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Henry Kamm

Zeitedlí Praha

V pfedveèer Nového roku se v jednom praàském

bytè sello nékolik pfótel, aby pìivítali novi' rok.
Oslava to viak ani zdaleka nebyla. Ienjeden z pfí-
tomnj'ch byl vyslaven!' disídent, ostatní zfeimé s

polítikou nemèli co délat, protoÈe vÈichní mèli stei-
nó zaméstnóní jako pied sovètskou invazí v roce

196E, Ti, co se padíIeli na politíckém dèní PraÈ-
skéhojara, piiilí o svó místa ui dóvno.

Ilprostied byl velkj,, v banóch vyveden! portrét
Leonida I. BreÈnèva, kterjt se zde prodúval u ptíle-
Èitasti jeho sedmdesótj'ch pótich narozenin' Nèk-
d,o mu píipíchl na hrud knoflík Solidarity, kteri' se

sem nèjak dostal z Polska. Lidé se smóli, ale nebyl
to vesel!: smích. O pùlnoci sepodóualo místní Éam-
pariskà. Jeden z úèastníkù oslavy - nebyl to disi-
::ent - pozvedl sklenící a iekl: ,,Na Solídaritu."

' .iólo se, àe ho nikdo neslyÉel. Pak ilí viichni k ok-
: aby do snèhu dole shodili prskavky a podívali

'.c par raket, které sem tam vyletèly nad stiechy'
'. !.set minutpo zahójení nového roku bylaPraha
.:, jako v kteroukolí i.inou noc.

,;tt-t z Yariavy do Prahy v prosincí mínulého
'.,:dy byl rozdrcen polskjt sen o svobodè, bylo
'.'iunout se v histoickém éase ze zemè, v níà
:,!:zace" próvè zaéínala, do zemèplnè,,znor-

,.né". 
-Po 

étmóct let Èilo éeskoslovensko
:tó podle Sovétského svazu àít zóvísló ze-
si uÈ proÈíla svùj sen o vètÉí svobodè i drs-
:ení, jeà nésledovalo.

Slova ,,normauzace" - eufemísm4jímÈ se ozna-
óuje nèco mnohem horiího - se zaèalo pouàívat v
roce 1968, kdy Sovétskj, svaz se_ètytmi dalÈími
spoiencí vèetnè Polska absadíl Ceskoslovensko,
aby: ukonóíl ,jaro",jeà vydrÈelo do léta. Po druhé
tohoto slova pauííla varlavskú vlóda, kdyÈ néko-
lik dní po vyhlúiení stanného próva vylíóila, co se
stane s reformami, jeà si vynutila Salídaita, do-
kud byla svobodnj,m odborovj,m hnutím.

,,Normalizace" znamenala pro lídi v Praze, àe
se stóhli do soukromí, hledéli si svich vlastních,
pievú.Èné mateialistickj'ch zójmù a hledali uspo-
kojení v tak hmatatelnjtch vécech jako je vepiovó,
knedlík, zelí zalíté pivem, televize, chata na ven-
kovè a malé auto, kteréje doveze tam a zpótky.

Dèní v ulicíchje odrazem tohoto vyhrocené do
soukromí z amèieného po stoj e.,,No rm aliz ace" pie-
hodila iedivou rouÈku pies kdysijedno z nejnofi-
véjiích, nejàivèjiích a nejvj'mluvnèjíích mést Evro-
py. KdyÈ jsem se po jedenócti letech zase vrútil do
mésta, jeÈ jsem v opoiném roce lgÓd miloval stei'
né jako piedtím í potom, rozesmutnèlo mè neie-

nom ticio Vdclavského nóméstí - íiroké, nedlo'wké

tiíd.y, jeÈ je maderním stiedem Prahy.
iozesmutnéla mè i nezvykló osamèlost lidí, ,\:t't'Y

fí olniliutice. Zdólo se,jako by síjednotlivcintir i

ialé skupínky vùbec nebyli védomí ostatních I t:
jako by bylí cele soustiedèni jenom na,to, aby ,i: !''t-devÍím 

rychle vytídili, co je vytóhlo z domova,' | ' )

Nhem ptosledního tidne v roce, kdy nékolik al' i

nichà próce nestojí za ieé, spojuje vúnoéní vott

novoroèním, nebyl dav na ulicích ani ieèni' ani

se$. MIadí lidé, kteíí se smólí a vidítelné méit

dost z toho, Èe jsou spolu, byli vètíínou zóp:
Nèmci na levné dovolené.
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