže Wonka to celé vzaljinak: neuznal rozsudek, odmítl
se chovat jako vězeň, a za dva roky ze zdravého silného, pětatřicetiletého chlapa byla troska. On se dokonce
odmítl chovat ijako propuštěný z vězení: odmítl se pravidelně hlásit. Přivezli ho k soudu, tam zas řekl „Ne", už
jen šeptem, a místo do nemocnice dali ho do vězení, kde přyal trest smrti, k němuž ho odsoudil ten, kdo ho
odsoudil k těm 21 měsícům. Wonka postavil věc tak, jak pro nás všecky stojí. Jen kdo z nás ji tak na sebe
vezme? — Pozvali jste mě do Berlina. Nemám pas. Požádám, nedají mi ho. Půjdu přes hranici bez něho,
zavolají,,Stůj", řeknu „Ne", zastřelí mě. Trest smrti. Přece nepřijmu už ten vynesený, jenom někde uskladněný
trest smrti! Za co? Abychom se viděli? Mně tak moc neudělali, že mě — jednu osobu — nepustili. Vám udělali
via nevidím vás, nevím, kolik vás tam je, ale vám, dokonce přes hranice a bez jakékoli pravomoci, zakázali
mne! Teď ta věc stojí tak i pro vás. Konečná stanice evropské demokracie!
Já teď asi nejsem úplně spravedlivý, já vím. K tomu lidu, který mívá také úžasné chvíle vzepětí, ani—snad
— k té vládě; ti lidé ani nevědí, že na svůj úkol nestačí... že totiž ten úkol, vládnout, je nad lidskou sílu.
* * *

Jsme po generace vedeni k myšlence o rovnosti lidi, o směrodatné vůli většiny. Pro nijsou od první třídy ve
školách nadanější děti zdržovány ve vývoji méně nadanými Proto citlivý mladý člověk se dlouho trápí tím, jak
srovnat svou ctižádost, touhu a potřebu s míněním kolektivu, s prospěchem obce. Bezohledný se kolektivu buď
vyhne; nebo se zaň schová, či ho zneužije k svému úmyslu.
Každých pár let nám slavné demokracie hrají napínavé a zábavné, ale i pohoršlivé divadlo: volby
prezidenta. Před voliči stoji vždycky několik kandidátů, mezi nimiž by každý soubor moudrých lidí
nepochybně vybral nevhodnějšího: kdyby to byla jen otázka kvality kandidáta. Jenže je tu jedno veliké veto:
prezidenta pro moudré lidi mu sejí schválit také hlupáci. — To je totéž, jako kdyby vesmírná loď směla vyletět,
teprv až já vypočítám Houstonu její dráhu.
Občanem se nikdo nerodí. Každý se rodí jen členem své rodiny, a ani tam není hned rovnoprávný.
Občanem se stává pomalu, jak začíná chápat své okolí: občanem obce, svého kraje, státu. A ne každý občan
státu je občanem Evropy. Neměl by tedy člověk nabývat občanských práv postupně? Uvažme, kdy asi začíná
člověk chápat obec, jqí problémy, organizaci, a mít na ně platný názor. Tehdy by měl dostat volební právo
obecni Podle své práce, svého jednání a podle vážností by pak občan obce nabýval vyššího práva: zemského?
národního? státního? Mohl by ho nabývat buď automaticky, nebo na návrh obce, či na svou žádost. Kdyby to
bylo automaticky, mohl by někdo vznášet námitky. Kdyby to bylo na vlastni žádost, je možné, že někdo by o ně
ani nežádat vždyť mnozí dobří a rozumní lidé se nechtějí do politiky plést, protože jí nerozumějí, nechtějí
rozumět, obtěžuje je. Každý trestný čin by znamenal zbavení volebního práva: tedy
podvodnícizloději,
vrahové a špatní spisovatelé by nemohli do veřejných věcí mluvit. — Vím, že můj návrhje opovážlivý. Ale zdálo
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se mi správné, když pořád říkám, co je špatné, abych také něco navrhl Zdá se mi, že takový systém by
napomohl tomu, aby se veřejné věci dostávaly do rukou způsobilýších lidi
To by bylo, co se týče nejlepší ze všech špatných forem vlády. Co se pravopisu týče, tedy jsem také proti
dnešnímu většinovému teroru školy a pro demokratičtější způsob: Správný pravopis byl by předveden a
nabídnut všem, ale každý by měl právo psát takovým, jak vysoko by to v něm dotáhl Zakázal bych vůbec
traumatizovat slabší žáky stálým porovnáváním s těmi, kteří se bez vlastní zásluhy, jen z rozmaru přírody učí
snadno. Ty výtečníky, kvůli nimž ostatní dostávají čtverky a pětky, bych poslal do zvláštních škol, kde by pro ně
byla připravena rovnoprávná námaha.
Velice, ale velice často si říkám: kam se, prosím vás, poděli všichni ti lidé, co ve starší Evropě byli čeledíny
a kočími, služkami a pradlenami, nádeníky bez řemesla, tuláky, pasáky dobytka, ale také kramáři, ponocni,
posluhové, písaři a potulní zpěváci. Měli ve společenské stavbě své místo: dobré, hroší, špatné... ale přesné.
Myslím si, ale nevím, zda to neníjen vliv mě špatné četby dobré literatury, že tito lidé většinou měli svůj obraz
světa, který byl úplný: zmenšený, ale úplný, a že ho přijali. Měli tedy svou sociologii, filozofii, dokonce
kosmogonii, zařadili se do ní, ba snad v ní i panovali. Kočí přece měl nač být hrdý: na dobré koně a pěkně
vystrojený vůz. Kam se lidé tohoto vybavení dostali dnes? Co jim dává dnešní život?
Nevíme, nepoznáme je. Ale svět je plný lidí, kteří svůj svět odmítqfí přijmout. Velký svět, jenž se k nim
všemi způsoby dere, nechápou, s malým se nespokojí. Tito nádeníci továren, pradlenky módních a
kosmetických salónů, posluhové úřadů se chytají všeho, co je zdánlivě přeřazuje výš: motorů, elektroniky,
politických stran, drog a zbraní. Ale svět jim naopak uniká, a nám také.
Z Afriky se dovídáme, o kolik kilometrů každého roku postoupí poušť, a z Brazílie, kolik kilometrů
deštného pralesa se kácí, vypaluje, proměňuje v silnice a monokulturní plantáže. Vědí lidé tam i tam o souvislosti těchto úkazů? Smíme čekat, až to pochopí většina z nich a ustaví vládu, tam i tam, jež by byla schopna
zastavit ten děj?
A co se evropské demokracie týče, jsem pro to, aby si konečně poručila: Perte zas v potoce, pradlenkyl
Přestaňte hlasovat, aby muži prali s vámi. Jde o mnohem víc.

Bože, chraň Gorbačova .. .
Publicistická vystoupeni VasilaBilaka nejsou příliš
četná, ale vždy osvěžující. Jak se říká: co slovo, to
perla. Zlatý fond stalinistické, antireformní a antidemokratické apologetiky brežněvovské ražby obohatil
brzy po invazi křehkým dílkem, nazvaným „Pravda
zůstala pravdou", ve kterém v duchu neblaze proslulého Poučení ospravedlňoval svůj postoj i postoj svých
kompliců, kteři se v roce 1968 pod Brežněvovou
ochrannou rukou a pod jeho moudrým vedením postavili na obranu neostalinismu proti československým
představitelům reformy — i za cenu okupace země
cizími vojsky.
Nezapomenutelným zůstal i Bilakův rozhovor pro
časopis Der Spiegel. V něm sdělil lidstvu, že „korupce
přece nevyrůstá z našeho systému" a , je pozůstatkem
buržoazní éry". Nehoráznost tohoto tvrzení zvláště
vyniká ve světle současných sovětských odhalení o
povaze „reálného socialismu", o zkorumpovanosti
modelového sovětského systému za B režněvovy éry,
sahající od Brežněvovy rodiny a ministra vnitra SSSR
přes členy vlád svazových republik až po vedoucí pracovníky obchodní sítě. To, co vyšlo najevo v Uzbekistánu, se vymyká jakýmkoli představám; jde přitom
o zemi, která žádnou „buržoazní éru" neprožila
(pokud je to Bilakovi známo).
Otřesné bylo Bilakovo tvrzeni, že „ani jedna jediná
skutečně významná, uznávaná vědecká, umělecká,
kulturní, hospodářská či politická osobnost republiku
neopustila". Věděl Bilak vůbec, o čem mluví? Z významných Čechů a Slováků z řad inteligence, kteřise smutkem v srdci opustili republiku, protože jim nic jiného
nezbývalo, chtěli-li mít vůbec možnost pracovat ve
svém oboru, a kteří působí v cizině, by bylo možno

sestavit profesorské sbory nejméně tří univerzit, a to na
takové úrovni, o jaké se dnešní trapně zdevastované
Karlově univerzitě ani nezdá!
A o českých a slovenských spisovatelích a filmařích v exilu Bilak patrně nikdy neslyšel ani nečetl. Co
vlastně čte — kromě tajných hlášení Státní bezpečností?
Bilakův výrok, že „pivo je pro nás jako chleba"
zajisté potěšil tisíce nešťastných rodin, jejichž příslušníci (často živitelé) propadli alkoholismu a potácejí se
večer co večer ze zaplivaných hospod rovnou do postele. Je to výrok hodný Bilakova génia, výrok vpravdě
státnický, svou hloubkou a mravním nábojem usilující
o překonání Masarykova hesla: „Tábor je náš program."
Kdepak Tábor! Pivo!
Jaká škoda, že bratislavské Pravdě nedovolili pokračovat v otiskování Bilakových vzpomínek! „Milníky
mého života" by měly vyjít co nejdříve celé, buď
v oficiálním nakladatelství, nebo aspoň v samizdatu.
Jisté by se záhy našel nakladatel i v cizině, který by
z nich udělal světový bestseller. O obsahu ukázek, jež
jsou věrným zrcadlem prosté a nekomplikované autorovy duše, se už psalo. Konstatujme jen, že jsme se
stali svědky v dějinách bezprecedentního případu:
prvnímu ideologovi republiky zarazili otiskování jeho
,,chef ďoeuvre" v zemi, kde oficiálně neexistuje cenzura a kde prý „pravda zůstala pravdou". Škoda, že se
naše otupělá veřejnost nezmohla na hromadný protest
proti umlčování svého oblíbeného autora; vždyť o
dobrý humor je v našich luzích a hájích chronická
nouze a na nástěnky není co vyvěšovat.
Letos popsal Vasil Bilak celou stránku Rudého
práva na pozoruhodné téma: společný evropský dům.
Společný evropský dům je neobyčejně pěkný nápad, a
je třeba za něj pochválit Ambarcumova, který údajně
tuto ideu Gorbačovovi vnukl. Který Evropan by rád
nebydlel ve společném domě v dobré vůli se sousedy,
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v naprosté pohodé, bez hádek, půtek, střetnuti a nepřátelství? A ovšem bez ostnatých drátů, minových polí,
odposlouchávacích zařízeni, napíchnutých telefonů a
tajné policie ve sklepé . . .
Postavil-li se však tak vehementně za tuto myšlenku právě Vasil Bilak, vykonal pro ni medvědí službu, a
od samého počátku ji tím zdiskreditoval. Jak může
beze studu propagovat souladné soužití ve společném
evropském domě představitel těžce kompromitovaného
režimu, který se v dosavadním evropském domě žabaří kádoval a tvoří v něm pomalu už jen jediný izolovaný a téměř hermeticky uzavřený ostrov, konzervující
reakci, tmářstvi, primitivismus a neostalinismus?
Stačí pohled na československé hranice s Německou
spolkovou republikou a neutrálním Rakouskem — a
každému je jasné, jak si poměry v evropském domě
představovala a představuje vrchnost v ČSSR. Není
tomu tak dávno, co čs. pohraničníci (zajisté vychovávaní ve společném evropském duchu) zastřelili přes
hranice starého muže, který na německém území sbíral
houby. Kolik incidentů už vyprovokoval režim, živený
třídní nenávistí a strachem z „infiltrace" a otevřených
styků na hranicích?
Avšak nejde jen o to. Celá dlouhá léta propaguje čs.
vedení zcela jednostrannou orientaci na Sovětský svaz
ve všech oblastech, a zejména v hospodářství. Na ten
Sovětský svaz, který nyní prochází očistnou lázní glasnosti, v jejímž rámci vycházejí najevo otřesné skutečnosti, týkající se prakticky všech úseků sovětského
života. Každému je dnes jasné, že Československo se
jak v ekonomice, tak v nadstavbě téměř výlučně orientovalo na zemi deformovaného socialismu (viz sovětské
prameny), nacházející se v totální stagnaci a ohrožené
agónii, na zemi zoufale zaostalého průmyslu a zemědělství, vědy, techniky, školství, zdravotnictví, dopravy i
ideologie — a předním představitelem této zhoubné
jednostranné orientace byl právě Vasil Bilak. Stejné
jako čs. hromadné sdělovací prostředky podávaly soustavně zkreslený obraz kapitalistického Západu (zveličovaly neduhy a bagatelizovaly úspěchy), líčily neustále v růžových barvách ten Sovětský svaz, o jehož
strašných problémech si štěbetali už dávno všichni
vrabci na střechách. Cožpak Bilak při svých častých
zájezdech do SSSR vůbec neviděl realitu sovětského
života? Pohyboval se skutečně jen ve stranických
vilách, dačách a sanatoriích, nebo měl na očích vlčí
mlhu? Řekl snad někdy svému drahému příteli a soudruhovi Brežněvovi, že by s tím měl něco dělat, když
nám Brežněv tak suverénně „radil" v roce 1968, jak
má vypadat socialismus?
V posledních letech se občas v čs. mediích začaly
objevovat poněkud objektivnější pohledy na západní
státy, přesto však Čs. občan, kterému se poprvé
v životě umožní překročit hranice do N SR, pohybuje
se tam jak „ A l e n k a v říši divů" a proklíná nesvědomitost čs. propagandy.
Leč vraťme se zpátky ke „společnému evropskému
domu", do kterého se Vasil Bilak tak nadšeně cpe. Co
pro dobré občanské soužití v takovém domě už udělal
— kromě článku v RP?
Poměrně značná část čs. území je pokryta televizním signálem z NSR a Rakouska. Na rozdíl např. od
Jugoslávie, která je v podobné situaci a kde jsou
v tisku běžně uveřejňovány programy „západních"
vysílačů, v ČSSR se tyto programy netisknou . Zde se
lze seznámit pouze s programy „televize našich přátel".
Už z tohoto rozlišujícího titulkuje patrno, že ostatní,
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jejichž programy k nám pronikají, žádní „přátelé"
nejsou, a programy „nepřátel" samozřejmě netiskneme.
Je to ovšem zase pštrosí politika: kdo chce, získá je
jinou cestou. Vídeňská „Volksstimme" má aspoň
postaráno o slušný odběr v ČSSR.
V poslední době se začal sporadicky objevovat
v některých interhotelích a na letišti zahraniční nekomunistický tisk. Na letišti je pro jistotu zastrčen
v pozadí novinového kiosku tak, aby jej náhodou nikdo
kolemjdoucí nespatřil a nepojal úmysl si nějaký výtisk
koupit. Z těch pár exemplářů proto většina zbývá, a
tato remitenda pak slouží jako argument Co povídáte,
vždyť my to dovážíme, ale není o to zájem! Jinak i tam,
kam chceme získat západní návštěvníky, například
v lázeňských budovách a penziónech a v restauracích a
kavárnách, jež navštěvují cizinci, musí se hosté spokojit s Neues Deutschland, MorningStar, L'Humanité a
Volksstimme. Ze všeho ostatního nám zřejmě hrozí
„ideodiverze" — termín zřejmě československé provenience.
Zde budiž podotknuto, že potřebu většího přístupu
k západním časopisům Rusové už před pár lety pochopili: Nevychází rusky jenom Burda, nýbrž vydávají už
dosti dlouho doslovný ruský překlad vynikajícího amerického časopisu „Scientific American".
Požádáte-li v některém západočeském hotelu číšníka, aby vám ve veřejné restaurační místnosti vyladil
některou západoněmeckou stanici, když česká buď
nevysílá anebo vysílá něco zcela nezáživného, zdvořile vám sdělí, že pouštět ve veřejných místnostech
západní televizní stanice je zakázáno. Společný dům?
V Praze vychází každý měsíc Kulturní přehled, ve
kterém se kromě jiného dovíte, co pro vás přichystala
kulturní střediskaNDR,PLR,MLR,Kuby,Bulharska.
Nikdy ani slovo o pestré a zajímavé aktivitě kulturních odděleni zastupitelských úřadů Francie a Itálie,
kterým naše úřady toleruji veřejné promítáni vybraných filmů, pořádání výstav a koncertů, ba i jazykové
kursy. Kulturní veřejnost se o těchto programech musí
dovídat jinými cestami, protože oficiální kulturní přehled, vydávaný Pražskou informační službou, o nich
nic neví a zřejmě vědět nesmi. Není pochyb o tom, že
také zastupitelské úřady jiných západních zemi (Rakousko, NSR, USA, Velká Británie) by rády provozovaly kulturní a informační činnost pro širší veřejnost. Zatím jim to však není umožňováno, s některými
se prý (pomalu) jedná. Společný evropský dům?
Jednou ze závažných překážek hospodářského rozvoje Československa, stejné jako rozvoje turistického
ruchu, kulturní a jiné spolupráce, je ubohá znalost
cizích jazyků mezi čs. obyvatelstvem. Ve srovnáni
např. s Holanďany, Dány, Rakušany a jinými příslušníky malých a středních národů — včetně Čechoslováků, dávno dávno tomu —jsme prosté v cizích jazycích negramotní. Tristní je, že úroveň jazykové výuky
je u nás taková, že jenom málokterý absolvent střední ,
ba i vysoké školy se slušně dohovoří v ruštině, ačkoli
měl tento jazyk v rozvrhu hodin třeba osm let.
Ne, že by lidé neměli zájem. Avšak získat přistup
k jazykovému studiu není snadné. Jazykové školy
absolutně nejsou s to vyhovět zájmu veřejnosti, dobrých
učebnic je nedostatek, stejné i slovníků (jejichž úroveň
je ostatně většinou nevalná). A tak naše inteligence je
převážné němá v angličtině, v němčině, ve francouzštině — tedy v jazycích, v nichž jsou publikovány stohy
knih, bez jejichž znalosti (zejména v technických
oborech) se moderní člověk neobejde. Pokud se bez

nich obejit musí, zůstává beznadějně pozadu.
Jedním z důvodů, proč intelektuální úpadek v Německé demokratické republice nedosáhl dosud takové
hloubky jako u nás, je to, že se tam mluví německy a že
tamním občanům je tím otevřen přistup k literatuře,
televizním a rozhlasovým programům a jiným informačním zdrojům z Německé spolkové republiky a
Západního Berlína.
Jaký je poměr oficiálních míst k tomuto závažnému
problému (lidé jako Bilak to patrně za problém nepovažují, negramotnost je přece spolehlivá obrana proti
„ideodi verzi"), svědčí např. skutečnost, že Čs. televize odvysílala v sezóně 1987/88 jediný kurs angličtiny (převzatý od Poláků), a zařadila jej velmi důmyslně každé pondělí na 23. hodinu. Už jste viděli
člověka, který ráno v pět nebo šest vstává, a který je
schopen se těsně před půlnoci soustředit na studium
cizího jazyka? Není to dobrá ilustrace potenciálního
čs. přínosu ke „společnému evropskému domu"?
V této souvislosti sluší připomenout, že za první
republiky u nás existovaly střední cizojazyčné školy.
Samozřejmé německé (těch bylo v roce 1935 90), ale
bylo v Praze i gymnázium francouzské a anglické,
přístupné dětem českých a slovenských rodičů, ze kterých vycházeli abiturienti s dobrou znalosti příslušných jazyků. Kde je těmto školám konec? Nestálo by
za uváženi je obnovit? A co stipendijní místa v zahraničí?
Světové hospodářství (tedy ta jeho část, která funguje) se vyznačuje multinacionálním charakterem.
V amerických podnicích působí stovky Japonců, Němců, Angličanů, Italů, v západním Německu nejsou
vzácní američtí a japonští inženýři, tak je tomu i
v Anglii, ve Francii, v Itálii, v Holandsku, Dánsku,
Rakousku. Lidová Čina používá služeb zkušených
západoněmeckých manažerů, kteří doma odešli do důchodu, a ještě odevzdávají velký kus práce pro čínskou ekonomiku. Zkrátka — nikde, kde se vládne a řídí
inteligentně a racionálně, se neuzavíraji spolupráci
cizích expertů tam, kde se nedostává vlastních. Neexistuje kádrová autarkie, trh odborníků nezná hranic.
Československo se však už dlouho chová, jako by na
všechno stačilo samo, jako by vlastními experty oplývalo. Mezi našimi „odborníky", konstruktéry, projektanty, technology, manažery je převaha takových,
kteří mají „kádrové předpoklady4 4 a nomenklaturní
zařazeni, zato však minimální schopnosti a vědomosti.
Proč neusiluji naše přední podniky o angažováni
skutečně špičkových expertů, kteří by nám dalipříklad
v řídicích metodách, v práci s počítači, kteří by k nám
přenesli progresivní technologii, otevřeli nám oči,
předali své zkušenosti? Uvažoval o tom například
Bilak, který má na starosti mezinárodní styky? Už
několikrát si postěžoval, že jen nepatrné procento
našich výrobků obstojí v mezinárodní konkurenci.
Přes všechny perestrojkové šarády to nebude jiné,
dokud se budeme vařit ve vlastni šťávě a dokud se nám
nedostane pomoci od lidí, kteří se ocitli ve výrobě na
hony před námi (na to nestačí pár licencí a ,joint
ventures"). Ve společném evropském domě by to mělo
být samozřejmostí.
Vzhledem ke všem těmto — a mnoha jiným—okolnostem vyzníváBilakovo vystoupeni, propagující „společný evropský dům" jako špatný vtip. Budou-li
Gorbačovovi v jeho chvályhodné aktivitě stát po boku
lidé, jako je V asii Bilak, lidé totálně kompromitovaní
před československou a zahraniční veřejnosti pro svou

minUlou stalinskou, neostalinskou, konzervativní a
antireformni činnost, nebude jeho návrhům a výzvám
mnoho lidi důvěřovat. O takové pomocníky není co
stát. Prodejná žena, která celý život provozovala svou
živnost a najednou začne vystupovat jako propagátorka panenství a ctnostného života, vyvolá jen posměch, a nanejvýš trochu útrpnosti. Rozhodně nikoho
nepřesvědčí: chybí jí věrohodnost.
I k hlásání revoluční politiky a nového myšleni je
třeba mít příslušný životopis, přijatelné „kádrové
předpoklady". V asii Bilak ve „společném evropském
domě"? Pokud by tam byla krejčovská dílna, snad by
se o tom dalo uvažovat.
Nikde na Západě ještě nezapomněli na to, že nedávno Norové zjistili, že budova jejich velvyslanectví
v Praze je svědomitě „prošpikována" mikrofony, a příslušné kabely vedou do sousední budovy. To se stalo
v době, kdy vzájemné československo-norské vztahy
byly označovány za naprosto korektní a kdy se dokonce množily známky zlepšování. Je známo, že Vasil
Bilak je po stranické linii odpověden za čs. zahraniční
politiku. S takovými skandály v „kádrovém materiálu"
by tudíž neměl Šanci ani na funkci domovníka ve
„společném evropském domč".
Předrevolučni ruská hymna začínala slovy: Bože,
cara chraň. Nemůžeme než parafrázovat Bože, chraň
Gorbačova před takovými přáteli, spojenci a stoupenci,
jako jsou-Bilak, Jakeš, Indra, Fojtík a Hořímann. Od
nepřátel si už pomůže sám.
POZOROVATEL

MILAN HÚBL

Trn v patě nebo Achillova pata?
Stranická špička v Azerbájdžánu, ale
zejména v Arménii se snaží využít nacionálně náboženských vášní a zarazit trn do
paty pospíchajícího Michaila Sergeje v íče.
-pk- Lidové noviny 4/1988
Jistě i tak lze vysvětlit to, co se stalo v Stěpanakertu, Sumgaitu, Jerevanu i jinde Jenže bude to vysvětleni krajně zjednodušené a proto neuspokojivé. Vůbec
nemůže ukazovat východiska či cesty k řešeni velmi
vážných, v hlubinách dějin zakotvených problémů.
Znamená to obcházet existenciální národní zájmy neruských národů SSSR, jako je právo na vzdělání v mateřském jazyce a právo žít v tradicích kultury vlastního národa — v případě Arménů více než dvoutisícileté. Jestli se v tomto roce připomíná tisící výročí
christianizace kyjevské Rusi, Arménie by mohla oslavovat 15001eté výročí a Gruzie jen o něco méně. Právo
vychovávat nové generace ve vlastním jazyce je nezadatelným právem každého národa, natož tak starého.
Vytyčovat takovýto požadavek neznamená zasazovat
dýku do zad demokratizace, ale naopak dožadovat se
její plné realizace v mnohonárodním soustátí. Obávám se, že autor -pk- je nadále poplatný instrumentálnímu pojetí národnostní otázky.
Je dosti pochybené vydávat za odpor k přestavbě
výroky o tom, že Arménie (a v mnohém také Gruzie)

41

nemusí až teď objevovat význam rodinného hospodařeni a řemesla, když si je buď udržela nebo již před
časem obnovila, mnohem dříve, než to došlo Moskvě.
Také nesouhlas s ničením vinohradů v rámci kampaně
proti alkoholismu, jak se to stalo loni na Krymu, lze
stěží chápat jako odpor k přestavbě. Spíše je to oprávněná obrana proti absurdnímu řádění byrokratické
zvůle. A že nechtějí vykonat pokyn z Moskvy k uzavření vinopalen, když export arménského koňaku je
jedním z hlavních zdrojů příjmu valut, tak potřebných
k modernizaci hospodářství Arménie, by soudný člověk
měl spíše brát jako projev zdravého rozumu, který se
brání byrokratickým zvrácenostem.
Kavkazský gambit, podepsaný značkou -pk-, se
navic vyznačuje řadou historických chyb a omylů.
Chanát Velkého Karabachu, který byl ovládán vládci
turecko-tatarských dobyvatelů, kteří v jistých fázích
byli satrapy Persie, není zrovna tou tradicí, na které by
chtěli Arméni budovat svou budoucnost Qako Češi se
nebudou hlásit k Protektorátu). Ostatně Arméni nemají
v lásce ani název Karabach (turecky Černá hora). Ne
náhodou si neformální sdružení za připojení této oblasti k Arménii dalo název Korunk, tedy původní arménský název této oblasti (sdruženi bylo rozpuštěno úřady
v tureckém Baku). Další hrubou chybou autora -pk-je
tvrzení, že ke vzniku Zakavkazské federativní republiky došlo po VŘSR. Hnutí za osamostnění neruských
národů okrajových oblastí carské říše se rozvinulo bezprostředně po únorové revolucí. A to nejen ve Finsku,
ale rovněž v Zakavkazsku, kde vyvrcholilo 20. září
1917 vyhlášením federativní republiky, nezávislé na
Prozatímní vládě v Petrohradě. Federace, která byla
mimo dosah sovětské moci, se v roce 1918 rozdělila na
Gruzínskou republiku, vedenou menševiky — gruzínskými sociálními demokraty ^ Arménskou republiku,
vedenou dašnaky — arménskými esery, a Ázerbájdžánskou republiku, vedenou mussavatisty (Mussavat
= svoboda). Do sféry sovětské moci se dostalo Zakavkazsko až v roce 1920 po vstupu Rudé armády. Byla
obnovena Zakavkazská federace jako sovětská republika, nejdříve v čele s Kirovem a později Ordžonikidzem. Již ve dvacátých letech došlo k deportaci
120 000 obyvatel Z akavkazska, obviněných z kontrare volučnos ti, na Sibiř. Když již předtím byla za války
značná částČerkesů carskou armádou deportována do
Turecka a dostala se až do Jordánská a Arábie.
Hranice mezi jednotlivými republikami Zakavkazska byly stanoveny dosti libovolně podle momentálních politických zřetelů. Proto nyní síli i v Gruzii hlasy
po revizi v Abcházii. Tato přímořská oblast s hlavním
městem Suchumi je obývána 500 tisíci obyvateli,
z nichž jen 92 tisíc je Abcházců a většina Gruzinců.
V očích Gruzinců je Abcházská autonomní republika
samoúčelným útvarem, který neodpovídá etnickým
poměrům a mnozí se dožaduji jejího zrušeni a úplného
včleněni do Gruzie. A kolik jiných podobných problémů bublá pod povrchem, lze se jen přibližně domýšlet.
Řešeni národnostních problémů je jedním z klíčových
problémů přestavby a demokratizace.
Komise pro řešeni otázky krymských Tatarů pod
vedením Gromyka byla ustavena již v létě 1987, ale
dosud není známo, k jakému dospěla řešení. M. Gorbačov na říjnovém plénu KSSS oznámil, že příští
plénum se bude zabývat národnostní otázkou, místo
toho se na pořad jednání dostala další reorganizace
sovětského školství, která rozhodně tak nepálí. A do
konference koncem června k projednáni této otázky již
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stěží dojde. Odpor většiny členů předsednictva k projednání a skutečnému řešení této palčivé otázky je
zřejmě silnější než přání jednotlivce.
Přitom je stále jasnější, že bez překonáni jednostranností a chybných rozhodnutí z minulosti nelze vůbec
demokratizaci v plném rozsahu uskutečnit. Jaký trn do
spěchající paty, když naopak vše vázne a zpomaluje
se? Vůbec to přirovnání zcela kulhá. Vzhledem k závažnosti a naléhavosti řešeni národnostních problémů
v SSSR každá snaha o jeho bagatelizování nebo odkládání hrozí přeměnit ji ve velmi brizantni rozbušku.
Spiše Achillova pata než trn v patě.
23. 4. 1988 — uveřejněno bez vědomí autora.

Výzva z Bratislavy
K objasněni postojů čsl katolíků k současné
situaci uveřejňujeme tento text předního pražského katolického aktivisty.
Základní fakta o předčasném „Velkém pátku" v Bratislavě, byť nepříliš přesná a spíše podceňující, tj. fakta
o veskrze pokojné bratislavské manifestaci katolíků a
o její brutální „pacifikaci" jednotkami Bezpečnosti
byla široce publikována ve sdělovacích prostředcích
celého světa, dokonce včetně těch našich (tam ovšem
v úpravě opravdu speciální). Dlouho jsem hovořil
s panem Davidem Blowem, korespondentem britské
BBC, který v průběhu manifestace dostal ránu obuškem, byl zadržen, a když ukázal příslušníkům SNB
průkaz řádně akreditovaného novináře, dostal další
ránu pěstí. Přesto jsem nabyl dojmu, že více než toto
nevlídné zacházení na něj zapůsobila skutečnost, že
byl jako nedobrovolný host v policejním voze přítomen jeho zásahům vůči účastníkům manifestace. Přirozené lidské, profesionální i sportovní potěšeni příslušníků SNB z toho, že se jim podařilo srazit další babičku,
pokládal zcela nevhodně za projevy sadismu a domníval se, že upadl do rukou šílenců. Toto je ovšem jen
falešná optika změkčilého západního reportéra. Já bych
spíše vytkl, že brutální policejní útok na zástup, zpívající státní hymnu a modlící se Růženec, je projevem
úpadku státní moci a její nedůvěry v sebe samu.
Dav měl být napřed vyprovokován k tomu, aby
provolával protistátní hesla, aby po bezpečnostních
silách házel kameny. To by ospravedlňovalo řízný
zásah — přinejmenším před západním veřejným míněním, zvyklým na násilné demonstrace a namnoze jimi
silně znechuceným. Avšak stát, který proti rozžatým
svícím a Růženci musí nasadit vodní děla i další prostředky, je zřejmě povážlivě nejistý. A stát, který
pokládá za nutné zaútočit proti svým vlastním symbolům — v daném případě proti státní hymně — jaksi
popírá svůj vlastní smysl a deklaruje se jako pouhopouhé násilí. Přinejmenším se tím vzdává výsady, že
moc mu byla svěřena Bohem a že křesťané jsou proto
povinni respektovat ty jeho požadavky, které neruší
jiné Boži nároky. Proto má pravdu kardinál Tomášek,
který v katedrále slavnostně prohlásil, že bratislavská
manifestace není věci politickou, nýbrž svědectvím
viiy, jaké je zapotřebí vydávat stále znovu a jakým jsou
povinni všichni skuteční křesťané.

Zakončím tuto část své úvahy téměř anekdotickým,
nicméně dobře doloženým příběhem. Před pražskou
poutí ku cti blahoslavené Anežky se konala přehlídka
nasazených příslušníků StB, při které všichni obdrželi
Růženec a dvoukorunové nebo pětikorunové mince
pro kostelní sbírku. Za tento mimořádný, byť dosti
skrovný, státní příspěvek děkujeme, v souvislosti s Růžencem doufáme, že aspoň v jednom jediném případě
nezatížil jen kapsu, ale také srdce obdarovaného.
Otázka nyní zní, jak dál. Jak dál po katolické petici
za základní náboženská práva a svobody, kterou podepsalo víc než půl miliónů československých občanů?
Jak dál po bratislavské manifestaci a brutálním útoku
vůči ni? Nálada v katolických i nekatolických kruzích,
zvláště na Slovensku J e rozhořčená a bojovná. Dokonce i přítel Hejdánek, v minulosti k našim možnostem
vždy skeptický, píše najednou v Lidových novinách o
tom, že v Československu existují jen dvě společenské
síly, komunisté a katolíci, že další vývoj bude záviset
na tom, jak se navzájem porovnají, a že všechny ostatní skupiny mají jen okrajový význam a budou se muset
přizpůsobit. Pokládám to za nepřesné: komunisté mají
všechnu moc, ale skutečnou společenskou silou již
dávno přestali být, zatímco katolíci jsou snad dnes společenskou silou, nicméně jejich mocenské možnosti
jsou prakticky nulové. Pokládám to i za nespravedlivé:
katolíci v Československu se dostatečně poučili ze
svých historických chyb a vín (jasně to deklarovali
např. ve velikonoční ekumenické výzvě českého primase kardinála Tomáška, jehož autorita v katolickém
lidu celého Československa je dnes obrovská a neotřesitelná) a nepřejí si být silou, jíž by
kdokoli měl
přizpůsobovat nebo podrobovat — a to dokonce ani ve
jménu dočasné akční jednoty v boji proti zlu. Chceme
být rovným partnerem mezi rovnými partnery a svobodně se spojovat s těmi z nich, o jejich dobrých
úmyslech se přesvědčíme - nic víc, ale také nic míň.
Otázka, jak dál, nebyla zodpovězena. Současná
totalitní moc je v jistém smyslu tragicky bezmocná:
ztratila schopnost rozřešit kterýkoli z palčivých problémů ekonomických či ekologických, politických či
společenských. Prakticky poslední, co ji v souladu
s jejím instinktem moci pro moc zbývá, je efektivita
jejich represivních aparátů. Bývám pokládán spíše za
radikála a stoupence krajních řešení. Právě z této pozice však tvrdím a pokládám za nutné vsadit na toto své
tvrzení celou svou dobrou pověst: v nejbližších měsících by otevřená konfrontace s mocí znamenala porážku,
možná krveproliti a určitě zmaření výsledků mnohaletého úsilí, návrat zpět. Ba co víc: taková konfrontace
by nesmírně posílila totalitní moc, neboť by jí konečné
umožnila připsat na své konto nesporný úspěch, byť
třeba jen vojensko-policejní. Hodina, kdy se bude
třeba postavit čelem, jistě přijde: běda tomu, kdo ji
nerozpozná, avšak třikrát běda tomu, kdo by ji chtěl
svévolně uspíšit. Zatím se obrňme ctností křesťanské
trpělivosti, která nám tak dobře sloužila v minulých
letech: je třeba neustále stupňovat tlak na totalitní moc,
alespoň fakticky, třeba mimo nespravedlivý zákon a
jemu navzdory, rozšiřovat prostor náboženských i
občanských svobod, avšak zápas „kdo z koho" ponechat budoucnosti a za žádných okolnosti se k němu
nenechat vyprovokovat. Bratislavští manifestanti nám
v tomto ohledu mohou být příkladem křesťanského
postoje i politické prozíravosti. Určitě mohli vzdorovat způsobem, který by vyvolal pouliční bitky. Moudře
a katolicky se rozhodli pro pasivní, leč důsledný odpor.

Vyhráli tak významnou bitvu. Válka však pokračuje.
Totalitní moc v ní má všechny možnosti manévrování,
avšak pražádnou naději.
5. 5. 1988

VÁCLAV BENDA

21. srpen 1968 v centrále StB
(Svědectví jednoho z vedoucích pracovníků čs. Státní
bezpečnosti, o událostech na ministerstvu vnitra,
zaznamenané na magnetofonový pásek v druhé polovině září 1968, v době, kdy popisované události byly
vyšetřovány generální prokuraturou ČSSR. Vyprávění skýtá cennou a poučnou ilustraci metod KGB
a k situaci na Hlavní správě čs. Státní bezpečnosti.
Redakce neuvádí autora této zprávy, aby neohrozila
jeho bezpečnost.)
Úvodem několik slov o organizaci čs. Státní bezpečnosti v létě 1968.
Za činnost Státní bezpečnosti odpovídal jeden z náměstků federálního ministra vnitra ČSSR, kterému
podléhala Hlavní správa Státní bezpečnosti. V kvčtnu
1968 byl řízením Státní bezpečnosti pověřen plukovník Viliam Šalgovič, Slovák, jeden z aktivních účastníků Slovenského národního povstání, který v té dobé
pracoval na Ú V KSS jako předseda Ústřední revizní a
kontrolní komise.
Hlavní správa Státní bezpečností se délila na několik výkonných správ. Uveďme z nich:
I. správa neboli čs. rozvědka.
II. správa, neboli čs. kontrarozvědka, která vykonávala vlastni kontrarozvědnou činnost. Patřila sem
ochrana republiky, tj. boj proti špionážní činnosti ze
zahraničí, ale také i boj proti vnitřním nepřátelům
republiky, tedy boj proti trestní činnosti podle I. hlavy
trestního zákona.
III. správa, neboli vojenská kontrarozvědka, která
měla poněkud širší pole působnosti, než měla II.
správa. Tato správa plnila i některé úkoly, spojené
s vojenskou disciplinou a se situací v čs. armádě.
IV. správa měla na starosti akce sledování a střežení
a patřila k významným operativním složkám čs. bezpečnosti. Vedle této hlavní správy však existovala jako
samostatná složka
V. správa, která měla na starosti ochranu vládních
činitelů, poskytovala doprovod vládním činitelům a
zahraničním delegacím, starala se o ostrahu bytů významných vládních a stranických činitelů a míst, kde
se konala důležitá mezinárodni jednáni, dohlédala na
transportní prostředky, které používá vláda atd.
VI. správa měla na starosti operativní techniku. Tato správa organizovala odposlechy v bytech, odposlechy telefonů, starala se o speciální úkoly, spojené
s kamufláží, střežením pošty, otvíráním poštovních
zásileki jiné technické (jak se nazývaly v žargonuMV)
úkoly.

Hlavni správu Státní bezpečnosti vedl náčelník
HS StB, který podléhal ministru vnitra. (Správy V a VI
však nepodléhaly náčelníkovi HS StB, ale přímo
náměstkovi ministra vnitra.)
Personální změny na j a ř e roku 1968
Generál Josef Pavel byl jmenován ministrem vnitra
teprve v dubnu 1968. Jeho prvním náměstkem se stal
pplk. Padrůněk, kterému mély podléhat problémy
tvorby nového systému MV, vytváření nových koncepci bezpečnostní politiky a služby a mj. také vypracování tzv. akčního programu MV.
Nové vedeni HS StB bylo jmenováno teprve v průběhu července 1968. Náčelníkem HSStB se stal pplk.
Hrubý, který dříve pracoval ve Veřejné bezpečnosti a
později v inspekci ministra vnitra, tj. orgánu, který měl
dbát na dodržování zákonnosti v činnosti MV. Prvními zástupci náčelníka HS StB se stali pplk. Formánek,
který se stal současně šéfem čs. kontrarozvědky (tj. II
správy) a major Jankerle, kterému byla svěřena tvorba
nových koncepci v čs. Státní bezpečnosti.

Akční program MV
Akční program vycházel z Akčního programu KSČ.
Byl vypracován již v kvétnu-červnu 1968. V tomto
akčním programu byla zcela nově stanovena úloha
StB, která se měla v budoucnu převážně zabývat
obranou státu proti útokům vnějšího nepřítele a pouze
zcela výjimečně se měla zabývat otázkami vnitřních
antagonismů ve státě. Tato agenda, pokud by vyžadovala bezpečnostních zásahů, měla být v budoucnu
přenechána Veřejné bezpečnosti.
Při budováni nové Státní bezpečnosti se mělo výrazně dbát na to, aby StB byla zbavena všech funkci,
vyplývajících z řešení vnitřní problematiky (jak se ji
říkalo dříve: státobezpečnostni problematiky). StB se
v budoucnu neměla zabývat tím, co se v minulosti zjednodušeně nazývalo bojem proti ideologické diverzi,
různými verbálními delikty (anekdoty, urážky hlavy
státu, pobuřováni), které ve svém významu měly nepatrný společenský dosah. Pokud se StB měla zabývat
vnitřní problematikou, mělo jit pouze o takové problémy, jako bylo třeba spojení s emigraci nebo s jinými centry, nepřátelsky působícími proti republice ze
zahraničí.

Situace v StB
Bezprostředně před 21. srpnem byla část nového
vedeni StB na dovolené. V. Šalgovič byl v Bulharsku,
plk. Hrubý odjel na dovolenou do SSSR. Zbytek
vedení intenzívně pracoval na změnách, zvláště kádrových, které bylo třeba urychleně provést ve většině
vedoucích funkcí HSStB. Jednalo se také o redukci
aparátu StB — několik tisíc příslušníků StB mělo být
převedeno k VB nebo k jiným složkám MV. Kromě
toho StB připravovala zajištěni XIV. mimořádného
sjezdu KSČ, který se měl sejit počátkem září.
Z dalších bezodkladných úkolů, které se v tyto dny
řešily, byla např. otázka pražského Hyde parku, který
spontánně vznikl v proluce Myslbek v Praze Na příkopech. StB byla také vládou požádána, aby vyšetřila, zda k ne hlášeným a nepovoleným manifestacím a
demonstracím dochází nahodile, či zda nejsou organi-
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zovány silami, nepřátelskými k polednovému vývoji
v ČSSR, neboť při těchto shromážděních docházelo
často k tlumočení názorů, které daleko vycházely za
rámec Akčního programu a vyvolávaly nelibost ba
rozhořčení sovětského vedení.
21. srpna 1968 měl býtpřijmut nový rozkaz, podle
kterého měla být nové upravena kompetence StB, některé agendy její dosavadní činnosti měly být předány
VB a měly být stanoveny zásady pro převod části příslušníků StB do VB.
19. srpna 1968 V. Šalgovič náhle přerušil svou
dovolenou v Bulharsku a vrátil se urychleně do Prahy
— svůj příjezd odůvodňoval tím, že má svolanou
poradu slovenských soudruhů, se kterými má projednat otázky kolem federálního uspořádání StB.
Dne 20. sípna 1968, kolem 23 hodiny, přišel do
kanceláře, kde pracovali Formánek, Jankerle, Prokop,
Janovec, Vrátný a další členové nového vedeni StB,
zástupce náčelníka II. správy StB pplk. Rýpl a sdělil
jim, že sovětská vojska na žádost čs. vlády začala
překračovat čs. hranice a obsazují republiku.
Jménem plk. Šalgoviče zbavil pplk. Rýpl pplk.
Formánka a majora Jankerleho (fakticky své bezprostřední nadřízené) funkci a také odpovědnosti
za akce, spojené s příchodem cizích vojsk, internoval je
v jejich místnosti, zakázal jim opouštět budovu, používat telefonů. Zřejmě proto, že neměl dostatek podřízených, kteří by Šalgovičův příkaz mohli realizovat,
zamkl všechny přítomné v místnosti.
V této souvislosti je důležité zmínit se i o tom, že
Šalgovič vydal již v odpoledních hodinách řadu rozkazů a pokynů, které měly zabránit případnému odporu proti příchodu vojsk — zmíním se o tom podrobněji
později. Vedením těchto akcí pověřil Šalgovič Rýpla.
V časných ranních hodinách 21. srpna byly hlavní
budova MV, jakož i centrála StB obklíčeny jednotkami
Sovětské armády — obrněná vozidla a hlídky stály jak
před samotnou budovou, tak i v nádvoří budovy.
Situace se poněkud změnila po půlnoci, ppté, co čs.
rozhlas vysílal prohlášení předsednictva ÚV KSČ,
odsuzující vstup vojsk, ze kterého bylo zřejmé, že cizí
vojska nebyla pozvána ani čs. vládou, ani stranickými
orgány.
Jak se ukázalo v dalším, byl pplk. Rýpl informován
o předcházejícím nočním obsazení ČSSR Šalgovičem
již v odpoledních hodinách a byl Šalgovičem pověřen,
aby vzal „pod ochranu" neboli fakticky internoval
řadu vedoucích funkcionářů — šlo zejména o PavlaKriegla, Císaře, Pelikána, Sika a dalších.
Toto zatýkání bylo provedeno pouze částečně, protože někteří z jmenovaných, např. ministr Pavel, a někteří další nebyli k dosažení, nebo byli internováni
v budově ÚV KSČ přímo sovětskými jednotkami
(např. člen předsednictva a předseda Národní Fronty
František Kriegel. Internován byl pouze tajemník ÚV
KSČ Císař, kterému se však později podařilo utéci.
Během 21. srpna 1968. bylo nové vedení HSStB
prakticky paralyzováno Šalgovičovou akcí.
K večeru se však začíná situace na StB měnit
V rozhlase a v tisku se objevuji zprávy o zatýkáni, které
provádí StB. Na tyto zprávy reagují náčelníci mnoha
krajských správ StB, kteří oznámili dálnopisem na
centrálu StB, že se žádných zatýkáni nebudou účastnit. Rada náčelníků KSStB také oznámila dálnopisem
či telefonicky, že podporuji Dubčekovo vedení a že se
nepropůjčí k žádným akcím proti legálním čs. orgánům a čs. občanům. Někteří z nich dokonce učinili

v tomto smyslu prohlášeni v místních sdělovacích prostředcích.
22. srpna 1968 plk. Šalgovič opustil budovu centrály StB a nebyl k nalezení — zprávy o jeho pobytu se
různily. Zřejmě se odebral na sovětské velvyslanectví, odkud byl později převezen do Bulharska, kde se
skrýval až do podzimu 1968.
Po zmizení plk. Šalgoviče a zprávách o zatýkání se
situace v centrále StB začala vyvíjet dost kriticky.
100% pohotovost, která byla vyhlášena pplk. Ryplem
v noci z 20. na 21. srpna byla zrušena a zaměněna
pohotovostí 30%, čehož začala využívat řada příslušníků StB k odchodu z budovy.
V těchto hodinách přebirá znovu vedení StB služebně a funkčně nejstarší pplk. Formánek, náčelník čs.
kontrarozvědky, který se svými spolupracovníky se
snaží zamezit dalšímu rozkladu a zabránit zneužití StB
proti legálním čs. orgánům.
Iniciativu v tomto směru projevil také celóútvarový
výbor KSČ, jehož předseda Skarlík se zúčastnil mimořádného vysočanského sjezdu KSČ. Škarlik informoval členy nového výboru o průběhu sjezdu a snažil
se podpořit legální orgány státu a Dubčekovo vedení.
Celoútvarový výbor také pozval plk. Šalgoviče a
pplk. Rýpla na svou schůzi a žádal od nich vysvětlení
jejich chováni a rozkazů z noci mezi 20. a 21. srpnem.
Salgovič ani Rýpl se však na tuto schůzi nedostavili.
V odpoledních hodinách dne 22. srpna vydává
vedení StB rozkaz, ve kterém hodnotí situaci a stanoví
úkoly StB v mimořádné situaci, která vznikla. Rozkazem je znovu vyhlášena 100% pohotovost pro všechny
složky StB.
Dne 22. srpna 1968 ve večerních hodinách byl také
vydán rozkaz č. 11 HSStB, který byl ihned distribuován dálnopisy a telefonicky do celé republiky.
Rozkaz obsahoval dvě části. V první byla jednoznačně konstatována věrnost orgánů StB legálním
orgánům Československé republiky, povinnost příslušníků StB jednoznačně přijímat a plnit rozkazy
těchto orgánů a nepřijímat žádné jiné příkazy a instrukce. StB se jednoznačně přihlásila k prezidentu Svobodovi, předsedovi vlády Černíkovi, předsedovi Národního shromážděni Smrkovskému a Alexandru Dubčekovi a k usnesením probíhajícího sjezdu KSČ. V druhé části rozkazu pak byly stanoveny konkrétní úkoly,
které má StB ve vzniklé mimořádné situaci plnit.
Ve večerních hodinách se začal v budově kinosálu
v Thákurově ulici stranický aktiv. Aktiv probíhal
v napjaté atmosféře. Zatímco doposud sovětské jednotky byly pouze u vchodu do budovy a na dvoře,
a v několika kancelářích u vchodu do budovy, které
obsadily, před zahájením aktivu se sovětské hlídky,
vyzbrojené lehkými kulomety, rozmístily do všech
pater budovy, ovládly všechny přístupy ke kinosálu a
hlavní komunikace v budově. Sovětské jednotky však
nebránily ani zahájení aktivu, ani jeho dalšímu průběhu.
Na aktivu podal předseda CÚV KSČ zprávu o vysočanském sjezdu, potom byl přečten rozkaz prezidenta republiky a nakonec již zmíněné rozkazy HSStB.
Tím měl být aktiv ukončen. Obsah přednesených
dokumentů však natolik zaktivizoval shromážděné příslušníky StB, že se rozproudila velice emocionální a
vzrušená diskuse. Mnozí příslušníci, hlavně z druhé
správy, začali spontáně vyprávět o tom, co zažili a
vyjadřovali své mínění o rozkazech, které obdrželi a
o svém nasazení v uplynulých dvou dnech.

Ukázalo se, že příslušníci StB se aktivně podíleli při
zajištěni letiště Ruzyně při přistání výsadkových jednotek v noci z 20. na 21. srpna. O průběhu této činnosti vyprávěli na aktivu příslušníci HSStB Doležal,
Halaska, Hojný a další, kteří byli již v časných večerních hodinách dne 20. srpna 1968 posláni do Ruzyně,
aby zajistili bezpečné přistání sovětského „speciálu".
To nebyl úkol nikterak nový a nezvyklý — často přijížděli mimořádní hosté a příslušnici StB byli používáni k tomu, aby zkontrolovali všechny služby na
letišti a zajistili nerušené přistání. Příslušníci vyprávěli na aktivu s velkým rozhořčením, jak po vystoupení výsadkových jednotek a obsazení letištní budovy
byli všichni, bez ohledu na to, že předtím zjišťovali
hladké přistáni, zahnáni do sklepa a zadrženi tam do
příštího rána. Další akce, které se příslušníci StB
zúčastnili, bylo zajištění rozhlasových studií a vysílačů a přerušení jejich činnosti. Již 20. srpna byl zaslán
na všechny KSStB dálnopis s příkazem Šalgoviče
zajistit všechna krajská rozhlasová a televizní studia a
vysílačky a také redakce důležitých novin. Později byl
dán v Praze příkaz k přerušeni vysílání pražského rozhlasu, aby nemohlo být vysíláno provolání předsednictva ÚV KSČ a vrcholných orgánů čs. států. Tato
akce se podařila pouze částečně — text provolání
předsednictva ÚV KSČ mohl být na některých vysílačích vysílán. Na aktivu v Thákurově ulici vyprávěl
o činnosti příslušníků II. správy jeden z jejích účastníků důstojník Točik.
Pokyny k vyhledávání a přerušování legálního vysílání byly ukládány také v průbčhu 21. srpna a ještě také
v noci z 21. na 22. srpna. Většinu těchto akcí vedl a
zajišťoval Štefan Hlubina, zástupce náčelníka II.
správy M V. Bylo to již po zveřejnění prohlášení předsednictva ÚV KSČ a čs. vlády, kdy bylo již zcela
zřejmé, že jde o akce ilegální a namířené proti legálním orgánům čs. státu. V průběhu 21. srpna však již
řada příslušníků StB odmítala plnit rozkazy, spojené
s vypínáním rozhlasových vysílaček, nebo je plnila
pouze formálně. Když na aktivu vystoupil příslušník
Čadek a vyprávěl o tom, jak dostal od Hlubiny rozkaz
vypnout legální vysílač — šlo o vysílač městského
výboru KSC — ozval se z kinosálu Štefan Hlubina
s replikou, že nešlo o legální, nýbrž ilegální vysílač,
protože jeho vlnová délka nebyla zapsána na platné
listině frekvenci. Došlo ke vzrušené kontraverzi —
Čadek hájil legalitu vysílače tím, že tvrdil, že tento vysílač přece vysílal pokyny legální vlády a parlamentu.
Zajímavé bylo také vyprávění příslušníka II. správy
Bauera, který dostal v noci na 21. srpen rozkaz od Hlubiny, aby byl k dispozici řediteli Ústřední správy
spojů Hoffmannovi. HoíTmann a Pavel AuerŠperk
(pozdější čs. velvyslanec v Holandsku) mu předali
obálku s textem projevu Drahomíra Koldera, který
měl s legendou, že je pracovníkem předsednictva
vlády, odnést do čs. rozhlasu, předat řediteli Markovi a
postarat se o jeho odvysílání. Marek však odmítl
obálku přijmout, a Bauer ji nechal ve vrátnici.
Další vystoupení na aktivu se týkala akce zajištění
předních představitelů Pražského jara. Několik příslušníků StB bylo použito při pokusu o zajištění Šika,
Císaře, Kriegla a dalších, jiní byli posláni na ÚV KSČ,
aby spolu se sovětskými důstojníky provedli zajištění
Dubčeka, Smrkovského, Kriegla a Špačka.
Podle svědectví, která podala na aktivu řada příslušníků StB, všechny tyto akce bezprostředně řídil
Josef Rýpl, Stefan Hlubina a důstojník Kožuch, zá~
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stupce náčelníka jednoho z odboru II. správy MV,
kteří se odvolávali na pokyny a rozkazy V. Šalgoviče.
Rýpl také dal již v 16.00 obsadit centrálu MV v Majakovského ulici a v nočních hodinách osobně internoval nové vedeni HSStB. Podle vlastního vyjádření
dostal příkaz k tomu již 12 hodin před příchodem
vojska, tj. 20. srpna 1968 kolem 11 hodiny odpoledne.
Ukázalo se, že k podobným pokusům o zneužití StB
proti legálním orgánům Čs. moci došlo i na Krajské
správě StB v Praze pod vedením majora Molnára. Některým příslušníkům této správy, např. kapitánu Havlovi, bylo již 20. srpna 1968 uloženo pripť&vit zajíštění funkcionářů na předsednictvu vlády. Zatýkaci
formule, kterou měli příslušníci StB použít, zněla:
Jménem revoluční dělnicko-rolnické vlády jste zatčen.
Na KS StB však proti těmto rozkazům vznikl odpor —
pouze několik příslušníků bylo ochotno zúčastnit se
těchto akcí a doprovodilo sovětské výsadkové jednotky do budovy UV KSČ, kde uvedená formule byla
použita např. při zajištění Josefa Smrkovského.
Další průběh aktivu měl velice dramatický ráz.
Vystoupila na něm řada příslušníků StB, kteří kategoricky žádali, aby Šalgóvičovi byla vyslovena nedůvěra a byl odvolán z funkce. Předsednictvo aktivu však
tyto požadavky odmítlo s poukazem na to, že je v rozporu s charakterem ozbrojených složek'vyhlašovat
svému nadřízenému neposlušnost tímto způsobem.
Aktiv se však usnesl postoupit všechna uvedená fakta a
informace ministrovi vnitra a vládě ČSSR s tím, aby
tyto orgány učinily potřebná opatření.
Aktiv skončil kolem půlnoci dne 22. srpna. Atmosféra v budově, v jejíchž chodbách stáli sovětští vojáci
s kulomety, byla napjatá. Jak budou Sověti reagovat na
tento aktiv, který jasně ukázal, že StB odmítá plnit
jakékoliv úkoly okupačních vojsk, sovětských poradců
a jejich čs. pomahačů a že stojí plně za Dubčekovým
vedením?
Po skončení aktivu počítalo nové vedení StB s odvetou akcí okupačních vojsk a uvažovalo o přemístění do
některého z konspiračních bytů, kde by mohlo nerušeně pokračovat ve své Činnosti, jak to například udělal
ministr vnitra. Bohužel v našem uvažování převládly
legalistické elementy — podobná opatřeni byla považována za přehnaná.
V ranních hodinách dne 23. srpna 1968, mezi 3-4
hodinou ranní, bylo celé nové vedení StB internováno
sovětskými důstojníky. Šlo o pplk. Formánka, mjr.
Jankerleho, náměstka ministra vnitra Padrůňka, plk.
Hoška a důstojníka L. Peška, který byl aktivním členem hlavního výboru KSČ.
Tito důstojnici byli zatčeni, prošacováni, byly jim
odebrány služební zbraně a služební průkazy a také
klíče od tresorů. Všichni zatčení byli odvezeni do hlavní budovy MV na Letné, odkud byli po dvou dnech
odvezeni do Drážďan. Tam je až do 9. záři vyslýchaly
sovětské bezpečnosti orgány. Teprve 9. září 1968 byli
po mnoha intervencích Čs. vlády a čs. Národního shromážděni a osobních intervenci Dubčeka a Smrjcovského propuštěni a odvezeni zpět do Československa.
23. srpna 1968 vyzvala čs. vláda náměstka ministra vnitra Šalgoviče, aby se dostavil najeji zasedáni a
podal zprávu o své činnosti. Jelikož se V. Šalgovič
nedostavil a nebylo ani známo, kde se skrývá, zbavila
vláda plk. Šalgoviče funkce náměstka a pověřila řízením HSStB přímo ministra vnitra Pavla. Toto rozhodnutí vlády je obsaženo v rozkazu ministra vnitra ČSSR,
jehož text je přiložen.
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Rozkaz ministra vnitra
Z rozhodnutí čs. vlády ze dne 24. srpna 1968 byl
náměstek ministra vnitra plk. Viliam Šalgovič zproštěn výkonu funkce a veškerá jim vydaná rozhodnuti
z doby po 20. srpnu t.r., kterájsou v rozporu s právním
řádem ČSSR, včetně kádrových opatření,- jsou neplatná. Aby byly zajištěny všechny úkoly ministerstva vnitra, ujímám se sám řízení Státní bezpečnosti.
1. Odvolávám z funkce náčelníka StB Pražského
kraje Boh. Molnára a zbavuji ho s okamžitou platnosti
výkonu funkce. Prozatímního náčelníka Státní bezpečnosti Praha urči náčelník KS SNB Praha po
dohodě se stranickou organizací.
2. Odvolávám z funkce zástupce náčelníka II.
správy HSStB pplk. Josefa Rýpla a z funkce náčelníka VII. odboru pplk. AI. Kožucha a zbavuji je
s okamžitou platností výkonu služby. Na uvolněné
funkce jmenuje nové funkcionáře náčelník HSStB po
dohodě se stranickou organizaci.
Současně ukládám náčelníku HSStB, aby se svými
zástupci zajistil řádný chod služby v souladu s právním řádem CSSR, akčním programem strany a zabezpečil tak v souladu s polednovým vývojem obnovu
dobrého jména všech složek ministerstva vnitra.
3. Kádrová opatření, provedená po 20. srpnu 1968
svévolně bývalým náměstkem ministra vnitra plk. Šalgovičem, na I. správě ministerstva vnitra, jsou neplatná. Ukládám řádně jmenovaným vedoucím funkcionářům I. správy MV, aby se neprodleně ujali svých
funkci a zajistili řádný chod služby na této složce
4. Náčelníkům HSStB a správ StB ukládám, aby
u těch příslušníků StB, kteří se dopustili trestné činnosti v souvislosti s násilnými opatřeními v naší vlasti,
požádali vojenskou prokuratur o zahájeni trestního
řízení.
V této, pro naše národy tak těžké době, oceňuje
vláda ČSSR postoj a obětavou práci příslušníků SNB.
Vyzývám všechny příslušníky SNB i příslušníky ostatních složek MV, aby nadále plnili jen rozkazy svých
nadřízených v souladu se zákony republiky a pokyny
legální vlády ČSSR.
Ukládám všem příslušníkům SNB a pracovníkům
všech složek Národní bezpečnosti, aby vedle řádného
plnění svých úkolů pomáhali všemi prostředky a silami všem legálním orgánům zajišťovat zvládnuti složitých úkolů v této mimořádné situaci.
V Praze dne 24. srpna 1968
Ministr vnitra Josef Pavel
v. r.
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Básně z roku 1968 inspirované tehdejšími událostmi.
(Vyjde na podzim t. r.)

Konvent v Lundu
END-konvent, toto každoroční mezinárodni fórum
mírových hnuti a organizaci, konal se již po sedmé —
po Bruselu, Berlíně, Perugii, Amsterdamu, Paříži a
Coventry — na konci června a počátku července
v Lundu. Švédští pořadatelé — sociálně demokratické Mírové fórum a Nezávislé mírové a rozhodčí
sdružení, které je pacifistickou organizací se skoro
staletou tradicí — měli rozsáhlejší technické a finanční možnosti než pořadatelé dřívějších konventů, a
mohli také zajistit účast mnohých skandinávských odborníků pro otázky mezinárodních vztahů a odzbrojení, takže průběh konventu byl spořádanější a úroveň
přinejmenším některých diskusi vyšší. I tak to nebyla
jednoduchá záležitost: pro více než 1000 účastníků se
ve třéch dnech konalo pět tématických plenárních
diskusi, čtyři „otevřená" masová shromáždění (dost
exkluzivně působilo, že se konala v jednom z lundských kostelů), 52 předem připravených a přes 20
improvizovaných „workshops" a 12 tiskových konferenci. Mimoto zůstává mezinárodní mírové hnutí i nadále značně pestré a nesourodé, takže ve všech diskusích se vždy objevovala bohatá různost názoná — od
naivně pacifistických a jednostranných až k odborně
objektivním analýzám.
Zaměřeni konventu bylo určeno pěti tématy: odstraňováni napětí mezi Východem a Západem v Evropě,
stav zbrojení a militarizace ve světě a boj proti nim,
vztah mezi bohatým Severem a chudým Jihem a jeho
vliv na ohrožování míru, úloha odborových organizaci v úsilí o mír a praktické problémy současného
lidového mírového hnutí. Nebylo samozřejmě náhodou, že v dnešní mezinárodní situaci bylo první téma
diskutováno nejobšírněji, a že zasahovalo i ostatní
čtyři tématické okruhy. Aktivně k tomu přispěli i českoslovenští exiloví účastnici Jiří Pelikán, Zdenek
Hejzlar, Milan Horáček a Cyrill John.
Mezinárodní výbor END i švédští pořadatelé věnovali tentokrát mimořádné úsilí tomu, aby se konventu
zúčastnili jak představitelé různých nezávislých skupin a iniciativ, tak i oficiálních mírových výborů ze
zemí tzv. východní Evropy. Podařilo se to jen částečně. Z Rumunska, kde se nepodařilo vytvořit kontakt s žádnou nezávislou skupinou, nebyl pozván ani
oficiální výbor. Z NDR oficiální výbor na pozvání
neodpověděl, a představitelé četných nezávislých skupin přijet nesměli. Ze Sovětského svazu a Bulharska
přijeli jen reprezentanti oficiálních výborů; pozvaným
nezávislým z SSSR úřady — přes Švédům dané sliby
— v cestě zabránily. Z Polska mohli vedle delegace
mírového výboru přijet — hodně překvapivě — dva
nejpřednější představitelé opozice Jacek Kuroň a
JanuszOnyszkiewicz i několik anonymních členů skupiny „Svoboda a mir"; jiným v tom však úřady zabránily. Jen z Maďarska přijeli společně — a více
méně společně i vystupovali — jak „oficiální", tak
většina z pozvaných nezávislých. Z Československa
nemohl přijet žádný z osmi pozvaných aktivistů Charty 77, protože jim byly buď již dříve nebo bezprostředně v červnu odebrány cestovní pasy. Československý mírový výbor přihlásil čtyři účastníky — tri
z meh kněze! — avšak po událostech kolem mírového
semináře Charty 77 17.-19. června v Praze, kdy
policie jak známo seminář rozehnala a 34 zahraničních účastníků vypověděla ze země, byla oficiální

Československá účast odřeknuta. Jeden účastník však
z Prahy přece jen přijel. Byl to teolog prof. Milan
Opočenský, kterého nepozvali pořadatelé konventu,
nýbrž švédská Rada církví — a tak souvislost s konventem úřadům zřejmě unikla.
Brutální zásah policie v Praze, od nějž se pokládal
za nutné opatrně distancovat i předseda vlády Štrougal, vyvolal mezi účastníky konventu mimořádné rozhoítení a velký zájem o podivné vnitropolitické poměry
v Československu. Mary Kaldor, Peter Ingvarsson a
jiní, kteří byli z Prahy vypovězeni, uspořádali o semináři Charty 77 zvláštní „workshop", a k dispozici byly
i materiály, které o událostech v Praze vydala Charta,
stejně jako dopis Václava Havla pořadatelům konventu. Účastnici konventu mohli také shlédnout a vyslechnout pozdravy a některé náměty Václava Havla, Petra
Uhla, Martina Palouše a Jiřího Dienstbiera z videozáznamu zaslaného z Prahy. Československá situace
dvacet let po potlačeni Pražského jara 1968 byla
zvlášť diskutována na „workshopu" o možnostech
obnoveni evropské jednoty, na němž mj. hovořili Jiří
Pelikán, Jacek Kuroň, Dieter Esche a Joane Landy.
Pro mimořádný zájem novinářů uspořádal Jiří Pelikán
tiskovou konferenci, kde podrobně informoval i o květnových pokynech sekretariátu ÚV KSČ o „antisocialistických seskupeních a akcích" v Československu.
Značnou pozornost budily v Lundu netradiční postoje" členů sovětské delegace. Bývalý dlouhodobý
tajemník Světové rady míru Tair Tairov se například
ani v Lundu netajil ostrou kritikou samé podstaty
oficiálního sovětského výboru obránců míru, kterou už
před tím uveřejnil v „Komsomolské Pravdě", a na
otázku po nynějším sovětském vztahu k událostem
v Československu 1968 odpovídal, že dosavadní vztah
vyžaduje „důkladnou revizi". Také jiní členové sovětské delegace zaujímali v debatách stanoviska, proti
jakým jejich předchůdci například ještě v Perugii 1984
jen rozhořčeně protestovali.
END-konvent v Lundu ukázal, že tato setkání
odpůrců militarizace, zbrojeni a mezinárodního napětí
včetně jeho vnitropolitických příčin, zejména porušování lidských a občanských práv, si přes určitou krizi
nezávislého mírového hnutí zachovávají svou životnost. Příští konvent se bude v roce 1989 konat ve
Španělsku, a jeho hlavním tématem má být problematika „Sever-Jifi" v dnešním světě.

Z. H.
Společné prohlášeni německých a československých
intelektuálů v Bonnu
Dne 17. 8. 1988 předložila skupina vědců a intelektuálů pocházejících z NDR a žijících dnes v NSR
spolu se skupinou LISTY na tiskové konferenci v Bonnu
prohlášení k 20. výročí intervence proti ČSSR. Prohlášeni, v němž je požadováno stažení sovětských
vojsk z Československa, označení intervence jako
protiprávní agrese, odvoláni „Brežnévovy doktríny" a
politická i právní rehabilitace všech, kteří stáli a stojí
proti někdejší intervenci, podepsala řada známých
osobností z řad východoevropského exilu, jakož i
významní představitelé opozičních skupin v komunistických zemích.
Konferenci uvedli a novinářům odpovídali prof. dr.
Franz Loeser, prof. dr. Wolfgang SeifFert a za LISTY
prof. dr. Adolf Muller a Tomáš Kosta.
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ANONYMUS PRAGENSIS

Sociopatologie československé společnosti
1. Metodologické nesnáze

4

hlíží i neutrální (v podstatě tedy ..západní ') sociopatologie. Takto by bylo možno zkoumat bez velkých
předběžných výhrad jevy, které jsou tradičními tématy
tohoto olx>ru, např. matrimoniopatologii. suicidialitu,
kriminalitu apod. Zde však narážíme na úskalí jiného
druhu. Tím je nedostupnost věrohodných dat.

Patologie jako véda o abnormitách života, které jej
omezuji, poškozuji nebo znemožňuji, vychází ze znalosti normy. Pojem normy je sám o sobe problematický a kontroverzní, máme jim však na mysli stav
životního optima. Jde-li o tělesné zdraví, lze jej určit
bez velkých obtíži. U zdraví psychického j e to už obtížnější.Tam nás kjeho relativizaci často nutíona rozma2. Krize věrohodnosti
nitost, o níž nás poučuje kulturní antropologie. Tzv.
transkulturální psychiatrie se pokouši vypracovat
Ministerstvo zdravotnictví ČSR vydalo v roce 1982
obecnější pojem normy, použitelný při určováni socio(Věstník ministerstva zdravotnictví 1982, částka 3,
kulturné specifických psychických abnormit. Sociální
str. 23) metodický návod, zvaný „Postupy při povopatologie stoji před podobným problémem. I ona se
lování publikací44. Publikovat lze jen takové texty,
snaží vyvodit ze strukturální analýzy té které society
které neobsahuji „utajované skutečnosti a ni jiné údaje,
její normu, a tou pak měřit její patologii. Jako jiné jejichž zveřejněni je předčasné nebo z hlediska ochraempirické sociální vědy byla i sociopatologie nevěny zájmů zdravotnictví nežádoucí.4* — „Utajované
domě poplatna svému europocentrickému či amerikaskutečnosti44 jsou ty, které jsou uvedeny v „Seznamu
nocentrickému východisku. Dnes je již reflektuje,
skutečností tvořicich předmět státního, hospodářské44
snaží seje korigovat, a tak se postupně stává „neutrálho
a
služebního
tajemství
. Takový seznam je vydá4
ním' nástrojem poznáváni společenské skutečnosti.
ván pro každý obor a odvětvi státního organismu.
44
Bariérou, na niž zatím stále naráží, jsou jí předěly tzv.
Pokud
jde
o
.jiné
údaje
, je záhodno citovat 3. odsta44
totalitní (v tomto případě „socialistické ) společ-- vec 2. článku tohoto metodického návodu v plném
nosti.
rozsahu:
Neutrálně koncipovaná sociopatologie může bez
Za jiné údaje, jejichž zveřejnění je předčasně nebo z
velkého rizika zkoumat např, společnost někdejšího
hlediska ochrany zájmů zdravotnictví nežádoucí, se
nacistického Německa, protože šlo koneckonců o epipovažují údaje, jichž by mohlo být zneužito proti
zodu. Co však s totalitní společnosti, která v ČeskoCSSR a proti socialistickému společenství. Jsou to
slovensku existuje 40 let a v Rusku dokonce 70 let ?
zejména
Zatím se nezdá, že by šlo o epizodu. Stabilita této
a) dosud nevyzkoušené léčebné metody,
společnosti je podivuhodná, a proto i její budoucnost
b) nově vyvinutá a u nás dosud nevyráběná léčiva,
muže být dlouhodobá. Systematický výzkum léto spoi když již byla odzkoušena s kladným výsledkem,
lečnosti neutrální sociální vědou (tedy i sociopatoc) celkové přehledné údaje o znečištěni životního
logií) se zaměřuje jen na dílčí oblasti společenské skuprostředí,
tečnosti. J inak naráží na meze určené monopolní moci.
d) celkové přehledné údaje o hodnotách přirozenéProtože neutrální véda usiluje o objektivitu a protože
ho ionizujícího záření.
vládnoucí ideologie vyžaduje naopak „třídní přístup",
e) údaje o výskytu vybraných vad a onemocněni, a to
4
„stranickosť , nelze ideologicky závažné problémy
i jen u některých omezených skupin obyvatelzkoumat. Tím je však ztíženo stanovení resp. objeveni
stva: jde zvláště o údaje o retardaci vývoje
normy. Nemusíme se dát těmito překážkami odradit,
dětí v některých lokalitách s vysokým výskytem
ale pak se musíme smířit s tím, že některé naše pojmy
exhalací a údaje o výskytu sebevražd, narkopřiberou navíc další význam, světonázorový resp.
manie apod..
filozofický.
f) epidemiologické studie na úseku sociální psyNeutrální sociální věda vyvozuje pojem sociokulchiatrie.
turnč specifické normy z analýzy určité society, z odkryti jejího „optima44, určeného okolnostmi,které maji
Nás samozřejmé zajímají body e), f). Co to znahodnotu přežití (survival value). Co však má pno totamená? Znamená to, že veřejnost, i odborná, není
litní společnost hodnotu přežiti ? A co je to vůbec —
seznamována s vysoce významnými, čas to kraj ně znejeji přežiti? Jak posuzovat např. masový jev členství
pokojivými fakty o národním zdraví včetně sociopatov komunistické straně, je-li i vzhledem k jedinci dvojlogický významných dat. Přitom je ministerstvo zdraznačný? Na jedné straně mu zajišťuje sociální status a votnictví ze všech ministerstev relativné nejpoctivější,
roli. Je tedy „normální44 ? Na druhé straně vede kjeho protože zákaz publikování alespoň publikovalo. Minidepersonalizaci se všemi psychosociálními důsledky.
sterstva vnitra, spravedlnosti a sociální péče neučinila
Je to tedy sociopatologický jev ? Takových sporných
ani to, a přitom sociopatologický významné údaje
přikladu bychom mohli uvést mnoho. Zdá se tedy, že
zatajuji též. Statistiky např. kriminality nebo toxikoempirické sociopatologii, zkoumající fenomény
manie nejsou uveřejňovány nikde. Údaje zná několik
4
„socialistické * společnosti chybí nejen některé
odborníků, kteří je z důvodů osobní bezpečnosti nesvěří
metody, ale i některé základní pojmy.
ani důvěrným přátelům. Snaha řídících orgánů zatajovat fakta o společnosti vede k nezájmu společnosti
Provizorním východiskem z těchto nesnázi by bylo
pojetí sociální normy zakotvené v „common sense4', o sebepoznáni a vnuká oprávněnou nedůvěru věrohodk němuž pres jeho podmíněnost koneckonců nějak při- nosti těch dat, která publikována jsou.
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3. Kusé statistiky
Po „neoficiální koleji'4 lze provádět bez riskování
osobní bezpečnosti sociologický průzkum pouze ve
vysoce nereprezentativních souborech. Ten však nevypovídá o celospolečenských skutečnostech. Přitom
pro sociopatologa jsou statistické údaje jedním ze
základních zdrojů informaci. V československém
případě je tento zdroj zpochybněn, protože jiné než
oficiálně schválené statistiky nejsou a ty navíc za
posledních 5 let chybí. Chceme-li k nim přesto přihlédnout Jsme odkázáni na kusé oficiální statistiky, na
světové texty, případné na jiné nahodilé prameny.
V každém případě jsme nuceni doplňovat je neobjektivizovanými informacemi jako např. kvalifikovaný
odhad nebo dokonce nezaujatý dojem.
Poměrné nejvérohodnější jsou statistiky základních
demografických ukazatelů, potratovosti a rozvodovosti.
Specifická plodnost byla po válce vysoká. V r. 1946
dosahovala hodnoty 89,8. Od r. 1951 (88,5) klesá do
r. 1968 (60,3). následuje vzestup do r. 1974 (80,5) a
opět rychlý sestup. V r. 1983 měla hodnotu 62,3.
Podobnou křivku prodělává i míra reprodukce. Hodnoty pro české země jsou o něco nižší, slovenské
o něco vyšší, ale trendy jsou shodné.
Potratovost v oblasti samovolných potratů je vcelku
konstantní (25 až 30 tisíc ročně). Proménlivý trend
vykazuji interrupce na žádost těhotné ženy. Jsou evidovány od r. 1958 (61,5 tisíce), nepravidelné stoupají
do r. 1969 (102,7 tisíce), následuje pokles do r. 1975
(81,6 tisíc), nato opět vzestup (v r. 1983 108,6 tisíc),
trvající údajné dodnes. Počet potratů na 100 narozených činil v r. 1958 37,5, v roce 1983 již 58,6. České
hodnoty jsou často i víc než dvojnásobkem slovenských. Tak tomu bude i s rozvodovostí. — Příznivé
změny trendu porodnosti i potratovosti po roce 1969
lze vy světlit příznivější sociální politikou vůči mladým
manželstvím.
Rozvodovost. V roce 1945 tvořil počet rozvodů
12 % počtu uzavřených sňatků (u Čechů 15 %,
u Slováků 3 %). V roce 1983 vystoupila tato hodnota
na 30 % (Češi 36 %, Slováci 17 %) a stoupá dále,
Český vzestup je plynulejší, slovenský kolísavější.
V obou národních společenstvích se nejvíce rozvádějí
manželství 4- až Slétá a 10- až Mletá. Vzrůstá podíl
neúplných rodin. V r. 1970 připadalo v českých
zemích na 100 rodin 10 rodin neúplných (na Slovensku 7), v roce 1980 stoupla tato čísla na 12 resp. 9.
V souvislosti s rozvodovosti je třeba dodat, že sňatečnost je v ČSSR tradičné vysoká a konstantní, prestiž
stavu manželského jě vysoký, prestiž neženatých a neprovdaných naopak nízký, dokonce nižší než je tomu
u rozvedených.
Statistika potratovosti a rozvodovostí vykazuje zřetelný rozdíl poměrů českých a slovenských a negativné koreluje s poměrné vysokou slovenskou religiozitou. Také ovšem souvisí s pozdějším nástupem industrializace a urbanizace Slovenska (přesněji: s pozdějším přílivem venkovského obyvatelstva do měst). Zdá
se, že i jiné sociopatologické jevy jsou na Slovensku
méně výrazné, což vyjadřuje občasný český bonmot:
Slovensko je „opožděné v zrůdném vývoji". Vyšší
české hodnoty těchto ukazatelů vypovídají i o hodnotových postojích českého obyvatelstva, které jsou více
signifikantní pro tzv. konzumní životní styl. Rozvodovost svědčí o krizi rodiny, avšak kuse, protože

neříká nic o osudu děti z rozvedených manželství,
případně v druhém manželství rozvedeného rodiče,
jemuž byly svěřeny. Není k dispozici údaj o počtu
matek, které maji děti s větším počtem otců, i když se
zdá, že toto číslo vzrůstá.
Sebevražednost. Výskyt sebevražd patří mezi Jiné
údaje", jejichž publikace není dovolena. Zdá se, že její
ukazatel (počet sebevražd na 100 000 obyvatel) nevykazuje zřetelný trend. Podle nepřímých odhadů kolísá
již 20 let kolem hodnoty 20.
Také statistiku toxikomanie nezbývá než oželet. Je
to politováníhodné u nealkoholových toxikotnanií,
protože jde o nový druh závislosti, společensky neakceptovaný ; trend jejich výskytu by byl proto
výmluvný a vypovídal by o dynamice tohoto jevu.
Nezbývá než odhad extrapolaci zkušenosti lokálně
omezeného dosahu.
Preferovanou „národní" drogou je kodein. Jeho
spotřebu lze sledovat počtem tablet analgetika alnagonu (20 mg codeinum phosphoricum v jedné tabletě)
na 1000 obyvatel na den. V r. 1963 se blížil nule. Pak
nastal vzestup od 21 tablet v r. 1969 na 28 tablet
v r. 1975. Další údaje o tabletách nám chybí, ale zdravotnici hodnotí vzestup spotřeby (i abusu) kodeinu
v letech 1970 až 1980 jako pozvolný, po r. 1980 jako
prudký (vzrůstá obliba injekční aplikace). Je patrný
věkový posun : do r. 1980 převládali mezi kodeinisty
18- až 251eti, po r. 1980 15- až 1 Sletí (nezletilí jsou
stále výjimkami). Převažují muži, i když podíl žen
zřetelně stoupá. Počet evidovaných v celé ČSSR se
odhaduje na několik tisíc (ne víc než deset), neevidovaných na „několikanásobek" tohoto počtu, Počátkem r. 1987 byl alnagon stažen z volného prodeje,
důsledky zatím nejsou známy. — V menší míře je
užíván pervitin, jehož obliba stoupá. Asi 25 až 35
sniíílerů umírá v ČSSR ročně na následky intoxikace
těkavými látkami.
Statistika alkoholismu, dnes rovněž nedostupná, by
naproti tomu byla výmluvná méně. Před zákazem
publikace bylo v ČSSR asi 250 000 evidovaných alkoholiků a odhadovalo se, že asi stejný počet je mimo evidenci. Statistická data nevypovídala dost výmluvně
o dynamice tohoto jevu, i když vykazovala vzestupný
trend. Do evidence se dostávají především jedinci
sociálně konfliktní, přičemž míra této konfliktnosti je
nepřímo úměrná společenské toleranci abusu. Tu
nelze objektivizovat, ale podle všeho stoupá ve všech
regionálních oblastech, ve všech věkových skupinách
(kromě nezletilých) a ve všech profesionálních skupinách. Konzum alkoholu se stále více stává součásti
stereotypu soužití pracovních kolektivů (řídicí pracovníky nevyjímaje). Stesky na abusus alkoholu se objevují stále častěji v rozvodových návrzích a podílejí se
stále více na motivaci trestných činů (v r. 1956 to bylo
u 5,7 % všech kriminálních deliktů, v r. 1979 již
u 37,7 %). — Výmluvnéjší než statistika evidovaných
je množství konzumovaného etylaikoholu na jednoho
obyvatele za rok v celostátním měřítku :
1975 — 8,6 litru
1981 — 9,1 litru
1985 — 9,5 litru
Slovensko tu má mírný předstih před českými zeměmi
(např. v r. 1981 dosahovala česká roční dávka 9,2 litru,
slovenská 10,2 litru). Češi preferují pivo, Slováci víno
a destiláty.
Nemáme možnost objektivizovat ani úvahy o stavu
kriminality v ČSSR. Určitou útěchou nám mohou být
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rozpaky, které bychom zakoušeli nad příslušnou statistikou, pokud by dostatečně nediferencovala. Trestní zákoník často kvalifikuje jako kriminální i takové
jednání, které není sociopatologicky relevantní. Týká
se to politických deliktů, některých druhů náboženské
aktivity a některých deliktů hospodářských, které spočívají v podnikatelské iniciativě jinde běžné (jde o malou část tohoto typu kriminality). V oblasti hospodářské kriminality často rozhoduje o trestněprávní kvalifikaci určitého jednání určitého pachatele lokální politický zřetel. Pro sociopatologa by byla cenným zdrojem informaci statistika násilné trestné činnosti.
Vypovídala by, podobně jako např. statistika nealkoholických toxikomanií, když už ne o absolutních hodnotách, tedy jisté o dynamice tohoto jevu. Dle shodného úsudku nepředpojatých pozorovatelů násilná
trestná činnost u nás vzrůstá a průměrný věk jejích
pachatelů se snižuje. Jako varovný symptom se objevil
vzrůst delikvence nezletilých v posledním desetiletí.
I kdybychom měli k dispozici věrohodná statistická
data, poskytla by nám v oblasti našeho zájmu jen
fragmentámí obraz. Některé vysoce významné a
přitom masové sociopatologické jevy (jako např.
korupce, únik do soukromí apod.), by stejně zůstaly
neobjektivizovány. Chceme-li si přesto učinit představu o sociopatologické situaci v Československu,
budeme se muset smířit se zkoumáním „předvédeckého" typu. Např. s takovým, jaké provádí vnímavý,
poučený, ale ve svých možnostech přece jen omezený
reportér. Představme si tedy takového pozorovatele a
dejme mu možnost výběru témat, která on pokládá za
sociopatologicky nejzávažnější. Budou to ovšem
úvahy o situaci spíše české než československé.

4. Rozklad tradiční rodiny
Nastolení totalitního režimu vedlo v Československu k rozbití tradiční společnosti, jejíž struktura se tu
vyvíjela plynule přinejmenším od třicetileté války.
Míru této destrukce lze zajisté obtížné kvantifikovat.
V zájmu předběžného porozumění rozlišujeme destrukci makrostruktur (národního společenství, politického systému, společenských tříd) a mikrostruktur
(malých společenských skupin, meziosobnich vztahů),
přičemž jedno i druhé má větší či menší vliv na integritu jednotlivců. Zdá se, že rozbiti mikrostruktur má
zhoubnější individuálně psychologické důsledky než
samotné rozbiti makrostruktur.
Destrukce makrostruktur po r. Î948 spočívala
v likvidaci dosavadního politického systému, v likvidaci celých velkých sociálních skupin (např. celé
početné třídy malovýrobců) a v zavedeni mocenského
monopolu politického, ekonomického a ideologického. Svou důsledností pravděpodobně přesáhla obdobnou destrukci v okolních socialistických zemích (srovnejme např. rozsah zemědělské kolektivizace, rezidua
soukromého sektoru, postavení církví apod.). Důležité je, že měla půdu připravenou předem, protože byla
prováděna ve jménu socialistické ideologie, v českých
zemích (nikoli na Slovensku) již dříve široce akceptované. Proto nebylo vydatných zdrojů, z nichž by
mohla česká národní společnost čerpat rezistenčni
silu. Rozbití tradiční společnosti probíhalo u nás snad
méně dramaticky než v Polsku či Maďarsku, ale
zasáhlo větší měrou právě mikrostruktury, které snad
jinde (i na Slovensku) prokázaly větší setrvačnost a
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odolnost. Destrukce tu proto postihla i oblast neformálních vztahů, postojů a zvyklostí, vyplňujících
lidskou každodennost.
Nejvýznamnějši mi kro strukturou je rodina. Rozklad
tradiční patriarchální rodiny probíhá u násjakojinde
v souvislosti s rozkladem agrární společnosti. Pozvol nost tohoto procesu skýtá rodině šanci určitých
kompenzací, umožňujících únosnou adaptaci jednotlivcům. Převratná totalizace společnosti však zasahuje rušivé do rodiny naráz.
Problematizování tradiční otcovské role začalo u
nás již s industrializací země koncem minulého století. Jeho výrazný posun způsobila 1. světovájválka.
Bylo potencováno stále se šířící areligiožitou Čechů,
ale do 2. světové války zasáhlo jen určité společenské
vrstvy. Po komunistickém převratu se tento proces
rychle dokonává. Otec přástává být v rodině směrodatným činitelem, protože je pojednou nezvykle závislý. Vůči „režimu" se musí chovat konformně a ve
všedním občanském (profesionálním, sousedském)
životě přinejmenším nenápadné. To ho zbavuje role
přirozené rodinné autority a působí často i psychologickou krizi jeho otcovské identity. Česká rodina je
pojednou „vaterlos".
Zanedlouho (během 5 až 10 let) se stane i „mutterlos". Zaměstnanost žen, vynucená materiální nouzi a
potencovaná ideologií emancipace (kterou většina žen
akceptovala), vzdaluje rodině i matku. Rodiče začínají dětem chybět.
Tím dochází k psychické deprivaci dětí, která se
bude s každou generací prohlubovat. Děti z první poválečné generace, vyrostlé již v socialismu, mají dnes
děti, jimž připravily ještě hlubší strádáni, protože jsou
k rodičovství disponovány méně než jejich rodiče.
S každou generační směnou se tak krize rodiny prohlubuje.
I doba pouhého fyzického spolubytí děti a rodičů se
zkracuje. Přitom zdaleka není vyplněna interakcemi:
značnou její část vyplňuje sledování televize. Běžný
rodičovský pokus kompenzovat dětskou psychickou
deprivaci poskytováním materiálních satisfakci děti
spíše korumpuje a uzpůsobuje je pro pouhý konzumní
životni styl. I sebezáchovná uzavřenost rodiny navenek (viz kap. „Únik do soukromí") má nepříznivý
účinek, protože činí pubescentní potřebu emancipace
naléhavější, i když předpoklady psychického dospívání chybí.
V současné době je krize rodiny všeobecná. Jejímu
rozsahu je přímo úměrný ukazatel rozvodovosti.
Vypovídá však jen o poměrném množství manželství
zaniklých de jure. Neříká nic o tom, že se rozvádějí
manželství vzešlá z neuvážených sňatků, kdy se
s těhotenstvím neotálelo. Nepostihuje rodiny skrytě
rozvrácené de facto. Krizí jsou postiženy i nově založené rodiny rozvedených, jak nás poučí smutný osud
děti z rozpadlých a znovu jinak poskládaných manželství.
Důsledkem dětské deprivaceje psychická nezralost
a její důsledky jako např. nevyrovnanost, intolerance
zátěže, nedostatečná pozitivní sociální a tvořivá motivovanost, egocentrismus, agresivita aj. Sociálně neblahými důsledky jsou pak : neschopnost vytvořit či
udržet stabilní rodinu, dostát nárokům profese atd.
Statistický průkaz je obtížný, ale autoskopické ověřeni je snadné.
Jaké možnosti kynou mladé generaci poznamenané
rozpadem rodiny a nadto v atmosféře celonárodně

prožívané nespokojenosti ? Jakékoli možnosti jsou
podvázány výraznou ambivalencí, tedy závislosti
a negativismem. Závislost je často infantilní, neuvédqmovaná. Projevuje se neschopností i neochotou plně
se od rodičů ekonomicky odpoutat. Je potencovaná
objektivní bytovou tísni, tedy společným bydlením do
dospělého věku, leckdy i nezbytím svěřovat penzionovaným rodičům výchovu vlastních děti. A negativismus je protestem proti této závislosti. Je skrytý
i zjevný, pasivní i aktivní, bezprostřední i přenesený.
Rozpadá se v myriádu individuálních i skupinových
revolt, chabých i křečovitých, překrytých nakonec
vnějškovou konformitou, kterou si vynutí přesila
zvenčí.
Převažuje negativismus pasivní: nepřijímat podněty, nerespektovat normy. Nedůvěřivost mladých
vede i k ignorování pozitivních stimulů. Autorita není
vnitřně akceptována. Náhradní svět je hledán v partě,
v níž je zakoušeno to, co neskýtala rodina, tedy pocit
solidarity. Málokdy tam vzniká skutečné přátelství.
Ovzduší party je posilou nedostatečnému sebevědomí a umožňuje i aktivnější formy negativismu. Ten
má především abreaktivní povahu, buďhedonistickou
(abusus různého druhu včetně sexuálního), nebo destruktivní (agrese různého druhu); méně často hledačskou nebo tvořivou. Bez kooperace s dospělými se
neví, co a jak hledat. Je to spíše tápání než hledání.
Prostorem adolescentního tápání je často svět hudby.
Zájem o ni je u nás fenoménem masovým.
Vztah k hudbě je však převážné konzumní. Poslech
vysoce převažuje nad provozováním. Preferována je
hudba abreaktivní, umožňující expresi nezralých
emoci (např. „heavy-metal") ; její nejhodnotnější
formou je protestsong. Pokusy o aktivní „muzicírováni" jsou podvázány nedostatkem cílevědomosti, vytrvalosti, tedy kázně a většinou uvíznou na mélčiné.
Srovnáme-li naši mládež dnes a před 20-30 lety,
vidíme, že se z jejího života téměř vytratil sport a
všelijaké „hobbies". Zájem o duchovní hodnoty, jakkoli jednoduše pojaté, sdílí jen její velmi malá část,
sotva víc než 5 %. A i pak jsou to hodnoty oslovující
spíše emocionalitu než racionalitu (např. poezie, svérázné pokusy prožívat „východní moudrost", neméně
svérázné pokusy přiblížit se křesťanství, nikdy však
filozofie). Znepokojivým a pro budoucnost neblahým
faktem je to, že pěstování zájmů a hodnot, v němž by
kooperovaly různé generace, je vzácnou výjimkou.
Vůči škole všeho druhu převažuje vztah pasivního
negativismu, posilovaný i tím, že podobný vztah k ní
zaujímá většina rodičů školáků. Škola nedovede inspirovat, posiluje jej tedy i ona. Tím je znehodnocována
příprava na budoucí povolání. Nevídáme tu jev,
o němž se lze doslechnout např. z Polska, totiž snahu
mladých kompenzovat dysfunkci vzdělávacích instituci sebevzdélánim mimo ně.
Do dospělého života vstupuje dnes mladý člověk
často rozpolcen. Na jedné straně se neochotně přizpůsobuje nevlídné „realitě", kterou prožívá jako „odcizenou1' a v níž si počíná jako nezúčastněný, odosobněný. N a druhé straně je neustále pokoušen unikat do
přeludu ztraceného ráje. Prototypem této vidiny jsou
nenaplněná přání chudého dětství. Její konkretizaci
jsou různé formy úniku do soukromých světů.

5. Únik do soukromí
Nevlídnost „reality" vyvolává sebezáchovný
obranný postoj: „můj dům — můj hrad".Tvorba pri-

vátního světa má hodnotu přežití. Jeho typickým příkladem je svět adolescentni party. Rodina,pokud se už
dříve nerozpadla, usiluje překvapivě často jen o to, aby
byla obrannou aliancí („sobectví ve dvou"); jejím
nejsilnějšim poutem pak bývá péče o nedotknutelnost
jejich zájmů. Svět opevněné rodiny je nutně izolovaný
a málo podnétný. Proto ho děti rády opouštějí.
Jsou rodiny, které dosud nejsou opevněnými hrady,
zejména rodiny začátečnické. Často bývají extcritoriem adolescentni party, v němž neplatí žádná vlastni autoregulačni pravidla. Panuje tam značná improvizace, nestabilita, není výjimkou ani sexuální promiskuita. Jsou to rodiny ani ne tak potenciálně rozvrácené jako a priori nestmelené. Proto se snadno
rozvolňují. Také není výjimkou, že oba dospělí členové rodiny jsou přitahováni každý jinou skupinou,
která opět není než variantou adolescentni party. Krok
od party k rodině je těžký, neboť je krokem z nezralosti do dospělosti. Jakmile však padne rozhodnuti pro
stabilní rodinu, je tato v pokušeni stát se opevněným
„hradem". „Hrad" může být osamělým solitérem.
Jindy má jakési „předhradi", kam jsou vpouštěni ti
druzi, do jejichž předhradi jsou pak budovatelé,,hradu"
na oplátku také vpouštěni. Pojítkem těchto kontaktů je
nezřídka pouhé vzájemné poskytnutí služeb. Mezi třicítkou a padesátkou význam těchto svépomocných
parastruktur vzrůstá. Po padesátce se plocha předhradního prostoru začíná zmenšovat. Odchod do důchodu je u nás často prožíván depresivně, ba i jako
katastrofa, protože obnaží sociální izolovanost
i vakuum hodnot.
Českou národní podobu úniku do soukromí ve středním věku je tzv. chalupářství. Relativně uspokojivá
životni úroveň v šedesátých letech umožnila využit
populačního odlivu z venkova do měst a vykupovat
opuštěné selské usedlosti a pak je přebudovávat na
rekreační „chalupy". Této možnosti tedy využívají
lidé městští, především příslušníci terciární sféry,
u nás dosti početné. Chalupa se stává materializovaným privátním světem. Je piplána a opečovávána
jako neduživé nemluvně a uctívána jako fetiš. Odděluje svět sváteční od všedního, ale vskutku doma není
člověk v žádném z nich. Jeho život je oscilací mezí
dvěma provizórii. Spojnicí jsou husté kolony aut na
výpadových silnicích v pátek odpoledne a v neděli
večer.
Izolacionismu života české společnosti se někdy nesprávně říkává individualismus. Přitom jen málokdy
potkáme někoho, kdo by své individualitě dokázal
vtisknout osobitý a hlavně hotové vypracovaný tvar.
Proto se i ty privátní svéty vyznačují uniformitou a
jejich obyvatelé konformitou. Dokladem budiž mimořádný zájem o televizi. Televizní svět se dokázal stát
nejdáležitější náplní subjektivního prožíváni volného
času v masovém měřítku. Tváře z obrazovky, „důvěrně známí" zpěváci a herci jsou obdařeni zvláštním
charismatem, protože vytvářejí zdání, že žijí za všechny ostatní jakýmsi plnějším a ryzím životem.
Masovým útěkem do soukromí se život národního
společenství rozděluje v bezpočet drobných vysychajících stružek. Vzniká tak nezájem o cokoli, co se
nalézá mimo oblast privátná, především o životní prostředí, ať už z hlediska estetického, ekologického nebo
duchovního.
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6. Znetvořeni jazyka
Během uplynulých čtyřiceti letdocházi unás kstále
hlubší deformaci sdělovací funkce jazyka (její náznaky bylo možno zjišťovat vlastně již v letech nacistické
okupace 1939-1945). Rok 1968 byl jen dočasně
ozdravující epizodou. Po něm probíhá tento proces
ještě rychleji. Zvyšuje se inflace slov, vět a textů, které
ztratily původní význam a slouží jen rituálnimu stvrzení konformity s vládnoucí mocí (výmluvným příkladem je postava zelináře z Havlovy úvahy „Moc bezmocných"). Tato inflace začíná již ve škole a pokračují v ní sdělovací prostředky i reprezentanti oficiální
autority na pracovištích. Bují v prostředí vojenské
služby, na schůzích, školeních a v podobě tzv, emblémů provází i řidiče na silnicích.
Většina uživatelů tohoto vyprázdněného rituálního
jazyka jej v soukromí odkládá, je tedy dvojjazyčná.
Státní moc jej neodkládá nikdy. V jejím světě platí
svérázně obměněné Wittgensteinovo dictum: o čem
nelze hovořit rituálním jazykem, o tom je nutno mlčet
(protože to vlastně „neexistuje", stejně jako
Orwellovy „unpersons").
Onen druhý jazyk těch dvojjazyčných lidí však není
původním přirozeným jazykem, uchovávajícím si svou
ryzost. Takovým je pouze jazyk dětí. Škola neúprosně
vštěpuje dvojjazyčnost, při níž většina lidí zůstává
(s výjimkou důsledných disidentů). Univerza obou
jazyků se plné nekryji.
Bázlivý respekt k oficiálnímu rituálnímu jazyku
(Václav Havel jej nazývá „ptydepe")je všeobecný.
Jedním z cílů rodinné výchovy je vštípit tento respekt
dětem („Neříkej nikde, co si myslíš doopravdy!").
Vztah utištěného přirozeného jazyka k „ptydepe" připomíná vztah vězně k dozorci. Existují důležité tématické oblasti, o kterých lidé nedovedou vypovídat jinak
než jazykem „ptydepe" (např. filozofická témata).
Mnozí o nich raději nemluví, tedy ani nemysli. Všeobecnost této situace maji na mysli Václav Havel
i Alexander Složenicyn, když radí svým národům :
přestaňte lhát!
Hegemonie oficiálního (i všelijakého polooficiálniho) „ptydepe" zotročujc myšlení. Znemožňuje sebepoznání i racionální autoregulaci společnosti. Asi je
i nejzávažnějši příčinou vědecké a umělecké impotence (stačí srovnat tvořivost disidentů a konformistů). Kultivovat původní přirozený jazyk znamená
kultivovat i percepci přirozeného světa, což je nekonformní, tedy riskantní. Nekonformisté, užívající nerituálniho jazyka, se musí bránit, být ve střehu. O branné zřetele jim někdy zužují jejich jazykové univerzum.
Neblahý vliv má sama podvojnost světů a jejich jazyků. Č asto nuti opatřovat termíny toho nebo onoho
jazyka jakoby uvozovkami, což dezorientuje. Jde-li
o vskutku závažné věci, je dvojjazyčný často v situaci
přeučeného leváka, který „neví, či je". Tato „double
binď' vede k hluboké nedůvěře k slovu a jeho významu, zejména má-li být prostředkem sebevyjádření
nebo označením nadosobní hodnoty. Opatrnost velí
o takových „věcech" nemluvit, tedy i nemyslet je a
neprožívat je.
Taková situace poškozuje zejména adolescenty.
Prohlubuje jejich krizi zpochybněním smysluplnosti
světa a života a zpochybněním jejich vlastni identity.
Často se zmohou na neurčité „ne", ale málokdy na
nějaké „ano". Pokud chtějí obhájit svou identitu, pak
raději v mimojazykové oblasti, neverbálně. Proto ta

obliba hudebního výraziva, happeningů, experimentování se vztahy, vesměs bez korektivního působeni
hodnot, jejichž vědomí lze uchovat slovem.
Nerituálni jazyk si ponechává sdělovací úlohu
v kontaktu s profánním neutrálně předmětným světem .Jinakslouži spiše abreakci než dialogu. Lidé si jim
v soukromí ulevují (společné stýskání, tato pokleslá
forma kritiky, je u nás velmi oblíbeným stereotypem
sociálního chováni). Toto užití jazyka nezavazuje
k žádným činům, protože nevyjadřuje vůli.
Popsané omezeni fimkee nerituálního jazyka je důvodem, proč pokusy o její restituci zůstávají bez
odezvy (takto zůstala bez širší odezvy např. iniciativa
Charty 77). Defekt jazykové sdělnosti činí nám potíže
s vzájemnou komunikací i tehdy, když o ni stojíme.

7. Agresivita
Z dosud řečeného vyplývá, že důsledkem řady
sociopatogenních vlivů je individuální psychická
nezraIost jakožto hromadný jev. Nezralý jedinec nedokáže integrovat a kultivovat svou pudovost, která
pak působí ve své primitivní formě. Proces inkulturace dítěte v ovzduší všeobecné frustrovanosti probíhá neúplně. Chybí pozitivní identifikační modely,
proto se stále více uplatňuje tzv. identifikace
s agresorem. Zkrátka, lidé zvyklí na nevlídné zacházeni zacházejí s druhými také nevlídné. Všimněme si
tónu, jakým udílí policista pokyny občanům, jak jedná
prodavačka se zákazníky, úředník se stranami atd. Je
nespokojený a podrážděný. A zcela běžný. Máme-li
dost trpělivosti, všímejme si, jak jednají mladé matky
s tříletými a staršími dětmi. Velmi často podobné.
Často jde o obrannou agresi. Kdokoli nepatří do
mého vlastního „předhradi", je potenciálním nepřítelem. Stejně i ten, kdo nevyhoví egocentrickým přáním, kdo např. nepochválí, ale kritizuje (uměni kritizovat a kritiku přijímat zaniká i mezi vzdělanými).
Nebo kdo po mně cokoli žádá. Čím více stressujících
situaci, tím více agresivní odezvy, neboť nezralý
jedinec má toleranci vůči zátěži sníženu.
Vedle obranné agrese přibývá projevů agrese samoúčelné, tedy vlastně už deviantni, která snad má být
vzpruhou zakrnělému sebevědomí. V adolescentnich
partách působí nejen navenek, ale i dovnitř. V dětských domovech a v domovech mládeže je zaveden rutinní „uvítací" rituál, kdy nově příchozí je ztlučen,
někdy i do bezvědomí. Vychovatelé nad tím zavírají
oči, protože už zjistili, že běžné kázeňské tresty nepůsobí. Boj proti tomu by si žádal reflexi reáíných
meziosobnich vztahů (tj. kultivaci percepce přirozeného světa — viz výše), což je nekonformni. Podobně tomu bývá i v učňovských internátech, kde ojediněle již došlo i k úmrtím na útrapy ( ! ). Notoricky
známé jsou šikany vojáků prvního ročníku základní
vojenské služby, prováděné jejich o rok staršími soudruhy. Často vedou k psychickému zhrouceni, někdy
i k sebevraždě. Nejinak je tomu ve věznicích. Největšim vězňovým břemenem není vězeňský rád nebo
chováni personálu, ale spoluvězňové.
S výjimkou věznic, kde tomu tak bylo již od padesátých let, se tyto zrůdné poměry ve zmíněných zařízeních ustálily v průběhu posledních 10 až 15 let Míči
se o nich.
Stoupá násilná delikvence mladistvých a přibývá
surovosti násilných činů vůbec. V posledních letech

došlo opakované k „nemotivovaným" vraždám,
páchaným mladými nebo i mladistvými jedinci bez
významného psychopatologického nálezu. Jsou to
stále ojedinělé jevy, představuji však sociopatologické novum. Počátkem roku 1987 referovalo Rudé
právo o případu, kdy řídicí pracovník zemědělského
závodu, inženýr, skopal podřízenou, rovněž inženýrku, protože po něm žádala rozhodnutí v oboru jeho
řídicí kompetence, a způsobil ji zlomeninu pánevní
kosti J e nezbyklé, že o tom Rudé právo referovalo, ale
případ sám je rovněž neobvyklý. Vzrůst agresivity
jakožto významného sociopatologického jevu je znepokojivý, není však známo, že by byl odborně zkoumán. Také není známo, že by se orgány a instituce
monopolní moci chystaly mu čelit.
Některé formy agrese, známé na Západě, se u nás
nevyskytují. Snad je to naší „transkulturální44 odlišnosti. Jsme společností sociálně a etnicky homogennější. Jsme nadto policejním státem. Nejsme vhodným terénem pro „rudé brigády", „eskadry smrti",
protože jsme totalitní společností, nikoli churavou
demokracii. Svou příležitost by tu zatím nenašla
mafiánská iniciativa sicilskoamerického typu, ale pro
budoucno to nelze vyloučit, jak napovídají některé
informace ze SSSR. Je totiž možné, že nepřítomnost
některých forem agrese, jinde běžných, je jen dočasná. Vždyť i nealkoholová toxikomanie se u nás
rozšířila oproti Západu s 151etým zpožděním.
Do budoucna lze počítat s růstem agresivity. Zárukou je tu fakt monopolní moci, jejíž prvořadou starostí
je její vlastní sebezáchova. Ve svých počátcích jednala tato moc hrubé a nezakrytě agresivně,byla to však
agresivita strukturovaná pravidly „třídního boje",jakkoli bezohledného. Tehdy moc dobývala, nyni se jen
uchovává. Styl její agrese se mění, je difuznější.
Difuzní agresivita však proniká i do mikrostruktur,
neboť její „administraci" převzala sama společnost
proti sobě samé. Lze tedy hovořit v jistém smyslu
o zvratu v autoagresi.

8. Korupce
Korupce je jednoduchou strategií, jejímž cílem je
domoci se žádoucích služeb, rozhodnutí nebo hmotných statků tím, že ten, kdo je může poskytnout, je
žadatelem hmotně zainteresován. Mnohé z těchto vymáhaných hodnot nejsou neobvyklé a občan na né má
plné právo. Korupčním způsobem jsou vymáhány proto,
že se jich nedostává, ač by se jich dostávat mělo.
Prvotní příčinou tohoto typu korupce je tedy nedostatek, neschopnost výrobce, rozhodovacího činitele
a pod., tedy koneckonců neschopnost monopolní moci.
Vymáhanou hodnotou je tu běžná služba (např. oprava), administrativní rozhodnutí (např. přijeti nadaného
dítěte na studie) apod. Korupce je tu vlastně kompenzací nějaké nenáležité deprivace, dysfunkce aj.
Zmíněný typ je krajním, avšak nejčastěji se vyskytujícím bodem plynulé řady. Ta pokračuje k situacím,
kdy se občan domáhá něčeho, co mít sice může, ale
nemusí, co však chce, protože není schopen si to odříci. Příkladem je vymáhání luxusního zboží nebo
administrativní preference. V prvém případě byl občan
ke korupčnímu postupu nucen. Tento případ připomíná předbíhání ve frontě, do níž se občan z vlastní vůle
postavil, ale mohl by za cenu snesitelného odříkáni
učinit i jinak.

V prvém i druhém případě se psaným i nepsaným
pravidlům příčilo dosahování potřebné resp. kýžené
hodnoty. Tato plynulá řada konči situací, kdy se zmíněným pravidlům příčí nejen způsob dosahováni, ale
i samotný jeho objekt, např. preference nenadaného
uchazeče ve výběrovém řízení, povolení stavby víkendové vily v chráněné krajinné oblasti, shovívavost při
porušováni platných předpisů hygienických, dopravních apod.
V běžných případech jsou cesty korupce voleny ad
hoc,jedná se „face toface"jižod počátku, V náročnějších je třeba se napojit na prostředníka nebo dokonce
na řetěz prostředníků, kteří vědí, „komu kolik'4 a svým
způsobem ručí za zdar podniku. Mít přistupk prostředníkům, a nepřímo i ke konečným článkům j ejich řetězů,
tomu se říká „mít konexe44 (z lat. „connectio").
Konexe se stávají strukturálním principem (a sama
korupce tvárnou silou) celých svépomocných skupin
resp. parastruktur. U mnoha lidí se prolínají s přátelskými skupinami a často je zcela nahrazuji. Význam
parastruktur stoupá s věkem i postavením v mocenské
hierarchii. Sledujeme-li ji až k nejvyššim příčkám jejího žebříku, ukáže se pojednou, že tam nahoře je
mocenská struktura sama takovouto sebezáchovnou
svépomocnou parastrukturou.
Nejčastějším nástrojem korupce je úplatek. V nižších společenských vrstvách je to nástroj jediný.
Důchodci, domáhající se samozřejmých služeb, uplácejí desetikorunami. Směrem nahoru se částky zvyšují. Přijímací komisi nebo soudního odhadce si lze naklonit několikatisícovou částkou. Šéfa bytového
odboru několika tisíci nebo i desetitisíci, podle toho, oč
je usilováno. Také prokurátora nebo soudce (což není
běžný případ) lze obměkčit pětimístnou cifrou. Na
vyšších etážích hierarchie se kromě úplatku uplatňuje
i protislužba. Funguje dokonce i v mezipodnikových
vztazích, které vytvářejí sféru korupční („černé44)
ekonomiky. Od určitého stupně již není úplatků ani
protislužeb třeba, stačí zatelefonovat. Korupce i moc,
pravidla té i oné, tam splývají.
Míra korupce i zkorumpovanosti je statisticky
samozřejmě nezachytitelná. Významným a snad i rozhodujícím činitelem jejího rozšířeni byla vládnoucí
moc, privilegovanost jejích příslušníků i desorganizace způsobená její ignorací. Vládnoucí moc začala
korumpovat celou společnost tím, že začala vyžadovat za nejrůznéjší hodnoty jako protislužbu loajalitu,
konformitu. A společnost to akceptovala.
Pole užiti a účinnosti korupce se značně rozšířilo
v šedesátých letech, kdy se po „revolučním44 teroru
z novu dostavil a touha po blahobytu. Napomohla tomu
předcházející socializace rezortu služeb, který byl již
v této době zcela dysfunkční (známa byla a je korupčnost řemeslníků). Také výrobní podniky si začaly
zvykat na korupční ekonomiku, protože ta „oficiální"
nefungovala. Ale i v té době byl např. úplatek za příznivé rozhodnutí orgánu lidosprávy nebo přijímací
komise ještě vzácným jevem. Rok 1968 znamenal
v tomto směru částečnou morální obrodu (zejména
v oblasti běžné korupce širokých vrstev společnosti),
zatímco v dobé „normalizace" se korupčnost rozrostla velmi rychle a nebývalou měrou, až nabyla
dnešní „orientální" podoby. Její rozsah je vskutku
masový a je zabudována do psychologie lidi dokonce
už od dětského véku. Její společenské důsledky jsou
nedozírné a podíl na celonárodní demoralizaci obrovský.
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9. Z á v ě r
Na závěr této nepovzbudivé výpravy do oblasti
sociopatoiogie je možno pokusit se o některé hypotézy resp. interpretace. Bylo by jistě záhodno je
objektivovat a prověřit, kdyby to ovšem bylo možné.
Některé sociopatologické jevy u nás jsou projevem
neduhů industriální společnosti. Patři k nim krize
rodiny s jejimi důsledky, nepříznivými pro jedince
i společnost (tedy i vzrůst agresivity). Působení nelegitimní totalitní moci je prohloubilo, dodalo jim místní
podobu a znemožňuje jejich nápravu. Nelze však říci,
že by bylo jejich hlavním původcem.
Jiné sociopatologické je vy jsou naproti tomu důsledkem působení totalitní moci jako takové (deformace
jazyka, korupce).
Srovnání s předchozími obodbími novodobých českých dějin naznačuje, že nikdy předtím nebyla sociopatologícká situace českého národního společenství
tak kritická a jeho demoralizace tak hluboká.
Srovnáni se situací jiných národních společenství
v sousedství, ovládaných mocí téhož typu (řadit k nim
lze i S lováky) naznačuje, že česká schopnost rezistovat so c i op atol og i c kým vlivům a procesům je zřetelně
nižší. Snad je srovnatelná s poměry u východních
Slovanů, zejména Rusů. Toto srovnání se opírá o jednotlivé kázuistiky, jejichž reprezentativnost je však
sporná.
Je-li však tento dojem správný, je na místě pokusit se
o jeho hypotetický výklad. Snad jej lze hledat v časnější industrializaci Českých zemí, tedy i v časnějším
vytvoření „masové společnosti", v problematické
novověké české státnosti i v poměrně časném a masovém akceptování socialistické (nikoli tedy vysloveně
komunistické) ideologie, v jejímž jménu se tu totalitní
moc etablovala.
Tato poměrně malá rezistence koreluje s poměrně
nízkým národním vědomím Čechů. Tím neni míněno
akceptováni nacionalismu, který prohlásil národ za
nejvyšši hodnotu (i toto jsme si v minulosti prožili),
nýbrž akceptováni vlastní národní identity, obdobné
sebeakceptováni jednotlivce. Malá rezistence také
koreluje s velmi nízkou českou religiozitou.
J e tedy možné, že současný neutěšený stav českého
národního společenství je i výslednici sekularistíckoimanentistické ideologie, k niž se Češi přihlásili
v době svého obrozeni a při níž vytrvali i nadále, a
jejího ztroskotání v situaci zkoušky, již připravila
národu totalitní moc.
BOHEMICUS

Poznámka k sociopatologii
české společnosti
K pozoruhodné studii Anonyma Pražského je
nutno přecejen přičinit poznámku. Studie bez přikrašlováni Učí známá nebo ijen tušenáfakta o patologických
jevech v naší reálsocialistické společnosti. Je to neradostné poznání, ale pravda je často hořká medicína. Pochybnosti se však čtenáře zmocni při četbě některých závěrečných generalizaci. Uvažuje se zde
totiž o příčinách prý zřetelně nižší odolnosti českého
národa vůči sociopatologickým vlivům. Menši v čem
a ve srovnáni s kým? S Němci? S Poláky? S Ma-
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ďary? Slováky? Je snad na Slovensku míň korupce?
V Maďarsku menši sebevražednost ? V Polsku menši
alkoholismus a narkománie ? Obstoji tvrzeni, že
„současný neutěšený stav českého národního společenství je i výslednici
sekularisticko-imanentistické
ideologie, k níž se Češi přihlásili v době svého obrození a při níž vytírali i nadále před historickou kritikou ? Lze například tradici značenou jmény Palacký,
Havlíček, Masaryk redukovat na povrchní pokrokářství, nehledájící hlubší mravni smyslpro život národního společenství ? Ošidnost podobných paušalizací a krátkých spojeni je zřejmá. Podobná argumentace se dá demagogicky obrátit a dá se potom tvrdit,
že**Poláci, Maďaři nebo Slováci bvli méně odolní než
Ceši vůči totalitnímu pokušení hitlerovsko-fašistického typu (a vůči jeho sociopatologickým důsledkům,
šovinismu a antisemitismu) právě pro svou „přílišnou religiozitu". Každý ovšem cití, že takové tvrzení
je nefér a má stejnou vědeckou cenu, jako když se
říká, že Němci se stali snadnou kořisti h itlerism u pro
svou vrozenou poslušnost a pořádkumilovnost. Tam,
kde chybí konkrétní rozbor, nestačí pocit, že „něco na
tom je".
A právě tak nefér je hledat viníka malé odolnosti
české společnosti vůči sociopatologickým vlivům
,, v poměrně časném a masovém akceptování socialistické ideologie". Jako by pánové Pecka a Hýbeš měli
nést odpovědnost za ty dnešní zpanštělé degeneráty!
Anonymus Pražský má ovšem pravdu, když ve své
studii wvozije, že život lidi, redukovaný na konzum
a údržbu, okradený o možnost svobodně občanské
aktivity, život bez inspirující nadosobní perspektivy,
nebo chcete-li, život bez transcendence, že takový
„modus vivendi" demoralizuje a umocňuje všechny
moderní sociální neduhy. Reálsocialistickému společenskému provozu je cizí Masarykův výrok: nebát se
a nekrást. Ti, kteří se sžili s tímto provozem, se boji a
často i kra do u. Pro lomit zača ro va n v k ru h strach u a
korupce je samozřejmě těžké, ale neni to nemožné.
Bez tohoto napřímeni nelze ani pomyslet na léčeni
neduhů, jež li čí studie A. Pražského. Lidé, kteří tento
k ro kjiž u č mil i, by liform o vá n i roz lič ný m i os udy, t radiče mi a myšlenkovými školami. A přece je cosi
svedlo dohromady. Dobře to vyjádřil mluvčí Charty 77 Bohumír Janát 13. března 1988 nad hrobem
Jana Patočky: „Ať už věříme, že existuje vyšší moc a
moudmst, která to dobré v lidských myšlenkách, slovech a činech dokáže domyslet, dovršit a dopovědět,
či ať už jsme rozhodnuti ve svém konáni spoléhat na
síly toliko lidské — respekt kprávu, svoboděa důstojnosti člověka nás už asi nikdy nepřestane spojovat. "
Ano, pěkně řečeno. Ale člověk je neskromný a přál
by si, aby se z tohoto poznáni zatím nevelké části
našeho společenství zrodila tradice nová, životaschopná a naše nemoci a bezmoci uzdravující.
*

Bohemicovi
Občas se kritizovaný brání tvrzením, že mu kritik
nerozuměl, že špatně četl apod Já myslím, že mi
Bohemicus v podstatě rozuměl. Je se mnou zajedno
dokonce v názoru, jaký by pozitivisticky orientovaný
posuzovatel patrně označil za nepodložený: že totiž
život redukovaný, bez transcendence, demoralizuje,
a tím prohlubuje všechny moderní sociální neduhy.
Nesouhlasí jen s dvěma, třemi větami závěru mého
textu.

Ano, po mnoha stránkách, na nichž jsem se snažil
přidržovat se ukázněně očividných jevů, jsem si troufl
předložit již měně ukázněně několik možných výkladových hypotéz. Toto ale není,, unfair' \ Mnohé hypotézy, které kdy byly ex post potvrzeny (také ovšem i ty
nepotvrzené), vznikaly právě takto, to je „normální".
Však mi také Bohemicus mě neukázněné nápady
toleruje, s výjimkou jediného. Nezamlouvá se mu do
té míry, že mi nechce povolit kukátko, které jsem si
vybral, a nabízí své, jímž je vidět něco jiného.
, ,Masové akcepto vání" nějaké ideologieje přece něco
zcela jiného než dílo obětavých poctivců typu Pecky a
Hybeše, zvláště pojímám-li je jako jednu stránku
čehosi dvojjediněho (tou druhou je „ztroskotáni" této
masové víry, což Bohemicus možná přehlédl). —
Odkaz na „tradici značenou jmény Palacký, Havlíček, Masaryk" se mi zdá argumentem hodně předčasným, pokud nezjistíme, co z této tradice fakticky
působí jako široce sdílený motiv myšlení a jednání
(sám si myslím, že odkazem těchto tří mužů si dnes
láme hlavu v desetimilionovém národě málokdo, žeje
třeba jej nejprve přehodnotit a pak hlavně hodně připomínat). I ta korupce na Slovensku — když už je
o ní řeč — se našimi kukátky jeví rozdílně. Tím mým
je vidět např. to, že se slovenská korupce blíží smluvnímu aktu, jehož účastníci nejsou zcela odosobněni,
víc než česká, která zase víc připomíná automatizovaný reflex (co je patologičtější?).
Své zmínce o vztahu Poláků, Maďarů, Slováků
k „pokušení hitlerovsko-fašistickěho typu" tu Bohemicus propůjčil, myslím, ryze polemickou funkci.
Simplifikace, kterou on odmítá, není ani mně po
chuti. Nechci nadměrně zatěžovat naši rozpravu odbočkami do nesnadné problematiky moderních dějin,
ale vůbec nepokládám za pošetilé zkoumat vztahy
nacionalismu (plus antisemitismu) a politického
konzervatismu (včetně toho katolického) národů středo východní Evropy v období (přibližně) 1848-1945
k „fašistickému" (nikolijiž
nacistickému)pokušení.
So ciopato logický pohled na tuto problematiku je nepochybně podnětný, ale asi by nás přiměl k rozlišování patologických vztahů jednak mez iskupinových,
jednak v nitroskupinových. Já se v kritizované úvaze
zaměřil na fenomény, které se projevuji uvnitř národního společenství. Ty však mohou mít — třeba jejich
obdoby shledáváme jinde — i národně specifické příčiny (čímž nepopirám příčiny obecně působící).
Mým i Bohemicovým kamenem úrazu je to, že
zatím nemáme pohotově metodiku, jíž bych já svou
hypotézu doložil, případně onji vyvrátil Zdůrazňuji':
zatím. Také možná nejsme zajedno v tom, co znamená,, doložit". Tuším, žeBohemicovi by imponoval
důkaz v podobě dedukce na základě předchozí indukce, jak je zaveden v přírodních vědách. Je jistě
přesvědčivý. Ve vědách o člověku, o lidech a o jejich
díle je však přípustný i jiný postup, hermeneutický.
Tak sipočíná např. literární kritik, když shledává, že
kniha A je lepší než kniha B, a pak své shledávání
předloží veřejnosti.
Vždycky je obtížné dohodnout se na „srovnatelnosti jedinečných jevů, v daném případě Čechů, Slováků, Poláků atd. Všichni tušíme a) že je to velmi
svízelné, ale b) že nás přesto ke srovnávání cosi pudí.
Nepudí nás k tomu tolik soutěživost v expanzi či produkci, jako spíše společný úděl, který pociťujeme
jako frustraci, případně jako srovnatelný úkol čelit
nepříznivým tlakům. Psychologicky je tedy takové

srovnávání odůvodněno. Je odůvodněno i věcně a
metodologicky? Věcně, myslím, ano; přinejmenším
zčásti, pokud se najde „tertium comparationis". Nap řik lad sro v ti áni recept i v ity ideologie, jejíž rea liz a ce
se ukázala jako destruktivní, má podle mne smysl.
Výsledný poznatek bude ovšem dílčí a nebude radno
jej paušalizovat. Snažil jsem se formulovat své závěrečné věty tak, aby byla čtenáři jejich hypotetičnost a
problematičnost zřqjmá. Je možné, že se mi to nepodařilo.
O tom, že postrádáme spolehlivě metodologické
vodítko, jsem už psal Ale zachtělo se mi vyvolat
kritizovanou závčřečnou úvahou chuťtázat se, rozumětj rozprávět a také — hledat metodu, Do toho
všeho budou jistě zasahovat i světonázorové postoje,
ale to je také „ normální"
Jeden důležitý aspekt sociopatologicképroblematiky jsem ve své etudě opomenul zdůraznit, činím tak
dodatečně. Příčiny našich společenských neduhů
(a způsoby jak jim čelit) lze, zkoumat i bez mezinárodní komparacionistiky. Člověk, který se ocitl na
scestí, má právo (bapovinnost) rozumět tomu, jak se
tam dostal Leckdy shledá příčiny*), které se týkají
jen a jen jeho samotného. Nevím, proč by národní
společenst ví nato m nem ohlo být za jistých okolností
stejně. To není moralistický úder empirické vědě pod
pás, nýbrž upamatování se na idiofenomenalitu, na
jedinečnostjedinečných jevů. Příčinou choroby, kterou
strádají mnozí, může být u jednotlivce i jeho individuální neopatrnost, příčinou ekologicky krizového
stavu může být i velmi konkrétní lehkomyslnost,
příčinou občanské války může být i promarnění jedinečné příležitosti např. kprovedení pozemkové reformy. Neutíkáme se my, Češi, pořád k tomu, co platí
všeobecně.
* p
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*) , JPHčínu1' není třeba vždy chápat jen v úzce kauzálnádeterministickém smyslu. Ncjpúvodnčji znamená vše důležité,
co bylo „při činu4*.

JOSEF ŽÍLA

Kolik je v Československu
politických vězňů ?
V úvodu k nedávno vydanému sborníku Charty 77
,,0 československém vězeňství" píše PetrU hl, že by
bylo třeba upřesnit, koho lze pokládat za politického
vězně a koho ne. Problém se aktualizuje, když se na
základě statistických údajů o počtu odsouzených pokouši dobrat alespoň přibližného počtu politických
vězňů v Československu.
Je možné zastávat názor, že nejde o problém prvořadé důležitosti. Zda někdo, jehož odsouzení jejasným
projevem politického útlaku, splňuje nějaká formální
kritéria pro začlenění do skupiny politických vězňů či
nikoliv se může konec konců jevit jako podružný
aspekt mnohem závažnějšího faktu, že k odsouzeni
vůbec došlo. V Československu nejsou se zařazením
do kategorie politických vězňů spojeny žádné právní
následky, známé například z první republiky (zejm.
jiný volnější režim výkonu trestu).
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N icméně se domnívám spolu s P. Uhlem,že — zejmé- dované z důvodů rasových, náboženského přesvědčení, kulturní činnosti, atd. (Srov. např. Meyerův enna se zřetelem k mezinárodním souvislostem — nejde
4
cyklopedický
lexikon,
heslo
„političtí
vězňové
').
o otázku tak docela bezvýznamnou. Konkrétní údaje
Soudi-li tedy P. Uhl, že počet politických vězňů
o počtech osob odsouzených pro politickou činnost
v Č eskoslovensku nelze redukovat na počet osob odnebo občanskou angažovanostjsou důležitým podklasouzených pro trestné činy protistátní (podle první
dem při mezinárodních jednáních a pro činnost různých
mezinárodních organizací. Je nesporné, že pokud by • hlavy zvláštní části čs. trestního zákona), je jeho stanovisko i z hlediska mezinárodního pojetí plně opoddelegáti na různých konferencích zabývajících se
statněné.
problematikou lidských a občanských práv neméli
S ložitější je otázka, zda k počtu politických vězňů
možnost opírat se o konkrétní fakta, byla by velmi oslav onom širším smyslu se,lze v československých poměbena jejich pozice vůči státům, jejichž praxe při dodrrech dobra tjinak než posouzením charakteru odsouzežování mezinárodně přijatých závazků v této oblasti je
ni případ od případu. Osobné se domnívám, že to
předmětem jednáni. Stejný dopad by ovšem měla i simožné není. Patmě každý pokus o odhad počtu polituace, kdy příslušné údaje by bylo možné snadno zpotických vězňů na základě obecnějších poznatků a údachybnit, například proto, že by zahrnovaly okruh případů, jež by se příliš odchylovaly od mezinárodně jů může počítat s námitkou, že jde o odhad příliš subuznaného pojetí, nebo by nešlo věrohodnost údajů jektivní, neověřitelný, a tudiž nepoužitelný právě pro
účely, pro něž zejména má smysl údaj zjišťovat, tj.
spolehlivě doložit.
k informováni mezinárodni veřejnosti. Proč je tomu
lady jsme u první otázky: lze ono mezinárodně
tak, osvětlí nejlépe pohled na metody používané čs.
uznávané pojetí koho pokládat za politického vězně a
represivním aparátem. Petr Uhl je zmiňuje, pro řadu
koho ne nějak uspokojivě konkretizovat? Domnívám
lidí, pohříchu obětí oněch metod, nejde o nic nového.
se, že ano. Východiskem jsou četné mezinárodní doNemusí být však na škodu, domnívám se, uvést je ve
kumenty, počínaje Všeobecnou deklaraci lidských
vzájemném kontextu i v kontextu celkové trestní
práv OSN, zejména pak mezinárodní pakty o občanpolitiky.
ských a politických právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966), ke kterým
Československo přistoupilo a které tedy jsou pro náš
Celkový pohled na trestní politiku Husákova režimu
stát závazné. K nim se řadí Závěrečný dokument HelKonstatováni, že v rejstříku metod vládnuti, uplatňosinské konference. Nelze pominout ani jiný významný
vaných v Československu politickým vedením sedmevropský dokument, který Československo sice nepodesátých a osmdesátých let, zaujímá trestní represe
depsalo, ale který značné ovlivňuje postoj řady států
mimořádně významné postaveni, není patrně pro
k problematice lidských a občanských práv, zejména
nikoho novinkou. V relativně krátkých dějinách vlády
pokud jde o povinnost jednotlivých států dodržovat
KSČ to ostatně neni poprvé. Padesátá léta byla již
přijaté závazky. Mám na mysli Evropskou konvenci
dostatečně popsána a netřeba se jimi zde zabývat.
o lidských právech z roku 1950.
Zpětný pohled na období let 1952 — 1982 pak ukazuZmíněné mezinárodni pakty vesměs připouštějí něje, že vlastně jen v krátkém mezidobí 1960 — 1969
která omezeni lidských a občanských práv vnitřním
bylo možno hovořit o relativné — v kontextu let předzákonodárstvím jednotlivých států. Avšak zároveň —
cházejících a následujících — umirnéné trestní polia to je důležitý moment — na tato zákonodárství
tice.
kladou určité požadavky. To má za následek, že stát,
P adesátá léta a dosud trvající perioda trestní politijehož praxe stran zajišťováni (či spiše porušováni)
ky, zahájená nástupem Husákova vedeni, maji některé
určitého práva je předmětem mezinárodní kritiky,
nemůže jednoduše prohlásit, že kritizovaná praxe je
společné rysy. Jmenujme tu alespoň výsadní a prakv souladu se zákony tohoto státu, a proto ji ostatní ticky ničím neomezené postaveni bezpečnosti, jehož
musi bez dalšího respektovat.
svým způsobem logickým doplňkem je trapně nedůstojná role justice, tj. prokuratury a soudů. Existuji však
Spojením problematiky občanských a politických
i zřetelné rozdíly. Například ve způsobu, jakým se
práv s problematikou lidských práv a současným vytyk uplatňováni trestní represe stavěla resp. staví oficiálčením určitého žádoucího standartu pokud jde o vnitřní ideologie. V padesátých letech se politika „tvrdé
ní zákonodárství jednotlivých států došlo i k význam4
ruky"
oficiálně hlásala. Hovořilo se o „historické
nému posunu v otázce, koho považovat za politického
nutnosti44 likvidace třídních nepřátel ve fázi tzv. diktavězně.Trochu zjednodušeně lze tento posun vyjádřit
tury proletariátu. Naopak dnešní vedení jako by se za
tak, že proti tradičnímu pojetí ještě z doby před 2. svěvlastní trestní politiku stydělo. Hodné se sice namlutovou válkou, kdy za politické vězně byly označovány
vilo a stále mluví o boji s kriminalitou, měně o jejím
osoby odsouzené za politické trestné činy ve vlastním
konkrétním stavu. Pravda, v druhé polovině sedmdeslova smyslu (spáchané zpravidla v souvislosti
s vlastni politickou aktivitou), jsou dnes velmi často
sátých let se občas poukazovalo na klesající kriminapokládáni za politické vězně i lidé, kteři se politikou
litu jako na jeden z důkazů příznivého vývoje společvůbec nezabývají Jejichž „delikt" nemá povahu protinosti. V esměs se všakjednaloopouze relativní údaje, a
státního činu ani při velmi širokém pojetí toho, co lze
zapomínalo se dodat, že v období 1970-1974, k němuž
za takové činy považovat. Těmto lidem je ale společné, se relativní údaje nejčastěji vztahovaly, dosahovala
že jsou obětmi určité politiky ; konkrétně takové pokriminalita podle počtu odsouzených osob vůbec nejlitiky j e ž se v negativním smyslu odchylujeod standartu
vyšši úrovně od roku 1948. Když se trend vývoje krivytyčeného v mezinárodních paktech. Někdy se tento
minality začátkem osmdesátých let znovu obrátil
posun vyjadřuje tak, že se hovoří o politických vězk horšímu, sáhlo se k osvědčenému prostředku, jak
ních v u žšim a širším smyslu ; do první skupiny jsou řa- sprovodit problém ze světa : už i tak okleštěná a vůbec
zeny osoby odsouzené pro politické delikty (proti- jediná oficiální publikovaná statistika trestnosti
státní činy), širší pojetí zahrnuje také osoby pronáslevČSSR zmizela ze Statistických ročenekČSSR. Zá-
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jemce doma má ještě jistou možnost opatřit si přistup
k relativně podrobným a spolehlivým Statistickým ročenkám kriminality, vydávaným pro vniťmi potřebu
Generální prokuraturou ČSSR. mezinárodni srovnání
je však velmi ztíženo.
Nutno říci, že k potlačováni údajů o registrované
kriminalitě má režim věru „dobré důvody".Teze oficiální ideologie o „stále se prohlubujícím demokratismu a socialistickém humanismu" jdou jen špatně
dohromady s obrazem, jenž skýtají počty trestaných
lidi. A bsolutní počty uvedené v diagramu i leccos napovídají. Ještě mnohem výmluvnější jsou údaje o tzv.
relativní trestnosti, tj. o počtu stíhaných resp. odsouzených osob v poměru k počtu obyvatel. P. Uhl
uvádí pro srovnání některé údaje ze statistik Evropské
rady. Vůbec nejvyššiho koeficientu trestnosti (počet
vězňů na 100 tis. obyvatel) mezi západoevropskými
zeměmi dosáhly v roce 1986 Turecko (102,3) a Rakousko (100,5). Pokud jde o Československo, dospivaji P. Uhl i autor výše citovaného článku (viz pozn. 1)
nezávisle na sobě a pokud jde o různá léta k číslu
přibližně 300!! Pokud by snad režimni ideologové
chtěli namítnout, že údaje z třídně nepřátelského tábora nelze srovnávat se socialistickou trestní politikou,
jsou k dispozici i srovnatelné údaje z Polska aMaďarska: v období let 1975-1982 byl počet osob (na
100.000 obyvatel) odsouzených v ČSSR k nepodmíněným trestům odnětí svobody, tedy těch, jež musely
— až na nepatrné výjimky — do vězení, trvale přibližně dvojnásobný, než v uvedených bratrských zemích! (Žila, str. 68). To jsou deprimující údaje, a
člověk se neubrání myšlence —jsme skutečně národem mimořádné náchylným ke zločinu ?
Bez zajímavosti není ani srovnání Husákovy éry
s léty předcházejícími. Pokud jde o počty osob odsouzených k nepodmíněným trestům odnětí svobody,
nemám údaje k dispozici. Je však možno srovnat počet
osob (na 100.000 obyvatel) stíhaných pro trestné činy
v letech 1962-1969 s odpovídajícím údajem pozdějších let.Průměr let 1962-1969 činil 485 osob, průměr
let 1970-1974 — cca 970 osob ! Po roce 1974 dochází k určitému poklesu tohoto ukazatele, avšak —
s výjimkou roku 1980 — nikdy pod 700. Srovnatelné
údaje z Maďarska, Polska a NDR ukazuji na stejné
postavení Československa v poměru k těmto zemím
jako výše uvedený údaj týkající se počtu osob odsouzených k nepodmíněným trestům odnětí svobody.
Politicky motivovaná trestní represe
Politický útlak v Československu sedmdesátých a
osmdesátých let relativné málokdy nabýval podoby
trestního stíhání pro politické trestné činy ve vlastním
slova smyslu, tj. pro trestné činy podle první hlavy
trestního zákona. Tím nemá být řečeno, že oněch zhruba 100-200 osob odsouzených každoročně pro prvohlavové delikty (nepočítaje v to osoby odsouzené pro
trestný čin opuštěni republiky) je nějak „málo". Jde
o to, že údaj se může jevit jako nízký pozorovateli,
který měl možnost sledovat podrážděnou nedůtklivost
režimu na jakýkoliv projev nejenom otevřené kritiky,
ale i naprojevy samy osobě zcela apolitické, pouze nějak vybočující z rámce vymezeného reglementační
posedlostí režimu. Ať tak, nebo onak, domnívámse, že
rozsah trestního postihu pouze pro politické delikty ve
vlastním smyslu by patrně nebyl s to vyvolat onu atmosféru úzkoprsé netolerantnosti, všudy přítomnosti

policie a strachu, charakteristickou pro československou realitu let „normalizace*'.
Jeden aspekt trestního stíhaní pro politické trestné
činy stoji za zaznamenáni. Vezmeme-li např. rok
1982, bylo ze 161 osob odsouzených pro trestné činy
proti republice (mimo trestný čin opuštěni republiky)
108 osob odsouzeno pro trestné činy hanobeni vlastního nebo bratrského státu či jejich představitelů
( § § 102-104 tr.zák.). Plných 77 % „pachatelů"
těchto činů bylo v době „spácháni" činu pod vlivem
alkoholu. Jiná léta poskytuji zhruba stejný obraz.
Jedná se tu zřetelně o nepřímý empirický důkaz, že
v Čechách se nejvíce nadává po hospodách, a za druhé, že tradice Brettsch ne klérů zdaleka nepatři minulosti.
Zcela ojedinělou kapitolu v historii úpadku právní
kultury představuje další typ politické represe, rozvinuvši se zejména po vyhlášeni Charty 77 a vůči jejím signatářům, který — má-li být stručně vystižen
jeho základní rys'— lze snad charakterizovat jediné
jako vulgární zneužiti práva.
O zneužiti práva možno přirozeně hovořit i v případech stiháni pro trestné činy politické, v té podobě jak
je praktikoval Husákův režim, nicméně je určitý rozdíl
v povaze zneužiti práva tohoto typu v porovnáni s postupy, jež mám na mysli nyní. V případech stiháni pro
politické trestné činy využívaly úřady „kaučukových"
definici některých politických trestných činu v trestním zákoně k postihu jednáni v normální společnosti
nezávadných, naopak žádoucích. (Nutno mít ovšem
na zřeteli, že v oné nedostatečnosti zákonů nespočívá
jádro problému.) To je praxe odsouzeníhodná a v příkrém rozporu s ideou právního státu, nebo chccme-Ii
v rozporu s režimem socialistické zákonnosti, Nicméně, režim tu nic nezastíral, takříkajíc ukázal svou pravou tvář, sám se vystavil riziku odsudku pro svou
politiku.
V případech, o kterých chci nyní hovořit, místo aby
dal režim otevřeně na srozuměnou, z čeho viní občany
opovažující se ozvat kde ostatní mlčeli, jednak sám
provokoval záminky či přímo konstruoval důvody
k trestnímu postihu těchto lidi pro jiné než politické
delikty (zejm. se tu jednalo o „útoky na veřejné
44
činitele ), jednak k témuž účelu využíval až s dětinskou mazanosti i ty sebenepravdépodobnější příležitosti. Jinými slovy, místo aby se sám vystavoval riziku kritiky pro svou politiku, pokoušel se režim
o difamaci lidí, kteří mu byli trnem v oku, tím, že se
snažil představovat je jako „normální" zločince. To už
nemá s aplikací práva nic společného, to je prostě zvůle, k tomu sprostá a zbabělá.
Materiály VONSu tu nabízejí nespočet příkladů.
Namátkou uveďme některé z nich. Zvlášť výmluvný a
ilustrativní byl případ Rudolfa Battéka, zatčeného původně pro trestný čin útoku na veřejného činitele podle
§ 155 tr. zák. Když se i při velmi volném výkladu
tohoto zákonného ustanovení ukázalo a nešlo obejit,
že policista, který mél být „napaden", sám fyzický
kontakt vyprovokoval, navíc jasným překročením své
pravomoci — R. Batték nedělal nic jiného než že se
snažil vyprostit z uchopení policisty jehož „zákrok"
prostě nešlo odůvodnit — musel být Battěkův „zločin4' překvalifikován. Musel být překvalifikován a nikoliv ponechán „usnout44, jako se stávalo v mnoha jiných případech, proto, že neudržitelnost obvinění byla

shledána, až když už Ballék tři měsíce seděl ve vazbě.
Přišel tedy ke slovu trestný čin „ublížení nazdraví" (§
221 tr. zák.), neboť policista, při tahanici, kterou sám
vyprovokoval, údajné utrpěl „pravděpodobnou zhmožděninu FN vlevo", tedy, řečeno srozumitelněji, pravděpodobnou modřinu na čele. Pro tento „zločin" byl
R. Battěk ve vazbě od června do ledna následujícího
roku, s odůvodněním, že na svobodě by se pokoušel
ovlivnit znalce, kteří podali dobrozdáni o „zraněni"
policisty! Teprve pak se StB odhodlala rozšířit trestní
stíhání o politický trestný čin. Patrně proto, že absurdita a neudržitelnost celé té právní frašky byla do
nebe volající.
Jako další příklady lze uvést trestní stihání Jaroslava Sabaty, opět pro útok na veřejného činitele,
který měl spáchat tak, že na strážnici v Peci podSnéžkou, kam byl mimochodem přiveden bez jakéhokoliv
právního důvodu, se vrhl na dva (!) službu konající
policisty. Josef Danisz byl stihán pro stejný trestný
čin, „spáchaný" tentokrát verbálně (§ 156 odst. 2
tr.zák.), když před vyšetřovatelkou prokuratury
v Trutnově uvedl na adresu jednoho soudce, že ve věci, v níž J . Danisz vystupoval jako advokát, soudce
rozhodl jak rozhodl patrně proto, že buď neznal zákon
nebo jej vědomé porušil. Posléze byl stíhán pro úplně
smyšlený mravnostní čin. Proti Ladislavu Lisovi bylo
zahájeno trestní stihání pro rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, neboť pár jeho ovcí někde
v příkopě u Sosnové spásalo socialistickou trávu.
Z poslední doby sem patří i stíhání a odsouzení
funkcionářů jazzové sekce, i když tu si policie s vytvořením záminky ke stíhání dala ponékud větší práci.
Dlouhý by byl výčet případů, ve kterých policie uplatnila další z oblíbených trestních ustanoveni pro podobné příležitosti, trestný čin výtržnictví. (Tomuto
ustanoveni trestního zákona připadla zvlášť významná
role a věnuji mu pozornost v samostatném oddíle níže,)
Dosud popsaným typem postupu mocenských orgánů se však zneužívání trestního zákonodárství zdaleka nevyčerpává. Nutno sem řadit nesčetné domovní
prohlídky, kdy právní důvody k nim vůbec neexistovaly nebo byly vykonstruovány policii (například
zahájením trestního stiháni pro vymyšlený trestný čin,
které už nikdy nepokračovalo ani nebylo ukončeno).
Patří sem dále zabavování různých materiálů při prohlídkách, zneužíváni právní možnosti zadržet osoby
podezřelé z trestného činu, tj. ono známé osmačtyřicetihodinové „policejní vězení".
Zmíněné instituty trestního řízeni (domovní prohlídka, odnětí věci, zadržení) mají za normálních
okolností své opodstatnění v tom, že slouží k zajištěni
účelu trestního řízeni, zejména zabezpečeni důkazů.
Jejich zneužíváni a podstata hrubého porušováni zákonnosti spočívala v jejich využívání jako represivního prostředku sama o sobě. Jinými slovy, prohlídky,
zadržení a zabavování věcí se staly trestem za „občanskou neposlušnost", Jehož „ukládáni" a „výkon" si
policie přisvojila.
Zejména v souvislostí s tímto typem represe (zneužívání právních norem) sehrály soudy a prokuratura
zvlášť ostudnou roli. Pro charakteristiku jejich činnosti
se nabízí „alibismus", ale skutečnost je taková, že to
byly právě tyto složky státního aparátu jež obstarávaly „alibi" policii, když sankcionovaly jej i praktiky a
dodávaly jim zdáni právnosti. Shoda se situacipadesátých let je nepřehlédnutelná. Z jiného pohledu viděno
se policie v tomto období zasloužila o téměř kriminolo-
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gickou raritu : z lidi středniho věku, dosud kráčejících
životem bez poskvrn na občanské bezúhonnosti, se
přes noc stávali „násilníci", „výtržníci" a vůbec zločinci. J ev z hlediska nauky o zločinu skutečně ojedinělý.
Při žádném z popisů politického útlaku v Československu sedmdesátých a osmdesátých let nelze
opomenout faktor, který vlastně nepatří do pojednání
o,,kriminalitě", avšak zaujímá tak významné místo ve
škále prostředků politické represe, že bez přihlédnuti
k němu nelze porozumět dimenzím politického pronásledováni v Československu. Mám na mysli rozsáhlou
mimotrestní a vůbec mimoprávni represi. Ta byla
přítomna od počátku Husákovy vlády, avšak — odhlédneme-li od čistek na počátku údobí — svého vrcholu, jakož i „tvůrčího rozvinuti" co do používaných
prostředků, dosáhla opět po vyhlášení Charty 77. Kde
to slo, uplatnila se vůči signatářům Charty a jejich
nejbližšímu okolí jinak nejobvyklejši metoda tohoto
typu represe, tj. existenční postih (vyhozeni z práce,
nepřijeti dětí na školu, apod.). Kde takové prostředky
nebyly k dispozici, zejména proto, že byly uplatněny
již dříve, ukázala se malicherná pomstychtivost moci
ve své nejpokleslejši podobě : odpojováni telefonů,
odebíráni řidičských průkazů, veřejné denunciace,
omezováni svobody pohybu, až po ryze gangsterské
metody fyzického násilí. „Vynalézavost" policie jako
by tu neznala mezi. Společným rysem všech těchto
akcí bylo hrubé porušování platných zákonů, nemluvě
o pravidlech normální lidské slušnosti.
Popsaná represivní činnost inspirovaná tajemníky a
policejními náčelníky, ať už prováděná přímo, zneužíváním a hrubým porušováním zákonů, nebo nepřímo,
např. tlakem na zaměstnavatele obětí represe (často
ovšem horlivosti zaměstnavatelů samotných), byla už
nepochybně způsobilá vyvolat onu dusivou atmosféru
sedmdesátých a osmdesátých let. Orientovala se však
hlavně vůči lidem, kteři se režimu nějak nelíbili, a protože — jak už bylo řečeno — se režimu často z různých důvodů nechtělo dát bez obalu najevo, že cokoliv co se řekne a co vybočuje z obrazu, jenžo sobě chtěl
režim sám předkládat světu, nutno považovat za
zločin, prosté se na nehodné lidi „hledaly paragrafy",
až se našly. (Nebo nenašly, ale „nějak" se to zařídilo
— třeba se dotyčný zfackoval na ulici, byl přepaden ve
svém byté „neznámými pachateli", jimž nešlo o nic
jiného než majitele bytu ztlouct, nebo byl odvezen
v noci sto kilometrů od Prahy a tam vyhozen na silnici, atd.)
Co však s občanem, který kašle na politiku, nečte
Rudé právo, nesleduje televizní noviny, tudíž neví, jak
sem á socialistický občan chovat, co se mum á 1 íbit a co
se mu líbit nesmí, kolik si musí vydělat a jak, jak se
oblékat, co poslouchat, atd. Jak jemu ukázat meze ?
Tady dochází svého uplatnění § § 202 a 203 trestního
zákona, tj. trestné činy výtržnictví a přiživnictví, odpovídající přečiny podle zákona o přečinech plus některé
další trestné činy. Význam, jehož se dostává v sedmdesátých a osmdesátých letech trestným činům výtržnictví
a přiživnictví v trestní politice Husáková režimu,
dobře dokumentuje graficky znázorněný vývoj počtu
osob stihaných pro tyto trestné činy, přičemž se počet
stihaných osob mění v poměru k průměrnému počtu
osob stihaných pro tytéž činy v letech 1962-1967, tj.
od počátku platnosti trestního zákona z roku 1961 do
začátku Pražského jara.
Autor upozorňuje, že ve skutečnosti je poměr počtu
stihaných pro výtržnictví a přiživnictví v letech sedm-

desátých a na začátku osmdesátých let k počtu stihaJe nepochybné, že řadu osob odsouzených pro
ných v letech šedesátých ještě daleko vyšši, protože se
zmíněné a některé další trestné činy nutno pokládat za
zde počítá pouze s trestnými činy (§ § 202 a 203 tr.
politické vězně v onom širším smyslu. Možná se i blíží
zák.), a nikoliv odpovídajícími přečiny (§ 9 odst. 1
skutečnosti odhad P, Uhla, že z přibližně 40.000 písm.a,adále § lOzák.opřečinech). Údajeoprečinech
SO.OOOvězňů v Československu to může bvt5.000osob.
jsou uvedeny jen přikladmo a vyplývá z nich, že
To je těžko posoudit, pokud by však tento údaj byl
souhrny počet osob stíhaných pro trestné činy a přeuplatněn na mezinárodním fóru, patrně by bylo možno
činy výtržnictví a přiživnictví je v obou případech
očekávat licoměrnou argumentaci režimu o nepodloo 30 % - 60 % vyšši než počet osob stihaných pouze
ženém „očerňováni humánních principů socialistické
pro trestné činy.
trestní politiky" nebo něco v tom smyslu.
I tak je vice než dvojnásobný počet stihaných pro
tyto delikty v poměru k šedesátým létům více než
Zákon č. 35
výmluvný. Konkrétní příklady pak osvětluji, k čemu,
k postihu jakých jednání tato ustanoveni sloužila a
stále slouží. Částečně, jak už bylo řečeno, byla uplatPodle zákona č. 35 z roku 1965 může každý rozšířit
své literární, hudební nebo výtvarné a jiné dílo (např.
něnim typu represe, už popsaného v předcházejícím
zlepšovací návrh, vynález apod.) jakýmkoli způsobem.
textu, to jest — mám-li použít termínu P. Uhla —
Může to učinit v počtu potřebném pro vlastni autorův
k zástupnému trestnímu stíhání. Pokud si vzpomínám,
účel i pro okruh svých známých. Takto rozmnožené
byli pro trestný čin výtržnictví stíháni Václav Havel,
dílo se nepokládá za „vydáni44 a nepodléhá tedy tzv.
Pavel Landovský a řada dalších. Že jde o stále
vydavatelskému zákonu, nepotřebuje schválení k vyoblíbenou „zbraň" policie v takových případech
dání ani vydavatelské oprávněni. Příslušné orgány
dokazuje z poslední doby případ T. Hradílka,
dělají, jako by tento zákon č. 35 neznaly. Musíme jim
R. Berezy a M. Mrtvého, obviněných z výtržnictví,
to proto při každé konfrontaci připomenout a ony se
když v prvomájovém průvodu v Olomouci rozvinuli
jim musí řídit, chtěji-li dodržet zákonnost.
transparent s heslem „Charta 77 vybízí k občanské
44
kuráži.
Tento případ je však již na pomezí k řekl bych obCizoj*azyčné časopisy
vyklejšímu a v určitém smyslu i závažnějšímu uplatňováni represe pomoci uvedeného ustanovení trestního
V sjpnu 1988 vyšlo první — pokusné — číslo
zákona. Závažnějšího v tom smyslu, že slouží nejen
LISTU v angličtině, které je výběrem článků z česk uspokojeni pomstychtivosti držitelů moci,průhledné
kého vydání. Redigovala je v Londýné Ruth Tosková,
a vůči adresátům v podstatě neúčinné, nýbrž je nástroa jeho omezený náklad je určen k informaci politiků,
jem vnucováni určitých norem společnosti, norem
novinářů a jiných zainteresovaných kruhů na Západě.
odpovídajících duchovnímu obzoru lidi typu okresních
Od června 1988 vydává pro tyto kruhy Nadace Charty 77
náčelníků policie, přes aparátniky a funkcionáře růz— rovněž za spolupráce Ruth Toskové — také anglicných stranických výborů, učitelský sbor Vysoké školy
ké přehledy obsahu v Praze vyšlých INFORMACÍ
SNB, až po Vasila Bilaka.
Příklady: pro výtržnictví byli odsouzeni nebo stí- Or u A d t ř ni
Čtvrtletník „Čs. dokumentačního střediska .nezáháni (že v některých případech nedojde k odsouzeni
44
vislé
literatury
(Dokumentationszentrum, Schwarnení podstatné ; účelu — tj. zastrašení, případně
zenberg 6, D-8533 Scheinfeld) ACTA, který redigují
vyhození stihaných z práce nebo ze školy, lze dosáhnout
Jan Vladislav, Jiří Gruša a Vilém Prečan, vychází i
pouhým zahájením trestního stíhání) členové hudební
v anglické verzi. Četné materiály z Československa
skupinyPlastic People ; řidič autobusu pražské doprapřinášejí také anglicky vydávané časopisy INDEX
vy, který si pustil v autobuse vysíláni Hlasu A meříky ;
ON CENSORSHIPS (39c Highbury Pláce, London
čtyři mladí lidé, kteří šli 21. 8. Prahou v černém,
N5 1QP), HELP & ACTION (B.P. 11, F-77950
mladici, kteří si — pro úzký okruh osob — vydávají
Hericy), EAST EUROPEAN REPORTER (P.O.
vlastní časopis. Někdy zní důvody trestního stíháni
Box 222, London WC2 9RP), LABOR FOCUS ON
jako z vtipů o policajtech : vedoucí jedné hudební
EASTERN EUROPE (c/o Crystal, 46 Theobalds
skupiny Jejíž hudba se policii nelíbila, byl stíhán pro
Rd, London WC1 8NW) a ACROSS FRONTIERS
výtržnictví, protože jednou během programu řekl slovo
(P.O. Box 2382, Berkeley, California 94702). „Evrop,pračky44, a v policejním protokole mu bylo přičteno
ská síť pro dialog Východ-Západ" (Dieter Esche, Niek tíži uvedeni skladby z repertoáru skupiny,,Peaches44
buhrstr. 61, D-1000 Berlin 12) začala v červnu 1988
(česky broskve, vyslovuje se ,,pi:čiz44), což v protokole
vydávat v angličtině časopis EAST-WEST DIAbylo presentováno tak, že se měla hrát „skladba plná
LOGUE.
picovin.
V němčině vychází už řadu let časopis OSTEUROOdhadnout, v kolika případech z oněch snad 10.000
- 15.000 lidi ročně stíhaných pro trestné činy a pře- PA-INFO (Bucher-Presse, Postfach 500266, D-2000
Hamburg 50), v ruštině PROBLÉMY VOSTOČNOJ
činy výtržnictví, šlo o postih např. vandalismu, jenž by
EVROPY (P.O. Box 566, Maspeth, New York 11378)
veřejnost patrně akceptovala, a v kolika případech šlo
a
ve
francouzštině
LANOUVELLE
ALTERNATTVE
o postih jednáni typu naznačeného v příkladech, je ne(14-16
rue
des
Petits-Hotels,
F-75011
Paris).
Ve
možné. S tejně nedostatečné informace jsouk dispozici
švédštině vydává Nadace Charty 77 (Box 50041,
o konkrétní povaze „zločinů" lidi stíhanýchprotrestné
S-10405 Stockholm) čtvrtletní periodikum RÓSTER
činy a přečiny přiživnictví, jejichž roční postih se také
blíži číslu 10.000. Zvláštní a mimořádné závažnou ka- FRÁN TJECKOSLOVAKIEN. Časopis LETTRE
INTERNATIONALE vydává nyní Antonín J. Liehm
pitolu tvoří represe uplatňovaná proti výkonu ústavně
nejen
ve
francouzské,
italské
a
španělské,
nýbrž
i
zaručené, ale úřady velmi svérázně interpretované
v
německé
verzi
(Dominicusstr.
3,D-1000
Berlin
62).
svobody náboženského přesvědčení.
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LUDVIK VACULÍK

Srpnový červen
(fejeton)
Koupil jsem si tedy jarní flintu. Jakou, když nejsem v komunistické straně, střelhbitě si domyslíte. Stejně
to byl zvláštní zážitek: kupovat zbraň. Často jsem si, jda mimo obchod stzv. loveckými potřebami, říkal: jaký
lov u nás? Kdo má právo účastnit se organizovaných odstřelů zvěře, zbraň dávno má, ta mu vydrží do smrti,
takže kolik se u nás měsíčně prodá pušek: jedna, dvě? A pistole, jak všichni víme,fasujou vybrancina školeni
Podivil jsem se proto, když jsem vešel do obchodu — a tam fronta. Zkus, milý čtenáři, uhádnout proč. A v té
frontě — další nečekaná věc — skoro samé ženy. Přemýšlejte nad tím, a já zatím píšu dál.
Vzduchovka má značku Slavia, model 77. Pěkné! Koupil jsem také dvě krabičky broků, a abych přelstil
prodavače i svoukořist, i stovku papírových terčů. Zamýšlenou kořistí byl králík, jenž sepočátkem jara usadil
v naší zahradě. Žádný ze sousedů se k němu neznal a králík se nedal vyhnat ani chytit Honičkami to malé šedé
zvířátko senzačně zdivočelo. Přes den skoro nevylezlo, a když ano, zmizelo, než jsme doběhli pro pušku: já
nebo Jan. Až jednou ráno vyhlédnu z okna, a pod jalovcem, asi na dvanáct metrů, králík. Vzal jsem pušku,
nabil, zamířil, zmáčkl, králík sebou trhl a svalil se. Nemohl jsem tomu uvěřit Šeljsem dolů, zvedl ho za zadní
běhy a viděl: chceme-li někoho zastřelit, můžemel Jak snadno je po životě! Pomyslí někdy tak daleko náš
ministr zahraničního obchodu? Zavolal jsem Janovu Evu, aby mi králíka podržela, stáhljsem ho a vykuchal,
jak to dělával tatínek, když jsem mu držíval zabité králíky. A zas poučeni: čemu se v mládí ani nemíníš naučit,
ve stáří jako když najdeš.
Od té chvíle cítil jsem se trochu jiným tvorem: chodil jsem po zahradě s puškou, co bych ještě zastřelil, a
přemýšlel o americko-so větské hře na odzbrojení. V ruce jsem cítil: zbraň chce střiletí
Ale co? — Slyším, jak mi někteří napovídáte: Ti kosi přece! Správně. Ale rybíz je zelený, kosové sbírají
housenky, žížaly a zejména slimáčky. A to je hloupé, protože zbraň chce také aspoň záminku. Je pravda, že mi
ti ptáci, kudy chodím, nadávají. Přes mou stranickopolitickou práci mezi nimi je jich moc. Mladí, ještě
nedobarvení, běhají po záhonech a staří už zas vilně (ukrajinsky znamená „volně") kladou druhou snůšku.
Našel jsem tři nová hnízda. Z každého jsem ubral vajíček a položilje citlivě na kompost Svítilo slunko. Celý
den, chodě kolem, jsem pohlédnuv na ta vajíčka uvažoval o vztahu ekologie-ekonomie-policie. Před večerem
jsem jedno z nich vzal, bylo teplé, a zanesl je do kteréhosi hnízda. Co je osud a kdo ho komu dělá.
Kosi nemají o rybíz zqjem, a přece jsou na keřích střapce obrané až na stopku. Nedělají to hrdličky
hnízdící všude kolem na lesních stromech? Jednoho časnějšího rána opravdu bylo záchodovým okénkem
pozorováno, jak jeden z těchto ptáků ca snuje větvičkou keře. Když jsem tedy před večerem uslyšel „ukrůukru", vzaljsem pušku, zavolal Jana a šlijsme po tom milém hlase. Báljsemse, že ty ptáky opravdu uvidíme a
mne nemine otázka: zamiřit, zabít, a přiznat se k tomu? „Tam jsou," ukázal Jan na suchou větev smrku.
Hrdličky, dvě jak v básničce, seděly vedle sebe. Jenže kdo už míří, sotva ustoupí. Řekl jsem: „Jménem
republiky," a hrdlička poslechla. Druhá si její příhody ani nevšimla! Podal jsem pušku Janovi. „Také
musím? 'zeptal se. „ Už to tak vychází," řekljsem. Když jsme je zvedli, každý tu svou, a ohledávali jejich rány,
Jan bledě pravil: „Kdyby to mělo pokračovat, navrhuju najmout si na to nějakého gaunera."
Jak zvláštní je to věc, zbraň! S ní každá otázka vypadá hned jinak. Oč odvážněji i rozumněji může
riskovat spravedlivý člověk třeba i život, má-li si ho čím bránit. Zločinec přistižený se zbraní v ruce může být
potrestán bez debaty. Někde mezi tím se, pravda, motá soud, ale i ten je bezbranný proti zbrani. S hloupou
vzduchovkou v ruce, těžkou však a hnědě opažbenou jak puška na lidi, jsem názorněji cítil, jak bědné je
postaveni občana proti policii a vojsku, jimž může banda chlapů hájících své postavení dát smrtící rozkaz
, jménem republiky" či „za trvalý mír, za lidovou demokracii". A to jsem kdysi byl také na vojně! Ó, jak
hluboko jsem to už zapomněl. Někdy však mívám sen: že mě chtějí nějací vojáci zabít, já však mám svou
tehdejší pušku na deset nábojů a musím jenom rychle a přesně zamířit Vždycky mě to zachrání, ráno vstávám
celý.
Všichni vidíme úpadek právního cítění i jednání: právního nejen dle zákona, nýbrž podle přirozeného
smyslu, jaký je dán dobře vychovanému člověku. Dán — kým a kde? Myslím, že dnes už jen v rodině, protože
rodiče se snaží dělat mezi svými dětmi spravedlnost Ale hned venku, už ve škole a zvlášť potom v práci,
poznává každý většinou násilí, nadržování, podvod a krádež. A nikdo tomu svou přirozenou silou nedokáže
nebo se neodváží odporovat. Jako by se z lidí ztratilo vědomí, že každý má vůli a nějakou sílu, je jistou
mocností, může se spojovat s jinými. Zatím se spojili jen darebáci. I zákon tu selhává, má-li jít proti moci
Slovo muž: je to dnes ještě titul? O mužných vlastnostech nemluví už ani škola! Občanská výchova? Výchova
k bezmoci a poslušnosti.
Ta hloupá věc ve tvaru pušky mi svou váhou připomněla, že také já: já také mám přeci ještě rozbít hubu
napříkladjistému Svěrčinovi; on ví, který to je i za co. Myslím na to a cítím, že bych to dokázal udělat, odvahy
mi nechybí. Pořád to vedu. Mám jen zatím dostjiné, stejně slušné práce. Při ní cítím, žejsem přece jen o čárku
nad upadlým obyvatelstvem země, jejíž muži zapomněli na svou sílu a kde v obchodě se zbraněmi stojí ženy
frontu — na řemínky a náhubky pro psy.
(Červen 1988)
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MICHAEL DYMÁČEK

Lidská práva a občanské svobody
(Jejich význam a jejich sepětí s rozhodujícím děnim dneska i budoucnosti)
I .Otázka lidských práv a občanských svobod je v té či
oné míre živá všude ve světě. A je-li její důležitost dnes
již zcela nepochybná, není to jen pro její humanistický. mravní rozměr, vytvořený v tisíciletích postupného formování civilizační zkušenosti. V akcelerovaném děni posledních desetiletí totiž vyvstávají,
mnohem neodbytněji než kdykoliv v minulosti, do popředí i její souvislosti ryze praktické.
Do popředí se totiž dostávají stále více ty skutečnosti, které prokazuji, že v této otázce nejde o chimérickou součást druhořadé nadstavby nad dominanci
ekonomiky a vojenské moci, ale naopak o faktor praktického a prvořadého významu. Nejde jen o to, že
diktátoři mající pro tato práva a svobody jen posměch
vesměs již propadli dějinami, a jsou nyní už buď vůbec
zapomenuti, či připomínáni pouze s opovržením.
Bytostné a přinejmenším zcela rovnocenné sepětí lidských práv a občanských svobod s otázkami ekonomickými se ukázalo nejen v pozitivech a sile výsledků
dosahovaných tam, kde bylo těchto práv a svobod důsledně dbáno, ale í v záporech a zaostání všude, kde
došlo k nuceným a bolestným pokusům o jejich potlačováni. ať už pod jakýmikoliv hesly. A věřme, že ke
konci dvacátého století se lidstvo v čerstvých zkušenostech zvratů studené války protrpělo i k poznání
neoddělitelné, a opět aspoň rovnocenné, souvislosti
lidských práv a občanských svobod s otázkami politickými a bezpečnostnimi.
2. Je významné, že integrální hledisko spojující lidská
práva a občanské svobody do celistvého trojlístku
s otázkami ekonomickými a bezpečnostními, hledá a
nachází své kodifikované, a odtud odvozeně i praktické vyjádření. Zřejmě nejdále se v tomto ohledu
pokročilo při formulaci tři pověstných košů helsinského procesu : jak se v dokumentech a jednáních
následných konferenci toto integrální hledisko dále
upevňuje, precizuje a rozšiřuje, upevňuji se a trvale sili
i pozice jednotlivých košů, za daných okolností pak
zákonitě nejvíce koše třetího, koše lidských práv a
občanských svobod. Hledisko celistvého trojlístku si
však nezadržitelné razí cestu i jinde, nejnovějším
dokladem je vývoj americko-sovétských vztahů, jakož
i trendy procesu hledáni základu pro mírové urovnáni
ve Střední Americe.
3. Chci co nejvíce podtrhnout, že sepětí všech tří
otázek není žádnou helsinskou či pohelsinskou módou,
aleje organicky a pevně zabudováno v samé podstatě
věci: nedejme se mýlit vnějšími projevy, ani tím, že
zatím není či nechce být všude plné pochopeno, a
dokonce ani tím, že v rozporu s přijatými závazky je
praktický dopad kodifikovaných norem dosud mnohde
diskutabilní, či dokonce zcela mizivý. A nedejme se
mýlit ani tím, že někteří z účastníků helsinského
procesu k němu dlouho přistupovali jen jako k výměnnému obchodu, v némž se trocha slibů v třetím koši,
pokud možno co nejvíce abstraktních, smění za hmatatelné stimuly upadajícím ekonomikám a za potvrzení

toho státu quo, který tito obchodnici považovali pro
sebe za výhodný. Dnes je totiž situace na všech
stranách už natolik vykrystalizovaná, že naprostý
neúspěch tohoto neupřímného kšeftařeni je jasný
a definitivní a je tudíž odzvoněno i jakýmkoli pokusům
0 další kličkováni: je jen otázkou času, kdy i ti, kteří se
dosud tváři, že jich se to netýká, zjistí, že ve snahách
dále šidit koš lidských práv a občanských svobod
dohráli a nemají šanci pokračovat. Už teď lze konstatovat, že krach této nepoctivé koncepce se současně
stal jedním z nejpřesvědčivějších a naprosto aktuálních důkazů praktické důležitosti třetího koše, jakož
1 jeho neoddělitelného sepětí s oběma koši zbývajícími.
Ničím jiným než naprostým neúspěchem jsou totiž
prohlubující se potíže nefunkčních ekonomik, vyrábějících vesměs zastaralé a nekvalitní výrobky, z nemalé
části vůbec neprodejné a v podstatné části zbytku
nalézající odbyt jen v důsledku monopolu výrobce.
A stěží jinak lze nazvat neschopnost náležitě se účastnit vědeckotechnické revoluce, neschopnost zastavit či
aspoň zpomalit zhoršováni životního prostředí, narůstající problémy sociální a kulturní, a vůbec přibývající pnuti mezi státem a občanem — ať se již toto
pnutí projevuje aktivně nebo jen apatií a rezignací.
Přitom je vždy jisto, že výraznou složkou společného
jmenovatele příčin těchto potíží je nerespektování
lidských práv a občanských svobod, nerespektováni
demokratických principů v hospodářské a politické
organizaci společnosti.
Stejně tak je naprostým neúspěchem podstatný
pokles vlivu v mezinárodněpolitických vztazích.
Tento pokles pramení nejen z přirozené ztráty jakékoliv přitažlivosti, neboť kelo nemá co kloudného
nabídnout, jen stěží hledá přátele, ale i z celkové
špatných zkušeností zjednání s nevěrohodným partnerem : přijaté závazky se často nedodržovaly, a mnohý
z těch, kdo se s nimi poněkud více zapletl, ať to již bylo
v Evropě, Asii, Africe, Střední či Jižní Americe, brzy
zjistil, že každé líbánky mají silnou tendenci skončit
i v jeho zemi instalací režimu dle jednoho a téhož
zkostnatělého a nefunkčního mustru. A opět se veškerá neupřímnost a vytváření nejrůznčjších tak zvané
nezvratných států quo koncentruje do otázky vztahu
k nezadatelným lidským právům a občanským svobodám.
Samostatnou, byť i krajné paradoxní kapitolou neúspěchu je zaostávání ve vojenské technice. Jakkoliv je
to pro mnohé zvláštní a nečekané, i to je důsledkem
nepochopení role pokroku a jeho spojeni s otázkou
lidských práv a občanských svobod : kapacitní omezeni, jakož i celkové zaměření tohoto článku však
nedovoluje všimnout si tohoto důležitého, avšak
bytostně dilematického tématu podrobněji.
4.Je-liorganické sepětí celého trojlístku jiždnes pevné
zabudováno v samé podstatě věci, pak v budoucnu
bude toto zabudováni nezbytné nejen dále posilovat,
ale především se bude muset stále více uplatňovat

v každé důležitcjši činnosti praktické. Jednim z bezprostředně nejsilnějšich motivů bude snaha o záchranu lidské civilizace i všeho, co je na zemi kloudného
živé: pokud je už v tuto chvíli něco všeobecně jasné,
pak je to zjištění, že hrozba společné smrti je víc než
reálná a že bude téměř neodvratné realizována, nepodaří-li se vytvořit pravidla a mechanismy mírového
spolunaživání všech. Přitom je si lidstvo již stejné
dobře vědomo, že v koncipováni budoucího míru si už
nemůže dovolit žádné omyly : každý z nich by mohl
být omylem posledním.
Bylo-ii v dávnéjší i zcela nedávné minulosti mnoho
nedokonalých či vůbec špatných mírů, bylo to proto,
že sice stavěly na písemných a mnohdy i právnicky
brilantně formulovaných dokumentech, avšak ve
svých základech mčly pouze přání, často i iluze,
vycházející čisté jen z momentální situace, byť
i jakkoliv dramaticky v subjektivním i objektivním
měřítku vyhrocené. Je tudíž nezbytné, aby mírové
spolunaživání začalo být koncipováno na skutečnostech vyjadřujících společné zájmy, skutečnostech
opravdu objektivně rozhodujících, a aby v široce
diversifikovaném záběru slaďovalo co nejvíce důvodné a objektivní zájmy lokální, skupinové i individuální
s globálními zájmy lidstva jako celku, jakož i s globálními zájmy zdravé budoucnosti celé planety. Ale
nejen to, toto spolunažívání musí být od prvopočátku
nazíráno jako živý, dynamicky.pulsujicí proces, který
bude v každý daný moment vždy přísně kodifikovat
závazná pravidla dnešního jednání, současně však
bude trpě ivě a důsledně hledat, co v nich bude třeba
zítra doplnit, modifikovat, či vůbec škrtnout, tak, aby
i v další dny byla tato pravidla v přesném a poctivém
souladu s objektivním vývojem. A přirozeně, je třeba
systematicky n neméně dynamicky udržovat a vytvářel soubor verifikačních a opravných mechanismů,
natolik účinných a komplexních, aby byly schopny
nejen zavčas zjistit prohřešky a analyzovat jejich příčiny, ale byly i schopny jednoznačné zjednat nápravu,
případně i za použití prostředků donucovacich.
Společný zájem všech v žádném případě nesnese
existenci ncuralgických bodů nezdravé organizovaných společnosti : opět zde nejde jen o humanitní
rozměr, ale i o imperativ pragmatický, už jen proto, že
historie přesvědčivé dokládá, že vnitřní pnuti těchto
společností se dřív či později přenáší ven. Vedle
národů, zmítaných bídou z nedostatku průmyslových
či jiných zdrojů, obvykle na pozadí nezvládnuté populační expoze, se tyto neuralgické body vytvářejí na
mapě světa všude tam, kde jsou potlačována lidská
práva a občanské svobody.
Základní skutečností dnešní i budoucí situace je
dynamika bouřlivých změn. Objektivními komponentami jsou zde dynamika vědeckotechnického a hospodářského rozvoje, kulturního a sociálního pohybu,
dynamika populačního růstu a dynamiky využíváni a
úbytku zdrojů. Jiné povahy je dynamika existujícího
mocenského rozvrstveni, ekonomického i vojenskopolitického, včetně situace v bipolárně rozdělené části
světa: jakkoliv zde jde o skutečnosti, které na objektivním vývoji v podstatě pouze parazitují,jejich reálný
vliv je natolik obsažný a všudypřítomný, že i z jejich
existence a budoucí podoby je při každých úvahách
o budoucnosti nutno vycházet. Diversifikovaný obraz
budoucího světa je třeba koncipovat právě v zorném
úhlu všech těchto skutečnosti : má-li to být obraz
v zásadě bezkonfliktní, v němž je v rozvrstvenosti
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zájmů a možnosti dána v podstatě stejná šance na
využíváni plodů míru a pokroku v rámci reálné a co
nejobsažnějši sociální spravedlnosti, pak úloha lidských práv a občanských svobod je v něm pevná a
nenahraditelná.
Kodifikace závazných pravidel jednáni automaticky předpokládá jejích úzkostlivé a bezpodmínečné dodržováni, jinými slovy, trvalou věrohodnost všech
zúčastněných. Žijeme v reálném svété a dodržováni
dohod musí být verifikováno : věrohodnost zde znamená trvalou ochotu podrobit se té nejdůkladnějši
kontrole, především však trvalou připraveností napravit vše. co není v pořádku. Připomeňme si, že
věrohodnost nevzniká ani tak pilným plněním toho, co
se dotyčnému beztak hodí do krámu, ale spiše plněním závazků i tehdy, když to subjektivně výhodné
není: věrohodnost bez trvalé a praktické úcty
k lidským právům a občanským svobodám je doslova
nemyslitelná. Nejde jen o to, že tato otázka je
v helsinském procesu sama závazkem, a nepochybně
jim bude i ve veškerých obdobných dohodách budoucích. Spiš jde o to, že potlačením těchto práv se
vyřazují jedny z nejúčinnějšich společenských kontrolních a zpětnovazebních mechanismů, a také o tó, že ve
svých důsledcích to vede k rozpolcení slov a činů,
k hysterii obav z projevů vůle potlačených, a tedy
k neurotizaci se zákonitým vyústěním do celkové nezdravého, chaotického a vesměs neupřímného a samoúčelného jednáni, které opouští dohodnutá pravidla pří
prvni subjektivně vnímané překážce, či dokonce
předem s nedodržením dohod počítá : vnitřním pnutím
zmítaný stát věrohodným partnerem prostě být nemůže.
A samozřejmě, v nové situaci, s mečem Damoklovým nad hlavami všech, získává mimořádný význam
požadavek stability procesu mírového spolunaživání.
Stabilita rovná se trvalá a od prvopočátku bezpodmínečná věrohodnost všech zúčastněných. Stabilita
tedy automaticky vylučuje, aby kdokoliv nazíral na
mírově spolunaživání jako na příležitost k rozehrání
mistrné taktiky, zaměřené čistě jen na získání jednostranných výhod v průběhu přechodného období předstírané spolupráce, které bude pod jakoukoliv záminkou ukončeno, či jak je zvykem říkat, přehodnoceno,
ihned poté, co by se s pomoci oblafnutých podařilo
postavit na nohy uvadlá hospodářství a získat nový
vliv mezinárodní. Je třeba vědět, že dějinný imperativ
zde stoji zcela kategoricky : nelze stavět nový svět bez
trvalé a bezpodmínečné věrohodnosti, nelze připravovat mírové spolunaživání a zůstávat přitom v zajeti
obdivu k taktice těch, kteří na zádech ošizených a zneužitých vytvářeli obdobné účelově stavěná přechodná
období v minulosti. Pokud by totiž stejně lišácké
úmysly stály v pozadí dnešní aktivity odzbrojovaci, šlo
by v široké realitě budoucího světového vývoje
o dláždění v zásadě neodvratné cesty do pekel.
Nemá-li tedy proces mírového spolunaživání být
postaven jen na pouhých přáních, byť jakkoliv zbožných, a maji-li být zcela vyloučeny jakékoliv pochybnosti o případném nedostatku věrohodnosti některých
ze zúčastněných, musí být vytvořeny takové verifikační a nápravné mechanismy, které by těm nevěrohodným nedaly sebemenší šanci důvěry ostatních jakkoliv zneužit. Opět je třeba vědět, že v široce diversifikovaném světě éry automatizace a miniaturizace
bude vytvořeni už jen zcela spolehlivých mechanismů
verifikačním úkolem nadmíru obtížným i při dobré vůli •

všech zúčastněných — vtip je ovšem v tom, že tyto
mechanismv musi bvt vvtvořenv tak. abv bylv oci
dobré vůle neodvisle. A jestliže se tyto verifikační
mechanismy budou muset vyvíjet tak, aby stačily
budoucímu pokroku, a jinak to prostě nepůjde, pak
nezbude než velmi důkladně revidovat vžité představy o vnitrních záležitostech : mimo jiné zde bude
nutno v té či oné podobě na širokém základě uskutečňovat to, z čeho by ještě nedávno jen nepatrný díl
byl kvalifikován jako ta nejdrzejší špionáž.
Ještě dál při revizi existujících zvyklostí bude nutno
jit při tvorbě mechanismů zabezpečovacích a nápravných. Věci je zde třeba vidět jasně a realisticky.
I když bude významná část zbraní hromadného ničení
v dohledné době v jisté podobě likvidována, mnohé
ještě zůstane a především zůstanou nedotčeny ďábelské receptury k jejich přípravě. A bohužel, moderní
výpočetní technika dovolí tyto receptury zlepšovat,
aniž by bylo nutné opouštět prostředí laboratoři a
dovolí zde i vyvíjet receptury nové. Moderní automatizační technika případnému porušovateli mírového spolunaživání zase umožni, aby si tyto věcičky
velmi urychlené a v zásadě velmi obtížně zjistitelně
i v poměrné značném množství vyrobil. Podaří-li se
tedy džina účinných útočných zbrani aspoň zčásti
zahnat do láhve, nelze připustit, aby po čase s ještě
větší silou odpočatý vylétl ven. Bude tedy nutné nejen
neustále posilovat příslušné verifikační prostředky, ale
bude třeba vytvořit i možnosti okamžité likvidace
každé takto nelegálně vzniklé zbraně i zařízeni na její
výrobu. Ukáže-li se to technicky realizovatelné, bude
třeba udržovat i poslední pojistku, umožňující zasáhnout ještě tehdy, když by porušovatel dohod verifikační mechanismy ošálil, zbraň tajně vyrobil a pokusil seji použit. Nezapomeňme, že taková obava není
vůbec lichá: například moderní křídlatá raketa je
dlouhá jen několik málo metrů, lze ji vyrobit třeba
někde ve skalním úkrytě a pak převážet pod plachtou
každého většího zelinářského auta. Považuji v této
souvislosti za velmi pravděpodobné, že po odezněni
vášni z nepochopeni, komplexu zaostání či jiných
příčin se zjistí, že určitá obdoba, či spíše zdokonalení
toho systému, který se dnes vyvíjí pod hlavičkou
strategické obranné iniciativy, bude za určitých okolnosti a v přísné obranné versí pro mírové spolunaživání prostě nevyhnutelná. Náklad nové vypouštěných
družic kontrolovat lze a už se hovoří o tom, že by se
vždy před vypuštěním, přímo na místě, kontrolovat
měl: touto cestou snad půjde zajistit, aby ve vesmíru
byly nejvýše jen takové prvky laserových zbraňových
systémů, které budou plnit čistě obranné a pojistné
funkce. Jinak každý dosud známý útočný zbraňový
systém potřebuje k dopravě na cíl příslušný nosič,
u těch opravdu nebezpečných raketu nebo letadlo:
dokáže-li zmíněný systém poslední pojistky likvidovat
— nejlépe hned po startu — vše co nelegálně vzlétne a
má povahu potencionálního nosiče zbrani, verifikační
a nápravné mechanismy zajištěni mírového spolunaživání tím získají potřebnou, pinč spolehlivou podobu.
Pravdaže, v této a dalších souvislostech bude nutné
vyjasnitještě mnohé svízelné a zcela nezvyklé otázky a
věci postavit na praktický, poctivý a fungující základ.
A je také možné, že budoucí vývoj védy a techniky
přinese tak zásadní změny, že předchozí úvahy zastarají zcela principiálně — lze jen doufat, že v takovém
případě by šlo o překvapeni příjemná.
Připomínat, že náležitá činnost verifikačních a

nápravných mechanismů je vyloučena, ehybi-li respekt k lidským právům a občanským svobodám, by
bylo už jen nošením dříví do lesa. Stačí si všimnout jen
jediného aspektu, a sice, že v zásadě každý jednotlivý
občan musi mít reálnou možnost stát se strážcem
svého práva na život, a musí tak mít nejen reálnou
možnost zjistit každé případné porušováni přijatých
dohod, dčje-li sc v jeho okolí, ale musí mít i stejně
reálnou možnost na takové porušeni upozornit a vyvolat v chod příslušné mechanismy. Mechanismy kontroly lidských práv navrhované dnes na vídeňské následné schůzce, a odmítané zatím jinými z důvodů
špatného svědomí jako nerealistické, se v tomto
smyslu nakonec zákonitě prosadí, a to jc jako jeden
z před stupňů daleko účinnějších a komplexnějších
mechanismů budoucích,
5. Jak patrno, velké změny v dosavadním uspořádáni
věci jsou na světové scéně nevyhnutelné, neboť jsou
nutným předpokladem trvale úspěšného mírového
spolunaživání. a proces mírového spolunaživání nemá
alternativu, kromě alternativy kolektivního sebezničeni.Lze-li odhadnout, žc lidstvu zbývá zhruba 20-40
let (*), aby cestu k své budoucnosti upravilo rozumným směrem, pak lhůta jc natolik krátká, žc nelze
ztrácet čas.
Účinný a praktický respekt k lidským právům a
občanským svobodám, účinné verifikační a opravné
mechanismy jsou základními a úzce spojenými klíči,
bez nichž to nepůjde. Žijeme naštěstí v čase, který sc
zdá pozitivnímu pohybu příznivé nakloněn a jc naši
společnou povinností nenechat tuto příležitost nevyužitou. Šok zc zjištění, že král jc nahý, jc důležitou,
avšak jen dílčí složkou této příležitosti: při vši úctě
k těm, kteří bez ohledu na perzekuci na nahotu krále
léta upozorňovali a při veškerém respektu k protagonistům již téměř tři roky existujícího pohybu jc
nutné vidět, žc jiná rozumná možnost než krále zcela
nově obléci není a vývoj sc bude nuccn právě tímto
směrem ubírat, ať sc to komu libí nebo ne.
Kdo jen trochu pozoruje děni poslední doby, ten
ostatně již ví, že v oblasti mezinárodních vztahů již
pohyb kýženým směrem započal, byť i často nesměle a
s akutním nebezpečím možného regresu. Kontrolní
mechanismy přijaté v souvislosti s dohodou o likvidaci ze země odpalovaných raket středního doletu a
raket operačné-taktických sice ještě zcela stoprocentně proti případným porušením nezabezpečují, avšak jc
nutno je přivítat jako první krok žádoucím směrem :
tato opatřeni by byla ještě před dvěma roky nemyslitelná a před třemi vyloučena. Začíná se tušit hloubka
problémů spojených s dalším pokrokem v likvidaci
jaderných zbraní a zhruba stejná situace sc vytváří
i v souvislosti se zbraněmi chemickými.
Je ke škodě véci, že zmčny v oblasti lidských práv a
občanských svobod jsou zatím jen mírné a zcela nedostačující, byť by mohlo být už zcela jasné, že jsou
nevyhnutelné. Nejde jen o to, že není důvod zkoušet
nadále naivné předpokládat, že ti, co jsou skutečné
průmyslově vyspéli, se podělí o své technologické
úspěchy s někým, kdo by vbrzku mohl být aktivním
nepřítelem: obrat od konfrontace ke spolupráci musi
být i z tohoto důvodu hluboký a především zcela věrohodný. Ještě důležitější je to, že o praktických souvislostech mírového spolunaživání se toho ví již tolik,
aby bylo jasno nejen ve slovech, ale především v činech, že bez zásadní demokratizace to v mezinárod-
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nímž i votě prosté dlohodobé fungovat nemůže. Vestejném duchu by melo být jasné i to, že bez zásadní a
nedvojsmyslné demokratizace ve všech oblastech
veřejného života, zejména v oblasti hospodářské a
politické, se svízele těch, kteří lidským právům a
občanským svobodám dosud příliš nepřál i. budou dále
prudce zhoršovat. Nemůže být řeči o moderním, fungujícím státě tam. kde občan má jen své povinnosti,
navíc často neadekvátní a protismyslné, nikoliv však
nezadatelná, stabilní a plně věrohodná práva občanská, politická, hospodářská, sociální a kulturní, a kde
není respektováno jeho právo na zdravé životní prostředi. A neexistuje fungující ekonomika tam, kde není
stabilní a věrohodný prostor pro její uplatněni: je
beznadějné stále znovu a znovu se tyto skutečnosti
pokoušet šidit vždycky sic trochu upravenými, ale
v zásadě stále stejnými, zdaleka ani ne polovičatými
opatřeními.
Vybizi-li však jeviště dějin ke krokům pozitivním,
nelze zapomínat, že je dosud hodné těch, kteří z neznalosti, špatně chápaného vlastního zájmu, čí vůbec ze
zlé vůle tyto věci správné nevidí, či vidět nechtějí.
Poněvadž mnozí z nich držfčástotěží moci,vývoj k pokroku nemusí být ještě nějaký čas přímočarý a jednoduchý. Jestliže koňský povoz stěží zajede za dobré
viditelnosti do propasti, byť by ho tam i vedly otěže
špatného vozky, civilizované společenství lidi konce
dvacátého stoleti má všechny předpoklady k tomu, aby
ani je špatni vozkové do propasti nestáhli.
Brno, (mor 1988
(*) Podrobnfcjši argumenty najde č t e n á ř v m é m obsáhlém
článku , N o v é politické myšlení a praxe, teze a souvislostí",
který vyfcel v Hjnu 1987 ve sborníku „ P o l i t i k a politika",
vydaném k šedesálinnm clr. J. Sabaty ; s o u č a s n ý p H s p ě v e k na
tento článek úzce navazuje.

Albert Florián

Interview
„Dobrý den. Jsem redaktora dohodl jsem sis vámi
předevčírem schůzku. Máte na mne čas?''
„Ovšem. S vámi novináři jako by se roztrhl pytel,
jste už druhý, který se na mne obrací. Za posledních
dvacet let."
„Tak to není tak strašné. Začnu prozaicky — jak
se máte?"
„Dobře. A vy?"
„Děkuji, ujde to. Když už jste s tím začal, kdy vás
naposled zpovídal někdo od novin?"
„Někdy v květnu 1969. Pak mě ještě několikrát
zpovídali, ale to nebyli lidé od novin. A v posledních
deseti letech už vůbec nikdo."
„Já se vás vlastně přišel zeptat, jak jste těch dvacet
let žil?"
„Zcelaprostě. Pracoval a stárnul Ubylo mi vlasů,
peněz, zubů a energie, přibylo zkušeností, let, starostí,
vrásek a kil Asi jako téměř každému."
„Vím o vás, že jste byl v roce 1968 zástupcem
vedoucího ekonomického útvaru, členem výboru strany a členem podnikové rady. Jakou funkci zastáváte
teď?"
„Funkci řadového referenta. Pardon, od loňského
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roku jsem povýšil na referenta-specialistu. Abych
mohl dostat přidáno tři stovky."
„Jste spokojen se svou funkcí?"
„Teď už ano. Ta nepřímá úměra špatný plat =
dobré nervy mi už dnes vyhovuje
„Jak vás to vlastně postihlo po roce 1969?"
„NormálněJako řadu jiných. Byljsem vyloučen ze
strany, ze SCSP, odvolán z funkce, přeřazen na
závod, byl mi odebrán soukromý i služební cestovní
pas a příslušně snížen plat. A přestal jsem učit na
podnikové škole a publikovat v odborném tisku.
Jinak nic. Pardon, ještě jsem byl odvolán z postgraduálního studia měsíc před obhqjobou diplomové
práce a vzali mi resortní metál, který jsem dostal
v roce 1967."
„Smířil jste se s tím?"
„Zpočátku ne. Protestoval jsem, odvolával se
k vyšším instancím, sháněl nově zaměstnání, prostě
bránil jsem se. Ale brzy jsem pochopil, že ta zeď
kolem mne je neprůstřelná. Ten postgraduál jsem
potom dokončil jako soukromá osoba."
„Jaké důvody k vašemu postihu byly uváděny?"
„Ze strany jsem byl vyloučen pro „činnost pravicového charakteru", z funkce odvolán ,pro neplnění
úkolů a neschopnostOstatní
bylo jaksi automaticky. Ty důvody jsem citoval doslova."
„ Vaši kolegové z těch orgánů dopadli stejně jako
. o**
vy?
„Jak kteří. Členové podnikové rady z řad technicko-ekonomickýchpracovníků
byli vesměs dříve nebo
později pod různými záminkami odvoláni ze svých
služebních funkci Z řad členů podnikového výboru
strany byli postiženi jen ti vyloučeni. Ti, co ve straně
zůstali, naopak velmi rychle „vyrostli". Například
v ekonomické komisi stranického výboru, kterou
jsem tehdy vedl, byli dva moji kolegové přibližně ve
stejném služebním postavení jako já, kteří v partaji
zůstali. Jeden z nich byl do roka podnikovým ředitelem, druhý jeho technickým náměstkem."
„Jak jste byl postižen platově?"
„Byl mi snížen plat o čtyři tarifní třídy, tedy přibližně na polovinu. Přišel jsem o příjem z vyučováni na
podnikové škole a o těch pár korun za občasný odborný článek. Budu-li mít štěstí, dosáhnu v posledním
roce před penzí stejného nominálního přijmu, jaký
jsem měl v roce 1967, tedy před Pražským jarem."
„Změnil se vztah lidí k vám po roce 1968?"
„Samozřejmě. Jedni mi poklepávali po ramenou,
druzí přestali odpovídat na pozdrav a vyhýbali se mi.
Ale později se to ,znormalizovalo*."
„Za těch dvacet letjste služebně takříkajíc moc nepostoupil Vytýkali vám nedostatky v práci?"
„Ne. Nikdo mi nikdy za tu dobu služebně nic nevytknul Ale ani neocenil, alespoň ne veřejně. V posledních letech jsem dostával za nějaké práce dost často
mimořádné odměny a proplacených pár zlepšováků.
Ale funkčně ani platově jsem postoupit nemohl
Několikrát se moji přímí nadřízení pokoušeli prosadit mi vyšší platovou třídu nebo funkci, ale nikdy to
nevyšlo."
„Proč?"
„Pokud jsem se doslechl, tak to buď,neprošlo*,
nebo to neschválil partajní výbor, nebo proto, že
nesmím mít podřízené, že nemohu jednat s externími
partnery, že nemám tzv. ,kádrové předpoklady' atd.
Paradoxní například bylo, že jsem téměř půldruhého
roku směl zastupovat dlouhodobě nemocného vedou-

čího, ale po jeho odchodu do invalidity dostal tu
Junkci člověk bez jakékoli kvalijikace. Oficiálnějsem
se ovšem nikdy žádný důvod nedověděl"
,,Doplatila na to i vaše rodina?"
„Nepočítám-li finanční újmu, měl jsem potíže,
když šly děti na střední školu. Ale to sepotom zvládlo."
„Byl jste i jinak šikanován?"
„Ne. Přečetl jsem si v novinách, že jsem byl jako
pravičák , vyřešen' jen politicky, i když osobně si
myslím, že především ekonomicky a pracovně. Jinak
jsem byl pozván několikrát na jistý úřad ministerstva vnitra, kde jsem ukájel zvědavost důstojníků
v civilu. Dokonce mi dost jasně nabídli jistý druh
spolupráce, což jsem odmítl. Pak už o mne neměli
zájem."
„Pokládáte těch dvacet let za ztracených?"
„Ne. Přece jsem žil a pracoval. I když jinak, než
jsem si představoval. Naučil jsem se zahradničit,
dělat drobné údržbářské práce na chalupě, občas
jsem pod pseudonymem publikoval v novinách krátké fejetony na nezávadné náměty jako ,počasí',
,obezita', ,náš pes' a tak. Měl jsem víc času pro sebe,
pro rodinu, na čtení, na mariáš, ušetřiljsem si nervy a
naučil se skromnosti. Ale mám-li být upřímný, nikdy
jsem se s tím vnitřně beze zbytku nevyrovnal a mrzí
mě, že jsem se nemohl realizovat jinak."
„Co říkáte současnému dění?"
„Jsem skeptický. Jestliže vedení strany a státu
popírá analogii s rokem 1968, pak má pravdu. Je to
skutečně něco jiného. Ovšem ta rozdílnost netkví
v zatracení a negaci Pražského jara. Já bych tu
dnešní naši ,perestrojku' parafrázoval s Haškem
jako,hnutí mírného pokroku v mezích zákona'. Tedy
opatrné hýbání škatulemi pod kuratelou stranického
mocenského konzervatismu. A to nemůže k ničemu
vést."
,, Vy byste se už znovu neangažoval?"
„Za dnešních podmínek ne. Za tehdejších asi ano.
I když mám jen krok do důchodu."
„Děkuji vám za rozhovor."

Ano, pane prokurátore
Co by přišlo na stranu a vládu, československé
vězeňství by se dočkalo přestavby snad někdy
v jedenadvacátém století. Kéž by všechno ostatní,
průmysl, doprava nebo zdravotnictví, fungovalo tak
jako věznice!
Ze svého hlediska maji pravdu. Na vězeňství, které
v letech monopolní strany bohatě vykynulo, není co
měnit. Neohlašuje se denně svými problémy a je
pevnou součástí státní ekonomiky; na nejhorší práce
dodá nejlevnější pracovní síly, zbavené právní i sociální ochrany.
Z hlediska společnosti je to ovšem devastace, jedna
z mnohých, součást všeobecného úpadku. Nepočítáme-li platy dozorčího personálu, pak všechno, co se ve
vězeňství změnilo, byly jen změny k horšímu. Jako
všude, kde se odstranila jakákoli veřejná kontrola,
poměry se tu staly skandálními. Kdo se dostane za
ocelovou bránu nebo za zdvojený ostnatý drát, je povinen mlčet o všem, co prožil a viděl. Včetně lidí
formálně pověřených dozorem. Ti pak, podobně jako

Kašpar, ministr české spravedlnosti, jednou za uherská léta prolétnou archaickou vazárnou knih v borské
věznici, aby se ničemu nedivili, na nic neptali, jen
přijali jako pozornost balík exportních publikaci.
Náčelníka ani nenapadne, že by nejvyšši, vpravdě
ústavní dozor mohl mít námitky proti této kombinaci
korupce s rozkrádáním. Uskutečni ji před stovkami oči
ve vyhublých tvářích, které vědí: odtud se nedá čekat
náprava.
Bylo třeba mladého, vzácného života, abychom se
ptali sami sebe, jak změnit poměry v československých věznicích. Jak je alespoň zčásti vydělit ze všeobecného Stalinova dědictví, jak je znovu navrátit
k evropským poměrům, které nejsou ideální, ale přinejmenším si kladou otázky, hledají a nespokojují se
s paušálním cynismem tzv. nápravných zařízení? Nemůžeme udělat víc než to nepatrné málo, které jsme —
s výjimkou jednotlivců ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných — zatím vykonali?
Jak přimět vládu, aby změnila, co ji vyhovuje, napravila, co ji nevadí, aby přiznala v této, pro ni bezproblémové oblasti něco podstatnějšího než drobné,
nepříznačné chyby, vlastně kosmetické vady? Co
vlastně na vládu s tak tvrdou, hroši kůží platí? Je pro ni
srozumitelným argumentem alespoň ostuda, spojená,
jak obvykle ostudy bývají, s poklesem partnerské
prestiže?
Řekněme to vlídně: vládo, vládo, i když jsou ti
poměry ve věznicích celkem lhostejné, pro společnost
a její perspektivu mají větší význam než řada běžných,
uznávaně vládních záležitostí. Nebudeme ti říkat,
v čem se vězeňské poměry mají změnit; kdyby tohle
bylo nutné, museli bychom konstatovat, že jsme na
zcela špatné adrese. V případě rozpaků a tápání vezmi
si na pomoc pár obyčejných lidí, kteří nemusí být
kádrováni jinak než sousedským označením slušný
člověk. Vycházej i z písemných materiálů, od Neumannových vzpomínek na věznění omladinářů a zápisků
Olbrachta pykajícího ve Slezské Ostravě, přes vydaná svědectví současníků až po stovky nevyřízených
stížností zatěžujících každého dozorového prokurátora.
Nemusíš se zamýšlet nad tím, proč jsme i na tomto
poli tak zlumpačili, o to víc však nad cestami, jak se
navrátit k civilizovanějším společnostem, mezi které
jsme patřili. Také se zamysli, zda té šlechtí skutečnost, že v bratrské shodě neznáš politické vězně, že pro
tebe potenciální narušitel nezasloužených výsad a
samozvaných monopolů je stejný a prakticky horší
zločinec než hrubý asociál nebo výkonný sadista. Nezapomeň ani na tokijskou konvenci upravující péči
o vězně.
Nikdo od tebe, vládo, nečeká zázraky, vejce vy sezené za týden; v rozumné, dohledné době by však už
mělo být zřejmé, co a jak bude napraveno. Známe i tvé
meze, vnitřní a vnější, víme, že refonna, která od tebe
vzejde, situaci zgruntu nezmění; měla by ji však citelně zlepšit. A nesnaž se nám — promiň, že takto
hovoříme s vládou — vytírat zrak nějakou úpravou
fasády, za níž zůstane starý, hluboce nehumánní,
všechno lidské degradující vězeňský systém.
Otázka je, proč by vláda měla takové nabádání vyslyšet? Jestli pro něco vládní činitelé trpí nespavostí,
problémy humanity to jistě nejsou. Přesto existuje
dobrý důvod, schopný proniknout do úzkého, pragmatického nazírání, důvod účinný a použitelný.
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Vězeňská práce není nejpodstatnéjší, ale není ani
bezvýznamnou složkou státní ekonomiky. Kromě toho,
že se významně podílela a podílí na hrdých úspěších
socialistické výstavby, patřila a patří k materiálním
předpokladům našeho vývozu do oblasti tvrdé měny.
Vězni se podílejí na výrobě osobních automobilů,
vězeňskou prací konkurujeme na světovém trhu bižuterie, tady se dokončuje levná výroba knih pro zahraniční zákazníky, vězni derou peří, dobývají suroviny
prodejné zejména svou Iácí — a jak vědí bezprávní
vězni i nejvýše postavení žalářníci, tento výčet má
dlouhou řadu položek.
Zahraniční odběratel ví, proč od nás toto zboží
kupuje, neví však, a ani nechce vědět, proč je tak
podbízivě levné. Ani jeho kupci, vlastni spotřebitelé,
se neptají. Avšak u nich lze předpokládat jistou citlivost, o to větší, že si na trhu mohou vybírat.
Tak jako nikdo vědomě nekupuje zboží zatížené
sebemenším množstvím zářičů, například potraviny
s cesiem, dá se předpokládat i odpor k výrobkům obsahujícím nucenou, vězeňskou práci. Jde o veřejnou
ošklivost podobnou té, pro niž se přestaly kupovat a
prodávat krásné kožešiny z mladých tuleňů, masakrovaných klacky. Co pro tuleně v otevřených společnostech vykonali ochránci zvířat, mohou pro vězně vykonat ochránci lidí. Pomocníků, znepokojených nekalou
konkurencí a ochotných proto podpořit i humanistické ideje, najdou dostatek.
Představa veřejných seznamů, inzerce upozorňující na zboží zatížené trestaneckou prací, je velmi
reálná. Pokud se náš stát viditelně nezřekne zacházení s vězni, které poutá mezinárodni pozornost a
spolu se zločiny plodí i ostudu, pak se podobné „nenávistné a pomlouvačné kampaně" jistě dočká.
Ano, pane prokurátore, i bez vyšetřovatelů víte a
upozorňujete, že jakákoli účast na seznamování zahraniční veře nosti s otázkami, o nichž tu byla řeč,
podii na vypracováni seznamu exportních Výrobků
zhotovovaných vězni, svědectví o poměrech v našich
věznicích a souhlas či nabádání k podobné kampani
zakládá skutkovou podstatu trestného činu poškozováni zájmů republiky v cizině. Ano, nemohl byste
být u nás prokurátorem bez názoru, že ostudou není to,
co existuje, ale to, co se zveřejni.
Jste součástí justičního aparátu, který, řekněme,
prokurátorem začíná a vězeňským dozorcem, případně katem končí. Kdykoli navrhujete odnětí svobody, posíláte obviněného do systému, o kterém jsme
tu hovořili. Do systému, jehož jste přímou součástí,
třebaže si ho ošklivíte a k němu se nehlásíte. Kdybyste
dělal, co vám povinnosti náleží, nemuseli by se o poměry ve vězeních starat jiní; velká většina tamější
nelidskosti a zvůle vyplývá z přímého porušování nebo
značně volného výkladu psaných zákonů. Kdybyste
byl aktivním a odpovědným, nikoli lhostejným a otupělým —jak zaznělo na pohřbu Pavla Wonky — občanem, musel byste podle svých sil působit k nápravě.
V opačném případě vám ovšem nezbývá než obžalovat lidi, jejichž svědomí není široké jako vrata těch
vašich věznic.

Gg)

L 66

D OPIS Y
Otevřený dopis
Jerzymu Mieleckému
S blížícím se dvacátým výročím 21. srpna 1968
roste pochopitelně zvědavost, jak se k jubileu vysloví
oficiální kruhy států Jež se na tehdejší vojenské intervenci podílely. Doba se změnila: nelze se dnes slavnostně zapřísahat mezinárodním právem a zároveň
hájit jeho do nebe volající porušeni. Rozhořčovat se
nad terorismem a přitom schvalovat únos čs. ústavních činitelů. Odsuzovat střílení do bezbranných a
mlčet k desítkám nevinných obětí Brežněvovy, Ulbrichtovy a Gomulkovy dobrodružné akce. Zdá se, že alespoň maďarské vládnoucí kruhy už nejsou ochotny se
s ní solidarizovat. V nedávné rozhlasové besedě, jíž se
zúčastnili i někteří předáci vládní strany, bylo celkem
otevřeně řečeno, že intervence byla věc neblahá, která
oddálila nutné hospodářské a politické změny v zemích
sovětského bloku o celých dvacet let.
Podobné neoficiální stanovisko se pokusili vyjádřit i
polští vládni činitelé prostřednictvím Jei;zyho Mieleckého v 6. čísle časopisuZdanie. Bývalý diplomat,jenž
sloužil v Praze, zde píše: Neúspěch reforem v Československu na dlouhou dobu zmrazil reformátorské úsilí
jak v této zemi, tak i v jiných socialistických státech."
A tu se dostáváme ke způsobu vyjadřováni, který
nás nutí veřejně se ozvat. Jakýpak neúspěch? Mluví se
snad o neúspěchu závodníka, kterého u samého startu
někdo surově srazí k zemi? Ale to není vše, co nám na
tomto alibistickém způsobu myšlení vadí. PanMielecki
píše, že prý tehdejší vedeni KSČ „ne dosti realisticky
hodnotilo stanoviska a zájmy zvláště SSSR". A proč
to neobrátit? Hodnotili snad pánové Brežněv, Gomulka
a Ulbricht realisticky stanoviska a zájmy čs. lidu?
Československé vedení prý „nemělo vlastni promyšlenou politickou strategii". A proč to znovu neobrátit
přepadnout uprostřed noci malou, tradičné mírumilovnou a spojeneckou zemi — to je snad „promyšlená
strategie"? A nejen to: ať se podívá pan Mielecki, kam
dovedli svou politickou strategií tehdejší polští a sovětští předáci své vlastni země! A tihle stratégové úpadku
nás chtěli poučovat o tom, jak máme hospodařit a žít?
Dubček prý byl nerozhodný. Jak a v čem: rozhodně
však odmítl bratrské rady, aby použil proti vlastnímu
lidu tanků a kulometů. A to mu bude v paměti národů
navždy zapsáno k dobru.
PanMielecki piše,že „československá krize je dnes
již do jisté míry historii" a, pokud jde o její hodnocení,
poslední slovo patří „československé straně". Musíme
ho znovu opravit. Nebyla to „československá krize".
Naše země prožívala naopak počátek svého obrození.
Byla to však krize brežněvovského neostalinismu,
hluboká krize koncepční a mravní. A jestliže poslední
slovo hodnocení ponechává Mielecki „československé
straně", pak se ho musíme zeptat, koho tím myslí?
Myslí „československou stranou" Vasila Bilaka,
který se ve svých pamětech chlubí tím, že byl do intervenčnieh plánů předem zasvěcen a oné osudné noci

zažil šok, když dostal lístek, na němž stálo, že se vstup
spojeneckých vojsk odkládá? Vasil Bilak líčí, jakou
úlevu pocítil, když se zpráva o vstupu vojsk za hodinu
přece jen potvrdila. To, co vyvolalo v miliónech zděšení a odpor, jemu způsobilo radost.
Nebo myslí pan Mielecki „československou stranou"
Aloise Indru, jenž byl interventy vybrán jako předseda „revoluční dělnicko-rolnické vlády", k niž měl
patřit i „revoluční tribunál" včetně dalších lidumilných institucí?
Myslí pan Mielecki touto stranou Karla Hoffmanna,
který se vyznamenal pokusem vnutit na počátku
vstupu vojsk čs. sdělovacím prostředkům provoláni
interventů? A který z titulu předsedy odborů ještě před
nedávnem děkoval sovětským soudruhům „za bratrskou internacionální pomoc"?
Podle našeho názoru tito lidé už slovo dostali a navíc
měli dvacet let k tomu, aby dokázali, co umějí. A to
dokázali. Nyní je naopak nejvyšší čas, aby odešli
z veřejného života, má-li naše země opravdu začít
s léčením svých ekonomických, ekologických i morálních ran.
Slovo by měli konečně dostat jediní oprávnění
hospodáři Československa — jeho občané.
Pan Mielecki zkrátka celou věc staví vzhůru nohama.
K odpovědnosti za osud čs. reforem nevolá ty, kdož na
ně šlápli vojenskou botou a kdo jim v tom přisluhovali,
nýbrž ty, kdo reformy prosazovali a bránili. Hlavním
viníkem pro něho není — zjednodušeně řečeno —
Brežněv, ale Dubček. To je mravně a právně nepřípustný postoj. Před tribunál není volán útočník, ale
přepadený. Proč prý včas neučinil to či ono, aby nebyl
přepaden. Že se však přepadat nemá, to se jaksi potichu vytratilo. Jenže právě to je kardinální otázka roku
1968: Hic Rhodus, hic salta! Panu Mieleckému se
však na tuhle skálu nechce.

ména německých, v pohraničí, v knihovnách rodových a šlechtických apod. Neexistuji autentické
zprávy, co se stalo s ucelenými knihovnami T. G,
Masaryka, E. Beneše a dalších významných osobností kulturního a veřejného života, Některé z nich
byly snad převzaty různými institucemi (např. Ústavem dějin KSČ), jiné byly zabaveny orgány ministerstva vnitra, nicméně tyto orgány nepokládaly a nepokládají dosud za svou povinnost podat informaci o jejich existenci nebo konci.
Začátkem roku 1970 vydalo ministerstvo kultury
cyklostylovaný oběžník — bez podpisu, názvu odboru
i bez jednacího čísla —, v němž se sdělovalo stát ním a
veřejným knihovnám, které autory je třeba ihned vyřadit. Tento ostudný seznam obsahující jména asi 100
českých spisovatelů platí dodnes a naopak je ještě čas
od času doplňován a rozšiřován.
Podle něho byly vyřazeny knihy autorů těchto kategorii:
1) díla spisovatelů žijících v zahraničí
2) díla spisovatelů žijících v Československu, avšak
podle jakýchsi interních pokynů nežádoucích, dále
autorů vyloučených nebo vyškrtnutých z KSČ nebo
těch, kteří se různým způsobem podíleli na vývoji
v roce 1968
3) díla autorů, kteří byli souzeni v padesátých
letech, i když byli později rehabilitováni
4) spisy autorů, kteri sice zemřeli před rokem 1945,
jsou však z neznámých důvodů vyřazeni.

Jaromír Hořec ministrovi kultury
ČSR o stavu našich knihoven

Kriteria, podle nichž se vyřazovalo, neměla nic
společného s kulturními kriterii a v mnohém, jak ještě
uvidíme, byla zcela rozpornájak v koncepci tak i vjednotlivých případech. Kdo ostatně dal komu právo
nakládat takto s českou literaturou, s básněmi, romány, literárními studiemi, historickými a politickými
spisy apod.? Kde vzali „anonymní" iniciátoři a prosazovatelé těchto nařízení a seznamů prohíbitní literatury pověření, aby sami soudili českou kulturu a
pohnali ji na pranýř ? Jak to, že tyto akce krylo svou
autoritou ministerstvo kultury ? Kdo je za ně odpověden?
Podívejme se na stav Státní a univerzitní knihovny
v Praze, kde byly tyto příkazy uplatněny s horlivostí
přesahující meze slušnosti. Dokonce i za druhé světové války v tzv. protektorátu bylo možno studovat knihy
některých autorů, kteří jsou dnes v univerzitní — a nejen v ní — knihovně nedostupní (např. J. Pekař,
V . Č erný, J . Durych aj.)

Veřejné knihovny v českých zemích prošly v posledních desetiletích několikrát prověrkami a čistkami,
které je devastovaly tak, že z nich zbyly často jen
trosky. Na konci čtyřicátých a na začátku padesátých
let to byla především likvidace obecních knihoven,
které byly zakládány většinou v polovině minulého
století a v jejichž fondech se vyskytovala i vzácná první
vydání knih českých klasiků. To vše vzalo za své při
nesmyslné vyřazovaci akcí, kdy byly staré knihy vyházeny a zničeny a na jejich místo se zařazovaly některé
tituly poválečné a poúnorové produkce.
Kromě obecních knihoven patřících národním
výborům byly postupně zlikvidovány i další knihovny, zejména školní, farní a spolkové, kde se
bohužel postupovalo stejným způsobem. Většina knih
skončila ve sběrných surovinách. A to nemáme přehled o neuváženém ničení cizojazyčných knih, zej-

Ze skupiny první jsou z katalogů státní pražské
knihovny vyloučena díla M. Kundery, E.Hostovského, Zd. Němečka, VI. Škutiny, A. Lustiga, J, Škvoreckého,J.Koláře, O. Šika, A. Brouska,P. Kohouta,
J.Beneše, A. J. Liehma, I. Diviše, I. Svitáka a mnoha
dalších. Přitom ovšem zůstaly v katalogu knihy spisovatelů, kteří žili nebo žijí rovněž v zahraničí Jako jsou
Fr. Listopad, I. Jelínek, L. Aškenazy, J . Škvor,
J. Vladislav a další.
Největší skupinu zakázaných spisovatelů tvoří
jména těch, kteří žijí v Československu a měli by tedy
požívat všech občanských a lidských práv, jež jim
zaručuje státní ústava. Vyřazené a nepřístupné jsou
práce V. Černého, V. Havla, J. S. Hájka, B.Fučíka,
J.Zahradnička, K. Šiktance, J. Trefulky,L.Vaculíka,
J. Horce, O. Kryštofka, I. Klímy, A. Klimenta, Fr.
Křeliny, J. Knapa, J. Procházky, J. Kopeckého, Fr.

V Praze, 20. července 1988

Erika Kadlecová
František Šamalík
Jan Štera
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Pavlička, K. Pecky a desítek dalších spisovatelů.
Co na první pohled zaráží, je přístup ke spisovatelům postiženým nezákonností padesátých let, neprávem odsouzených a potom rehabilitovaných. Kdežto
básnické dílo Jana Zahradníčka je zakázané a nepřístupné stejně jako významná prozaická tvorba Fr.
Křeliny neboJ. Knapa, kteří byli „vymazáni" z české
literatury, figurují mezi „povolenými" autory jejich
druzi ze stejných procesů — V. Prokůpek, V. Řenč,
J. Kostohryz nebo Zd. Kalista.
Zvláštní paradox svědčící o úrovni těchto nařizovačů se projevuje u jmen autorů, kteří jsou sice i nadále uvedeni v katalozích a jejich starší knížky se
půjčují, nicméně zase jinou praxí vydavatelské cenzury nesmějí publikovat v českých nakladatelstvích.
Ministerstvo kultury tedy na jedné straně tyto autory
v knihovnách, jež řídí, „povolí", aby je zároveň
„zakázalo" v nakladatelstvích, nad nimiž dozírá. Jde
například o L. Čivrného, J. Hiršala, J. Haukovou,
VI. Vokolka, P. Kabeše, I. Wernische, Zd. Rotrekla,
E. Kantůrkovou, Zd. Urbánka, J. Hanzelku aM. Zikmunda, D . Tatarku, J. Chalupeckého a další. Takže
jak vidět, i ta cenzurní praxe se na ministerstvu kultury
dělá dvojím metrem a jedna ruka zřejmě neví, co dělá
druhá.
Dílo Václava Černého je „vymazáno" celé, avšak
spisy Jana Patočky v katalogu najdete. Z některých
autorů jsou uvedeny jen některé spisy, jiné leží ve
zvláštních fondech a trezorech (např. Teige, Renč
nebo třeba Hrabalův román Obsluhoval jsem anglického krále, a tojcn proto, že jej vydala Jazzová sekce).
I spisovatelé dávno mrtví vadí. Tak z katalogů zmizelo celé dílo historika Josefa Pekaře (spisy jeho žáka
Zd.K alisty tam však jsou, jak jsme již uvedli). N ikde tu
není ani stopa po tom, že by nějakou knihu napsal
T. G.Masaryk (dílajeho manželky Charlotty a syna
Jana zde však najdete) nebo E. Beneš.
Jména těchto autorů z katalogů zmizela a jejich
knihy byly předány do zvláštních fondů a trezorů. Lze
je studovat pouze v určených místnostech, pokud se
vykážete „důvěryhodným" potvrzením a doporučením. Takové potvrzení mohou sehnat jen vybraní
„vědcf \ Studenti k tomu nemají vůbec žádnou možnost, takže se o těchto autorech dovědí pouze z kritik a
pomluv.
Studium a výpůjčky jsou regulovány novým knihovním řádem, který rozděluje čtenáře do několika skupin. Do ťridy „nečistých" patří většina zájemců. Je
vytvořena zvláštní legitimace oddílu A, mezi něž patří
pouze členové předsednictva ÚV KSČ a ÚV KSC —
ale co je rok dlouhý, nikdo z nich si knihu z univerzitní
knihovny nevypůjči — i další političtí pracovníci a
profesoři univerzity. Další skupiny čtenářů — s určitou úlevou oddílu B — jsou pak již zcela nerovnoprávné.
Diskriminační opatřeni se zavedla také v odděleni
časopisů. Některé z „nebezpečných" titulů jsou sice
v katalogu uvedeny, půjčuji se však pouze ve studovně, a to k „doloženým studijním účelům44. Jiné byly
z katalogů vyřazeny vůbec. Rovněž tak časopisy
vycházející v letech 1968 a 1969 jsou nedostupné a
zásadně se nepůjčuji. Proč ? Kdo se boji pravdy ?
Základním nedostatkem Státní knihovny je způsob,
jakým se doplňuji knižní fondy. Významná díla světové beletrie i odborné a vědecké literatury se objednávají jen sporadicky — „nejsou devizy44. A tak tato
knihovna, která kdysi patřila k největšim a nejbohat-
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ším ve střední Evropě, postupně se stává perifémim
ústavem, který nedrží krok se světovou knižní produkci. Totéž lze říci i o časopisech, které odbírá. Ze
západní časopisecké produkce jsou tu jen trosky, ale
i to, co dochází, je pravidelně cenzurováno. Nejen
západní časopisy, ale i některá čísla časopisů vydávaných v socialistickém bloku.
Také česká literatura vydávaná v původním jazyce
nebo v překladech v zahraničních nakladatelstvích se
nesmi ve Státní knihovně objevit (například překlady
knih J . Seiferta). Nejsou tu od roku 1970 básnické
sbírky, romány, povídky nebo odborné knihy českých
spisovatelů, které vyšly v torontském nakladatelství
J. Škvoreckého, švýcarské Konfrontaci aCrameriu,
v nakladatelstvích Arkýř, Index nebo Poesie mimo domov v NSR, v londýnské edici Rozmluv, v římském
vydavatelství Křesťanské akademie a v dalších nakladatelstvích. Tyto knihy nesměji být ani ve zvláštním
trezorovém fondu, jako kdyby vůbec neexistovaly.
Rovněž tak české časopisy jako jsou Listy, Obrys,
Svědectví, Proměny, Rozmluvy a desítky dalších
svědčících o aktivitě Čechů a Slováků žijících v zahraničí. To vše je přirozeně součásti české literatury
a kultury, avšak pro Státní knihovnu tato zásada neplatí. (Výjimky v této praxi jen potvrzují pravidlo).
Tyto poznámky o stavu ve Státní knihovně i v jiných československých knihovnách si nečiní a nemohou ani činit nárok na úplnost. Vyvěrají spiše jen
z její praxe a nemohou znát i další podmínky, které se
pro čtenářskou veřejnost drží pod pokličkou.
Z ávěrem:
Bylo by třeba zrušit citovaný seznam prohibitnich
autoru a děl a vrátit je zpět do katalogů a knihovních
fondů (tak se to stalo před časem s navrácením knih
vyřazených po roce 1952 — např. od R. Slánského aj.)
B ylo by třeba zrušit omezení při půjčováni a studiu
knih a časopisů a zavést pouze taková opatřeni, která
maji na zřeteli ochranu knihovních fondů.
Bylo by třeba změnit získávací a nákupní praxi
Státní knihovny, soustavně a odborné doplňovat knihovny základními díly světové literatury, dodatečně
doplnit fondy českou a slovenskou literaturou vydávanou v zahraničí v minulých letech — i časopisy — a
soustavně doplňovat knihovnu těmito pracemi
i v budoucnosti.
Prospělo by to stavu Státní knihovny i dalších
knihoven a mělo by to dobrý vliv i na rozvoj, poznání a
studium české literatury vůbec.
6. ledna 1988
(U vérejněno bez vědomi autora)

Jiří Kantůrek prezidentovi CSSR
dr. Gustávu Husákovi
Pane prezidente,
připojuji se dnešním dnem k mezinárodni řetězové
hladovce za propuštěni všech politických vězňů.
Nejsem příznivcem marných gest, nepatřím k radikálům a dosud nikdy jsem se podobných akci nezúčastnil. K tomuto kroku mě přiměla smrt mladého dělníka

PavlaWonky ve věznici v Hradci Králové,jehožRudé
právo ještě po této tragické události nestydatě charakterizovalo jako člověka, který se prý velmi protisocialisticky angažoval, urážel naše veřejné činitele a společenské zřízeni.
Čím se Pavel Wonka provinil ? Vzal vážně slova
Michaila Gorbačova ,,Vice socialismu, více demokracie!" a rozhodl se kandidovat jako nezávislý
poslanec s vlastním volebním programem, pomáhat
idem při prosazování jejich lidských a občanských
práv. Tento v jiné společnosti zcela nevinný nápad ho
v Československu přivedl do vězeni, nejprve na 21
měsíců, pak pro neplnění ochranného dohledu ještě na
5 měsíců, ke kterým už byl odsouzen na invalidním
vozíku jako těžce nemocný a nepohyblivý člověk. Pár
dni po tomto rozsudku zemřel. Spory, které se teď
vedou o okolnostech jeho smrti ve vězeni, jsou jistě
důležité, ale ty už stejně nebudou beze zbytku nikdy
objasněny. Důležitější je, že Pavel Wonka do vězení
vůbec nepatřil.
Svou hladovkou protestuji proti ostudně praxi v této
zemi, kde se s lidmi jiných názorů, než hlásá oficiální
propaganda, zachází jako s nepřáteli státu. Tyto
metody existenčních postihů, msty na dětech a příbuzných, policejních šikan a věznění znám i z vlastního
života • T dkc moje žena prožila ve vězení bez řádného
soudu téměř rok. I když poznala, co jsou vši a svrab a
má za sebou několik nelehkých chvil v ruzyňské vazbě,
vrátila se domů naštěstí zdravá. Jiní přátelé však ve
vězení vážně onemocněli. Pavel Wonka tam zemřel.
Včera měl pohřeb ostravský spisovatel Jaromír
Šavrda, který sice zemřel doma, ale přímá souvislost
mezi jeho smrti a několikaletým vězněním je rovněž
nepochybná. A v československých vězeních je dosud
řada dalších politických vězňů, jejichž zdravotní stav
je velmi vážný, nékdy kritický.
Pane prezidente, o zdravotním stavu Pavla Wonky
jste z dopisu jeho maminky věděl. Přesto jste ani
v tomto případu nezasáhl a nechal na smrt nemocného
mladého člověka znovu odsoudit. Bude jeho případ
dostatečně varující, abyste konečně využil své prezidentské pravomoci i k amnestii pro československé
politické vězné ? Nebo dopustíte další lidské tragédie?

Troels Toftkaer Rudému právu
Vážený pane redaktore,
v poslední době přetiskly dánské noviny různé statě
z Vašich novin s jejichž obsahem absolutně nemohu
souhlasit.
Podle dánského deníku „Information" popisují Vaše
noviny ze dne 18. 6. Petra Uhla způsobem, který má
čtenáře přesvědčit, že je příživník společnosti a politicky podezřelá osobnost.
Během posledních let jsem se vícekrát setkal
s Petrem Uhlem a četl jsem řadu jeho článků a statí —
a na tom podkladě musím označit Vaši charakteristiku
P. Uhla za silně nepravdivou.
NavštíviHsem Petra Uhla v Anglické 8 v Praze, kde
on a Anna Sabatová bydlí, a mohu Vás ujistit, že jejich
domov naprosto nenese žádnou známku materiálního

přebytku. Podle mého názoru jsou ncmqjctni a skromní
lidé, kteří zvládají život díky duševnímu bohatství —
které jim dává silu být věrni svým ideálům a cítit
povinnost vůči společnosti, ve které žiji.
Porovnávat rodinu Šabatová/Uhl s řadou byrokratů
z oficiálního Mírového výboru ve Vaší zemi, které
jsem během let poznal, se mi vždy zdálo pozoruhodné.
Mohu říci, že porovnáni materiálního zajištění vždy
dopadlo ve prospěch byrokratů, ale jen zřídka bylo
kladné, co se týče vědomostí, angažovanosti a zodpovědnosti.
Ve Vašem výpadu proti Petru Uhlovi, kterého nazýváte „trockista", je jasné, že s tím spojujete „něco", co
je jak z politického, tak i z morálního hlediska odsouzeníhodné a možná i protizákonné. Musím se přiznat,
že „trockismus" je jedna ze socialistických variant, ve
které se úplně nevyznám a která mě ani nezajímá. Na
druhé straně bych možná považoval Váš komentář za
zajímavý, kdybyste dali Petru Uhlovi příležitost přednést jeho názory ve Vašich novinách.
V dánských novinách jsme se také mohli dočíst, že
schůze Charty 77 s různými zahraničními účastníky,
kterou policie rozehnala, je v Rudém právu popisována jako schůze inscenovaná diplomaty NATO
x
s úmyslem pošpinit Československou republiku. Takové
tvrzení by mě normálně mělo těšit jako důkaz, že volná
fantazie ještě nevymřela — ale v této spojitosti je to
příliš bolestné.
Skutečnost je, že zahraniční členové schůzky
s Chartou 77 v Praze, reprezentovali 20 mírových
hnutí z USA a západní Evropy. Stejné mírové organizace vedly společné kampaně proti rozhodnutí NATO
o umístění INF raket v Evropě — a isem si jist, že i
Vaše noviny psaly kladně o této akci. Čtenáři si možná
vzpomenou, že před několika lety demonstrovalo
200 000 lidí v Amsterodamu, 150 000 v Londýně,
100 000 v Kodani, atd. Myslíte opravdu vážné, pane
redaktore, že stejné osoby, které zorganizovaly tyto
demonstrace, potřebují diplomaty NATO k organizaci
cesty do Prahy a schůze se členy Charty 77? Ne, nevěřím tomu, že jste tak naivní — a považuji Vaše tvrzení
za absurdní a absolutně nepodložené.
Byl jsem spolu s 31 jinými cizinci vypovézen
z Vaší země. V Dánsku se hodně mluví a píše o tom,
proč „glasnost", která natolik ovlivňuje vývoj v SSSR,
není možná v Československu. Jsou lidé, které tato
skutečnost téší a utvrzuje ve víře v nevyhnutelnost
studené války. Já si ale myslím, že tato myšlenka je
tragická a nevěřím tomu, že bychom se nemohli
studené válce vyhnout.
Vážený pane redaktore, jestliže uveřejníte můj Článek
v Rudém právu, nezávisle na tom, co si myslíte o mých
názorech, budu to považovat za důkaz otevřenosti a
porozumění mezi národy, které jsou předpokladem pro
vzájemnou důvěru a skutečný mír.
Troels Toftkaer
„Nej til Atomváben"
Dronningensgade 14
DK. 1420 K.
Danmark
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Petr Uhl Vasilu Bilakovi
Dne 23. 6. 1988 jste při rozhovoru s panem Davidem Mellorem, britským státním ministrem, opétovně
snižoval Chartu 77 a její signatáře. V této souvislosti
jste uvedl, že „inž. Uhl je terorista, který připravoval
výbuchy a chtěl střílet lidi". Nebylo to poprvé, co jste
se takto o mně vyjádřil. O tom, že jsem chtěl vyhodit do
povětří pražskou elektrickou síť, jste vyprávěl loni
v únoru britskému státnímu tajemníkovi Rentonovi a
obdobně jste se vyjadřoval i při dalších příležitostech.
Musím se přiznat, že mi to vadí. Ne ani tak kvůli
mně, ale proto, že se pomluvami snažíte zdiskreditovat
Chartu 77 a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných,
v nichž působím. A také proto, že považuji za nemravné, když těžíte ze svého postavení a domníváte se,
že můžete beztrestně kohokoli oěerňovat a špinit. Jsem
nucen veřejně prohlásit (a dožadovat se co největší
publicity pro své prohlášení), že lžete.
Nejste ovšem sám, kdo o mně vyhlašuje, že jsem
terorista. Činí tak s oblibou i pracovníci StB při výsleších lidí, o nichž předpokládají, že mě málo znají.
Naznačuje to ve svém článku v Rudém právu i Jaroslav
Kojzar.
Kladu tedy oprávněnou otázku: Proč nejsem za svůj
terorismus pohnán před soud? Všude na světě se
teroristé zavírají, jen v Československu nikoli. Jako
tajemník ÚV KSČ, uplatňující vedoucí úlohu ve
společnosti, snadno vyhovíte mé prosbě, abych byl za
terorismus, který Vám nedává spát, souzen.
Před rokem a půl mě příslušnici StB na setkání
s panem Rentonem nepustili. Od té doby se něco málo
změnilo i v Československu, takže jsem měl možnost
jako host britského velvyslanectví mluvit s panem
Mellorem ke státnímu terorismu, projevující se jak
v totálním rozehnání mezinárodního mírového semináře v Praze, tak v odsouzení Ivana Polanského na
4 roky za samizdat, a o osobní odpovědnosti těch, kdo
soustřeďují v tomto státě moc do svých rukou, odpustil jsem si takovou politologickou analýzu a místo toho
jsem prosil pana Mellora, aby Vám dobře vysvětlil
svou koncepci vzájemné podmíněnosti míru a dobrých
mezinárodních vztahů na straně jedné a dodržování
lidských práv na základě Vámi přijatých mezinárodních
závazků na straně druhé. Vyjádřil jsem se v tom
smyslu, že jsem optimista a věřím, že i Vy jste ovlivnitelný.
Vaše politika je, pane Bilaku, nemoudrá. Nemyslím
teď na celkovou politiku, kterou provozujete už 20 let
v čele nejvy ŠŠího stranického orgánu a v důsledku již
máte takovou pověst u československého obyvatelstva
jako žádný jiný politik po druhé světové válce. Myslím
teď na tu její část, která se týká nezávislého hnutí,
Vašeho pověstného strachu z jakékoli opoziční nebo
nezávislé Činnosti a hlavně Vašeho pomlouvání chartistů jako psychicky vyšinutých lidí nebo jako teroristů.
Bylo by bláhové apelovat na Vaši slušnost nebo
spravedlnost. Apeluji tedy na Váš pud sebezáchovy.
Cožpak Vám není jasné (za situace, kdy značná část
obyvatelstva k Vám chová city, o nichž snad jste za
pomoci nejrůznéjšich bezpečnostních svodek dobře
informován), že jediným účinným garantem Vaši
vlastni osobni bezpečnosti v budoucích společenských
přeměnách, míru jejichž dramatičnosti a bouřlivosti
nikdo nedokáže odhadnout, jsou právě ti, které špiníte
jako blázny a teroristy? Nebo si myslíte, že chartísté,
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kteří se dovolávají lidských práv, zákona a zákonnosti,
tak činí jen naoko a ze lsti? Pak jste opravdu nic nepochopil a pravdu má hlas po vlastech českých a slovenských, který Vám věnuje tolik pozornosti.
Petr Uhl, Anglická 8, Praha 2
Petr Uhl podal u šéfredaktora Rudého práva žádost o
tiskovou opravu článku Jaroslava Kojzara zl8.6.1988.

Václav Malý místopředsedovi
vlády Matěji Lúčanovi
Pane místopředsedo,
denní tisk ze dne 21. 5. přinesl zprávu, že jste
20. 5. pozval ke slyšení ordináře katolických diecézi
z celého Československa spolu s představiteli (církevně zakázaného) hnutí katolických duchovních Pacem i
teris. Setkání jste uspořádal za tím účelem, abyste
vysvětlil zamítavý postoj vlády Československa k dopisu kardinála Tomáška ze dne 20. 3. t.r., který byl
adresován osobně předsedovi vlády Lubomíru Strougalovi. Den předtím, tj. 19. 5., jste si pozval zvlášť
kardinála Tomáška, abyste mu sdělil negativní stanovisko Federální vlády k jeho dopisu.
Proč jste nepřijal kardinála Tomáška společně s ostatními ordináři? Patrné z obavy, že by nékdo z ordinářů
v přítomnosti neohroženého a statečného kardinála
mohl překonat osobní zbabělost a místo lichotek destruktivní politice stranických a státních orgánů by se
postavil na stranu pravdy a práva. Takto zaranžované
setkání, kterého se též zúčastnili nikoho nereprezentující představitelé Pacem i teris, bylo snáze manipulovatelné a jeho cíl byl zřejmý: izolovat otce kardinála od
ostatních ordinářů, vyvolat proti němu antipatie a činit
ho zodpovědným za neblahý stav vztahu katolické
církve a státu.
Uvedený dopis nebyl napsán s úmyslem, aby vyvolal
konfrontaci a vyzýval k odplatě za křivdy páchané po
čtyřicet let na církvi, ale naopak nabízí věcný dialog
bez předsudků a ideologických averzi, dialog vedený
v pravdě, bez zkreslování reálného stavu. Vaše podrážděná reakce je důkazem, že nechcete s církví žádný
dialog, ale zamýšlíte nadále setrvávat v postoji poručnika. Nebudu zde rozvíjet pádné argumenty otevřeně a
přesně vyjádřené v dopise, protože mluví samy za sebe
jasnou řečí. Této nabídce k tolik potřebnému dialogu
předcházelo ze strany otce kardinála v minulých letech
mnoho žádostí, návrhů a různých podáni, ale vše
zůstalo bez odpovědi státních orgánů. Osočujete otce
kardinála, že porušil etické normy tím, že jeho dopis
byl záhy vysílán v relacích západních rozhlasových
stanic a publikován v západním tisku. Dopis byl psán
jako otevřený, a proto jeho rozšiřování nebylo ničim
omezeno. Jedině diky otevřenosti dopisu jste byl přinucen reagovat, jinak by z Vaši strany opět nepřišla
žádná odpověď. Etiku porušujete Vy setrváváním na
stalinských stanoviscích ve vztahu k církvi.
V denním tisku z 25.5. pan Janků opakuje pomluvy
a invektivy vůči panu kardinálovi. Degraduje ho na
povolný nástroj údajných nelegálních církevních struktur.

Osočováni ctihodného otce kardinála, který je pro
oba naše národy morální autoritou a skutečným mluvčím katolíků, Čechů i Slováků, mne uráží a pobuřuje.
Žádám Vás, abyste se spolu s panem Janků veřejné
omluvil a své invektivy a nepravdy odvolal. Pokud
nestačíte na požadavky doby a nejste s to reagovat
věcně na potřeby věřících, rezignujte dobrovolně na
své funkce. Bylo by to gesto dobré vůle. Pánové Bilak,
Fojtík, Bejda, Cinoldr, Janků, Jelínek a Máčovský,
kteří jsou společně s Vámi zodpovědní za konkrétní
strategii a taktiku boje proti církvím dosud nechtějí
pochopit, že se postaru už jednat nedá. Odkládáni
řešeni nazrálých problémů může mít nepředvídatelné a
škodlivé následky.

třeba systematicky odmítat pokusy rozdělit domov a
exil a vytrvale hledat cesty spojeni a dorozumění se
všemi našimi krajany kdekoli v zahraničí, kteří projevuji zájem o osud Československa. Stejně tak je třeba
nepřestat usilovat o nastolení takových poměrů v naší
zemi, kdy státni hranice již nebudou linií diskriminace,
strachu a nedůvěry, ale stanou se opravdu pásmem
volného pohybu lidi, myšlenek a informaci. Jako malý
krok k tomuto velkému cíli chápeme i tento, solidaritu
domova a exilu zvýrazňující dokument.
Praha, 16. 6. 1988
Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

V Praze 27. 5. 1988
Václav Malý, katolický kněz

D OKU MENTY
Iniciativa australských krajanů
Počátkem června letošního roku obdržela Charta 77
dopis od zástupců Krajanského listu, měsíčníku Československého klubu v Queenslandu se «dleni v australském městě Brisbane. V tomto dopise krajané, kteří
patří mezi geograficky nejvzdálenějši, vyslovují myšlenku o prospěšnosti spojováni exilové a domácí
činností a přikládají text výzvy, nazvané Dopis československého exilu Michailu Gorbačovovi, jejímž motivem je blížící se 20. výročí pro naše národy tragického
dne 21. srpna 1968. Ačkoli Charta 77 technicky i
programové nedokáže vyjádřit své stanovisko ke všem
domácím a exilovým iniciativám, které vznikají a
budou vznikat, rozhodli jsme se počin australských
krajanů přivítat a plné znění textu jejich výzvy uveřejnit jako přílohu tohoto dokumentu.
Jsme toho názoru, že opravdu nastává doba, kdy
bude třeba odstraňovat všechny uměle vytvořené
bariéry mezi domovem a exilem, překážky, jež jsou
hluboce k neprospěchu jedné společné věci našich
národů. Vztah mezi domovem a exilem je v zásadě dán
duchem a literou jednoho ze základních lidských práv,
že totiž každý má právo opustit svou zem a kdykoli se
do ni svobodně vrátit Vždyť rozhodnutí zůstat či odejít
by mělo být výlučně věcí individuálního rozumu a
svědomí.
V našich dějinách byli několikrát nuceni opustit
svou vlast mužové z nejlepšich synů země, kteří mnohdy
i v exilu vytrvale pracovali pro věc národní a všelidskou. Je proto velmi potěšitelné, že v tomto století, kdy
naše zem byla oslabena třemi velkými vlnami útlakem
motivované emigrace, mnoho Čechů a Slováků v zahraničí dosud cítí sounáležitost s údělem své původní
vlasti a s osudem národní kultury, na půdě jejíž tradice
si oni sami či jejich předkové osvojovali tak základní
lidské dimenze, jakými jsou jazyk, citovost a myšlení.
Emigrace, která neztratila vztah ke svému původu,
přirozeně a zákonitě dává věci národní rozměr světový
a zůstává, jak praví v knize Národ v nás filozof Erazim
Kohák, naším neobsaditelným zázemím. Je proto
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Text dopisu Čs. exilu Michailu Gorbačovovi:
Pane generální tajemníku,
dříve, než Vám předneseme naši žádost, dovolte
krátký citát z Vaší knihy Přestavba a nové myšlení pro
naši zemi a pro celý svět: „Hlavni věci je pravda. Více
světla' Ať ví strana všechno! řekl Lenin. Jako nikdy
předtím se potřebujeme zbavit temných koutů, v nichž
se může začít znovu usazovat plíseň a hromadit
všechno to, proti čemu jsme zahájili rezolutní boj.44
Nechceme pochybovat o upřímnosti těchto Vašich
slov, proto se na Vás obracíme v předvečer dvacátého
výročí srpnových události v naší československé vlasti,
události, které mnohé z nás vyhnaly z vlastní země do
ciziny a které jsme nejen my v exilu, ale rovněž drtivá
většina obyvatel Československa nepřestali nikdy
považovat zajedno z nejtemnějších a nejplesnivějších
zákoutí sovětské historie. Jsme přesvědčeni,'že osvětlení
a vyčištění tohoto zákoutí je nejen ve Vaší moci J e také
Vaší povinnosti, neboť je plně v intencích Vaši nové
politiky a nového myšlení.
Pane generální tajemníku.nemáme v úmyslu zabývat
se zde veškerými škodami, které srpen 1968 na našich
národech napáchal, dovolte nám vyjádřit se k této problematice jen velice stručné slovy našeho největšího
moderního myslitele Tomáše Garriqua Masaryka:
, »Politická samostatnost je pro uvědomělý a vzdělaný
národ životní potřebou — národ politicky podrobený
je i v nejkulturnějším státě potlačen a hospodářsky a
sociálně vykořisťován. Násilné potlačování, odnárodňováni a přenárodňování je ohromnou ztrátou sil a
snižováním mravní úrovně; také panující, potlačující
národ se poškozuje tím, že se dopouští násilí a že
přijímá nikoli nejlepší charaktery potlačeného národa."
Jistě se shodneme v tom, pane generální tajemníku,
že svět, v němž žijeme, je plný paradoxů. I v tomto
našem světě však stále existují situace paradoxní natolik, že přesahují veškerý myslitelný rámec ajsou trvale
neudržitelné. Jednou z nich je nynější situace v Československu: zatímco současné události ve Vaší zemi
začínají stále více připomínat československé hnutí
roku 1968, jež bylo násilně potlačeno zásahem Sovětského svazu, naši domácí vládci, nelegitimné kdysi
dosazení k moci právě tímto zásahem, jej nepřestávayí
ospravedlňovat. To je stav nejen neudržitelný, ale
především vysoce nemorální, dotýkající se samé pod-
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státy mravních základů lidství, na něž i Vy se zcela
oprávněně a často odvoláváte.
„Bez všeobecného uznáni mravních základů státu a
politiky nelze spravovat žádný stát, žádnou společenskou organizaci," řekl T. G. Masaryk. „Neudrží se
žádný stát, který porušuje všelidské základy mravnosti.
Stát a zákon čerpají svou autoritu ze všeobecného
uznání mravních zásad a ze všeobecného souhlasu
občanů v hlavních názorech na život a svět."
Věříme, že proti těmto Masarykovým slovům nemůže ani dnes žádný racionálně uvažující člověk nic
namítat, proto Vás, pane generální tajemníku, žádáme,
abyste zajistil co nejrychlejší staženi vojsk z československého území a tím i nezadatelné právo našich
národů na vlastni názory a na způsob života, který jim
odpovídá.

Čeští evangelíci k situaci katolické církve

Náprava křivd, kterých se československý stát dopustil a dopouští na katolících, letničních křesťanech a
ostatních věřících, je nutná. Apelujeme na Vás, abyste
zahájili politiku národního smířeni a sjednotili se
s věřícími v úsilí o společné dobro, o obnovu právního
rádu, v úsilí o záchranu životů dětí nenarozených i
narozených, v úsilí o záchranu vzduchu, úrodné půdy,
vody, lesů a všech živých tvorů.
MilanBalabán, Jan Dus, dr. LadislavHejdánek, Hana
Jůptnerová, dr. Božena Komárková, J an Kozlík, ing.
JanLitomiský, dr. Jan Payne, Miloš Rejchrt, dr. Tomáš
Růžička, Jan Schneider, Jan Šimsa, dr. ing. Jakub
Trojan.
Za správnost podpisů ručí Jan Dus, Suchdolská 4,
160 00 Praha 6-SedIec
Praha, 2. června 1988

Ústřední výbor Komunistické strany Československa
Praha
Vážení pánové,
obracíme se na Vás iako čeští evangelíci s apelem,
abyste napravili důsledky nezákonné perzekuce katolické církve v posledních čtyřech desetiletích. Perzekuce katolíků byla daleko rozsáhlejší a tvrdší než
perzekuce evangelíků. Rozdílný stupeň útlaku měl nás
křesťany rozdělit. Musíme přiznat, že jsme mlčky
přijali tuto politiku a nevystupovali na obranu svých
katolických bratří a sester a dokonce ani na obranu
těch evangelíků, kteří se stali obětmi útlaku, zvláště
zemědělců a učitelů a některých farářů, Po celou dobu
prohlašovali vedoucí političtí a státní představitelé se
vším důrazem, že u nás žádný nezákonný útlak neexistuje, ani náboženský ani jiný, zatímco skutečnost byla
s těmito prohlášeními s krátkou výjimkou roku 1968
v křiklavém rozporu. Nyní byste však už konečně měli
uvést své činy v trvalý soulad se svými slovy. Nemůžete vrátit katolickým kněžim, řeholníkům a laikům
tisíce roků, které museli strávit ve věznicích a v pracovních táborech na základě křivých obvinění a nespravedlivých rozsudků, ani jim nemůžete vrátit roky, o
které jim věznění zkrátilo životy. Mnozí z nich už
nejsou naživu, abyste je mohli poprosilo odpuštění. Je
však nutno skončit s bezprávím, které od padesátých
let dodnes trvá.
Z mnohého, co jste československým katolíkům
dlužni, připomínáme aspoň čtvero: Za prvé, katolíci ať
maji bohosloveckou fakultu opět také v Praze a na
jiných místech, kde to potřebují, a ať jsou jim vráceny
školní budovy neprávem odňaté, především budova
jejich bohoslovecké fakulty v Praze-Dejvicich. Za
druhé, katolíci ať mřyí svobodu obnovit všechny své
neprávem zrušené kláštery a zakládat nové, a ať se
s nimi zahojí jednáni o vrácení neprávem jim odňatých
klášterních budov. Za třetí, katolíci ať maji opět plnou
svobodu k duchovní a výchovné práci s dětmi a
s mládeží, a to v objektech církevních i soukromých
a v přírodě. Katolíkům byly odňaty a stále se tvrdě
odpírají i ty protiprávně a silně omezené možnosti
práce s dětmi a s mládeži, které byly evangelíkům po
celých čtyřicet let trpěny. Za čtvrté, svobodu tiskovou
a publikační chceme získat pro všechny v církvích
sdružené věřící, a to nikoli před ostatními občany,
nýbrž zároveň s nimi.
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Dopis ThDr Františku kardinálu Tomáškovi
Otče kardinále,
chtěl bych Vás informovat o události, ke které došlo
kolem půlnoci ze 16. na 17. května tr. ve farní budově
ve Stodu u Plzně. Toho dne byl jsem v Plzni, odkud
jsem se vrátil do Stodu kolem 11. hodiny večerní.
Poněvadž jsem zaslechl hru na varhany v kostele,
vstoupil jsem do kostela a setkal jsem se se svými
přáteli varhaníky, kteří čekali na můj-příchod z Plzně
a preludovali na varhany. Společně jsme odešli do
farní budovy. Tito moji přátelé se domnívali, že mám
ten den svátek, třebaže mám jiného patrona. Poseděli
jsme a s ohledem na účel jejich návštěvy vypili každý
sklenku vína, které sami donesli. Během naši debaty
asi o půl dvanácté zaslechl jsem cinknutí telefonu
(paralelní linka), a proto jsem odešel do místností, kde
je druhý aparát telefonu. V této místnosti jsem nechal
otevřené okno kvůli větrání, přičemž toto okno vede na
dvůr fary. Dveře do místnosti byly uzamčeny z chodby. Když jsem vstoupil do uvedené místnosti a obrátil
pozornost k telefonnímu přístroji, spatřil jsem náhle
neznámou postavu v civilním obleku, která ke mně přistoupila. V místnosti jsem nerozsvěcel světlo, neboť
jsem s ní obeznámen a částečně do ní dopadalo světlo
z ulice. Poněvadž jsem se domníval, že neznámá osoba
usiluje o mé zdraví nebo život, pocítil jsem strach.
Nyní již nevím, zda neznámý člověk na mne zaútočil
nebo zda já jsem ho chytil. Pamatuji se jen, že jsme se
vzájemně potýkali. V tom okamžiku vsl^pčili oknem do
místnosti další dva muži, kteři zřejmě^prišlřku |x>moci
svému druhovi. Začal jsem volat o pomoc a moji dva
přátelé varhanici přišli také do uvedené místnosti. Od
nich jsem se pak dověděl, že rozsvítili světlo a že
spatřili, jak uvedené tři osoby mne drží za ruce.
V tomto stádiu se také zjistilo, že noční návštěvnici
fary byli dva příslušnici SNB, z toho zástupce náčelníka SNB v civilním oděvu a jiný uniformovaný
příslušník. Třetí osoba byla v civilu a podle mých
pozdějších informaci se jednalo o příslušníka pomocné
stráže SNB. Sám jsem neznal ani jednu z těchto osob,
identifikaci provedl můj varhaník. Příslušnici SNB si
ode mne a od mých návštěvníků vyžádali občanské

průkazy a zjistili si naši totožnost. Příslušnici SNB se
sami nijak úředně neprokazovali a nás ani nenapadlo,
abychom po nich žádali bližši vysvětleni návštěvy.
Moji přátelé však vznášeli svůj protest proti podivnému
zákroku a chováni příslušníků.
Dne 17. května 1988 vyzvedl mě v odpoledních
hodinách tajemník pro věci církevní v doprovodu tří
mužů, z nichž jeden byl uniformovaný, a odvedli mě
k výslechu na stanici SNB ve Stodě. Můj výslech trval
celkem asi tři hodiny včetně čekáni a protokol má
rozsah asi 4 stránky. Při tomto výslechu mně bylo
řečeno, že jsem napadl příslušníka pomocné stráže
SNB a zlomil mu malíček na ruce. Toto tvrzeni popírám, neboť při vzájemné potyčce jsem se nedostal
vůbec do styku s tímto člověkem, nýbrž jen s prvním
nočním návštěvníkem v místnosti fary. Zdá se, že
příslušnici SNB hodlají mě obviňovat z napadeni
příslušníka pomocné stráže a z jeho zranění. K této
věci podotýkám, že v dané situaci jsem jednal spontánně a ze strachu o svůj život a zdraví, což také dokazuje mé volání o pomoc. Dále bych chtěl uvést, že
příslušnici SNB tvrdili, že do budovy vstoupili, neboť
se domnívali, že v objektu došlo k nějaké krádeži. Toto
jejich vysvětleni však je nedostatečné, neboť nedává
odpověd' na otázku, práč vůbec vstoupili do dvora fary
a proč jeden z nich vlezl otevřeným oknem do místnosti faíy, aniž by předem použil farního zvonku a proč
si tento noční návštěvník hrál s telefonem. Touto další
okolnosti si příslušníci Bezpečnosti protiřečí.
Obracím se písemně na odděleni VB ve Stodu se
žádosti o vysvětleni jejich pozdního vstupu aproniknutí
do farní budovy. Zároveň bych chtěl upozornit, že za
daných okolnosti mám skutečné obavu o svou bezpečnost a že se vší pravděpodobností v nejbližší době
nebudu na faře vůbec přespávat a na noc se vždy
uchýlím na arcidékanství do Plzně.
Podávám Vám, otče kardinále, tuto svou zprávu,
abyste byl po pravdě informován o této události. Případně Vám podám další zprávy v souvislosti s touto
věci.
Dne 18. května 1988
Páter Ján Ďuriga
administrátor ve Stodu
Kostelní 104
Poznámka: Tuto výpověď potvrzuji oba noční návštěvnici P. Ďurigy, Petr Valtera ze Stodu a M U D r Marie
Bóhmová z Merklína.

Prohlášení velvyslance WarrenaZimmermanna,
vedoucího delegace USA na následné schůzce KBSE
ve Vídni: Při mnoha příležitostech v průběhu naší schůzky Spojené státy i další delegace hovořily o lidech Jimž
jejich oddanost helsinskému procesu a zanícení pro
dodržováni úmluv KBSE přivodily nezákonné následky
ze strany vládních úřadů. Jedním z nich byl i Pavel
Wonka, mechanik a signatář Charty 77 v Československu.

Wonka si odseděl trest 21 měsíců odnětí svobody za
„pobuřováni"4 v souvislosti s tím, že rozšiřoval volební
materiál, aby se pokusil dosáhnout zvoleni do Federálního shromážděni Č SSR. J ak hlásili zpravodí\jové, byl
během svého vězněni týrán a umístěn do samovazby,
následkem čehož jej v roce 1987 záhy přemístili do
vězeňské nemocnice a potom do dalšího vězení. Když
byl 26. února letošního roku propuštěn na svobodu a
jako součást rozsudku mu byl uložen tříletý ochranný
dohled, vědělo se, že je kvůli špatnému zacházeni ve
věznici ve špatném zdravotním stavu.
3. března zaslal Wonka naši vídeňské schůzce poselství. Podal v něm zvláštní návrhy, jak monitorovat
dodržováni úmluv o lidských právech v helsinském
závěrečném akta i v madridském výsledném dokumentu, a to nejen v Československu, ale i v ostatních
zemích KBSE. Poukazoval na to, že občané by si měli
více uvědomovat, jak zákony, pod nimiž žiji, postihují
jejich uznávaná práva a svobody. Toto, řekl, by napomohlo vytvořit podmínky pro demokracii právě tam,
kde v současné době neexistuje.
V úvodu svého poselství Pavel Wonka referoval o
své vlastní situaci: „Mé právo na svobodu projevu je
zaručeno ústavou ČSSR, stejně jako právo předávat si
bez překážek názory. Avšak skutečnost mne naučila
příliš se na taková prohlášeni nespoléhat. Proto jsem se
naučil obezřetnosti a dovoluji si obrátit se na KBSE a
vlády všech signatářských zemí, aby můj hlas z vězeni
nebyl pod nějakou záminkou umlčen." (Přeloženo
z anglického překladu — pozn. red.)
Pavel Wonka byl 5. dubna znovu zatčen, přibližné
jeden měsíc poté, co jsme obdrželi jeho prohlášení, a
znovu odsouzen na dalších pét měsíců v druhé nápravně výchovné skupině za údajné nedodržení podmínek
ochranného dohledu. Podle Charty 77 zemřel ve
věznici v Hradci Králové minulé úterý. Příčinu ještč
neznáme. Ale vime, že mu bylo pouze" 35 let a že se
mnohokrát apelovalo v jeho prospěch vzhledem k jeho
podlomenému zdraví.
Tato vídeňská schůzka je Pavlu Wonkovi i lidem
jako on zvlášť zavázána. Pavel Wonka vložil důvěru
v helsinský proces i v ty, kdo — podobně jako my sami
a naše vlády — mají odpovědnost uskutečňovat dohody,
které jsme přijali. Když zaznamenáváme a litujeme
jeho předčasnou smrt, musíme také odsoudit naprosto
neospravedlnitelné uvěznění a špatné zacházení v dobé,
kdy si odpykával trest. A aby k podobným tragédiím už
nedošlo, musíme se k úmluvám nejen zavázat, ale
zároveň se jimi řídit.
Bohužel smrt Pavla Wonky není jedinou smutnou
zprávou, kterou jsme z Československa v posledních
týdnech slyšeli. V mém úvodním projevu tohoto kola
jsem se zmínil J a k policie v Bratislavě nedávno rozehnala demonstraci římských katolíků, z velké Části
starých lidí, kteří požadovali větší úctu k lidským právům a základním svobodám. 10. dubna policie rozehnala kolektiv mluvčích Charty 77; podle zpráv bylo
zadrženo celkem 33 lidí, buď v bytě, kde se schůzka
konala, anebo během cesty na ni. A existují četné další
zprávy o zadržování, výsleších a obecném útlaku
československých aktivistů za dodržování lidských a
náboženských práv.
Kromě toho nepřestáváme dostávat informace týkající se nevyřešených případů spojování rodin a rodinných návštěv, o nichž se československé úřady domnívají, že „nejsou v zájmu republiky". Některé z těchto
případů, jež upoutaly naši pozornost, zahrnují staré

anebo nemocné lidi a jsou už dlouhou dobu nevyřešené. Například sestra Františka Janoucha nemůže
svého bratra navštívit už 13 let. Řadu let nemůže vidět
mnoho členů své rodiny, včetně dcery Terezy, ani
Pavel Kohout. A v podobné situaci se nalézá i Zdeněk
Mlynář.
Začátkem tohoto týdne, 24. dubna, zaznamenal
výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, obecně
známý jako VONS, desátý rok sledování československé situace na poli lidských práv. Navzdory perzekucím a věznění mnoha jeho členů se VONS jaJc v Československu, tak i v zahraničí věnuje své práci s hlubokým
zanícením. Můžeme jen litovat, že podmínky, za
kterých se Výbor zrodil, činí jeho statečnou práci
nadále potřebnou.
Mohu jen doufat, pane předsedo, že se jednoho dne
v Československu dočkáme zlepšení, o nějž usiloval
Pavel Wonka a o které VONS i jiní nepřestávají usilovat dodnes. Československá vláda se už sama kmnoha
krokům zavázala a my pevně doufáme, že československá delegace na této schůzce se zaváže i k dalším.
Avšak neuskuteční-li je v praxi, budou mít jen malý
význam pro lidi, kterým mají pomoci.
(Plenární zasedáni)
Vídeň, 29. dubna 1988

Polemika v Chartě 77
Mluvčím Charty 77 Stanislavu Devátému, Miloši
Hájkovi a Bohumíru Janátovi:
Žádáme, abyste nás včas informovali o místě a doba
příštího fóra Charty. Chceme přijít a upozornit, že
účastníci posledního fóra z 14. tm, přijali neprohovořené a vjednom důležitém bodu zcela nesprávné usneseni. Účastníky fóra neomlouvá, že přijali nesprávné
usnesení v časové tísni, způsobené záměrným a protiprávním zákrokem dobře informované policie. Vadí
nám následující věta, a sice její nesmyslná střední část,
kterou zde uvádíme kurzívou: „Charta 77, jejímž
posláním je usilovat o dodržováni lidských práv,
nemůže sice sama formulovat a prosazovat žádný konkrétní politický program, měla by však ve větší míře
než dosud různé rodící se politické aktivity podporovat, protože právo na politickou seberealizaci je jedním ze základních občanských práv."
K tomu připomínáme: Chartisté směli a směji
formulovat a prosazovat konkrétní politické programy,
a potom také „různé rodicí se politické aktivity podporovat4 4, ale Charta 77 ani to prvé ani to druhé nikdy
činit nesměla a nebude smět, nemá-li se zpronevěřit
svému správnému základnímu prohlášeni a tím se
sama zdiskreditovat. Námi kritizovaná věta obsahuje
nesnesitelný vnitřní rozpor. Bylo by přece nesmyslné,
aby jakoukoli politickou aktivitu, a dokonce nějakou
teprve „rodicí se" politickou aktivitu, podporoval
někdo, kdo neformuluje a nemůže formulovat vlastni
politický program. Opakujeme: Chartisté směli a
směji, aíe Charta 77 nesměla a nesmi. Jedním z významných úkolů Charty 77 je bránit politicky činné
nechartisty i chartisty před nespravedlivou perzekuci
(přičemž bránit nespravedlivě perzekvované vůbec
neznamená ztotožňovat se s jejich názory, které mohou
být hrubě chybné a ohrožovat samotnou podstatu
Charty), nesmi však bez vlastního konkrétního poli-
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tického programu, který nemá a mít nemůže, podporovat veřejnými prohlášeními jakékoli rodící se nebo už
ustavené politické aktivity. Chceme na příštím fóru
přesvědčit přítomné, že pokračování ve směru, naznačeném ocitovanou větou, by vyvolalo oprávněné pochybnosti o poctivosti naší občanské iniciativy.
V Praze 18. května 1988
Miloš Rej chrt
Jan Dus
*

*

*

Dopis Miloši Rejchrtovi a Janu Dusovi
Milí přátelé,
četl jsem váš dopis mluvčím týkající se komuniké
4. fóra Charty a rád bych — dovolíte-li — na něj
reagoval.
Především se mi zdá, že toto komuniké poněkud přeceňujete, když v něm vidíte téměř cosi jako začátek
scestí Charty a její zrady svého poslání. Není to nic
víc, než názor účastníků fóra na to, co by Charta měla
dělatJ e to tedy názor mezi názory, podobně jako názor
váš čí názor jakékoli jiné skupiny signatářů nebo
příznivců Charty. Není to žádný dokument Charty,
který by jménem Charty něco vyhlašoval.
D ále se mi zdá, že vaše kategorická tvrzení o tom, co
Charta smí a co nesmi, co je autenticky chartovní a co
nikoli, vycházejí z podivné představy, jako by Charta
a „chartovnosť* byly nějaké jednou provždy exaktně
dané a naprosto jednoznačně vymezené kategorie,
nebo dokonce jakási dogmata. Já si ale naopak myslím,
že to, co dělá Chartu trvale živým organismem, je
právě to, že po celou svou historii vlaltně v jistém
smyslu znovu a znovu hledá svou identitu, zkouši a
zkoumá různé možnosti své práce, pátrá po jejich hranicích a vždy znovu je pracovně vymezuje,'a že její
dějiny, smím-li se tak vznešeně vyjádřit, jsou — mimo
jiné — dějinami rózných pokusů o vlastni interpretaci a
o interpretaci svého poslání a své role. Charta se nevznáší kdesi mimo prostor, čas a společnost; má prostě
svůj život, provázený nesčetnými interakcemi s jejím
okolím. Nevidím v tom její slabost, ale naopak zdroj
její vitality.
To všechno jsou ovšem poznámky spíš okrajové.
Podstata nedorozumění je V něčem jiném: hlavním
důvodem vašeho (na mé gusto zbytečně podrážděného)
protestuje slovo „podporovat4'.Vše přitom nasvědčuje
tomu, že tomuto slovu rozumíte jinak než účastnici
fóra- chápete je prosté jako ztotožněni, identifikaci.
A jelikož — jak správné upozorňujete — se Charta
nemůže identifikovat s žádným politickým programem
či hnutím, bijete na poplach. Jenomže, podporovat
opravdu neznamená identifikovat se! Uvědomte si, že
Charta už jedenáct let podporuje nej různější iniciativy,
kulturní, náboženské, filozofické, pedagogické, mírové,
humanitní atd. atd. Jen jeden příklad: ohromný rozvoj
nezávislé samizdatové produkce (a nyní už i nezávislé
produkce videové), jehož jsme v posledních letech
svědky, by byl stěží myslitelný bez podpory — od
morální až po materiální — Charty 77; vždyť to byla
především Čharta, která tomu všemu otevřela prostor!
Což samozřejmě neznamená, že seCharta identifikuje
s jakýmkoli samizdatovým časopisem, s jakoukoli svo-

bodnou přednáškou, s jakoukoli pronásledovanou hudební skupinou! Jak si jistě vzpomínáte, vznikla Charta
v atmosféře obecné podpory Plastiků — a znamená to
snad, že jsou všichni signatáři fanoušky jejich hudby?
Boj za lidská práva není abstraktum, ale především
pomoc a podpora konkrétních věcí a lidi! Podpora,
které se dostalo třeba Pavlu Wonkovi od Charty i
VONS, byla zcela zřejmá, ale napadlo snad někoho, že
se Charta proto identifikuje s Wonkovým volebním
programem?
Odvážil bych se dokonce říci, že podpora, kterou
Charta od počátku dodnes poskytuje nejrůznějším
nezávislým iniciativám, je možná vůbec tím nejdůležitějšim, co dělá, a výsledky této podpory jsou možná
jejím vůbec nej větším přínosem této společnosti!
A proč by tedy nemohla přesně tak, jak už léta
podporuje tohle všechno, podporovat i různé pokusy
— ať už rodící se či existující — o politickou seberealizaci občanů? Proč by neměla těmto pokusům přát,
bránit je, hájit jejich právo na existenci, pomáhat jim?
A proč by taková podpora měla znamenat, že se
s nimi identifikuje a tím sama sebe mění v nějaké politické hnuti, čehož se tak hrozně obáváte? Kdyby
Charta podpořila — ať už morálně či nějakým konkrétnějším způsobem — úsilí vytvořit nějaký politický klub
demokratického zaměřeni, proč by to mělo znamenat,
že se ztotožňuje s jeho programem? Mám pocit, že
kdyby váš puristický výldad Charty byl domyšlen do
důsledku, nemohla by Charta dělat skoro nic!
Jsem si jist, že tušit účastníci 4. fóra, jak si slovo
„podpora" vyložíte vy, zvolili by asi slovo jiné, které
by vás tak nerozčílilo.
S přátelským pozdravem
Václav Havel
29. 5. 1988

$
%
*
Dopis J. Dusa a M. Reichrta V. Havlovi
Milý pane Havle,
V aši odezvu z 29.5. tr. na náš dopis mluvčím Charty
z 18. 5. tr. sebekriticky vítáme, protože dostáváme
příležitost, abychom se vyjádřili už ne tak podrážděné
a rozčileně (v tom máte pravdu), ale zato srozumitelněji.
Charta ať kypí novými myšlenkami a úsilím o hledání nových cest. Ať za tím účelem nepolevuje
v svoláváni fór, dokud nepochopí vedoucí politici, kteří
dávají direktivy policii, že jejich úsilí o znemožněni
těch fór je politicky krátkozraké. Ale ať se neopakuje,
k čemu došlo 14.5. tr.: Ačkoli mohl být předem připravený návrh usneseni fóra Charty pouze vyslechnut,
vůbec ne prodiskutován, byl nejen ukvapeně odhlasován (když policisté vcházeli do místnosti), ale navíc
jakožto „usnesení fóra Charty 77" vyslán do atmosféry!
Poslouchá-li každý stýpadesátv občan republiky Hlas
Ameriky, slyšelo na sto tisíc Čechů a Slováku to usnesení. Jenže těch sto tisíc posluchačů nemohlo být a
nebylo v posledních letech účinné informováno o tom,
žejen stanoviska potvrzená podpisem „mluvčích" jsou
stanovisky Charty, a že přijaté „usnesení fóra Charty 77"
znamená jen „názor mezi názory*4, asi jako názor
pouze nás dvou (jak píšete) „či názor jakékoli jiné
skupiny .signatářů nebo příznivců Charty". Vysvětlil
jste nám, že slovo „podpora" v usnesení fóra Charty

neznamená identifikaci: Teď však abyste to ještě
vysvětlil tomu asi stotisici spoluobčanů. Ti přece
museli nabýt dojmu, že fórum Charty, tedy jakási třem
mluvčím nadřazená a závazné direktivy jim udělující
plenárka Charty sebekriticky uznala, že dosud „podporovala" politickou aktivitu občanů nedostatečně,
nyní však Charty 77 konečně ujišťuje neurčitý počet
„různých rodicích se" politických aktivit svou přízni a
„podporou" a oznamuje tuto revizi svého programu
statisícům spoluobčanů, skoro jako by veřejně podpisovala všem možným rodícím se politickým aktivitám
papír bianko. Část národa touží přece už deset let po
tom, aby Charta konečně už začala dělat razantní a
úspěšnou politiku pnoti režimu, které by oni sami ze
závětří uznale tleskali. Značná část českého zahraničního tisku si už deset let stýská, že Charta je politicky
neujasněná a bez ambici stát se mohutnou politickou
opozici, a vidi jednu z příčin té slabosti v tom, že přijala
do svého středu bývalé členy KSČ, dokonce dr. Jiřího
Hájka do první trojice mluvčích, a že dodnes bývalé
členy KSC ze svých řad nevykázala.Ta část zahraničního tisku ovšem vyjadřuje názory značné části národa.
Tvrdíme tedy, že desetitisíce posluchačů zahraničního
rozhlasu pochopily námi napadenou větu usneseni
fóra tak, jak to odpovídá jejich starému přáni, a jak Vy
jste si to jistě nepřál: že Charta snad už konečné začíná
nabírat politický kurs, opouštět dosavadní zásadu politické zdrženlivosti. Že pro začátek vyhlásila podporu
„různým rodicím se politickým aktivitám" a snaží se
tím všemožné politické aktivity probudit k životu.
Pro publikováni nějakéhojakoby programu Charty,
„ve větší míře než dosud" podporovat „různé rodící se
politické aktivity", je však právě dnes naprosto nevhodná doba. Politické vedení státu už příliš dlouho
zaslepeně potlačuje politickou diskusi, nejen posledních
let v Chartě (zabavovánim samizdatů, rozháněním fór,
vůbec perzekucí), ale skoro dvacet let v celém národě,
takže se místo artikulovaných politických programů,
prošlých sítem politických diskusí, rozbujely spíš primitivní politické nálady, a sice také nálady sektářsky
nenávistné, zaměřené proti Vietnamcům, Slovákům,
Romům, židům, Rusům (včetně protialkoholniho Gorbačova), a ovšem proti komunistům včetně přívrženců
glasnosti. Strach z perzekuce drží tuto scktářskou
nenávist stále ještě v mezích. Právě v příštích měsících sice nemusí, ale může dojít k tomu, že politické
vedení státu nebude schopno pokračovat v perzekuci a
tedy v primitivním, ale krátkodobě účinném potlačování politických nálad obyvatelstva. Nemusí totiž dojít
k tomu, več politické vedení bezpochyby doufá: že
bude v Moskvě s glasnosti konečně konec. Glasnost se
tam může udržet a u nás se může začít v důsledku toho
hroutit perzekuční politika a mohou se u nás objevit a
pHjit kslovu „rúznérodící se" politické aktivity!které
autoři „usneseni fóra Charty 77" z 14.5. tr. neměli na
mysli, totiž aktivity poznamenané sektářskou nenávisti.
Obáváme se tohoto vývoje: Nějaká radikální a mimořádně atraktivní, protože nenávistně sektářská politická
iniciativa, rychle získá tisíce či statisíce přívrženců,
jenže brzy nato zaviní rovným dílem se stalinisty další
politickou pohromu národa, a potom budou přátelé i
nepřátelé Chartě právem vytýkat, že měla právě
takový postoj předvídat; že jaro 1988 bylo nejméně
vhodnou dobou, aby se široce publikovalo jakoby oficiální stanovisko celé Charty, vyslovující zvýšenou
podporu různým rodicím se politickým aktivitám.
Nic moc se dosud nestalo. Zveřejnilo se už ledacos
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bez tragických důsledků. Ale pokračovat by se ve
sméru námi napadené véty nemélo. Neměl by přece
vzniknout dojem, že chceme podle vzoru velkého kormidelnika Maa vyvolat „velký zmatek" (zvýšenou
podporou „různých rodících se politických aktivit" a
širokým publikováním tohoto odhodlání) a postavit se
potom do čela zaktivizovaných mas.
S přátelským pozdravem
Jan Dus
Miloš Rejchrt
Praha, 15. června 1988

Z dokumentů Charty
Do uzávěrky 5. čísla Listů jsme prostřednictvím
INFOCHu nebo jinými cestami zaznamenali tyto
dokumenty Charty 77:
19/88 - Setkání s min. zahraničí Nizozemského
království
20/88 - Blahopřání k pětasedmdesátinám Josefa
Zvěřiny
21/88 - Dokument o diskriminaci v zaměstnání a
povolání v ČSSR, zaslaný předsednictvu
vlády a Mezinárodní organizaci práce
(58 stran)
22/88 - Mezinárodní hladovka za čs. vězné přesvědčení
23/88 - Žádost čs. orgánům v souvislosti s úmrtím
Pavla Wonky
24/88 - Pozvání na mezinárodni mírový seminář
PRAHA 88
25/88 - Dopis Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných
26/88 - Za Pavlem Wonkou
27/88 - Slovo zp Jaromírem Šavrdou
28/88 - Setkání s americkými lékaři v den pohřbu
P. Wonky
29/88 - Alarmující smrt Pavla Wonky; zpráva a
stanovisko, projev Václav Havla a Hany
Júptnerové, dopis Libuše Šilhanové prezidentu republiky, prohlášení velvyslance
USA W. Zimmermanna, výňatky z dopisů
a z projevů soustrasti
30/88 - Nekrolog Charty k úmrtí dr. Z. Urbana
31/88 - J. Hájkovi k 75. narozeninám
32/88 - K dopisu ÚV KSČ o nezávislých občanských iniciativách
33/88 - K požadavku úpravy tři článků ústavy
34/88 - Iniciativa australských občanů
35/88 - Policejní akce proti mezinárodnímu mírovému semináři PRAHA 88
36/88 - Setkáni s britským ministrem
38/88 - K plánu na likvidaci rumunských vesnic
39/88 - Návrh na postaveni památníku obětem
stalinských represi
Některé z těchto dokumentů jsme mohli celé nebo ve
výňatku přetisknout už posledně, na většinu reagujeme v tomto sešitu.
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Policejní akce proti
mírovému semináři P J R A H A 88
Federálnímu shromážděni ČSSR
Charta 77, k níž se později jako spolupořadatel
připojilo Nezávislé mírové sdružení, oznámila 18. 4.
1988 dokumentem č. 24/88 konáni mezinárodního
mírového semináře Praha 88, a to ve dnech 17. 19. 6. 1988. Seminář, na který byl rovněž pozván oficiální Čs. mírový výbor, měl probíhat v soukromých
bytech ve třech paralelních sekcích; na závěr mělo být
uskutečněno setkání v plénu a tisková konference.
Činnost první sekce byla tématicky vymezena funkcí
lidských práv v zabezpečování demokratického míru,
druhá překonáváním vojensko-policejnich ideologii a
mašinérií, třetí se měla zabývat problematikou délky
vojenské služby, právy vojáků a možnostmi náhradní
civilní služby. Seminář volně navazoval na tradici
obdobných setkání stoupenců nezávislých mírových
hnutí z Východu i ze Západu, která vloni proběhla ve
Varšavě, v Budapešti a v Moskvě. Ani vůči těmto
minulým setkáním se oficiální představitelé PLR,
MLR a SSSR nechovali příliš vlídně, čs. úřady však
zaujaly naprosto bezprecedentní postoj a rozhodly se
každou nezávislou mírovou iniciativu pokládat za podvratnou a zmařit ji všemi prostředky.
Několika známějším pozvaným zahraničním účastníkům byla odepřena čs. víza. Přesto se na Prahu 88
dostavilo nejméně 40 mírových aktivistů ze sedmnácti
států: převažovali delegáti ze západní Evropy, byli
však přítomni také aktivisté z Polska,Maďarska, Jugoslávie a dokonce i z USA (včetně dvou zástupců Portorika) a z Indie. Již v pátek v 15 hodin vnikli příslušníci
Státní a Veřejné bezpečnosti do bytu Jiřího Dienstbiera, kde se konala přípravná schůzka a kde mělo
započít jednání jedné ze sekcí. Několik cizinců bylo
s varováním přinuceno opustit byt Jedenáct čs. občanů
bylo zadrženo. Před 18. hodinou vpadla Bezpečnost
do bytu Dany Němcové, kde probíhala jednáni další
sekce. Zahraniční návštěvnici (cca 25) byli vyhozeni,
dalších devět čs. občanů a Maďar Ferenc Miszlivetz
byli zadrženi. Všech dvacet zadržených bylo podrobeno formálním výslechům a policie je propustila mezi
dvaadvacátou a třiadvacátou hodinou. V sobotu časně
ráno vpadlo k Daně Němcové znovu komando StB,
které pod nezákonnou záminkou zjištění, zda v by té
nepřespává nějaký cizinec, prohledávalo a filmovalo
jednotlivé místnosti. Většina zahraničních účastníků
semináře a někteří čs. zájemci se v sobotu dopoledne
sešli v bytě Jana Urbana. Stačili zde schválit dopis,
protestující proti represím a navrhující zřízení nevládního celoevropského mírového parlamentu. Asi v jedenáct hodin vtrhla do bytu Bezpečnost.
Tentokrát zadržela všechny přítomné zahraniční
účastníky semináře (34 osob) a většinu přítomných čs.
občanů; zabavila také celý text dopisu i s podpisy.
Všem zahraničním návštěvníkům byla zkrácena víza a
byli různou formou v několikahodinových časových
limitech vykázáni z ČSSR. Nejméně šest cizích konzulů a velvyslanců v této věci intervenovalo, dosáhli
však jen nepodstatného zmírnění podmínek vyhoštěni.
Část zahraničních účastníků mezinárodního mírového
semináře Praha 88 uspořádalo v neděli odpoledne
v Amsterodamu a ve Vídni tiskové konference, na
nichž byla mj. publikována nová verze dopisu s návr-

hem na zřízeni evropského mírového parlamentu,
kterou se navzdory permanentním policejním represím
podařilo vypracovat ještě v Praze. Deset obhájců lidských práv a mírových aktivistů z Československa
(John Bok, Josef Danisz, Stanislav Devátý, Tomáš
Dvořák, Miloš Hájek, Jiří Pavlíček, Ruth Šormová,
Jan Štern, PetrUhl a Jan Urban) bylo zadržováno cca
25 hodin a po propuštění byli nadále sledováni. Ještě
v neděli v poledne byli (zřejmě v souvislosti s možnou
tiskovou konferencí) na několik hodin zadrženi Jiří
Dienstbier, Květa Dienstbierová a J aroslav Šabata —
poslední byl přinucen k návratu do Brna, kde má trvalé
bydliště. V sobotu uveřejnil oficiální komunistický
deník Rudé právo obsáhlý pomlouvačný článek o
Petru Uhloví — sami příslušníci StB upozorňovali při
výsleších na souvislost mezi tímto článkem a skutečnosti, že Petr Uhl byl jedním z organizátorů mírového
semináře. A konečně v pondělí 20. 6. 1988 stejné
noviny v článku „Návštěvníci s kódy" stejně stalinským způsobem napadly nejen zahraniční účastníky
semináře, ale i diplomatické pracovníky, mezi nimi
dokonce jmenovitě slečnu Patricii Hollandovou, tajemnici britského velvyslanectví.
Státní moc svým zásahem proti nezávislému mírovému semináři jasně prokázala, že nějaká pásma
důvěry či jiné vstřícné akce mají výlučně propagandistický charakter a že je nehodlají brát vážně ani sami
jejich navrhovatelé. Jakékoli nezávislé úsilí o mír je jim
trnem v oku, k jehož odstraněni hodlají i nadále nasazovat všechny dostupné represivní prostředky.
Praha 20. 6. 1988
Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 17
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
Ladislav Lis — místopředseda FIDH

Ze sdělení VONSu
Také sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných přebíráme většinou z Informací o Chartě. Některé
přetiskujeme, jiné aspoň zaznamenáváme. Do uzávěrky jsme registrovali sděleni VONS:
č. 7 4 8 - 1 . Polanský stíhán pro podvraceni republiky
749 - Policejní zásah proti výstavě obrazů
750 - Trestní postihy pro náboženskou manifestaci
751 - Pavel Wonka znovu odsouzen
752 - Žádosti čs. orgánům v souvislosti s úmrtím
P avla Wonky
753 - Násilí vůči J. Gruntorádovi
754 - Obavy W. Kanii
755 - Výhrůžky J. Urbanovi
756 - Zadržení H. Chromého
757 - Násilí vůči A. Kukaňoví
758 - Co je komu známo o případu MUDr.
B. Rudoleckého?
759 - Solidarita se S. Dutkiewiczem
760 - A.Navrátilovi hrozí internace na psychiatrii
761 - Rozsudek nad M. Marečkem potvrzen
762 - Policejní represe proti tryzně zaP.Wonku
763 - Zadrženi M. Rákosnika

764 - Trestní stihám proti J.Fajmonovi zastaveno
765 - Kněz J. Štekl odsouzen
766 - Další trestní stiháni za bratislavskou manifestaci
767 - Zdravotní staví. Polanského vzbuzuje obavy
768 - Šikanováni aktivistů Společnosti přátel USA
769 - Policejní zásahy proti nezávislé výstavě
770 - S. Pitaš trestně stíhán
771 - Pravomocný rozsudek ve věci J. Štěkla
772 - W. Kaniovi přerušen výkon trestu
773 - I. Polanský před soudem
774 - Napadení kněze J. Ďurigy
775 - A. Navrátil má být znovu hospitalizován
776 - I. Lamper a J. Topol zadrženi na polských
hranicích
777 - Skandální rozsudek nad I. Polanským
v Báňské Bystrici
778 - Kamil Petrovický odsouzen
779 - Slávek Popelka znovu ve vězeni
780 - Miroslav Polák trestně stíhán
781 - Daniel Mráz ve vazbě
782 - Perzekuce proti účastníkům bratislavské
manifestace neustávají
783 - Špatný zdravotní stav Josefa Hejlka
784 - Jan Kišš a Petr Holubář potrestáni ONV
v Gottwaldově
Pro nedostatek místa není možné uveřejnit v Listech zprávy o všech těchto případech a zájemcům
doporučujeme, aby se snažili obstarat si výtisky
INFOCHu číslo 9 až 13/88. O některých flagrantních případech porušování zákonů a mezinárodního
práva československými bezpečnostními a soudními
orgány však referuje toto i jiná čísla Listů.

A. Navrátil má být znovu hospitalizován
Augustin Navrátil, katolický aktivista z Moravy,
signatář Charty 77 a autor jednatřicetibodové petice
za náboženská práva, kterou podepsalo na 550 000 čs.
občanů, obdržel soudní příkaz, v němž se mu pod hrozbou různých sankcí nařizuje, aby se dne 16. června
1988 dostavil na psychiatrickou kliniku v Olomouci
k vyšetřeni svého duševního stavu. Příkaz podepsal
předseda senátu okresního soudu v KromčHži JUDr.
Jindřich Urbánek. Ústné bylo A. Navrátilovi sděleno,
že odklad je vyloučen a že se jedná o vyšetření ústavní.
I v nejlepším případě to tedy znamená, že Augustin
Navrátil bude několik týdnů zadržován v nemocnici a
že bude vystaven nekontrolovatelným lékařským
zásahům.
Stručné zrekapitulujeme události, které tomuto rozhodnutí předcházely. Dne 12. listopadu 1985 byl
A. Navrátil v rámci rozsáhlé akce proti moravskému
katolickému samizdatu obviněn z pobuřování a vzat do
vazby. Zatímco jeho obdobné postižení druhové byli
po několikaměsíční vazbě propuštěni bez soudu nebo
odsouzeni toliko k podmíněným trestům, jemu byla
nakonec uložena ochranná psychiatrická léčba.
A. Navrátil se dočkal relativní svobody teprve deset
měsíců po svém zatčení, kdy soud rozhodl o přeměně
ústavní léčby na ambulantní. Nicméně již po půl roce,
na jaře 1987, podává okresní prokurátor v Kroměříži
návrh na obnovení ústavní léčby. Soud se snaží vyhovět prokurátorskému návrhu, avšak jedna dvojice
znalců po druhé se pod různými záminkami odmítá
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ujmout tohoto úkolu, který nepochybné znamená
ohroženi jak jejich profesionální cti, tak jejich veřejné
povésti. Teprve po čtrnácti měsících se na olomoucké
psychiatrické klinice zřejmé našli odborníci, ochotni
asistovat při této kruté frašce.
Augustin Navrátil je jedním z nejvytrvalejších účastníků boje za náboženská a lidská práva a vzhledem
k tomu patří bohužel také k nejstarším a nejvérnéjším
klientům VONS. Přes stále tvrdší perzekuce a mj.
s ohledem na osud svých devíti děti neústupné trvá na
lidských a náboženských právech. Úřady to pokládají
za projev šílenství a snaží se nalézt povolné psychiatry, kteří by jim tuto diagnózu odborně potvrdili.
Pro nás je postoj A. Navrátila naopak příkladem
občanské statečnosti a odpovědnosti. (Viz naše sdělení
č. 486,490,491,492,498,513,558,567,586,732.)

tohoto rozsudku, který je výsměchem dokonce i platnému právu. Velmi naléhavě se obracíme na domácí i
zahraniční veřejnost, aby se proti odsouzeni Ivana
Polanského důrazně postavila. Neboť Ivan Polanský
je zjevné jen pokusným balónkem toho, co všechno si
moc vůči nezávislým aktivitám může dovolit. Projde-li
její zásah beztrestně, bude v Československu opět
možné zavírat za každý pokus o nezávislé myšlení.
(č. 777 — 19. 6. 1988)

ZDENĚK MLYNÁŘ

(č. 775 — 15. 6. 1988)

Provokativní rozsudek v Banské Bystrici
Senát krajského soudu v Banské Bystrici za předsednictví JUDr. Arnošta Škorpila uznal v hlavním
líčení, konaném ve dnech 13., 14. a 17. června 1988,
Ivana Polanského vinným trestným činem podvracení
republiky (§ 98, odst. 1,2 b tr, z.) a uložil mu
nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání čtyř roků,
který má vykonat v I. NVS. Tohoto trestného činu se
měl I. Polanský dopustit tím, že rozmnožoval a zčásti
také rozšiřoval samizdatovou literaturu převážně náboženského charakteru. Oproti zněni obžaloby upustil
soud od stíhání publikací, dokumentujících porušováni
lidských práv v Československu, a od zpřísňující
kvalifikace „ve spojení s cizí mocí nebo cizím činitelem44 (§ 98, odst. 2a), ponechal však neméně přísně
trestnou kvalifikaci „ve větším rozsahu". Rozsudek
dosud nenabyl právní moci, obžalovaný i prokurátor si
ponechali lhůtu k odvoláni.
Proces probíhal navenek poměrně korektně, třicet
až čtyřicet přátel obžalovaného včetně zástupce velvyslanectví USA mohlo být bez problému přítomno
hlavnímu líčeni. Je však třeba připomenout dvě kuriozity, vrhající podivné světlo na celé líčení. Krajskému
prokurátorovi v Banské Bystrici JUDr. Aloisů Mikušincovi, kterého při procesu zastupoval JUDr. Dzuroško, byl před nedávnem uložen stranický trest (viz
Rudé právo 20. 2. 1988) a je nadále vyšetřován
v souvislosti s korupční aférou Babinského. Clen senátu Baláž, občanským povoláním pracovník kádrového
oddělení ZVS v Nové Dubnici, odkud pochází I. Polanský, vydal nebo provedl příkaz, jimž bylo všem
zaměstnancům závodu zakázáno čerpat dovolenou ve
dnech procesu s Ivanem Polanským. Za normálních
okolnosti by tento fakt přesvědčivě dokládal předpojatost soudu ajeho rozhodnuti by nutně muselo být zrušeno.
Odsouzeni I. Polanského je ostudným a otřesným
faktem, který v posledních pěti letech nemá v Československu obdoby. Je těžké odhadnout, zda jsou
v tomto případě státní orgány vedeny snahou prohlubovat nacionálni rozpory, zda chtějí demonstrovat
nulové limity přestavby a demokratizace nebo zda
hodlají tímto procesem vyslat varovný signál všem náboženským a samizdatovým aktivitám. Jisté však je,
že naprosto nevinnému člověku byl uložen velmi tvrdý
a spektakulárni trest za aktivitu, o jejiž obecné prospěšnosti nelze pochybovat. Žádáme okamžité zrušení
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Bilance politiky Pražského jara
po dvaceti letech (dokončení)
Systém sovětského typu, kořenící ve Stalinově éře,
byl vybudován tak, aby mocenským centrem preferovaného cile (nebo několik málo cílů) bylo dosaženo
doslova za každou cenu, ať to stoji, co to stoji. Vše, co
nebylo v souladu s požadovaným cílem (s centrálními
direktivami), bylo chápánojako nežádoucí, rušivý jev.
To platilo samozřejmě i pro schopnost nejrůznéjších
sociálních subjektů autonomně jednat: autonomie
„dole" byla nežádoucím, rušivým prvkem, a proto
potlačována. Pak ovšem ale také iniciativa a novátorské myšleni byly v zásadě nežádoucí.
To mohlo být funkční přednosti systému za určitých situací (ve válce, při sovětském způsobu industrializace apod.). Přednost se však měnila naopak
v nedostatek a neschopnost systému, když Šlo nikoli
0 prosazení známé direktivy, ale o schopnost hledat
nejlepši řešení mezi různými alternativami, reagovat
na nové okolnosti, učit se novým postupům v nových
podmínkách. Aby mohl zvládnout takovéto úkoly,
musí být hospodářský i politický systém schopen pravého opaku, než čeho byl schopen systém sovětský:
rozvíjet iniciativu a inovace, umožnit všem sociálním
subjektům (velkým sociálním skupinám, kolektivům
1 jednotlivým občanům) autonomně hledat různá nová
řešení.
Jak ale dosáhnout takovou potřebnou změnu celého
systému za situace, kdy vládne jediná strana, pod
jejímž vedením se rozvinul starý, již funkčně nevyhovující systém? Za této situace zbývá jediné východisko: nespoléhat na to, že vládnoucí strana se bude už
nadále vždy řídit jednou dosaženým poznáním a
z vlastni dobré vůle umožní autonomní chSváni sociálních subjektů, nýbrž provést takové změny, které do
budoucna prostě nedovolí dosavadní metody vládnuti
a řízeni, které znemožni vládnoucí straně odnímat
sociálním subjektům jejich schopnost autonomně jednat. To znamenalo postavit libovůli v rozhodovacím
procesu do cesty takové bariéry, které by v praxi mohly
znemožnit rozhodnutí, proti nimž by se stavěla většina autonomních sociálních subjektů.
To byl společný jmenovatel chystaných ekonomických a politických reforem v době Pražského jara,

stručně vyjádřených v Akčním programu KSČ. Proto
také tento program musil být prohlášen za „revizionistický44 a „škodlivý44 dokument, když tzv. normalizační politika znovu restaurovala systém post-stalinského sovětského typu v Československu,
V hospodářském životě měl být takovou bariérou
proti recidivám starého systému tržni mechanismus,
který by autonomně hospodařící socialistické podniky
(kolektivy výrobců) nutil pomocí ekonomicky vytvářených cen a pomoci dostatečné konkurence různých výrobců k efektivnímu ekonomickému jednáni.
Zároveň by nedával do rukou administrativního aparátu žádné účinné prostředky k omezování autonomie
podniků. Stát by musil regulovat hospodářství a preferovat v něm celospolečenské potřeby jenom pomoci
ekonomických nástrojů (preferenci či znevýhodněním), slučitelných s autonomií podniků.
V politickém životě měl takovou bariéru obecně
vytvářet systém institucionalizovaných, právně zakotvených a organizačně formovaných různých sociálních zájmů, resp. jejich nositelů. Institucionalizovaný
systém plurality sociálních zájmů jako celek by měl být
schopný i za existence jediné vládnoucí strany znemožnit zneužiti moci v tom smyslu, aby mohlo vzniknout jediné centrum absolutní moci (totální kontroly)
nad společnosti.
Myslím, že pro průběh dalších diskusi v SSSR by
dnes mělo pozitivní význam, kdyby byla umožněna
kritická a věcná analýza teoretických úvah i politických dokumentů z doby Pražského jara, které se
vztahuji k této problematice. Co zatím v sovětských
debatách chybí, je mimo jiné právě přesnější určení
oněch společných jmenovatelů všech potřebných systémových změn — schopnosti sociálních subjektů
autonomně jednat a vytvořeni prakticky účinných
bariér v různých sférách společenského života proti
koncentraci moci v rukou jediného centra.
Z hlediska západní levice je diskuse o tomto aspektu
Pražského jara také aktuální: jde tu o možnost sloučeni socialismu s politickou demokracii, což je obecný
problém, přesahující hranice systémů sovětského
typu.
Program Pražského jara se, jak známo, reformněkomunistickému politickému Vedeni, sy^ibolizova-

nému A. Dubčekem, nepodařilo uskutečnit. Okolnost,
že rozhodující příčinou tohoto neúspěchu byla vojenská intervence zvenči, činí kritickou analýzu příčin

této politické prohry mimořádně obtížnou. Ďiskuse se
obvykle soustřeďuje k otázce, zda bylo nebo nebylo
možno ovlivnit sovětskou vojenskou intervenci, zda
k ni musilo dojit, kdyby některé rysy vývoje v Československu byly bývaly jiné.
Odpověď na otázky tohoto druhu nemůže být nikdy
ničím více než hypotézou, dohadem. Nemyslím proto,
že této otázce máme věnovat na našem semináři
zvláštní pozornost. Osobně se domnívám, že pravděpodobnost zabránit vojenské intervenci byla mizivá —
za předpokladu, že už byl přijat a začal být uskutečňován reformní program takového obsahu, jako byl
Akční program KSČ. Za tehdejší situace v SSSR — a
zejména také v Polsku a NDR — bylo možno počítat
s tolerancí těchto států nanejvýš vůči reformám, které
byly tou dobou prováděny v Kádárově Maďarsku.
V této souvislosti se lze samozřejmě ptát, zda tedy
bylo odpovědným krokem tehdejšího vedení, vůbec
československý reformní program vyhlásit a snažit se
o jeho uskutečnění. Teoreticky je nutno připustit, že

bylo možné vědomě omezit reformní program a některé jeho podstatné rysy vůbec nevyhlašovat, ale ponechat je po delší dobu ve stadiu interních diskusí —
a pokusit se tak pomalu „dávkovat44 jednotlivé reformní myšlenky i praktické kroky. Takový postup
však neodpovídal vnitropolitické situaci a možnostem
ani v československé společnosti, ani v KSČ. Jak už
řečeno na počátku, právě ve zvláštních československých podmínkách by to bylo zcela nedostatečné a
podobný postup by nadále vyvolával odpor, jaký
vzrůstal už v létech 1963-1967.
V průběhu Pražského jara můžeme sledovat velmi
paradoxní situaci: právě proto, že vnitropolitické
podmínky pro značně radikální demokratickou reformu jsou příznivé, vede pokus o tuto reformu v praxi
ke stále většímu jejímu ohroženi zvenči, ze strany rozhodujících politických sil většiny zemí sovětského
bloku, které tou dobou už vědomě odmítají riskantní
reformní experimenty a usilují o stabilizaci státu quo
post-stalinského systému. Čím větší byl demokratický potenciál v Československu 3 v KSČ — tiro
ostřeji se vyhrocoval tento rozpor.
Myslím, že za této situace zbývala reformnč-komunistickému vedení jediná možnost: udržet co nejvýrazněji politickou iniciativu k demokratizačnímu vývoji ve
vlastních rukou, co nejrychleji provádět z vlastní iniciativy demokratizační opatření a předcházet tak
situaci, kdy příliš silně narůstal tlak „zdola44 a potřebné změny by se zároveň „shora44 často odkládaly,
nerealizovaly. K udržení politické iniciativy v rukou
vedení také patřilo najít si rychle takové spojence
v zahraničí, kteří mohli přece jen tvořit jakýsi faktor, na
nějž by sovětské vedení musilo brát zřetel.
Řečeno konkrétně: myslím si, že mimořádný sjezd
KSČ se měl konat co nejdříve, tj. v květnu 1968. Akční
program se mohl stát linií sjezdu strany, mohl být
zvolen nový ústřední výbor už na bázi této politické
linie, mohly se zmenšit rozpory v politickém vedení
touto cestou, neboťjeho členové by měli pocit dlouhodobější stability. Při příležitosti tohoto sjezdu KSČ
v květnu bylo možno v Praze uspořádat poradu přítomných delegací jiných stran — a získat pro platformu
Akčního programu KSČ jasnou podporu alespoň skupiny komunistických stran (Jugoslávie, Itálie, Francie
aj.) — což by umožnilo i vedení některých stran zemí
Varšavské smlouvy více projevit vlastní stanovisko
(Maďarsko, z jiné pozice Rumunsko). Po takovýchto
krocích by se provedení vojenské intervence nutné ztížilo (a do května by jistě k intervenci nedošlo).
Neměly se také, podle mého názoru, odkládat volby
do zastupitelských orgánů státu. Bylo možno rychlou
změnou volebního zákona zajistit nikoli sice optimální demokratizaci volební procedury, ale demokratizovat způsob navrhování kandidátů i zajistit, aby volba
byla skutečně volbou mezi několika kandidáty — a
s těmito inovacemi konat volby v červnu 1968. To by
přispělo k pocitu stability desítek tisíc volených funkcionářů. Také nemělo být odkládáno přijetí zákona
o Národní frontě, neboť politicky bylo jasné, že pro
nejbližši dobu několika let se bez této politicky monopolní platformy nemůže rozvíjet systém více politických stran. Tento zákon mohl odstranit nejistoty
o povaze chystaného shromažďovacího a sdružovaciho zákona v tom smyslu, že by bylo bývalo jasné,
že reforma nebude znamenat možnost působení politických organizací mimo Národní frontu.
K udržení politické iniciativy v rukou vedení bylo
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také potřebné, aby toto vedení nezamlčovalo určitá
nepohodlná fakta, jako bylo zejména trvalé narůstání
kritiky Pražského jara ze strany většiny zemí Varšavské smlouvy. O nebezpečí, které z takového vývoje
může pro celou reformu vyplývat, se mělo naopak
zcela otevřeně, varovně mluvitjako o faktoru, jemuž je
nutno mnohé věci v praxi reformy podřídit. V této
souvislosti bylo také nesprávné, že si vedení neponechalo v rukou žádnou právní možnost zasahovat do
činnosti sdělovacích prostředků, a to v případě nezbytí i zákazem publikace určitých informací a názorů. Bylo to konečně v rozporu i s Akčním programem KSČ, který předvídal zrušení předběžné cenzury, ale nikoli stav, kdy ani soudním rozhodnutím či
jinak nebylo možno zakázat šíření určitých stanovisek.
Opakuji, že tím vším nechci tvrdit, že tak se skutečně s jistotou dalo vojenské intervenci předejít.
Zároveň však — na rozdíl od A. Dubčeka v jeho interview pro ,,L' Unita" — se domnívám, že všichni členové
tehdejšího vedení KSČ maji po dvaceti létech důvod
i k sebekritickému zamyšlení nad svou tehdejší činnosti. Není prostě pravda, že nebylo nikdy v praxi jiné
alternativy než ta, která se realizovala — tak tomu není
nikdy v dějinách. Politika je, jak známo, vždy také
„uměním možného" — a toto umění reformní vedení
Pražského jara vždy neovládalo. Zůstává neoddiskutovatelnou a smutnou skutečností, že dvacet let po
reformním pokusu Pražského jara jsou podmínky pro
demokratickou změnu systému v Československu
horší než předtím, že právě specifický demokratický
potenciál této země byl po porážce Pražského jara
soustavně ničen. Je jasné, že vinu v tomto případě
nesou ti, kdo rozhodli o vojenské intervenci a kdo pak
dvacet let prováděli politiku potlačování jakýchkoli
reforem. Ale otázka o vině není jediná otázka, která
v této souvislosti vzniká. Myslím proto, že ani tvůrci a
političtí vůdcové reformního programu roku 1968 se
nemohou cítit jako ukřivdění hrdinové, kterých se to
všechno netýká.
Z faktického průběhu Pražského jara lze — přesto
že to byl zcela specifický, jinde nemožný proces —
dovodit několik zobecnění, která nejsou bez významu
ani pro další reformní pokusy v sovětských systémech,
současný Gorbačovův pokus nevyjímaje. Za prvé je to
poznatek, že v praktickém průběhu reformy nutné
dojde k situaci, kdy starý systém řízení už dostatečně
nepůsobí a nový ještě není dost účinný. To platí jak
všeobecně, tak pro jednotlivé úseky společenského
života — např. v hospodářství, v ideologii apod. Za
takové situace se zároveň snadno vyhrocuje konflikt
mezi potenciálními extrémy—mezi odpůrci reformy a
mezi jejím nejradikálnějším křídlem. Oběma se zdá, že
doba je příznivá pro jejich záměry: odpůrci se snaží
dokázat, že panuje „chaos", radikálové chtějí dokázat, že porušení funkceschopnosti je důsledkem „polovičatosti reforem".
Zkušenost Pražského jara ukazuje, že pokud vycházíme z toho, že reforma systému má být prováděna
„shora" a zároveň také „zdola", ale nemá vést
k jeho erupci a k „revoluci zdola" — pak je nutno
zabezpečit, aby takovýto „mezistav" byl co možno
nejkratší. V takové situaci nelze odkládat připravovaná opatření na změny v naději, že za čas budou
dokonalejší, důslednější atd. Je třeba naopak rychle
jednat a prokázat, že vedeni je schopno činů — a že
těmito činy také vymezuje prostor pro reformní pohyb.
Pokud to nedokáže, začne si tlak „zdola" vynucovat
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takový prostor sám a vedeni mu bude musit ustoupit
Druhý poznatek z průběhu Pražského jara ukazuje,
že praktické reformy existujícího systému maji pokud
možno probíhat souběžně na všech úsecích, tak aby se
systém jako celek postupně měnil a aby nedošlo k tomu, že jedna systémová složka se zásadně změní a
ostatní zůstanou beze změn a proto bez účinného působení. To se podle mého názoru stalo v době Pražského
jara výrazné pokud jde o svobodu projevu a tisku. Protože dosáhnout kvalitativní změnu na tomto úseku je
nejjednodušší — stačí zrušit cenzuru a jiné zábrany —
projevila se tu zásadní změna jako první. Zároveň
však, protože na jiných úsecích reformy politického
systému se změny stále odkládaly, stával se svobodný
tisk stále zjevněji jedinou, lze říci monopolní sférou pro
působení demokratizace.
To — a nikoli svoboda projevu a tisku sama o sobě
— bylo politickou slabinou. Chyběly totiž korektivy,
které ve fiingujicím demokratickém pluralitním systému zaručují, že publikace určitých názorů v tisku není
ztotožňována s vlastním procesem přijímání rozhodnutí. Tisk podává informace a sděluje různá stanoviska i názory — ale politická rozhodnutí se tvoří jinde,
v demokratických strukturách systému moci a správy,
řízení společnosti. Ty však byly v průběhu Pražského
jara zastaralé, nezměněné, bez skutečné autority každý věděl, že jsou tu už jen na krátkou dobu (ÚV
KSČ do sjezdu, parlament a národní výbory do voleb
atd.). Cenzury zbavený tisk se tak stal nikoli „sedmou
velmocí", ale v některých případech jedinou skutečnou mocí, která měla autoritu u demokraticky orientované většiny společnosti.
Třetí poznatek z průběhu Pražského jara svědčí
o mimořádném významu jednoty (a tedy v negativním
smyslu i rozkolu) politického vedeni reformního procesu. Zvláště při reformním vývoji systémů sovětského typu se zdá, že situace ve vedeni má zcela mimořádný význam. V průběhu reformního vývoje nutné
dochází k různým názorovým střetům, vytvářejí se
různé skupiny a aliance ve vedení podle toho, o jaké
otázky jde Celkově jsou nevyhnutelné i spory o tempo a více či méně radikální podobu reforem. Zdá se, že
optimální je situace, kdy lze dosáhnout v hlavních
otázkách jednotného, byť i kompromisního stanoviska —- a tomuto jednotnému (kompromisnímu)
postoji pak se musí buď podřídit skutečně prováděná
politika, anebo ti, kdo se přesto podřídit nechtějí, musí
vedení ze svého středu vyřadit. Když se to neděje,
dojde k rozkolu a fakticky jedna část vedení působí
proti druhé, různé skupiny Vidi v sobě navzájem nepřátele v boji o mocenské pozice atd.
V Československu tento proces — podporovaný
odkládáním zejména sjezdu strany — vedl až k tomu,
že část vedení se spojila přímo se zahraničními silami,
připravujícími intervenci proti reformní politice. Za to,
že vývoj mohl dojít až k tomu, nese ovšem odpovědnost svým způsobem celé tehdejší vedení a zejména
jeho nejdůležitější představitelé.
Srovnáme-li tyto rysy praktické politiky v době
Pražského jara se současným průběhem reformní politiky od roku 1985 v SSSR, je možno bohudík konstatovat, že Gorbačovovi se zatím daří ve všech uvedených směrech postupovat lépe. Mezinárodnímu zajištění vnitropolitických reforem věnuje od počátku prvořadou pozornost. Sám reformní program rozvíjí postupně — od méně náročných rámcových tezí (ještě na
27. sjezdu 1986) přes radikální demokratizační linii

nikdy nezažily praxi, která by této politické kultuře
(z ledna 1987) až k pokusu o komplexní program
odpovídala.
systémových zmén (19. všesvazová konference SSSR
Je samozřejmé, že pokus o reformu roku 1968 mobiv nedávných dnech). Určité důležité kroky — sjezd
lizoval právě všechny tyto potlačované prvky polistrany v únoru 1986 a konferenci v červnu 1988 — sotické kultury, inspirované západoevropskou tradicí.
větské vedení provedlo a neodkládalo, ačkoli nechyTo ztěžovalo možnost provádět reformu „shora" tak,
běla doporučení radikálnějších stoupenců reformy
k odkladu, aby se pak mohlo jít „důsledněji dále".
aby rozrušeni systému sovětského typu neprobíhalo
Nová verze „Programu KSSS" ze sjezdu 1986 dnes
mnohdy příliš rychle, radikálně a hlavně nerovnouž zdaleka nevyjadřuje podstatu politiky „pereštrojměrně. Např. se domnívám, že ona jednostranná role
ky" — ale pře stoje důležité, že sjezd tehdy proběhl a že
svobodného tisku, o níž jsem kriticky hovořil, je také
„perestrojka" se nezačala uskutečňovat v atmosféře
v souvislosti s touto kulturně-politickou tradicí. Okolprovizoria.
nost, že takováto tradice v Rusku chybí, Činí pro
Také praxe „gl a snos ti" v SSSR netrpí těmi nedoreformní komunisty v SSSR situaci na jedné straně
statky, o kterých byla řeč v souvislosti se svobodou
sice jednodušší (tlak „zdola" neklade často požatisku v době Pražského jara. Pokud jde o poměry ve
davky, které oni nemohou splnit), na druhé straně však
vedení strany, zdá se zatím, že ani velmi trapně „po
skutečnou demokratizaci ztěžuje. Je totiž třeba - jak
stáru" provedené sesazení B. Jelzina, ani na druhé
výslovně říká Gorbačov — aby celá společnost se
straně kompromisy s názory, připisovanými hlavně
teprve „učila demokracii" v elementárních situacích.
J. Ligačovovi, nevedly k ohrožení celkového reformního kursu — a take ne k rozkolu ve vedení.
Poznámka závěrem
To samozřejmě neznamená, že neexistují vážná nebezpečí pro politiku „perestrojky", byť i jiného druhu.
K bilanci politiky Pražského jara po dvaceti létech
Není možné o nich v rámci tohoto příspěvku konkrétpatří i pokus o formulaci výhledů a nadějí do budouněji hovořit. Odpovídají však spiše těm nebezpečím,
cna. Myslím, že v měřítku historickém, kdy dvacet let
kterým svého času v SSSR nedovedl nakonec čelit
Chruščov. Politické chyby, které lze konstatovat roku . nehraje žádnou velkou roli, je dnes už Pražské jaro
zařazeno jako pozitivní předstupeň současného úsilí
1968 v Československá, však tu nevidíme.
o kvalitativní změnu sovětského systému. Není podDoufám, že z tohoto kritického rozboru politiky
statné, co o tom chce nebo může říci dnes M. S. GorbaPražského jara zcela jednoznačně a bezvýhradně vyčov: ať mlčí nebo ať řekne cokoli, na historických
plývá, že ačkoli se stavím za nutnost kritické diskuse
faktech to nic nezmění.
o Pražském jaru, zcela a rozhodně odmítám koncepci,
podle niž roku 1968 byl v Československu socialisNepatřím k tčm, kdo se domnívají, že východisko
mus ohrožen „nástupem kontra revoluce". Tato konz dnešní hluboké krize v Československu — která je
cepce je plodem myšleni těch, kdo rozhodli o vojenské
především krizí políticko-morální, a koření v úplné disintervenci proti Pražskému jaru. Jak známo z dalšího
kreditaci hodnotových orientací, spojovaných tradičně
vývoje, ztotožňovali tito lidé socialismus se systémem
se socialismem - si lze představovat jako opakování
stalinské provenience v SSSR a každou jeho kvalitaPražského jara. Myslím, že pro to už nejsou ani ve
tivní změnu označovali za pokus o „kontrarevoluci".
společnosti, ani v KSČ, dány ty hlavní podmínky,
které umožnily Pražské jaro před dvaceti léty. Nejde
Vývoj v Československu roku 1968 jim k tomu
ani o to, aby se do politických ínnkcí vrátili ti, kdo
dodával mimořádně mnoho záminek, neboť, jak už
představovali tehdejší pokus o reformu. Jde ale o to,
řečeno, probíhal pod vlivem demokratických českosloaby rozhodující politické pozice konečně vyklidili ti,
venských zkušeností z doby před násilným zavedením
kdo tento pokus tehdy zardousili a dvacet let provástalinského modelu v této zemi. Československo jako
děli politiku devastace demokratického potenciálu
země, která se historicky staletí vyvíjela v kontextu se
v Československu. Bez toho nemůže do rozhodujících
západoevropskou tradicí a tedy i politickou kulturou,
politických pozic nastoupit nová, mladší generace,
bude i každý další skutečně vážný pokus o změnu exiskterá už není natolik spoutána vlastní minulostí, aby
tujícího systému uskutečňovat zase jinak než SSSR.
nemohla hledat nové cesty vývoje. Teprve politická
To, co bylo hlavni zárukou možného vnitropoliticgarnitura, představující takovou generační směnu,
kého úspěchu reformy roku 1968, bylo zároveň i zdromůže otevřít znovu reformní proces „shora" — a to je
jem vážných potíží, pokud se politická kultura Zápanezbytná podmínka, aby nikdy neustávší úsilí o demí>du chápe jako cosi socialismu nepřátelského, a nakratizaci „zdola" mohlo přerůst v proces, v němž se
opak civilizačně-politické tradice Ruska (tj. často
vytvoří riová mocensko-politická alternativa.
tradice despotismu) se chápou jako cosi, co je v souladu se socialismem.
Je také nesporné, že potřebné změny systému v Československu tu neprosadí Gorbačov zvenčí, ale uskuTradice pariamentarisrnu, svobody projevu a sdrutečni se jenom v té míře, v níž se o ně zasadí vnitrožováni ve smyslu parlamentní pluralitní demokracie,
politické síly. To ovšem neznamená, že by nové sovětpojetí politické strany jako civilního, občanského subské vedení nemohlo a nemělo udělat pro nutný rejektu a nikoli jako polocírkevní organizace, zásady
formní vývoj v Československu více, než zatím dělá.
právního státu a pochopeni občanských práv jako
Československo dnešních dnů je typickým příkladem
záruky autonomie nositelů těchto práv i tehdy, když
toho, jak slova nového sovětského vedení o právu
taková autonomie je nepříjemná státu a politické moci
každé země na samostatnou a specifickou cestu se
— to všechno patří k politické kultuře Západu a také
mění v prázdnou frázi proto, že čtyřicet let bylo ze
Československa. Je pravda, že v létech 1948 až 1988
sovětské vůle potlačováno vše, co takovou samostats výjimkou právě krátkého období Pražského jara se
nost a specifičnost vůbec umožňovalo. To samotato politická kultura všemožně potlačovala. Zejména
zřejmě platí nejenom pro Československo, ale v této
posledních dvacet let tzv. normalizační politiky ji
zemi je to zvlášť výrazné, protože důsledky srpnové
skutečně citelně poškodilo — celé mladší generace už
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invaze roku 1968 jsou stále ještě příliš živé.
Po tomto znásilnění je Československo — a to
včetně komunistické strany, z níž byla vyhnána třetina
členů — zmrzačeným politickým subjektem, a to
přímo z viny Brežněvova sovětského vedení. Nabízet
samostatnost zmrzačeným politickým subjektům ze
strany dědiců Brežněva je ovšem nikoli akt, odčiňující
dřívější násilí, aleje to v lepším případě prázdná fráze,
v horším projev licoměrnosti.
Svým dosavadním postojem k událostem roku 1968,
zejména k vojenské intervenci proti Pražskému jaru,
nové sovětské vedení nejenom udržuje status quo,
neboť se zřejmě obává, aby se případný nový radikální zvrat ne vymkl jeho politické kontrole. Tím, že
trpí nadále existenci brežněvismujako politické atmosféry v Československu á že trpí také staré lži
o Pražském jaru, diskredituje postupně stále více vlastni politiku „perestrojky"' v očích československé
společnosti — která původně právě od tvůrců této
politiky si slibovala nikoli slovní prohlášení, ale otevření faktické možnosti pro vlastní, tj. demokratický
vývoj v Československu.
Myslím, že postoj nového sovětského vedení k vojenské intervenci proti Pražskému jaru má zvláštní
význam pro západoevropskou levici. Ukazuje totiž
v praxi, zda a v jaké míře je toto vedeni schopno vést
opravdu rovnoprávný, tvůrčí dialog se západní levicí.
Zásadně rozdílný názor obrovské většiny západní levice na sovětskou vojenskou intervenci a na Pražské
jaro vůbec zatím jakoby sovětskému novému vedení
nestál ani za to, aby se k němu otevřeně vyjádřilo.
Navíc pak je tu ještě druhý důležitý aspekt, o němž
jsem se už nepřímo zmínil. Hodnocení Pražského jara
jako procesu formováni kontrarevoluce hluboce souvisí s tím, jaký postoj se zaujímá k západoevropské
politické kultuře, k jejímu pojetí socialismu i demokracie.
Za „kontrarevoluci" lze Pražskéjaro vyhlásitjenom
tehdy, jestliže se západoevropské pojetí socialismu a
demokracie samo chápe jako něco protisocialistického. Západní — rovná se kapitalistické, protisocialistické — toto obludné uvažováni leží v základě takového přístupu. Boj za právo na otevřenou, kritickou
diskusi o Pražském jaru, boj za možnost takové diskuse i v zemích sovětského bloku včetně Československa, požadavek jasného odsouzeni vojenské intervence proti Pražskému jaru jako kroku, který byl
plodem starého, brežněvovského a nikoli nového, gorbačovovského politického myšleni — to vše je přímo
v politickém zájmu celé západoevropské levice. Tato
levice tím bojuje za uznání své vlastní pozice ve světovém úsilí o pokrok a socialismus, bojuje za to, aby
s ní bylo ze sovětské strany do budoucna zacházeno
jako s rovnoprávným politickým partnerem. A naopak — smiřovat se s tím, že o Pražském jaru se bude
nadále veřejně lhát anebo v nejlepšim případě mlčet —
to znamená pro západní levici smiřovat se s nechvalnou rolí „užitečných idiotů", kteří sice mohou v případě potřeby účinkovat jako ozdoba třeba i v samotném Kremlu, ale jejichž názory se neberou vážně tam,
kde se to právě nehodí.
Předneseno na mezinárodní konferenci v Bologni
(7. - 8. července), pořádané Gramsciho ústavem a Nenniovou nadací v Itálii.
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KUL TURA

In memoriam Jiřího Theinera
Český literární historik a překladatel Igor Hájek,
který posledních téměř dvacet let žije a působí v Británii, psal nedávno o tom, jak kdysi na počátku šedesátých let dostal v Praze za úkol pokusit se o propagaci
děl českých básníků v anglosaském světě, ajak se v této
věci obrátil také na jednoho z tehdejších zaměstnanců
podniku Artia jménem Jiří Theiner. Měl tuto představu: Theiner přeloží do angličtiny pokud možno
doslovně básně Miroslava Holuba, načež on, Hájek,
pošle tyto překlady hvězdě americké moderní poezie
La wrenci Ferlinghettimu do San Francisca, ten je
vypulímje a nově takříkajíc z básní.
Stalo se. Po jisté době však Ferlinghetti poslal
rukopisy překladů zpět, aniž na nich změnil jediné
slovo. A v dopise vysvětlil, že to není třeba, že podle
jeho názoru je obojí — Holubova poezie i Theinerovy překlady — naprosto perfektní. Dnes je Miroslav
Holub jedním z nejznámějších českých básníků ve
světě, který hovoří anglicky, a ačkoli ho tedpřekládají i mnozí jiní, Theinerovy překlady jeho poezie
jsou považovány za klasické.
Tato Hájkova vzpomínka byla jednou z několika
událostí, které Jiřímu Theinerovi aspoň částečně projasnily posledních několik soumračných měsíců, kdy
bojoval tvrdý boj s rakovinou. Umřel jednašedesátiletý, a zde je v brutální zkratce jeho životaběh,
bohužel až příliš typická biografie středoevropského
intelektuála tohoto století:
Jako syn příslušníka Československé vojenské jednotky na Západě v době druhé světové války chodil
do britských škol a stal se v tom nejlepšim slova
smyslu bilingvální. Jeho čeština neztratila bohatství
a barvu — po válce ostatně pracoval v Československu nejdříve jako četkař, pak na vojnějako jeden
z tzv. černých baronů v ostravských dolech, a posléze

v době relativního tání v oné Artii jako anglický
redaktor — až se v šedesátém osmém roce z pochopitelných důvodů znova ocitl v Británii. A jeho druhá
mateřština, angličtina, měla všechny odstíny a hlubinné významy, které jsou cizinci s „normálnějším4'
curriculem vitaeprostě nedostupné. To — spolu spozoruhodným citem pro kulturní hodnoty a schopnosti
je vyjádřit — z něho udělalo prostředníka mezi
dvěma kulturami, jakých je málo. Th ein erovou zásluhou se na anglickém knižním trhu objevil nejen
Miroslav Holub, ale i Ladislav Mňačko, Jan Vladislav, Arnošt Lustig, Václav Havel, Ivan Klíma a
Ludvík Vaculík — abych namátkou vyjmenoval jen
několik autorů.
Několikanásobně delší seznam v Československu
dobře známých — nebo i neznámých — jmen bych
musel uvést, kdybych měljenom zkratkovitě zachytit
Theinerovu novinářskou práci. Od roku 1973 totiž
působil jako zástupce šéfredaktora a od roku 1982
jako šéfredaktor londýnského magazínu Index on
Censorship, což je světově unikátní periodikum. Už
šestnáct letposkytuje platformu všem umlčeným tvůrcům bez rozdílu národnosti či ideologického přesvědčení; rozhodující je pouze fakt, že ve svých vlastních
zemích nesmějí publikovat.
Skutečnost, že se na stránkách Indexu objevovala
od samého začátku celá plejáda českých a slovenských jmen, byla samozřejmě dána především kvalitou
umlčované československé umělecké produkce, ale
značnou roli tu sehrál i původ Jiřího Theinera a jeho
pochopitelné inklinace. Stejně jako komunistická
ideologická cenzura mu však byly odporné i všechny
ostatní její odrůdy, ať se vyskytují kdekoli Málokdo
měl proto tolik blízkých přátel mezi tvůrčími lidmi
v Latinské Americe, Africe, Asii i Evropě, kteří —
přestože často jde o špičkové představitele kultury
jejich zemí — jsou nebo v tě či oné době byli oběťmi
perzekuce. A také mezi tvůrčími lidmi v zemích liberální demokracie, kteří sami pronásledováni nejsou,
ale vědí, že svoboda je nedělitelná a že mají vůči svým
méně šťastným kolegům mravní
zodpovědnost.
V mnoha případech je k tomuto poznání dovedlprávě
Jiří Theiner, jemuž se bojproti všemformám potlačování svobody projevu stal životním posláním.
Největší Theinerovou láskou však zůstala česká a
slovenská literatura, do jejichž služeb postavil svůj
pozoruhodný překladatelský talent. V prosinci 1986
například otiskl v Indexu svůj překlad plného textu
hry Václava Havla Pokoušení. Bylo to vlastně proti
všem pravidlům redigovánípoměrně útlého měsíčníku,
neboť hra zabrala polovinu čísla, ale tím pádem šijí
povšimla dramaturgie anglické Královské shakespearovské společnosti A taji uvedla s obrovským
úspěchem loni v Shakespearově rodišti Stratfordu
nad Avonou a letos v Londýně.
Poslední velkou službou zesnulého Jiřího Theinera
československé kultuře byl anglický překlad knižního
výběru fejetonů Ludvíka Vaculíka, nazvaný A cup of
cofee with my interrogator — čili Šálek kávy s mým
vyšetřovatelem, který vyšel loni Vaculík, jehož prózu
miloval, byl také vůbec posledním autorem, jehož
překládal. Už na smrt nemocný a slabý si prostě
nedal ujít příležitost a přeložil pro jubilejní sté číslo
Indexujeho fejeton Chvála cenzury, který vyšel letos
v květnu.
V polovině letošního června bylo Jiřímu Theinerovi
dopřáno dožít se vrcholného uznání své práce, které

mu — pokud jeto vůbec možné — ulehčilo konec. Na
veřejn émshro m ážděn í veSto ck h o lm u p řija l do svých
rukou Cenu svobody, kterou jeho magazínu Index on
Censorship udělily dva největší skandinávské deníky,
švédský Dagens Nyheter a dánská Politiken.
Díval jsem se na něj, jak na jevišti stockholmské
koncertní síně přejímá diplom, a nemohl jsem se přinutit, abych oceňoval význam a slavnostnost této
chvíle. Přistihoval jsem se jenom, jak si v duchu
znova a znova opakuju — Ať se nezhroutí, ať teď
neumře.
Jiří Theiner tehdy přežil. Smrt, tako konečná
forma cenzury, přišla jen o měsíc později —
17. července 1988.
KAREL

KYNCL

KAREL TRINKE WITZ

Kde je nakopán pes(imista)
Abych to řekl bez obalu a hned na začátku. Cítím se
nakopán do žaludku. Dnešní psychosomatika mi
dává za pravdu, cítím-li při verbálních ifyuriích
údery na žaludek, ba přímo žaludeční nevolnost. Po
takovém otřesu vždy cítím neodvratné nutkání uposlechnout kategorického mravního imperativu —
něco učinit, vyslovit se proti útokům, které považuji
za nespravedlivé; a to především tehdy, utočí-li se na
někoho jiného.
Vzpomínám siJak jsem se dostal do své první polemiky s jedním redaktorem Rudého práva, který
napadl profesora Průška za článek o mravním desateru v Literárních novinách. Rudé právo mi dalo
vinětu obhájce nadtřídní morálky a vysmálo se mi
jako naivnímu pomatenci, který nechápe třídnost morálky, leninskou mravnost. Jenže takovou mravností
jsem opovrhoval: dovolovala tehdejší nomenklatuře
věšet a mučit bývalé kamarády. Pro mne bylo přátelství a kamarádství vždy jednou z nej vyšších hodnot.
Znamenalo mi věrnost — věrnost lidem stejně jako
věrnost ideálům. Třeba ideálům vědy, umění —r a
také mravnosti
Ale chci mluvit o lidech. O svých přátelstvích.
A přiznávám se, že si u svých přátel cením vedlejejich
inteligence, velkorysosti a chlapské věrnosti, také
jejich odvahy a především jejich humoru, ba přímo
jakési klukovské roz věrnosti Asi takové, jak ji vyčítám ze všech textů Ludvíka Vaculíka. Mám rád své
kamarády také pro jejich vztah k ženám. Jsou to
většinou muži, kteří se nestydí být něžní, ba nestydí se
ani za slzy dojetí. Mám rád fanfaróny, donkichoty,
rváče, eulenšpígly, provokatéry a histriony.
A dosud jsem toho nikdy nemusel litovat. Žádný
z nich mne nezklamal
Tolik úvodem k obhajobě jednoho přítele, který
bývá velice často napadán. Mluvím o Pavlu Kohoutovi
Byly doby, kdy jsem ho také neměl rád Můj obdiv
patřil vždy avantgardnímu umění — z toho, co bylo
v padesátých letečh oficiálně povoleno, jsem měl rád
jen futuristické básně Vladimíra Majakovského a
surrealistickou a poetickou minulost Vítězslava
Nezvala. Mé cesty se nikde nekřížily s dráhou Pavla

83

Kohouta. Upozornil mě na sebe až v době Pražského
jara (například svým provokativním přečtením Solženicynova dopisu na sjezdu spisovatelů). Mám rád
provokatéry a histriony, jak jsem už řekl. A potom
přišly další provokace a spektakulárni akce kolem
podpisů petic v bouřlivém roce 1968. Bylo mi sympatické, že Kohout a jeho přátelé nebyli zvířecky vážní:
neboť jsem vždy za znak fašismu považoval jeho neschopnost veselosti, humoru. Budova ÚV KSČ mi
vždy připadala jako krematorium. Připadalo mi, že
ve sklepě tam mají zakopané mrtvoly všech, které dali
zavraždit (asi jako to Werich ukazoval v komedii
„Jezinky a bezinky").
Pak přišla doba Čharty 77. Já sám jsem ji zažil
v nemocnici, neboť mě estébáčtí pohůnci zmlátili až
ke zmrzačení už v roce 1976 a já jsem mnoho měsíců
strávil v nemocnicích. A když jsem přišel zpět do
Prahy, vypukla právě hysterická kampaň proti Čhartě.
V Národním divadle provolali Antichartu — a StB
nutila umělce, aby ji podepsali. Ostatně ji šli mnozí
podepsat dobrovolně.
Už tehdy mi bylo sympatické, žeprovokatér Kohout
šel k Národnímu divadlu, když signatáři vycházeli po
skončení tě hanebné manifestace.
Nastal čas kopanců do žaludku. Například když
mi Jan Werich řekl, že svůj podpis Anticharty, podvodně vylákaný, nemůže odvolat — kvůli vnučce.
A když mi můj dobrý přítel Mirek Lidák přiznal, „že
tam taky musel jit podepsat" — na Fond výtvarníků
— všichni Členové různých svazů museli podepsat na
ústředích svých organizací. Podobně i jiní přátelé se
mi omluvili za tento zbabělý Čin. Až to můj žaludek
nakonec nevydržel a já jsem šel za profesorem Patočkou, vyznat se mu, že nechci patřit k těm, kdo se
poddali. Tak jsem se stal chart istou. Začali mě
„honit" jako všechny chartisty. Byly to osamělé
honičky. Teprve Časem jsem poznal další chartisty,
kteří mě seznámili s Pavlem Kohoutem. To byly ještě
chvíle schůzek v jeho bytě na Hradčanech — bytě tak
malém, že když Kohout psal, spala jeho žena Jelena
v koupelně ve vaně. (To píši proto, abych vzal vítr
z plachet těm, kdo šířífámu o jeho přepychovém bytě.
Přepychový bvl jen vyhlídkou na Prahu a na Hrad,
odkud jsme 9. května 1978 viděli utíkat Husákovy
hosty dolů Nerudovou ulicí: opouštěli recepci a jeden
z nomenklaturníků křičel na svou prchqjicí manželku:
„Já ťa zabijem, ty kurval" Pavel Kohout stál vedle
brány, venče svého psa Edison a a my jsme se na to
dívali z okna bytu, který měl být nazítří opuštěn
navždy.) Dějiny mají své drobné anekdoty a je výsadou spisovatelů sbírat je. A Pavel Kohout patří nejen
k těm, kdo je sbírqjí. On patři k těm, kdo jako Bohumil Hrabal věří, že spisovatel takové epizody musí
aranžovat. Baže musí aranžovat celý svůj život jako
román. (Nebo, abychom byli právi Kohoutovi, že
musí inscenovat svůj život jako divadelní hru.)
Když jsme my chartisté aranžovali svou návštěvu
železničářského bálu v sále Majakovskěho v kulturním domě na Vinohradech, byla to taky jenom rošťácká provokace.
Přiznám se, žejsem se obrovsky bavilještě když mě
dva siláci vynášeli k východu z budovy. Vytrhljsem se
jim a šel zpět dát si vrátit vstupné. Prošlo mi to. Pavla
Kohouta srazili ranou do vazu se schodů, Vaška
Havla a Landovského sebrali jizlové A nejvíc jsem
záviděl Rudolfu Battěkovi, který pronikl až do sálu, a
když ho jeden zfízlů dostihl, ĚGda ho vzal do náruče

84

jako dámu a tančil s ním pár kroku valčíku než se
ten pochop Gusty Husáka vzpamatoval. Ruda si pak
za takové „klukoviny" odseděl pět let nejtvrdšího
kriminálu. Ale nechlubí se tím v každém článku jako
někteří, kdo seděli jen pár měsíců a hrají si na nesmlouvavé soudce exilu. Stejně jako se tím nehonosí
Vašek Havel, přítel Pavla Kohouta. Taky Vašek
seděl proto, že má neochvějný kategorický imperativ
života v pravdě. Proto taky je kamarádem, přítelem,
který se neohlíží na ideologické bariéry politických
přesvědčení.
V Chartě jsme se naučili odhlížet od všech takových přehrad či přihrádek. Byli jsme jedna velká
rodina. Od ušlechtilého a otcovsky domlouvajícího
Jana Patočky, přes milého Jaroslava Seiferta až
k chaoticky hospodařící rodině Bendovic a komuně
androšů kolem Sváti Karáska. A jednou týdně jsme
se shromáždili na Sázavě u Kohoutů, vyměňovali si
informace, chystali dokumenty či knížky samizdatu
— ale hlavně byli vesele družní, posilujíce se tak pro
časy, kdy na nás přijdou osobní trápení.
A jestli si někdo pro blbý bonmot vypůjčuje smrt
nevinného jezevčíka, aby dokázal, že on je nad
takové maličkosti povznesen (neboť on je tvrdý muž a
antikomunistickýRambo), pak ukazuje, že nic nepochopil z boje za více lidskosti, za právo každé bytosti
na život. Kdo v této souvislosti připomíná Hitlerova
psa, ten mohl rovnou vedle Hitlera posadit i svatého
Františka z Assisi, neboť ten také miloval zvířata.
Nemohu se zbýt dojmu, že většina Kohoutových
protivníků mu především závidí jeho mezinárodní
reputaci. Ale tu si Kohout nezískal špatnými básněmi
na Stalina, nýbrž od „Zářijových nocí" a „Takové
lásky" až po dnešní román „Kde je zakopán pes"
svou profesionalitou a neuvěřitelnou pílt kdyby byli
jeho protivníci jen zpola takoví dříči jako on, dobyli
by si jistě taky kýžených vavřínů. Také to je jeden
ž důvodů, proč si Kohouta vážím. Moje vlastní estetika je naprosto jiná, také mé politické názory na
možnost perestrojky a demokratizace totalitního režimu na Východě. Ale to mi nebrání, abych neviděl,
že Kohout je jako osobnost integrální se svým svědomím, že je spolehlivý jako přítel a velkorysý jako
hostitel.
Vzpomínám, jak se na mne kdysi obrátili čeští utečenci in spe z dovolené v Jugoslávii a já jsem vyhnal
telefonickým zavoláním Pavla do večerní Vídně, kde
musel za každou cenu sehnat mapu zcela určitého
úseku rakouských hranic a poslat ji uprchlíkům do
Jugoslávie, aby mohli v noci přejít do Rakouska.
Byla to pro něho samozřejmost. A bylo v tom něco
z onoho klukovského dobrodružství, z onoho ducha,
který mě spojoval s mnoha disidenty od roku 1968.
Můj (a Kohoutův) přítel Miroslav Lidák mi skepticky
říkal po Chartě v roce 1977: „ Vony vás ty s randičky
přejdou!" Ale nepřešly. Landovský se propližoval
estébáckým kordonem k chalupě Vaška Havla, sám
Havel jedné noci utekl, aby ses námi sešel v Praze ve
vinárně v Podskalí — a ráno po té zdařilé veselici byl
zatčen, když vyspával noční únavu. Mne sebrali
jizlové za dveřmi bytu Vaška Bendy už ráno. A když
jsem čekal ve zpřeházeném bytě, vyprávěljsem Bendovic dětem pohádku o zlých biřicích.
Čekali jsme na proces, ale nesmutnili. Hráli jsme
hry napsané pro bytová představení (Kohoutova
Macbetha) a dělali výstavy, vydávali samizdatové
časopisy, pro něž jsem kolážoval vtipy. Něco z toho

lze číst ve Vaculíkově „Českém snáři" a v Kohoutově
memoárománu.
Když pak Kohout odešel do Vídně a po čase ho
nepustili zpět, zorganizoval jsem pro německou televizi setkání s jeho přáteli, aby se vyslovili k jeho
n uceně em igraci. A že mě ani tehdy legrace neopustila,
svolal jsem tu schůzku do parku přímo na Letné pod
budovou „ kachlikárny" — ministerstva vnitra. Pod
svícnem bývá tma. A skutečně. Nenašli nás a druhý
den naše statements vysílala televize.
Kohoutovi se pak podařil jiný enšpíglovský kousek,
když přiletěl na ruzyňské letiště ve dni, kdy byl Husák
ve Vídní' a ukradl mu tak mezinárodní publicitu. Co
tím chci říci' že člověk, který má smysl pro srandu,
nemůže být už vprincipu zlý. A mít ho za kamaráda je
potěšení.
Můj pří tel Vláďa Škutina si dělává legraci z 28 českých exilových prezidentů. Ti sejistě berou sami moc
vážně. Ale ještě víc máme exilových inkvizitorů — a ti
taky neznají legraci. Mnozí z nich se odvolávají na to,
co vytrpěli, zatímco Kohout se měl dobře. Já sám

KVĚTOSLAV CHVATÍK

patřím k těm, kdo v Česku odjakživa dostávali do
držky. Taky jsem byl pár týdnů v lágru, třikrát mi
režim ukradl všechen majetek, vyhazovali mě ze škol
a nakonec zmrzačili a vyhnali. Ale inkvizitora to ze
'Mne neudělalo. Mám rád dál lidi kolem sebe, mnohým jsem odpustil chyby mládí a nechystám pro ně
pranýř. A mám přátele ve všech táborech České emigrace. To vědí ti, kdo čtou mé texty a vídávqjí mé
koláže v n$j'různějších exilových časopisech. Ilustrovaljsem právě knížku Stana Spero, a stejně tak bych
ilustroval knížku Kohoutovu, kdyby mě o to požádal
O co mi tu jde, a co mne při každé četbě exilových
časopisů „kope do žaludkujsou
nenávistné útoky
„všech proti všem", emigrantské batrachomachie,
kocourkovština, kdy se kdekdo snaží ukázat, jak on
je ten nqčistší vlastenec a bijec za demokracii, za
vlast, za pravdu.
Je mi z toho Často smutno. Proto jsem se vám
vyz ital z toho „kde je na kopán pes/ im ista'
Hamburg, 3. cenina 1988

»

Rozpolcená literatura
Česká literatura dvacet let po Pražském jaru
Počet českých autorů, popravených a vězněných za
6 let nacistické okupace převyšuje patrně počet
autorů, perzekuovaných po letech 1948 a 1968.
Přesto však poznamenaly administrativní zásahy
počátku padesátých a počátku sedmdesátých let,
nazývané eufemisticky
„deformaceminesporně
hlouběji a trvaleji umělecký vývoj české literatury než
hrubě násilí nacistické okupace.
Pro toto tvrzení lze uvést řadu
argumentů:
1. Okupace 19391945 trvala relativně krátce a situace během ní byla zcela jednoznačná — cizí vojsko
o kupo valo zemi a perzekuci prováděly n ěmeckě okupační orgány, pokoušející se zvenčí ,,zglajchšaltovat" i českou kulturu. 2. Odpor české inteligence
proti nacistům byl spontánní, procento perzekuovaných vysoké a počet „kolaborantů "z řad spisovatelů
mizivý. 3. Okupační orgány nezasahovaly do uměleckého vývoje české literatury; počet hodnotných
literárních děl, která tehdy vznikla a byla publikována, byl značný.
Situace po únoru 1948, kdy komunistická strana
převzala všechnu moc, byla zcela odlišná. Mocenské
zásahy, které tak hluboce poznamenaly
umělecký
vývoj české literatury, měly jinou povahu než přímá
perzekuce osob — i když i k té docházelo,
zejmena ve
vztahu ke katolickým a jinak světonázorově orientovaným autorům. Označil bych je předběžně jako
„strukturní násilí", tj. jako rozrušení institucionálních podmínek literárního života. — Pod přitažlivými hesly ,JKultura lidu " a „Budováni socialistické
kultury* * byl nastolen nový model kulturní správy a
rozdílení kulturních statků i kulturní tvorby. Kultura měla být osvobozena od komerčního tlaku trhu a
být dostupná každému, být věcí celé společnosti,
nikoliv jedince. To, co bylo svůdně proklamováno
jako překonání krize liberalismu a modernismu,

ukázalo brzysvě negativní stránky. Nevznikla nová,
bezťrídní, svobodná kultura, nýbrž paradoxně daleko striktnější podrobení kultury tvorby administrativní reglementaci a státní cenzuře.
Brzy po únoru 1948 byla zrušena všechna soukromá nakladatelství a literární a kulturní časopisy,
všechna literární a umělecká sdružení. Byly ustaveny jednotně umělecké svazy, řízené přímo sekretariátem ÚV KSČ. Byl vyhlášen oblig a to mí program
„socialistického realismuo
jehož podobě však
panovaly jen vágní představy. Centralizace a byrokratizace literatury byla úplná. Vydat útlou sbírku
básní mimo tuto státní hierarchii bylo nemožné a šířit
ji v rukopise se rovnalo zločinu podvracení republiky. Stranická kritika byla soustředěna v týdeníku
„Tvorba" a proti jejím verdiktům nebylo odvolání.
Jeden z takových verdiktů s názvem „Cizí hlas"
postihl tehdy novou sbírku Jaroslava Seiferta „Píseň
o Viktorce", jiný Halase, Holana, Koláře a vedl
k jejich několikaletému odmlčení.
Vprůběhu šedesátých let se však tento systém počal
uvolňovat a vymykat se stranické kontrole. Sjezdy
Svazu spisovatelů se od roku 1956, od slavného vystoupení Seifertova a Hrubí nov a, staly kritickými
tribunami celospolečenského významu, „Literární
noviny", časopis Svazu spisovatelů, se stal nejčtenějším společensko-kritickým týdeníkem; vznikala
nová nakladatelství a časopisy. Povědomí nutnosti
jiných, pluralitních strukturních předpokladů rozvoje kultury bylo příliš silné, než aby je bylo možno
vyhladit.
Role spisovatelů a vědců v přípravě a průběhu
Pražského jara 1968je obecně známa. Např. Akční
program KSČ z 5. dubna 1968 shrnul podněty z práce několika vědeckých týmu při ústavech ČSAV a
z diskusí na stránkách kulturních časopisů. —
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,£isty" vydaly letos znovu tento Akční program a
čítanku textů z časopisů roku 1968. Je to četba
s odstupem času značně nevzrušivá, neboť většina
myšlenek tehdy tak převratných se stala zatím samozřejmostí a můžeme se s nimi setkat dokonce na
stránkách dnešního sovětského tisku období „glasnosti" a ,tp eres trojky". I tyto diskuse o možnosti
spojit socialismus s politickou demokracií a pokus
Dubcekova vedení, dát socialismu efektivnější ekonomiku a lidštější tvář, stačily jako důvod vojenské
intervence Brežněvova vedení.
Pod patronací sovětských tanků začaly zkomprom ito vaně konzervativní síly, jimž se postavilo do čela
několik samozvanců z roku 1968, restalinizaci
Československa. Jeden z prvních úderů zaměřili proti
tvůrčí inteligenci a spisovatelům zvláště. Opět byly
zastaveny všechny české literární a kulturní časopisy,
rozpuštěny umělecké svazy, z reorganizovány ústavy
ČSA V, z univerzit a z veřejného života odstraněni
všichnj, kdo nesouhlasili s okupací a byli vyloučeni
z KSČ — jen těch posledních bylo čtvrt miliónu. —
Nechci se zde zabývat podrobnostmi procesu, který
pronikavě analyzoval M. Šimečka v knize s ironickým názvem „Obnovení pořádku" (Index, Köln
1979). Společnost, v níž jediným zaměstnavatelem je
všemocný stát, nemusí nadužívat fyzického násilí.
Součástí Pražského jara byla rozsáhlá rehabilitace
obětí politických procesů padesátých let a neostalin istě se z ní patřičně poučili.
Stačilo jim vypracovat tajné seznamy těch, kteří
měli být vymazáni z historie, znemožnit jim publikovat a pracovat v jejich oborech, stáhnout z knihoven jejich knihy. Stačilo zastavit kulturní tisk,
vyměnit ředitele nakladatelství, zničit milióny knih
již vytištěných a zakázat tisk dalších. A po letech
politického hřbitova obnovit jeden časopis, jedno
nakladatelství, kde neproklouzne ani stín původní
a necenzurované myšlenky. — V Praze vyšel roku
1985 unikátní slovník s názvem „Čeští spisovatelé
20. století" (red. M. Blahynka), který má 826 stran,
aley němž chybí M. Kun dera, P. Kohout, V. Havel
J. Šk v o řecký, J. Kolář, I. Diviš, V. Černý a desítky
dalších významných spisovatelů. Na jejich místo nastoupili grafomani, podprůměr a autoři jedné brožury. To je jen jeden z příkladů toho, co nazývám
strukturním násilím.
Administrativními zásahy byla znovu rozvrácena
celá literární struktura, potlačena nezávislá literární kritika a literární věda — v celém poválečném
období nebyly vydány jediné dějiny české literatury,
dovedené ďo 20. století — připravený rukopis příslušného IV. dílu akademických dějin padl za oběť
čistek v roce 1970 — hodnotová hierarchie byla
převrácena naruby. Potvrdilo se, že literární struktura s její hierarchií hodnot a norem, s rozvrstvením
funkcí estetických, poznávacích a zábavných, tendencí avantgardních a tradičních, žánrů náročných a
oddechových, je velmi křehká stavba. Řád hodnot,
budovaný po desetiletí a staletí, byl během 1-2 let
nemilosrdně rozvrácen. Na místo lidské slušnosti,
věcnosti tolerance, úcty k hodnotě díla a přesvědčení
druhého, nastoupila lživá koncepce tzv. normalizace
a bezpodmínečný souhlas s ní. Byla formulována
v ,JPoubeni z krizového období", nejkurióznějším
falzifikátu českých moderních dějin: Kdo nesouhlasil s okupací, která měla potřít kontrarevoluci, jež
v zemi neexistovala, byl označen za ,,pravicového

0portu nistu", umlčen nebo donucen k odchodu. —
Tak odešli po kratší či delší době i spisovatelé
J. Škvorecký, V Linhartová, M. Kundera,J. Kolář,
tak byli „odsunuti" P. Kohout, J. Vladislav,
O. Filip, J. Gruša i desítky dalších autorů, kteii
rozvinuli plně své dílo až v emigraci. — Nový Svaz
spisovatelů, který byl po delším váhání ustaven,
sdružoval — až na několik výjimek — především
průměr a podprůměr, nahrazující nedostatek talentu
ochotou sloužit a udílet si vzájemně tituly a řády.
Novým a v tomto rozsahu nebývalým jevem byl
vznik a rozvoj paralelních struktur tak zvané nezávislé kultury. I nositel Nobelovy ceny za literaturu
básník Jaroslav Seifert „uveřejňoval" nové sbírky
nejprve ve strojopisné edici „Petlice11, redigované
Ludvíkem Vaculíkem. Tato řada, která není zdaleka
jediná, přinesla již přes 200 svazků, svou hodnotou
často převyšujících úroveň novinek oficiální literatury. Důležitě je i to, že svazky edice „Petlice" a
dalších strojopisných řad jsou postupně ve výběru
vydávány v exilových nakladatelstvích „Sixty-eight
Publishers" Toronto a „Index" Köln. K jejich shromažďování a zpřístupňování bylo založeno Dokumentační středisko české nezávislé
literatury
v Scheinfeldu v Německé spolkové republice. Roste
1 význam periodik v samizdatu, nahrazujícím neexistující časopisy.
Zastavím seještě krátce u osudu čtyř z nej významnějších prozaiků soudobé české literatury. — Josef
Škvorecký vydal v roce 1958 román „Zbabělci",
který byl pohledem příslušníka tzv. jazzové generace
na konec okupace a osvobození republiky sovětskou
armádou, zbaveným ideologického přikrašlování
skutečnosti. Jeho román byl stranickou kulturou odsouzenjako pomluva a urážka hrdinů odboje; vedení
nakladatelství, které jej vydalo, bylo vyměněno, ale
autor románu se stal rázem nejpopulám ějším prozaikem své generace. V roce 1968 byl na studijním
pobytu v USA a Kanadě a když mu nové vedení státu
odmítlo prodloužit pobyt, stal se profesorem na univerzitě v Torontu. Založil se svou ženou v Torontu
nakladatelství české nezávislé literatury „SixtyEight Publishers", které vydalo nejen nejvýznamnější novinky české beletrie posledních dvaceti let, ale
i „Slovník českých spisovatelů" (Toronto 1982),
kteří nesmějí ve své vlasti publikovat a přehled
„Česká literatura 1785 - 1985 " od A. Měšťana, přinášející první nezkreslenou orientaci v poválečném
vývoji české literatury. Škvorecký vydal v emigraci
své velké generační romány „Mirákl" (1972) a
„Příběh inženýra lidských duší" (1977), které jsou
shrnutím jeho životních zkušenosti s „reálným socialismem" i s realitou emigrace. V Praze strká literární kritika před jeho dílem i před činností jeho
nakladatelství, vydávajícího i pražské autory —
vcelku již na 200 svazků — hlavu do písku jako
pštros a zamlčuje vůbec jeho existenci.
Milan Kunáevapublikoval roku 1967 román ,,Zert"
a stal sejim u mělecky n ejp řesvědčivějším ana ly tikem
atmosféry stalinismu a bezpráví padesátých let v Čechách. Po srpnu 1968 byl zbaven docentury na filmově fakultě FAMU v Praze, kde po léta přednášel
dějiny literatury a další dva romány, které napsal,
„Zivotje jinde" a „ Valčík na rozloučenou", nesměly
být v Cechách vydány — vyšly s velkým úspěchem ve
Franciu Roku 1973 mu bylo dovoleno vycestovat do
Francie na pozváni univerzity v Rennes, kdepřednái
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šel o literatuře. Když vyšel francouzsky jeho další
román „Kniha smíchu a zapomnění", v němž se
umělecky vyrovnal s morální bídou tzv. „normalizace \ byl zbaven československého státního občanství. Dnes žije v Paříži a patři k nejvýznamnějším
představitelům středoevropské románově tradice.
Praha zůstává jedním z posledních měst, kde nesmí
být vydáván a nesmí se o jeho díle seriózně psát, na
rozdíl např. od Varšavy nebo Bělehradu.
Bohumil Hrabal psal až do svých padesáti let své
textyjen pro úzký okruh přátel Jeho prvotina byla již
koncem padesátých let vysázena, ale její sazba byla
rozmetána. Teprve v šedesátých letech se stal „objevem' české prózy knihami, které napsal již o desetiletí dříve. Po ruské okupaci 1968 šly dvějeho knihy
opět do sběrny starého papíru, kde autor sám dříve
pracoval Psal opět pro „samizdat'1 svá vrcholná díla
plná nenapodobitelné evokační síly — mimo jiné
i meditaci o ničeni knih „Příliš hlučná samota"
(1976). Roku 1975 uveřejnil týdeník „Tvorba"
Hrabalovu „sebekritiku"; stylová analýza tohoto
textu, kterou podala S. Roth ve své hrabalovskě
m on ograßi „Laute Einsam ke it und b itteres Glück"
(Slavica Helvetica, Bern 1986) prokázalat že jen
polovinu napsal autor; druhá polovina byla dopsána
redakci Od té doby smí publikovat část svého díla
v P raz e, a ví ak v podobě, k n epoz nání o kleštěn é cenzurou a autocenzurou. V autentické podobě koluji
dál jeho texty jen v samizdatu a jsou vydávány v zahraničí. Ijeho velká autobiografická trilogie,,Svatby
v domě", „ Vita nuova" a „Proluky 'vyprávěná
ze
zorného úhlu jeho ženy, původem Rakušanky, po
roce 1945 perzekuované, vyšla jen v Torontu vSixtyEight Publishers (1987). Je v ní zachycena i ruská
okupace 1968 a Hrabalův šok z nového policejního
teroru a vandalského ničení kultury. Ani o této autobiografii 75letého autora, přijatého mezitím s rozpaky do Svazu spisovatelů, se nesmi domácí čtenáři
nic dovědět.
Pavel Kohout, známý spíše jako dramatik, jemuž
československé úřady zabránily v návratu do Prahy
z pobytu ve Vídni, kde nyní žije a působí, vydal i dvě
knihy autobiografických próz, „Aus dem Tagebuch
eines Kontrarevolutionärs" (1969) a „Kde je zakopán pes" (1987). Je v nich dokumentárním způsobem zachycen přerod dřívějšího básníka režimu v kritického obhájce lidských práv a svobod. Zejména
druhý díl přináší ve formě autentických vzpomínek
mnoho svědecky cenného materiálu k pochopení
mentality „normalizačního" režimu posledních 20
let v Čechách. Forma poutavého vyprávění napínavého kriminálního příběhu konßiktu s Bezpečností,
vrcholícího otrávením miláčka rodiny, Kohoutova
psa, vyvolala ovšem diskuse o umělecké kvalitě textu.
Domnívám se, že kdyby kritika respektovala zvolenou žánrovou rovinu poutavého čtení, odpadly by
i výtky stylové povrchnosti. — I Pavel Kohout zmizel
ze všech slovníkových příruček v Praze, ačkoliv
v padesátých a šedesátých letech patřil k nejpopulárnějším postavám českého literárního života.
O několikaletém věznění dramatika V ácl ava
Havla a o po desetiletí trvajícím policejním dohledu,
jemuž je nepřetržitě vystaven prozaik Ludvik Vaculík, dokreslujícím obraz
„kulturnípolitiky"posledních dvaceti let v Praze, se snad nemusím ani podrobněji zmiňovat;přesvědčivé svědectví o nich podávají
Havlovy „Dopisy Olze" (Toronto 1985) a Vaculíkův

,,Český snár ' (Torvnto 1983), umělecké vrcholy díla
obou autorů, v Praze ovšem pečlivě utajované,
Tyto skutečnosti dokládají umělé a tragické rozštěpeni české literatury na dvě vzájemně izolované
části, které se rovná neproniknutelnosti berlínské zdi
a je stejně nepřirozené. — V Praze vychází např. po
léta výborně redigovaná revue „Světová literatura",
založená před lety Škvoreckým a Řezáčem, z níž se
čtenář může dovědět pohotově o významných novinkách soudobé literatury nejen evropské a americké,
ale i méně známých literatur třetího světa, Tentýž
čtenář se však nemůže a nesmí dovědět, že v Praze a
Brně žyí a píši tak významní češti spisovatelé jako
Havel, Vaculík, Trefulka, Pecka, Šiktanc, Ktiseová,
Ka ntů rko vá, Pro cház ko vá, stejn ějak ose do nedá v na
nesměl seznámit s novými knihami Seiferta, Skácela, Mikuláška a Hrabala. O tom, že v zahraničí
ú spěšn ě tvoří Ku n dera, Ko h o u t, Škvo řecký, G ruš a a
desítky dalších ani nemluvě.
Tato velká schizofrenie svědčí především o zoufalé
nekultumosti soudobého vedení v Praze, které se po
období trapného vyčkáváni slovně přihlásilo k novému Gorbačovovu kursu, ale v praxi dělástále pravý
opak. Je pochopitelné, že síly, které se dostaly k moci
tím, že na Brežněvův rozkaz zardousily Pražské jaro,
mohou po dvaceti letech z těží změnit své zaběhnutě
neostalinskě praktiky administrativního
komandováni a policejního šikanování. Mašinérie strukturního násilí běží dál navzdory krásným proklamacím
a drobným kosmetickým úpravám. Její zastaveni by
vyžadovalo odchod okupačních vojska výměnu vládnoucí garnitury od shora dolů a rehabilitaci všech
diskriminovaných a ze země vyhnaných občanů. Na
to je zatím málo naděje.
Ale již dnes je třeba uznat nesporný fakt, že tak
malá středoevropská literatura jakou je literatura
česká si nemůže dovolit přepych izolace od Evropy a
rozdělení na dvě části, na sféru literatury oficiální a
na neoficiální literaturu domácí a zahraniční.

Jiří Hanák

Zemřel první český nositel Oscara
Před 40 lety, tedy v roce 1948, byl cenou Americké
filmové akademie, známou pod jménem Oscar, poctén
tehdejší člen Dismanova dětského rozhlasového souboru, dvanáctiletý Ivan Jandl. Americký režisér Fred
Zinneman si ho vybral do filmu ,?The Search", v čes-j
kém překladu „Poznamenaní". Sledoval osudy
malého českého chlapce, zavlečeného okupanty duí
Německa, a putujícího po německé kapitulaci z místa
na místo, dokud se jej neujme americký voják. Společně s Jandlem dostal v roce 1948 další cenu za herecký
výkon v tomto filmu Montgomery Clift, který hrál
vojáka. Fred Zinneman dostal cenu za režii a další
Oscary byly uděleny scénáři a hudbě filmu.
Magie osudové osmičky v českých dějinách sí i
v tomto případě zahrála svou roli. Film „Poznamenaní" mél v Československu kratinký život. Po premiéře na mezinárodním filmovém festivalu v Mariánských Lázních zmizel v propadle zatracení.
Jandl si — bylo to po únorovém převzetí moci komunistickou stranou, nesměl cenu ani vyzvednout. Pozvali
ho do budovy Čs. státního filmu v Jindřišské, s úsmé-
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vem mu oznámili tu novinu a ukázali na dveře, za
kterými jej čekali dva pánové s pozváním do Hollywoodu k převzetí ceny; Pak mu úředník přátelsky
položil ruku na rameno, poněkud přitvrdil hlas a poradil mu, že musí pozvání s díky odmítnout. K této
přátelské radé neméně přátelsky připojil, že není
možné, aby Ivan přijal pozvání, které přichází od
imperialistické země, že jeho přijetí by znamenalo
zradu, protože se za nim skrývají protičeskoslovenské
zájmy a záleží teď jen na Ivanovi, jak se rozhodne.
Kdyby přijal, bylo by jen jeho vinou, že by se za trest
přihodilo jeho tatínkovi něco strašného. Ivan, bledý
strachem, šel do vedlejší místnosti, kde řekl svoje ne.
Přesto, nebo možná proto, že nesměl do Hollywoodu, pršely na jeho adresu dopisy obdivovatelů z celého světa, společné s nabídkami filmových rolí. Ivan
sám neodmítl: udělal to za něho
státní film,
s tím, že chlapce čeká řada rolí v českých filmech.
Opona zapomnění se začala spouštět. Ivan dostal jen
dvě role v „Zelené knížce" a roličku ve „Svědomí". Po
těchto dvou filmech se za nim zavřela voda. Mezitím
dospěl, hrál dva roky v Kladenském divadle, pak pracoval v ústředí Klubu čtenářů.
Prošel během svého života řadou povoláni, byl autobusovým průvodčím, telefonním technikem, výtvarným
redaktorem, rozhlasovým hlasatelem. Za svou novinářskou práci dostal Zlatý glóbus, cenu akreditovaných novinářů.
Neznal jsem Ivana Jandla, prohodil jsem s ním jen
pár slov. Ale protože to stačilo, abych na něho nemohl
zapomenout, chtěl jsem ho — z Londýna — požádat,
zda by byl ochoten o svých zážitcích veřejně hovořit
v interview pro české vysíláni. Tím se také mělo vzpomenout čtyřicátého výročí udělení prvního Oscara,
který putoval do českých rukou. Získal jsem Jandlovo
telefonní číslo. Volal jsem ve dne, zkoušel jsem ho
budit v noci. Nikdo, v žádnou denní ani nočni dobu,
sluchátko nezvedal. Podařilo se mi tedy získat číslo do
podniku, kde byl obchodním inspektorem. Zdravý
ženský hlas mi na mou žádost, jestli mohu mluvit
s panem Jandlem, odpověděl: „Ale pane, to nevíte, že
je už od prosince po smrti ?"
Bylo mu 51 let. Nejsem si jist, jestli jeho památky
někdo v Československu veřejně vzpomene. Jsem si
jist jen jedinou věcí: vzpomene-li někdo přesto, nebude
smět veřejně říci všechno, co o prvním českém nositeli
Oscara ví.
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Repertoár filmových týdnů socialistických zemi se
stále zhoršoval, vztah našeho diváka kjejich kinematografu se vyznačoval stále silnější ironií, a vznikala
přirozená otázka: proč nám nabízejí filmy, které
vyvolávají — mírně řečeno — rozpaky?
Odpověď je jednoduchá: Pořadatelé těchto týdnů
měli dostatek času, aby se seznámili takříkajíc
s „ vkusem zákazníka". Filmy s ostrou sociální tématikou — nelze! Problematika mládeže — jenom
mírně, bez zbytečnépřepjatosti. Filmy, líčící situaci,
vyvolanou obdobím kultu osobnosti— vy jste se snad
zbláznili! Filmy s erotickými epizodami — to není u
nás zvykem. Komedie — dobrá, ale nesmíme se smát
palčivým problémům ...
Jenže — ejhle, zázrak! — v roce 1987 se ,,vkus
zákazníka" proměnil, a dlouholetá trpělivost těch,
kdo bez ohledu na všechno věřil v socialistickou kinematografii, byla nakonec odměněna. Velkolepý jugoslávský týden, promítání filmů mladých polských a
maďarských režisérů, retrospektivy filmů Umberta
So lase a Mik lose Jancso . ..
To všechno však zastínila grandiózní přehlídka
filmů, vyrobených v československém studiu Barrandov. Celý měsíc se v moskevském kinu Praga ukazovaly filmy, které objevily divákům dříve neznámou
kinematogrqfii.
„Jak to — objevily?" — slyším teď docela přirozenou otázku. „Jaká neznámá kinematografie? Cožpak nevidíte plakáty kin? Je na našich plátnech málo
československých filmů?"
Mnoho. Velmi mnoho. Problém je jen v tom,
jakých. Vždyť i mezi filmy, předváděnými v kině
Praga a v arbatském videosalónu (dohromady to
bylo přes padesát filmů), bylyfilmy, jejichž nepřítomnost na této přehlídce by — jak se mi zdá — nebyla
žádnou velkou ztrátou.
Myslím si, že nikdo nebude popírat nepochybně
komerční kvality filmu Jaroslava Soukupa „Diskopříběh". Mládežnické rytmy diskotéky, živý půvab
mladých herců, běh nahého hrdiny po
náměstí...
v Československu byl o tento film velký zájem. Je
třeba jej co nejrychleji koupit — ať pěkně vynáší
i u nás. Ale co má co dělat na retrospektivní přehlídce, to znamená seznamování s úspěchy národní
kinematografie? Vždyť podobně diskopříběhy se pravidelně vyprávějí ve filmovém světě, a přitom s velkou obratností a pohotovosti!
Soukupova tvorba byla zastoupena ještě jedním
filmem — zdařilejší variací na mládežnická témata
pod názvem ,JLáska v pasáži". Problémům mladých
lidi je věnován i film Karla Smyczka „Proč?", který
byl promítán ne jeden, jak bylo stanoveno, nýbrž tři
dny—tak velká byla snaha našichfilmových příznivců vidět film, který otazníkem v názvu, některými
obraty námětu a hlavně autorovým znepokojením má
blízko ke znamenitému filmu Juríse Podniekse „Je
snadné být mladým?"
Představme si tuto situaci' Někde za hranicemi
probíhá velká přehlídka sovětských filmů, vyrobených po válce. Na programu je například „Nejkou-

zelnějši a nejpřitažlivější'\ ale není tam „Ivanovo
dětství" a „První učitel".
Je těžké si to představit? A zatím se s barrandovskou přehlídkou stalo něco podobného. Zatímco do
programu zařadili dva filmy Jaroslava Soukupa,
organizátoři nenašli místo ani pro jeden film Eva Ida
Schorma. Od roku 1971 nepracuje ve filmu, ale proto
ještě jeho filmy ze šedesátých let nejsou o nic horši.
A když už je řeč o tématu „mládež", nebylo by
správné předvést v rámci retrospektivy Schormův
film „Pět holek na krku"? A zdá se mi, že bez
„Odvahy pro každý den" bude jakákoli přehlídka
poválečných československých filmů neúplná...
Film „Dobré světlo" z roku 1985 měl v „Praze"
obro vský ú sp ěch. Tato popu la rit a však m ělaz vláštn i
důvod. Film vypráví o amatérském fotografovi, který*
tím, že nejen fotografoval nahou ženu, nýbrž se i
odvážil vystavitfotografie na veřejné výstavce, vyvolal
skandál v malém provinčním městečku. Šosáci se
pohoršili, obvinili mistra z plakátování vlastního
sexuálního života, neposvěceného zákonem, a naivní
podivín, který se snažil vzbudit v lidech krasocit,
musel městečko opustit.
S „umravnělými" maloměšťáky se solidarizovala
i naše nákupní komise, která navštívila Československo. Nekoupila „Dobré světlo" pro sovětskou
distribuci. Jak bylo formulováno negativní rozhodnuti, není těžké
uhodnout...
„Dobré světlo" je film o netoleranci a konzervatismu, o tom, že většina nemá vždycky pravdu, a
o těch, kdo bez ohledu na zaslepenou nenávist okolí
háji svůj pohled na věci. Jisté skandŮlnosti námětu
bylo Kachyňovi třeba, aby vyhrotil společenskomravní konflikt, a je škoda, jestliže náš divák, který
bral pokladny kina Praga útokem, to nepostřehl.
V tvůrčím životopisu Karla Kachyni je nemálo
filmů, ve kterých je autorovo zneklidnění nad moráln ím i pro cesy, probíhajícím i ve společn os ti, vyjádřen o
mnohem pragnantněji. Individuální lidský osud je
v nich mnohem úžeji spjat s osudem národa a státu.
„Ať žije republika!" a „Noc nevěsty", „Vánoce
s Alžbětou" a „Směšný pán"...
Není snad nepřítomnost těchto důležitých filmů na plátně Pragy
vysvětlována minulými prohřešky už dávno zesnulého
scenáristy Jana Procházky? Proč neakceptování politických názorů umělcových má nevyhnutelně za
následek zákaz promítání všech jeho filmů? Vždyť
podobná praxe přináší vážnou škodu představě zahraničního diváka a vývoji národní kinematografie.
Vůbec se domnívám, že přišla doba, kdy je třeba se
po kát za nespravedlivý vztah k československému
filmu šedesátých let. Tehdy, před čtvrt stoletím, nám
zdaleka neukázali všecko z toho, co bylo nutné vidět.
Potom prohlásili, že celá tato kinematografie byla
škodlivá a závadná. A vposlední době se tvářili, jako
by vynikající československé filmové umění šedesátých let vůbec neexistovalo.
Hlavní zásluha barrandovské přehlídky spočívá
v tom, že milovníci filmu poprvé mohli svobodně vidět
filmy, o kterých seještě před dvěma lety nikdo nesměl
ani zmínit.
A ukázalo se, že dříve než sestál vynikajícím americkým filmařem, byl Miloš Forman (to jsou věci!)
znamenitým režisérem československým. A ujasnili
jsme si, že ani ne tak román Keňa Keasyho, jako
spiše barrandovské filmy Formanovy nám pomáhají
postihnout podstatu fenomenálního úspěchu „Letu

nad kukaččím hnízdemA
pojednání vzájemných
vztahů talentu a skutečnosti, talentu a společnosti,
talentu a moci, které tak mocně zapůsobilo na diváky
filmu „Amadeus"? Nerodily se snad myšlenky o nezávislosti a nepostižitelnosti tvůrčího procesu, o
absurdnostipovýšeneckého řízení uměni, ze samotné
umělecké podstaty pražských filmů Formanových a
jeho mladých kolegů z „československé nové vlny"?!
Věra Chytilová. Do roku 1987 bylo toto jméno
známo sovětským milovníkům filmu jen z filmového
tisku. A teď se objevily na plátně Pragy „Sedmikrásky", hlavní film Chytilové. Dívám ses agresivní
ostražitostí. Čekám, kdy se ozvou úsměšky, pokřikování, podupování a kdy začne hromadný odchod ze
sálu. Brzy však se ukazuje, že tyto obavy jsou zbytečné. Náš dnešní divák rychle přijímá neobvyklé
podmínky hry.
A na plátně ztřeštěně vyvádějí dvě děvčata. Řádí
tak, že se sol idn iho,poz it ivn i ho člo věka prostě z m o cňuje bezradnost. Režisérka ve spolupráci s kameramanem Jaroslavem Kučerou a výt varn icí Ester Kru m bachovou nejen neodsuzi{je přehánějící hrdinky, nýbrž
řádí spolu s nimi. A popravdě řečeno, analogií tak
velkého kinematogrqfického chuligánství v dějinách
filmu není mnoho. Experimentů s barvou, zobrazováním a dramaturgií je tu tolik, že přechod kvantitativních změn v uměleckou kvalitu probíhá přímo před
očím a. Op ojný, z á vrať vyvolá vající film o vý avantgard ismus Chytilově je přímým pokračováním hledání francouzských avantgardistů dvacátých let,
experimentů Věrtova a Godarda. Tento film však
nebyl natočen kvůliformálním rafinovanostem. Extrav aga ntni forma z n am en itě vyja dřuje a u torčin vz ta h
k šílenému světu, který se neúprosně žene do katastrofy. S takovým přístupem ke skutečnosti je možno
nesouhlasit. Je možno s ním polemizovat. Avšak ne
tak, jak se to u nás dělalo před 20 lety. Člověku je
hanba, vzpomene-li si na to.
Jiří Menz el. Chcete-li pochopit český náfodní charakter, podívejte se na jeho filmy. Občas budou
vyprávět o věcech poměrně smutných, dokonce i tragických. A však ani vjednom filmu se nikdy nesetkáte
s nevraživou intonací. Nikoli hněv, nýbrž smutná
ironie pomáhají Menzelovým hrdinům překonávat
údery osudu, dopadajícího na člověka, skupinu lidí
nebo celý národ. Zdá se mi, že těch, kdo ubližují
Menzelovým hrdinům, musí na celý život zůstat pocit
nenapravitelné viny, bolesti, podobné té, která pronásleduje člověka, který náhodou zabil vlaštovku
nebo stoupl na krásný kvítek.
Patriarchu československého filmu Otakara Vávru
známe hlavně z velkolepých epopejí, které natočil
v polovině sedmdesátých let. Retrospektiva nás seznám ila s docela jiným Vávrou. Ve filmu „Zlatá reneta"
je jemným psychologem, £ bystřenéprociťujícím plastickou podstatu filmu, režisérem, který dramaticky
zhodnocuje důsledky vlivu historických kataklysmat
na lidskou osobnost. Ve filmu „Kladivo na čarodějnice", který spatřil světlo světa v roce 1969,
přechází drama v děsivou, strašlivou tragédii. Materiály proslulých „procesů proti čarodějnicím" se
staly podkladem nadčasového filmového podobenství,
jednoho z nejpesimističtějších v celých dějinách kinematografie. Jsme však Vávrovi vděčni zá tento pesimismus, nem ilosrdně odhalující mechanismus, jehož
pomocí za všech dob probíhá boj proti lidem jiného
smýšlení.

89

Díváš se dnes na československé filmy a bezděky si
všímáš jejich udivující podobnosti se současnými
filmy sovětskými. Je těžké nepostřehnout blízkost
názoru Miloše Formana na žiyot a umění ve jilmu
„Hoří má panenko" a Eldara Sengelaji v „Modrých
horách". Hlavní hrdina filmu Hynka Bočana „Nikdo
se nebude smáť' (v rámci retrospektivy nebyl uveden)
je přímým předobrazem Buzy-kina z „Podzimního
maratónu". Film Ivana Passera „Intimní osvětlení"
(v rámci retrospektivy nebyl u veden)připomíná loselianovo „Pastorale". V „Kasařovi" Valerij Ogorodnikov zřetelně citujeJilm Miloše Formana „Konkurs".
„Kurýr" Karena Šachnazarova se téměř do podrobností přidržuje Formanova „Černého Petra". Moli utná freska Františka Vláčila „Markéta Lazaro vá''

MILAN JUNGMANN

Pavlíčkův pokus
o sebepochopení
Dramatik František Pavlíček (1923) se v úvodní
větě své prozaické prvotiny Konec patriarchátu (edice
Petlice, 343 stran strojopisu) vyznává, že k jejímu
napsáni ho přiměly krásné paměti pana Václava M.
Havla. Chtěl po jejich vzoru zaznamenat alespoň
„pár vzpomínek" na osudy své rodiny, žijící v malé
valašské vesničce Lukovu, proto jí dal podtitul
„Stráň ky z mě lu ko vské kro n iky''. Po m ěrně brzy zjistíme, že nepůjde jen o kronikářství v běžném smyslu a
že název zbytečně nesignalizuje náročnější záměr;
Paměti pana Václava M. Havla byly zřejmě jen
posledním popudem, který posléze uspíšil rozhodnutí
vrátit se v duch u „ke kořenům", z nichž vy pra věč
vyrostl a na něž jaksi jako mnozí z nás v zmateném
světaběhu pozapomněl, a teď v úsilí zvládnout zvraty
vlastních i celospolečenských osudů šije chce znovu
objevit a zhodnotit jejich zasutý „iracionální1' význam.
„Minulost se mi zdála odbytou věcí," zní Pavlíčkovo klíčové přiznání na počátku textu a je to zároveň poznání vlastni mladistvé pošetilosti, z něhož teď
vydatně čerpá materiál jeho nemilosrdná sebeironie.
Usmívat se v zralém věku jinošským pošetilostem
není ovšem žádný velký intelektuální výkon, ve většině
případů to bývá příznak rezignujícího tzv. zdravého
rozumu. V Pavlíčkově difamování sebe sama jde
však o něco závažnějšího : návrat k té „odbyté věci",
pro nty' totožné s pojmem patriarchát, mu v plné míře
ozřejmil devastující sílu „uhlířské viry"popírající ve
jménu pokroku význam a smysl tradice, v/n>pohrdající ,, do brým starým " (AI Matuška), řádem dá vně
uspořádanosti a dobrovolně přijaté životní kázně.
Člověk se obvykle ohlédá zpět, když si uvědomuje, že
už nebude s to zasahovat do běhu věcí příštích. Ale
táže se tím taky po něčem důsažnějším, nechce jenom
v údivu kroutit hlavou nad svým blouděním a naivitami. hledá odpověď na otázku, kdo vlastně byl a kdo
je. AniPavl íček n em in i nos ta Igicky vzý vat m inulost
jako šťastný „zlatý věk" jen proto, že zamítl vidinu
„zlatého věku", jenž se má uskutečnit v blízké budoucnosti Uměleckým oživením minulosti své, svého
rodu a někdejší vesnické pospolitosti dochází k pokornému zjištění, že minulost vládne podivnou mocí :
nezvána nevolána dá o sobě pojednou vědět a člověk
má v tě chvíli náhle zjitřené smysly pro to, co mu dříve
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se točila sou časně s „Andrejem Rubljovem", a styl istiká těchto filmů a životni filozofie jejich autorů jsou
překvapivě podobné. A cožpak tragické narážky
„Kladiva na čarodějnice" nás nepřivádějí k „Pokání"?
Z toho plyne, že teze o podobnosti v rozvoji socialistické kultury není jen pěkným heslem. Podobnost
skutečně existuje! A není už proto na čase přistoupit
ke konkrétnějšímu studiu tohoto jevu?
To je úkol nejen a ani ne tak uměnovědný. Vždyť
podobnost kultury, jak si lze snadno dovodit, je
jenom odrazem podobnosti společensko-politických
situací. A ta skutečnost, že v různých státech podobné situace dozrávají v různých historických obdobích,
činí srovnávací analýzu ještě poutavější a poučnější.
(S ovčtskij ekran 8/88)

unikalo, slyší mementa z dávna, jimž nedopřával
sluchu. Od úvodního klíčového přiznání proto v melodii celého vyprávěni zni
kontrapunktickýpoznatek
zmoudřelého životního podzimu :
„Každému jindy přijde okamžik, kdv si začne uvědomovat hlubinnější spojitost prožívané chvíle s časem
dávno minulým" (s. 341).
A tak Pavlíčkovo navracení „ke kořenům" ústí
v přesvědčení, že každé překotné porušení odvěkého
řádu hrozí člověku nebezpečím ztráty identity, a
poznáním, že člověk má na světě odpovědnost za sebe
sama i za své bližní. Úsměvné kronikářské vyprávěnky se zdánlivě nevýznamným líčením rodinných
vztahů, chlapeckých zážitků či vesnických obyčejů
nám kladou ve své většině vážnou otázku: je naše
minulost jenom uplynulý čas, jenž se nás už ničím
nedotýká, nebo je to duchovní a citový základ osobnosti, o nějž jsme opřeni po celý život ? Reflexe nad
tím, jak křehká a snadno roztřištitelná věcje tradice a
jak svůdný a klamný je pokrok, úvahy o tom, jak
smutné důsledky pro společenské klima má dnešní
etická lhostejnost lidí rezignujících na historické
sebepoznání tvoři myšlenkovou klenbu nad nejzdařilejšími, rozmarně laděnými povídkami Pavlíčkova
souboru, jejichž dějový rámec je uzavřen odjezdem
do Prahy v květnu roku 1945.
Malý František, ale hlavně jinoch František byl
„nepodara", nepotatil se, byl, Jiný", lišil se, z duše
nenáviděl dřinu kolem chalupy a táhlo ho to ke
knihám a k divadlu. Vzoryjeho dětství ajinošství byli
nejprve pan farář a potom pan učitel, lidé osvícení,
vzdělanci stojící jaksi nad prostými vesničany. Byl
snad vyšinutý už svou touhou po vzdělání a prahnutím po čemsi „ vyšším " ? Nakladl si snad osidla už
tím, že se chtěl vymknout z předurčeného údělu chalupníka ? Zqjisté nikoli. Mladistvá potřeba vzdělanosti a vyniknutí byla zdravá a požehnaná, nebylo
v ni nic z odrodilstvi. Na cestě za svým snem musel
jako všichni mladí lidéjeho původu, temperamentu a
ustrojení vydat mnoho energie, vy vzdorovat si svůj
životni cil a přinést mu lecjakou oběť. Jenže dnes už
taky ví, žejeho další myšlenkový vývoj a vývoj mnoha
intelektuálů první generace poznamenalo osudové
nedorozumění: chtěli mít budoucnost radikálně odlišnou od minulosti. Z hlediska pokroku, na který
přísahali jako na svátost, byly staré časy se svou
bídou a sociálními křivdami zavrženíhodné, tvořily
překážku osvícenější a spravedlivější společnosti
zítřka. Všechno kolem člověka, ba i uvnitř něho jako
by vyžadovalo přehodnoceni.

Pavlíček nás teď chce důrazně přesvědčit, že tento
hřích mládí definitivně zavrhl, a tak trochu provokativně prohlašuje : „kde začíná pokrok, tam končí tradice. Jsou to nepřátelé na život a na smrt" (s. 292).
Říká to arci vylehčeně a úsměvně po vylíčeni zániku
kadibudek na hnojištich v poválečných letech, kdy
také vzala za své epocha patriarchátu, už předtím
hrozivě narušená nástupem industriálni baťovské éry
v nedalekém Zlíně. Když ale posléze uzavírá své
vzpomín ání a klade si otáz ku, kdy i e vlastně skončily
patriarchální doby uspořádaného života, v němž
rodová moudrost čerpala z kontinuity ověřených
názorových postojů, takže lidé bez povinného uvědomováni chápali odpovědnost za zachování života i
závaznost lidského přebývání na zemi, když tedy
uzavírá své vzpomínáni, formuluje svou zkušenost už
s patřičným nadhledem :
„Na které stránce končí starý podlý svět, za jehož
zhynutí plédoval v mladém věku se svými sociálně
demokratickými souvěrci můj tatínek stejně jako za
čtvrtstoletí potom já ?A skončil on vůbec ? Z dá se mi,
že kořeny patriarchálního světa kdesi v hloubi přežívají, aspoň to moudré z nich, to svědomité a lidské.
Nic není navěky a nic na světě se neztratí" (s. 334).
Neztratí se tedy beze zbytku ani tradice svářící se
s pokrokem. Mizí její vnější formy a projevy, a protože rozrušená lidská společnost za ně nenachází
náhradu, neví si se sebou rady a ve svých citlivých
mluvčích hořekuje nad krizi mravních hodnot a ztrátou důvěry v sebe samu. Vzpomínání na někdejší
samozřejmouzakořeněnost člověka v úzkém rodinném,
rodověm čivesnickém společenství by bylopřece marným mrháním energií, kdyby se přitom nedala nalézt
nějaká hodnota platná i dnes, kdyby se odtud nemohla
ozvat výzva koně moudrosti, svědomitosti a lidskosti,
výzva k pokoře před tím, co stvořily generace dědů
a otců.
V synových vzpomínkách je otec přísný, tvrdý život
si na něm vynucuje tvrdé východně metody, nelaská
se s dětmi, vyžaduje od nich plněni povinností jako
samozřejmost a nezná slitování, tresty nepromíjí,
Z dnešního pohledu v něm byl leckterý rys, kterým
měldaleko k dokonalosti lidské i rodičo vskě. Proč ale
přesto byl pro syna autoritou, s níž se později jeho
horkokrevná a tvrdohlavá nátura tak často střetala,
proč i nyní se v zpětném pohledu jeví synovi jako
moudrá, poctivá a spravedlivá hlava rodiny ? A proč
dokázal on, prostý drn o hryz, a nikoli syn, vzdělanec
už protřelýPrahou, rozpoznat v osudové chvíli roku
1948 hrozbu nesvobody ?
Odpověď na tyto otázky není shrnuta dojed ně věty.
Je obsažena v úhrnu celého textu, v tom, jak Pavliček
pojal svůj úkol; jak návratem „ke kořenům, ze kterých rostl'', tedy přijetím morálky „lidí odpovědných,
zavázaných rodu, obci, národu, bohu". Jiný mi slovy,
sdílejí přesvědčeni, že etickou o třesenost dnešní společnosti nevyl éčíme anifolklórními tanci, anizpátečnickým staromilstvím, nýbrž úctou k nezadatelným
hodnotám každého jednotlivého člověka, respektem
vůči jeho potřebě rozhodovat o vlastním osudu. Jen
tak se může celému národnímu společenství vrátit
ztraceně vědomí osobní odpovědnosti i za věci veřejně.
Pavlíček psal své útržky vzpomínek, aby se dověděl, „kam se vrací" a co tam může nalézt. Uměleckým zpřítomněnim minulosti si ozřejmil hodnotové
jistoty, na nichž kdysi člověk budoval svůj neproblematický život v uzavřené vesnické pospolitosti. Dal

mu ten návrat do vlastních dějin taky návody Jak „si
zahdiť' život zproblematizovaný moderní civilizací
a vnitřně labilní nepoužitelností těchto starých jistot ?
nabízí nam takový návo dja ko čtenářskou o dm ěn u ?
Marně bvchom ho hledali. Velké ani naše malé
osobní dějiny nám nemohou dát uspokojivou odpověď
na otázku, co dělat dál, jak řešit stále nová životní
dilemata. Ale chvíle strávené v jejich hodnotových
dimenzích ho utvrdily ve vědomi, že člověk se může
vztahovat jen k nárokům vlastního svědomí,
ho nikdo nesejme odpovědnost za svět, i> němž žije a
žijeme, a le především že musí uznat jeho neproniknutelnost a podle toho jednat. Byly v něm bolesti, bylo
v něm zoufalství a byla v něm trápení. A bolesti, zoufalství a trápeni r něm budou i nadále. Ne nadarmo
jsou závěrečné pasáže knihy kaleidoskopem příběhů
a b izan lích osudů, ovanu tých záhadou smrt i a tajemstvím nepoznatelného. „Poučeni44 jak žít dál si tedy
vypravěč ani čtenář neodnášejí na dlani, uzrálo v nich
ale vědomí, že velké i malé dějiny jsou natrvalo uloženy v naší duši jako podivná iracionální síla a na léh a vě k n á m promlou v ají, a bychom přija li sv ůj lidský
úděl, napomínají nás, že není v našich schopnostech
dojít ke konečnému poznáni sebe sama i světa, že
nejsme s to vyřešit naráz a jednou provždy rozpory
života svého i společenského, a navíc nás varují před
hrozbou zoufalství z nicoty našeho bytí. Pavlíček
uzavírá své vyprávěni odstavcem, v němž shrnuje
výsle dky s véh o po kusu o sebepochop e n i výp ra vou„ ke
kořenům'' do vět plných pokory a ticha, jež jim propiijčily velkou emocionální působivost :
„Každý po svém se začleňujeme do rodiny dědů,
strýců, vnuků a otců. Nejenom vzpomínkami, také
jistotou, že všecko naše konáni staví lávku na obě
strany. Smrt přitom pozbývá cosi ze své nadřazenosti
a pustoš i vos ti" Nalézá své místo v řadě jako jedna
z nevyhnutelných bolestí a trampot pozemského živobytí. A to zase není víc než nitka ve spletitém tkanivu
rodů, ne víc než mimoděčné nahlédnutí do hluboké
tůně mezi dvěma břehy" (s. 341).
Tato útěcha z pochopeni naší omezenosti v čase
není výrazem fatalismu, nýbrž životní moudrosti, ke
které člověk dospívá až lidským uzráním. František
Pa vlíčeksekesvémuprozatérskému
debutu odhodlal
až po šedesátce. Nebylo to ale odhodlání ani náhodně, ani vynucené jen nemožností tvořit pro divadlo.
Jeho kniha je psána z naléhavé potřeby ozřejmit si
znovuprožitím dávných časů smysl života, zaslechnout hlasy předků i potomků, které k nám vznášejí
své požadavky. Je to kniha nehalasná, neokázalá,
nehýří vypravěčskou bravurou, užívá skromných, ale
čistých prostředků, nekoke tuje s hlub oko my siným
filozofováním", je především nezastřeně zábavná,
zabavující a úsměvná, poskytuje potěšení z četby, ale
přitom čtenáře nenápadně zasahuje svým vážným
podtextem, záměrem dopídit se pravdy o člověku.
Text má stylistickou uměřenost a vyprávění autorovu osobitou vervu a robustnost. Vnitřní klima
knihy, její poselství bych nejraději označil za cudně
patetické.
»

*

EVA KANTL

Kdo se bude kát
(Památce Pavla Wonky)
ného chrámu, prožije tyranovo posmrtné zavržení,
Je pro naše nejsoučasnější poměry výmluvné, že
svou hrdinskou roli mstitelky i pokání tyranova
gruzínský jilm Pokání jsme v Praze nejdřív mohli
vnuka. Film sice sugestivně líčí tyranovy zločiny a
vidět z videozáznamu amerických přátel, kteří se do
Moskvy dostanou snáze než my; film už byl dávno jím způsobené utrpení lidí, činy, jaké může odčinit jen
sovětským a světovým hitem, byl už poctěn i mezi- pokání, fakticky se ale ve filmu nekaje nikdo a taky
nikdo nepomstí smrt nevinných oběti: na konci filmu
národní festivalovou cenou, a naši filmoví distribuje jen tak ozdobený dort, přihlížející primitiv manžel
toři se stáleještě nemohli rozhodnout, jak jej uvést do
a tajemná žena, která se optá na cestu k chrámu.
kin. Při promítání, velice úzkostlivě dávkovaném, se
pak ukázalo, že českému vnímání se film nastavuje Poetikou založenou na symbolu umělec vyjádřil vylomenost světa: vinu i utrpení odnesl čas, kultura
spíš svou problematikou, než že by působil přímo
citově — tak jak se mu to dařilo v Sovětském svazu —, zůstává zplundrovaná, pokud za ni nemáme ten dort,
že tedy zaujal spíš svým druhým, vnitřním plánem,
cesta nevede k žádnému chrámu, lidé jsou pokoření,
než prvním plánem vyprávěcím. Film u nás vstoupil zlomení, a o své lepšípodobějen sní. Film je vytvářen
i do zralejší, avšak i do otrávenější atmosféry: obna- jako zrcadlení ve vodě, kdy však to, co romanticky osvožení tyrana, ničitele kultury i lidí, kteří ji tvoří, se
bodivě vyční nad hladinou, překvapivě pak ve voúe
nepocítilo jako palčivé novum, obnovená a dávno ododrazí reálnou pravdu upadlosti a smíření. Právě ale
halená kolektivní tyranie je v Čechách vnímána už
onen lom souběžných výpovědí, jedné romantizující,
jen jako únavná, jako někdo, kdo neumí odejít. Filmy
snivé a druhé reálné, dodává filmu jeho očistný
podobné výmluvnosti jako je Pokání se v Českoslovnitřní svár, divák se pozná ve zpodobené realitě a
vensku točily koncem šedesátých let, dodnes leží
může si uvědomit — se steskem nebo is odhodláním —,
zamčeny v trezoru distributorů — snad až na Skřinejen co ztratil, ale i co silného a osvobodivého mu
vánky na nití, kteří pronikli na video — a obávám se,
nabízejí scény vysněné.
že by u obecenstva utloukaného seriály falšidícími
K nám, kteří jsme si veřejně odhalování existence
dějiny dnes už stěží vyvolaly názorový výbuch;
tyranů, znásilňujících svět pod podobou jeho přetvokaždá doba má svou řeč, svá témata, své autory, a
řovatelů, prožili už v padesátých a šedesátých letech,
toto je historie; dnešnímu občanovi pro výsměch poa i k těm mladším, kteří nudné tyrany už odhalovat
stačí humor Smoljaka se Svěrákem anebo dráždivá
nepotřební, daleko naléhavěji, než fakt svobodného
líbivost střediskových vesniček. V dnešní nudě se taky
zobrazení diktátora a z něj odvozené možné dohady,
dá pochopit, kde se právě po dlouhém znudění Razda se to tu prolnul komunista Berija s fašistou
kousko-Uherskem vzala literární figura, jakou je
Mussolinim, hovoří to, co je ve filmu subtilnější,
Švejk: císař pán sám si žádal být zesměšněn, nikoli
skrytější; například onen příkrý kontrast dvou hrdinproklet. Přičemž plochost spotřebitelského času nečiných podob, oné vysněné, v bělostném romanticovládá jen české možnosti vnímání světa, nedávno
kém klobouku, statečné krásné svědkyně, předkládav německé televizi vysílali vážnou diskusi o tom, jestli jící soudu důkazy o diktátorových zločinech, a oné
může být Hitler zobrazován taky směšně; jedině
v závěru filmu, náhle zreálněné ošumělé ženy, přešlé
Claude Lanzmann, autor Šoa, řekl, že ne, všichni
mrazem i časem, u okna zdobící dorty na prodej. Ve
ostatní hájili právo Hitlera na směšnost. Průměrsložité struktuře Abuladzeho filmové řeči si hledáme
nost, která vždy znova zaplaví svět po prožitých
vnitřní výpověď toho dvojpřiběhu: že cenou za tykatastrofách, si nic tak vřele nepřeje, jako vyprázdranii nenípomsta, aleprávě pokání a že — což s předněný Čas; jen ať se neděje nic víc, než to, čeho se chozí myšlenkou souvisí — za největší zločiny se nenemusím zúčastnit Jen ať se nehýbá s ničím, co se mi
kají ti faktičtí viníci, ale lidé v těch věcech nevinní.
jeví jako má existenčni jistota.
V hrdinčině snění je to diktátorův vnuk, vtažený do
děje o vině tím, že na hrdinku vystřelil, a pro nás to
To režisér Tengize Abuladze si mohl pohrát s jedmůže být sám Abuladze, jehož instinkt umělce sáhl
ním z nejhlubších způsobů etické očisty, jaké zná
evropská civilizace od vzniku křesťanství. A jeho film
právě po potřebě pokání, hlubinném pocitu viny a hleje taky pozoruhodným svědectvím, jakou mají kředání způsobu její nápravy, jako po myšlenkovém
sťanství a křesťanská duchovní tradice úžasnou
ozvláštňění své výpovědi o tyranovi. Abuladze přiživotnost, když ve státě tak stroze založeným na
měl lidí, aby po filmu plakali, aby prožili hanbu viny,
bojovném ateismu sáhne umělec k dávné paměti a
možná rozplakal i různé malé tyránky; jeho smysl
pomocí duchovní hodnoty, poměrům už zdánlivě ci- pro realitu i jeho zkušenost s ní mu ale i pro sen
zím, pokáním, vyjádřipřevládqjicipocit
společenské
o pokání napověděly, že kát se za tyranii je v tyrachvíle. Abuladze si však s motivem pokání skutečně
nově zemi možné až po jeho smrti, až když se vina
jen pohrál, dokonce se dá říct, že právě o tom je ten
může veřejně zjevit, a tedy až když se za ni mohou kát
film: když v příběhu skutečný tyran, mqjíci na svě- ti jim.
domí zničeni chrámu i smrt hrdinčina otce, zemře,
Dar kát se, onu vůli i pokoru pohlédnout na sebe
hrdinka si v duchu, nad zdobením dortů, na něž
očima druhých lidi, či očima historického krachu
z cukrové polevy pleská jako ozdobu podobu zničeanebo božích přikázáni, je dán jen lidem ušlechti•
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lým, schopným rozpoznat nebezpečnost spáchaných
zločinů; těm tedy vlastně, kteří z hlediska věcné
spravedlnosti mají pokání nejméně zapotřebí. Ipro
Abuladzeho Jilm by věcná spravedlnost ještě tak
uznala, že mrtvola diktátora má být pohozena supům,
už ale pochybovačně by se optala, zda se musel pro
diktátorovy viny zabít jeho vnuk. Zpochybnila by
vnitřní logiku Abuladzeho příběhu, podle níž by bez
vnukovy smrti nebylo dosaženo diktátorova zneuctěni, logiku, jež podpírá myšlenku, že nikoli hrdinčina
pomsta, ale především vnukovo pokání si vynutilo, že
syn tyranovi odepřel lidskou poctu hrobu. Abuladzeho jilm vyslovil jednu z těch tajemných a přesložitých záhad světa lidí, tu právě, kterou objevilo a pak
i pěstovalo křesťanství, že když lidé ušlechtilí pokáním odčiňuji kruté činy lidí zlých, vnášejí do historického dění a vědomí rovnováhu spravedlnosti.
Abuladzeho Jilm tone všerosvitu daleko závažnějších
souvislosti, než jaký dokáží vytvořit kuriózní středověké kostýmy, nebo i symbolické scény v podzemí^
chrámu. Vždyť což nevzešel jeden z největších tyranů
dějin původně z církevního semináře? Což neobrátil
naruby v přímé protiřečení to, s čím se v semináři
mohl seznámit? Nezacházel Stalin vpravdě ďábelsky
právě s křesťanským odkazem? Neproměnil oběť
v násilné genocidy Ukrqjinců za hladomoru, rolníků
za kolektivizace, Poláků, sovětských válečných, zajatců? Neproměnil lásku v se bez božnění, víru v ideologii, poslušnost v drtivý strach, pokoru v otroctví?
A není i to, že Jilm o pokání za tyranovy zločiny byl
natočen v Gruzii a gruzínsky, výrazem právě oné tajemné a věcným rozumem jen těžko uchopitelné touhy
lidských dějin po rovnováze spravedlnosti?
*

*

*

Ano, je cosi silnějšího, než zkaženost a nesnesitelnostpoměrů: duchovní síla lidí tichých. Chrám byl
jen zpola obestoupen policií, v uniformách i bez nich
postávali příslušníci před bránou a na vnitřním nádvoří, bylo jich míň, než jsme čekali. Nikdy předem
neuhodnete, kolik záloh je kde připraveno zabránit
— čemu? Zde zřejmě čemusi pro režim důležitějšímu, než je chrámová pobožnost; jistě ano, kdyby se
vigilie měla konat na náměstí jako v Bratislavě,
pražské gama dvě a gama čtyři by použily i vodních
děl V chrámu byly rozžaty jen svíce a šero pod kopulí
bylo tak husté, že i přicházející noc světlela za horní
půlí vysokých oken, jimiž bylo vidět, jak se konce
větví stromů jako stíny pohybují v nažloutlé venkovní polotmě. Vigilie se dá přeložit jako noční
hlídka anebo jako večerní bohoslužba v předvečer
církevního svátku, zde platilo obojí; noční hlídka se
vztahovala spíš k budoucnosti, kprogramu duchovní
obnovy, bohoslužba se konala před dopolední svatovojtěšskou pobožností. Starobylé melodie i smysl
starobylých veršů, sborovým zpěvem opakovaných až
do soustředění myslí a otevření srdcí, naléhavou
krásou probouzely v duši vzpomínky snad i na to, co
jsme nevrožili, nepřečetli si a neslyšeli; některé zvraty
melodií, akordy, zvučeni tomn, ale možná cely ten
Markétin chrám ponořený do mihotavého šera a
kolektivního zpěvu přibližovaly děje a stavy tušené,
neuchopené a možná ani neuchopitelné. To ovšem
popisuji za sebe, jednu z mála těch, kteří zůstávali
stát, když všichni kolem prožívali pokání na kolenou, Miserere, Smiluj se. Ze skryté paměti přiletěl

útržek věty: „A zpívali hlasitě M iserere. Byl z nějakého románu, paměť jej vyslala jako připomínku
něčeho tajemného, zde v chrámu to byli lidé živi, skuteční, mí současníci, mezi nimi i někteří mi přátelé.
Nám nejbliž klekali, křižovali se a zpívali dva poměrně mladí muži, jeden byl až skvěle oblečený, na
ulici by vypadali na lepši techniky nebo i vyšší úředníky; pohrouženi do sebe, v chrámu ztráceli své vnější znaky. A snad ode mne nebylo svatokrádežné
pomyslet si, jaká asi vina před Bohem smetla mladého muže nejdřív na kolena a potom, jak zpěv a bohoslužba pokračovaly a jejich naléhavost stoupala, mu
sklonila čelo téměř až k dlaždicím. A možná toto
vytržení nezachází už se žádnou vinou, možná je
jenom povznesením. A vina je tu jen dobrým a mysteriózním pocitem překonaným důvodem čehosi
podstatnějšího, než je fakt doznání. Možná je pokání
stejně tak významným a silným způsobem duchovní
očisty, jako je třeba úžas z nového poznání anebo
radost z lásky. Nevím. Vytušila jsem, že k člověku,
který se mu oddá, v kultivovanosti obřadu promluví
tradice celých dlouhých věků a že se vědomím sounáležitosti se všemi, kteří se tu i jinde ve světě podobně
modlí, člověk stane silnějším. Jeden náš velký básník, mající smysl pro tajemství světa a lidí, ale
ošklivící si fanatismus a pobožnůstkářství, jako důkaz jejich pobloudilosti uvádí vlastni poznatek
z Čenstocltové: zbožné Polky tu líbaly schody. Ten
odpor sdílím, to však, co asi prožil onen skvěle
oblečený mladý muž s čelem skloněným až k zemi,
mohl být dotek s absolutnem.
Příslušníkům toho večera skončila služba poměrné
brzy, nikoho nenaložili do antonů, nikoho nevezli
k výslechu; i když některého to možná mrzelo, můžeme pozorovat, jak je přímo těší mířit aspoň objektivem drahéjaponskéfilmové kamery; i gama dvě měl
v hlase vášeň lovce. Když politická moc vytýká dnešnímu sílícímu katolickému hnutí „politické zneužiti
náboženského smýšlení'4, tak na sebe prozrazuje, že
neví, čím skutečně jsou jí katolíci nebezpeční. Pronásledováním se náboženský cit oprostil od vnějšnostia
i církev se zbavila mocenských ambicí; v postavení,
v němž se nachází, přitahuje niterným programem
křesťanství a virus, který věřící roznášejí z chrámů do
svých prostředí zvolna vyplňuje nabubřelé oficiální
vákuum. Jeden mladý muž mi až užasle vyprávěl Jak
jeho přítel, čerstvý katolík, když spolu byli na horách
a jeho synkovi hrozil záchvat, při němž může jít
i o život, s ním až do rána bděl u chlapečkovy postele, aby mu pomohl snést úzkost. A může někdo pochybovat o tom, že se řeholní sestra postará o beznadějně nemocné lidi lip a lidštěji, než odborná sestřička přepočítávající své lidumilné povolání na svůj
nízký plat? Nábožensky založení lidé maji nekonečně příležitostí fungovat jako mez, překážka, na niž
narazíš, když jsi příliš povrchní, příliš hrubý, příliš
posměvačný, vpřílišné beznaději nebopříliš z kaž ený.
A jestli bude víc dětí chodit na výuku náboženství,
bude se v nich utvářet jisté ponětí a norma ušlechtilosti, jejíž pěstování ve společnosti až zoufale chybí.
A ostatně na theologický Jilm s Josefem Zvěřinou
„Denpro agapé" nejživěji a citově reagují nevěřící; ve
vysoké kultivovanosti theologického výrazu tu Zvěřina formuluje křesťansky obrozené učení o novém
humanismu Jehož středem sice člověk být nepřestal,
ale v němž už není sám sobě cílem.
Mít Boha je velká výhoda křesťanů: mohou i ne-
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přátele milovat tak, že se za ně modli k svému Bohu a
vysoké povědomí o nejvyšší ideji prostupuje i jejich
civilní jednáni I když se křesťan kaje jen za své
nejsoukromější skutky, prostřednictvím Boha se
včleňuje do nejširších společenství i souvislostí.
Svědomí člověka nevěřícího, nenáboženského je
umístěno jen do rozsahu jeho vlastní osoby: je tak
široké a hluboké, jak široké a hluboké je člověkovo
poznání; nevěřící se může opřít jen o vlastní schopnost rozvahy a vůle, nemůže se dát podepřít žádnými
bohoslužebnými mechanismy. Zpovídat se může jen
sobě a kát se může jen sám před sebou. Nevěřící
člověk je obnažen na všechny strany, dokonce i na tu,
kde věřící má svou jistotu Boha. A přece i tu existují
úžasné lidské výkony. Bylo to v zimě a nemohly jsme
větrat, abychom nezmrzly, vzduch tkvěl pod stropem
jako modrá pohyblivá báň, když otevřeli dveře,
musely cely do chodby tím dýmem zrovna vybuchovat. Aby člověk vězení přežil, musí jej přijmout, vyrovnat se s vlastní nesvobodou, nesmí příliš trhat za
řetěz, kterým je spoután: ne proto, že se řetěz zadírá,
ale protože neovládnutá touha po svobodě je ve vězení
zrádná, A do tohoto stavu zatvrzelé odevzdanosti,
která může mít šanci všechno vydržet, mi můj muž
poslal do vězení báseň.
Je studánka a plná krve
a každý z ní už jednou pil
a někdo zabil moudiváčka
a kdosi strašně ublížil
A potom mu
a do dlaní tu
a prohlížel ji
a moc se bál

to bylo lito
vodu bral
proti světlu
a neubál.

A držel ale neudržel
tu vodu v prstech bože můj
a v prázdném lomu kámen lámal
a marně prosil: kamenuj
A držel ale neudržel
a bál se aby neubál
a studánka je plná krve
a každý u ni jednou stál.
Už ani nevím, která z mých přítelkyň vzala dopis;
špičku jazyka v koutku rtů, krasopisně přepisovala
verše na sáček od vložek. „Jan Skácet Píseň o nejbližší vině." Nevinné jsme ve vězení četly verše o vině
apřimrazovaly nás ke stoličkám, které dělají vězňům
na zadcích mozoly, tak podobně, jak nehnuté jmi
hostě v křeslech nemohli odtrhnout oči odJilmu Šoa
anebo od zpívajícího filmového Zvěřiny.
*

*

*

Avšak i politika má svůj způsob pokání. V Československu se dokát nestačila, zabránily ji v tom bratrské tanky; totéž bratrstvo teď v Sovětském svazu
vyhlašuje rehabilitace lidí nevinně umučených a popravenýchi Začalo se Bucharinem, teď už jsou rehabilitováni i Kameněv a Zinověv, čtenářům žurnálů
třeští mysli nad popisem desetiminutových procesů,
Stalin je malován a vystavován jako ruka s dýmkou,
hrnoucí miliony malých lidiček jak mravence blíž
lágrům a smrti, Pasternak bude mít museum a ví se,
jak zemřel Babel To všeje dobré, aleprávě v rehabili-
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tacích o sobě politika vypovídá, že není schopna
skutečného pokání. Viděla a slyšela jsem mluvit
Gorbačova v Uzbekistánu, zrovna rozbili zdejší mafii
a veřejnost se dozvěděla, že se tu mladé ženy a dívky
polévaly benzinem a zapalovaly, jen aby se nedostaly do rukou mocných prasáků. Ti prasáci nebyli
žádní feudální bejové, byli to členové téže strany,
která nyní provádí glasnosť a perestrojku. A jako lék
na strašlivé bolesti, které přinesl zemi komunistický
mocenský monopol, se mi přece jen Gorbačovova
pereš trojkaždá být málo. Nikdo nepřekročí svůj stín,
ani nejskvělejší politik, a taky proto bychom, ohlušeni perestroj kováním pravým i ornamentálním, neměli přehlíživě přecházet události, které mohou být
pro náš čas symptomatičtější, nežli politické slogany, jichž jsou po celém světě plné noviny a obrazovky.
Pro naše poměry mám na mysli smutnou smrt
Pavla Wonky ve vězení. Pravda, smrt jednoho mladého muže nevydá za zločiny obrovitých rozměrů,
jaké vyprovokovaly Abuladzeho film. Jenomže Pavel
Wonka neumřel za vlády ani Stalina ani Brežněva,
ale v době hlasitého perestrojkování; a život mu
mohla zachránit i jen pouhá lidská slušnost. Přiznám se, taky jsem nejdřív shromažďovala fakta, co
nejvíc fakt, abych se ujistila, zda v pozadí té temné
události nebylo takyfanfarónství; nebylo. V čem jediném se Pavel Wonka mýlil, že se domníval bojovat za
platnost práva, a ve skutečnosti mu šlo o život. To
jsme ale neodhadli nikdo, jen jeho matka v zoufalých dopisech úřadům. Čeština zná jednu hrozbu, jež
se sama v sobě zdá být nesplnitelná: zřídím tě, že tě
vlastní matka nepozná. Paní Wo tiková v mrtvole
svého syna Pavla skutečně nepoznala; až pak podle
zubu ulomeného v dětství. Je neuvěřitelné, že ta proměna se stala za pouhé tři týdny; váhový rozdíl
Pavlova těla byl dvacet kilogramů a Pavla asi zabil
cucek krve ze ssedlin, které mu v nohách nebo někde
v pánevní oblasti zůstaly po výprascích, které dostal
v předchozím vězení.
Jedna smrt nevydá za masově vyhlazování lidi, ale
zkusme si představit film o zaníceném Čecho-Němci;
už jeho tatínek umřel na hrdost a slušnost: štvali jej,
německého neodsunutého usedlíka pohraniční přesídlenci, protože si v době rozbouřených poválečných
nálad vyjel na koni po vlastním poli; a za pár let na to
zemřel na následky kýly, kterou si způsobil, když stěhoval ženu s malými dětm i; vy po vědělije, když jejich
muže a otce odsoudili za politiku do vězení, byl to
advokát, který předtím pomohl panu Wonkovi Pavel
tedy vyrůstal bez otce a s touto představou o něm.
A přestože nemaloval obrazy pro chrám, měl ve své
myšlence cosi dalekosáhlého: v sociálně i mravně
vyvráceném pohraničním kraji, kde se doposud lidé
necítí tak zcela doma, se pokusit o vládu práva.
Pomáhal lidem radou a rozčiloval místní úřady,
bránil se svévolnému výkladu právních norem a rozčiloval prokurátory i soudce, neuznal nespravedlivý
rozsudek a rozčiloval vězeňské strážné. A nemá
scéna, kdy matka pozná syna jen podle zlomeného
zubu, silu oné, kdy ženy hledají na pokácených kmenech znamení po svých drahých odsouzených? A scéna u soudu, na nějž Pavla přivezou na pojízdné židli,
onje tak zeslaben, že může mluvit jen šeptem, apřes to
jej soudce odsoudí natvrdo? Koho bychom asi nechali ve filmu rozhodnout, že má být Pavel odsouzen
potají? A jaký bychom tomu přiřkli důvod? Aby

Pavla nikdo blízký neuviděl tak fyzicky zdecimovaněho? A proč se vůbec rozhodli pro ten soud? Z prestiže? Ze zášti? Z blbosti? A jak vysoké k tomu měli
posvěcení? Otázky, otázky. Film by musel dát odpověď. A odsouzen na pět měsíců vězení, náš hrdina by
po sedmi dnech zemřel.
Pavel Wonka zemřel někdy v těch dnech, kdy rehabilitovali Bucharina; a není to krátké spojení napsat,
že zemřel na politiku, v niž platí, že „kdo nejde
s námi Jde proti nám". Možná i Pavla Wonku budou
zanedlouho či zadlouho rehabilitovat, dočteme se
v Rudém právu, že v jeho případě došlo k odsouzeníhodnému přehmatu. A však právě protože rehabilitace inspiruje či prosazuje a dovoluje ta stejná politická strana, která předtím represivní systém nastolilaJen reprezentovaná lidmi jiného jejího křidla, je
v nich cosi i nečistého. Neboť spolu s popravenými a
umučenými se tu rehabilituje i ta sama moc, najejímž
čele tkví vina. V praxi rehabilitací, protože v případě
politických odsouzenců překračují oblast soudního
práva hluboko do společenských poměrů, je cosi až
nebezpečného: přivykneme-li střídání vln represí
s následnými rehabilitacemi, nebo budeme-li dokonce nad vymožeností rehabilitací jásat, z vykáme si i na
represe. Přijímáme je snadněji, když přece po nich
bude následovat spravedlnost očištění. Zvykáme si
na podobný obludný mechanismus vládnutí, jako je

volební právo v poměrech, kdy vládne jediná politická strana a v ní její jediná vládnoucí klika. Pavel
Wonka měl možná rozhled snížen svým přeceňěnítn
práva, se svou zaťatostípro právo měl ale vjedné věci
pravdu: že moc musí být omezována. A chce-li se
jakákoli strana za své zločiny kát, musí připustit
anebo být donucena — lhostejno zda dnes anebo za
sto let— dělit se o moc. Třeba tak, že nebude Pavlům
Wonkům represí bránit zasednout v Národním shromáždění, když ho tam lidé jeho města zvolí.
Hřbitov se ve Vrchlabí táhne do stráně, odspodu
jsme viděli, jak po nejbližším obzoru a mezi obrovskou spoustou lidí místních i přespolních, kteří tu
stráň zaplavili, nesou kamarádi, z nichž většinu
Pavel ani neznal, rakev sjeho tělem na ramenou. Jeto
smutná pravda Čech, že nej silnější zážitky, formující naše vědomí o době, máme hlavně z pohřbů.
Pavla zatkli, když už byl rozhodnutý vystěhovat se do
Německa; mrtvého ho donutili zůstat. Jeho přítelkyně mu řekla na rozloučenou, že díky jeho hrobu
v bezdomoví pohraničí tu teď mohou nqjít domov. Za
tu řeč nemůže dostat ve Vrchlabí a okolí ani neobyčejnější místo. Film ale, kdyby se o Pavlovi točil, by
byl s docela jiným koncem, než ten o pohozené tyranově mrtvole.
(Červen 1988)

Vlny a politika
Není tajemstvím, že při rozhodování o tom, který
systém barevné televize maji přijmout, se Sovětský
svaz a země východní Evropy řídily spíše politickými
než technickými ohledy. Počítalo se s tím, že přijetím
francouzského systému SECAM si ziskaji přižeň tehdejšiho nacionalisticky zaměřeného prezidenta de
Gaulla a přispěji k rozporům mezi západoevropskými
spojenci, kteři téměř všichni zaváděli západoněmecký
systém PAL. Místo zamýšlených politických potíží
pro Západ však výsledkem tohoto rozhodnutí byly
spiše technické komplikace pro všechny. Prospěch
z nich nakonec vyplynul výrobcům obvodů umožňujících převod jedné normy na druhou. I v Československu se dnes prodávají televizory schopné přijímat
barevnou televizi systému PAL i SECAM.
Méné je známo, že i výběr pásma velmi krátkých vln
pro vysíláni frekvenčně modulovaného rozhlasu ovlivnily někdy v padesátých letech politické úvahy. Zatímco téměř celý svět (s výjimkou Japonska) následoval
amerického přikladu a zvolil pásmo 88-108 mHz,
socialistické země určily toto pásmo televizi a pro rozhlas si vybraly pásmo 66-73* mHz, které v západní
Evropě naopak používala televize. Nešlo pouze o
otrocké sledováni sovětského přikladu. Východní Německo zvolilo pásmo západní: v těch dobách se totiž
ještě vážně uvažovalo o tom, že by mohlo dojit k sjednocení obou polovin Německa a byla zde jistá snaha
neklást takovému kroku do cesty zbytečné technické
překážky.
Po dlouhá léta země východního bloku víceméně
ignorovaly mezinárodní doporučení o využití rozhlasových pásem VKV v Evropě. Posluchači v příhodně
položených zemích, zejména v Československu, však
zjistili, že se jim skýtá příležitost nerušeného a kvalitního poslechu F M vysílačů, především rakouských a

západoněmeckých, a to nejen v pohraničních oblastech, ale i ve vnitrozemí. Stal se z toho koníček a
v odborných publikacích se najdou desítky návodů ke
stavbě výkonných anténních systémů a zesilovačů i
citlivých přijímačů potřebných k dosažení spolehlivého
dálkového příjmu. Od jisté doby jsou dokonce i automobilové přijímače, které se prodávají v Československu, vybaveny pro příjem na obou pásmech yKV.
Asi před dvěma lety však došlo k závažné změně.
V řadě větších měst Československa se na tzv. západoevropském pásmu, do té doby nepoužívaném pro rozhlas, objevily vysílače s programem Melodie a bylo
oznámeno, že na základě závěrů ženevské konference
UIT má do roku 2000 všechno vysílání frekvenčně
modulovaného rozhlasu přejít do pásma 88-108 mHz.
Pokud by to mělo být spojeno i se zavedením kvalitnějších západních technických norem, např. zvýšením
zdvihu z nynějších 50 kHz na 75 kHz, mohli by příznivci dobrého zvuku toto opatření uvítat. Vtírá se však
otázka, proč se tato finančně i technicky dosti náročná
změna zavádí tak spěšné, zatímco v jiných oblastech
Československo zaostává. Odpověď se možná najde
v tom, co nedávno napsal jeden odborný časopis:
,,Nové poměry v pásmu VKV II budou mít nepříznivý
vliv na dálkový příjem zahraničních stanic, který se u
nás během let značné rozšířil díky téměř ideálním
podmínkám, způsobeným dosavadní absencí Čs. rozhlasových stanic na tomto pásmu. Omezení pocítí zejména vnitrozemští posluchači." Aby si uchovali svůj
náskok před politickými kazisvěty, budou se českoslovenští kutilové patrné muset obrátit k družicovému
rozhlasu, jehož poslech se zatím znemožnit nedá.
Přejme jim v tom hodně zdaru.
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