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Pod ledovou vrstvou

- 
Piecidvèma mésíci mladí lidé zapalovali svíòky a

kladli vénce s nàpisem ,,Nezapomeneme" na hrob
Marie JedliÒkove na praZském hlavním hibitové.
Kaidou noc ,,neznóme osoby" svíóky i vénce od-
stranily. Kdo byla Marie JedliÒkovó? Nevím. Nikdo
z truchlících mi to nedovedl iici. Védéli jenom,2e v
tom hrobé byl pied patnócti lety pochovàn mladf
èlovèk. Jmenoval se Jan Palach, polil se benzínem a

zapàlil na protest proti sovètské okupaci. Ve snaze

vyhladit jeho pamótku dal Husókúv reZim odvezt
jeho ostatky najakj,si venkovskli hibitov a dojeho
hrobu byla uloZena Marie J. Ti, ktetí truchlí po
Pdlachovi, se ovÉem nedaji oklamat. A tak kazdi
rok ve qiroóní den jeho dobrovolné smrti v lednu
1969 zapalují svíóky u hrobu neznómé.

O kousek dól jsem prochózel Zidovskj'm hibi-
tovem, zarostllim bieót'anem, k hrobu Franze
Kafky, jehoZ dílo se stalo u hrobu Marie Jedliékove
skuteènosti. Husókùv reZim se vSak snaZí vyhladit
také pamàtku Kafkovu. Oslavy jeho stlfch naroze-
nin byly loni jen neoficiólní, a poiódali je nejlepSí a
tldtL zakàzani óe5tí spisovatele. Jak iekl jeden z
nich, Husí'k je ,,prezident zapomínànt".

Zapomínàní je klíó k tzv. ,,normalizaci" Óesko-
slovenska. Re2im iikà lidem v podstaté asi toto:
,,Zapomeite na rok tr 968. Zapomeúte na své demo-
kraticke tradice. Zapomelte, Le jste kdysi byli
obóané s próvy a povinnostmi. Vj'ménou zato Yem
poskytneme pohodlni, celkem zajiòténj,Zivot. V ob-

chodech bude dost jídla a v hospodàch dostatek
levneho piva. Nechceme po vàs, abyste v nós véiili.
Klidnè si poslouchejte Hlas Ameriky a rakouskou
televizi. Tàdime jen, abyste se piizpúsobili na-
venek hlasujte na odboroqich schúzích, jak se po
virs ìtàd6, a zapisujte své déti do Socialistického
svazu mlódeZe. Co si myslíte, to si nechte pro sebe..,

Tuto nepsanou dohodu lze charakterizovatrùzné.
Jistj zópadní pozorovatel v tom vidí ústup do tota-
lity. Rozhnévanf mladj Òech to oznaóuje za nej-
dokonalejÉí stadium totality. Exkomunisté to ozna-
óují za ,,Husàkovu spoleóenskou smlouw". V5ich-
ni v5ak souhlasí,2e v uplynul;i,ch letech byla tato
dohoda pro reZim vícemené l.-ihodnó. Ve srovní,ní
s Var5avou, Bukure5ti, i Vfchodnim Berlinem vy-
padají praàske ulice blahobytné. Jisté, stóle se ne-
dostóvó to ói ono, ale nékolik hospodynék mi ieklo,
Ze loni se zàsobovóní ponèkud zlepSilo. Byl dokonce
k móní óerstqi hlóvkovj' salàt. Lidé sice byli posti-
ieni zqjr5ením cen benzínu, oleje a elektÌiny, bez od-
povidajicího zvl!'Sení mezd, ale stóle je5tè mají co
zttatit.

Vyménou za tuto relativní prosperitu byla vèt5irr:L
lidí ochotna pasívné piihlíàet systematickljrm óir1.
kóm ve stranickem a stótnim aparé.té, v hospodriì .

ství, v kultule, na univerzitóch, v tisku a rozhlasi,
Byl ryhozen kaLdj, kdo se odvóZil mluvit kriticl: i

nezóvisle nebo jen inteligentné o ,,politice" - na..
míru elastické to kategorii. Rozsah óistek bere èl
vé\u dech. Zhnba púl.miliónu lidí bylo rylouóe:r
nebo vystoupilo ze sffany po roce 1968: tietil
vSech ólenú. Z frlozof:ú, pràvníkú, novinàiú jsl
zedníci, óíSnici, v nejlep5ím piÍpadé uÍedníèci. Str


