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Vd,clau Hauel

/r/
Zdà se, Ze stóle víc zépadních mírovj'ch organi-

zací se obracl jako na své piirozené partnery ve
vj'chodní èésti Evropy nikoli na zdejSí stótnlmíro-
vé vj'bory, ale na obóany, kteií uvaZují v tomto pro-
storu o problémech dneéního svéta nezévisle na
svj'ch vlédóch, totiZ na takzvané disidenty. Jsme
zvàni na mírové kongresy (2e se jich nemùZeme
úóastnit, je jinà \'èc), nav3tèvujÍ nós zóstupci
rùznfch míroqich skupin, jsme qyblzeni k dialo'
gu a ipolupréci. To ovSem je3té neznamení,iela'
Éovf postoj je v zópadním mlrovém hnutí vée-
obecnj' a spontónní. SpíÉ je tomu naopak: púe-

vlódé iam ziejmé - pokudjde o vztah k vychodo-
evropslcj'm disidentùm - uróité zdrZenlivost,
opatinoÀt, ne-li pÍímo nedùvéra a nevole. Dùvody
tàkové rezervovanosti si lze snadno domyslet:
kontakty s nómi nesou nelibè naÉe vlódy, které
mají na osudy svèta koneckoncù pÍeci jen vèt5l
vliv neZ my, a s nimiZ by tedy hlavné mèIo bj't
komunikovéno; navlc se vychodoewop3tí disi-
denti jeví zépadním bojovníkùm za mír pravdè-
podobnéjako lidé po{ivnè utopeníve svj'ch lokól-
ních starostech, pÍemr5tènè zdùrazúující lidskó
próva fiako by dùleZitèjéí neZ lidskà próva nebylo
iidste 

-pf 
e ziti!), podeziele zauj atí proti s ocialis-

ticlcj'm realitém, ne-li piímo proti socialistiekfm
ideélùm, jako lidé pramdlo kritiòtí k zópadní de-
mokracii a moZnó dokonce sympatizující - tajné

- s nenóvidènfmi zàpadními zbranèmi' Zlrràtka
jako nèjaké v'jrchodní rezidentura zópadních esta-
blishmentù.

ZdrZenlivost je ovÉem obousmérnó: lze ií pozo'
rovat i na vztahu vychodoevropskfch disidentfi k
zépadnímu mírovému hnutí. Cteme-li jejich text;r'
mírové tématiky se dotj'kajícl, obrykle v nich né-
jakj'odstfn a néjakou míru zdrZenlivosti také na-

1ézàme.
Pomohu-li tlm k lep5ímu vzójemnému pocho-

pení, nevÍm, spíÉ jsem v této vèci skepticky.
FÍesto se pokusímpopsatnékteré dùvodyjedné z
tèchto dvou zdrZenlivostí, totiZ té na5l.

Pii vnèjSkovém pohledu se disidenti jevl jako
jakàsi mikroskopické a dost kuriózní - totiZ ku-
rióznè radikélní - enkléva uprostÍedjednolité a

docela jinak se projevující spoleénosti. V uròitém
smyslu opravdu takovou enklóvou jsou: je jich
mélo, stótní moc se snaZí ryhloubit mezi nimi a

spoleòností piíkop, skuteòné se od vétSiny obèa-
nù èímsi oaiiÉuji. TotiZ tím, Ze své nàzory Ííkají
nahlas a bez ohiedu na nósledky. To ov5em není
tak dùleZité. DùteZitèjÉl je, zda jsou jejicir.nízory
vskutku tak odliéné od mfnèní ostatních. Myslím'
Ze nikoliv. Naopak: témèÌ dennè mém povzbudi-
vou pilleZitost se pÍesvèdóovat, Ze disidenti ne-
úíkají vlastnè nic jiného, neZ co si myslí. drtivé
vèt5ina jejich spoluobóanù. A srovnéme-li to, co

Anatornie iedné
zdrL,enlivosti

pí5í ve svj'ch statích, s tím, co lze slySet od jejich
spoluobèanù (arciàe jen v soukromí, nanejvyÉ v
hospodóch), neubrónlme se dokonce paradox-
nímu zjióténí, Ée disidenti patÍí spíé k té ménè
radikóInl, loyólnéjií a mírumilovnéj5í wstvé oby-
vatelstva, Proó ale o tom ted'pléu: chci-Ii se za-

myslet o uròité zdrZenlivosti disidentù ve véci mí-
ru, musím se nejprve zamyslet o spoleòenském
pozadí jejich pùsobení, respektive o téch obec-
l5rch zkuóenostech, néhiedech a pocitech, kte_ré

oni reflektují, veiejné artikulují Òi po svém do-
mfélejí.

lr/
Piedevéím je tieba si uvèdomit, Ze slovo ,,mír"

bylo v naÉí òésti svèta zbaveno obsahu. V Cesko-
siovensku uZ tÉicetsedm let viÉí na véech moZ-
nj'ch i nemoZnfch místech hesla jako ,,Buduj
viast, posí1í3 míl', ,,SSSR - zóruka svètového
mirw", ,,Za dalÉí rozvoj mírové pràce na5eho lidu"
atd. atd.; uZ tÍicetsedm letjsou noviny i vÉechny
ostatní sdélovací prostÍedky pÍeplnèny ij'mii fró-
zemi o míru; uZ túicetsedm let musí obòané po-
vinnè nosit v prùvodech tytéZ mírové transparen-
ty; uZ tÍicetsedm let provozujl st6tem placenou
turistiku po rùznj'ch míroqich kongresech, nèk-
teií obzvló3f snaZiví opakovaòi oficiéIních tézl'
kteÍí se vtipné profesionalizovali jakoZto zdejéí
,,bojovníci za mit''. UZ tÍicetsedm 1et je zkrétka
,,boj za mír" neodmyslitelnou souèóstí ideoìo-
gické fasédy systému, v nèmZ Zijeme' Z tísîceré
kaZdodenní a zcela osobní zkuienosti púitom kaZ-
d1i obèan ví, Ze za touhle oficiólní fasódou se skry-
và úplnè jinó a stóle tristnéjéí skuteènost: pustota
Zivota v totalitním st6té, véemoc mocenského
centra a bezmoc obyvatelstva. Slovo ,,míl' - po-
dobné jako slova,,socialismus",,,vlast" nebo,,lid"

- je uZ jen jednou z piíÓek ZebÍíku, po némZ se

iikovnl lidé Splhají nahoru, a zéroveú jedním z
pendrekù, jimià jsou biti ti, kdo se ,,r,yóleriujl'.
Patií mezi ritu6lní zaÍlkadla, kteró vlóda neustàle
mumlé, dèIajíc si pÍitom, co chce (respektive co
mé naÍízeno dèlat), a které musl spolu s ní mu-
mlat i obyvatelstvo, chce-Ii mít aspoi relativní
klid.

Lze se za téchto okolnostl divit, Ze to slovo budí
u zdejélch iidí nedùvèru, skepsi, posméch a od-
por? irlení to odpor k míru jako takovému. Je to
ódpor k té pyramidè lli,iejii tradióní souóóstí to
slovo je.

Jak daleko tenhle odporjde - ajakvéZnè hoje
tudíZ tieba jakoZto sociólní fenomén brét - lze
ilustrovat napiíklad tímhle: kdyZ se zdejÉí disi-
denti pokusí obòas vyjédÍit veÍejnè své stanovis-
ko k mírové problematice, byt jakkoli odliÉné od
stanoviska vlódnlho, stévají se uZjen tím, Ze se vú-
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'rrà;e ieskehc historika

i:: t,.> ir "zL ^..iì-,ùirsiù Chanàiska <Nai.-
i:'t'.;,' - .:: :-. '.: -ì. irsl; loÒniku 198.1 pètadva-

, :.:r:--:::.i.-r r razhor.rr s prof. Michalem Reima-
rem. èlencm rcdakònrho kruhu Listù. Rozhovcr je
nadepsan <Sraiinismus jako sociélní kontrarevolu-
ce>. Podnét k nèmu poskl.tia Reimanor.a kniha
<<Zrozeni stalinismu>, rrydanó r. 1919 ve Fran-
kfurtu n.M. nakladatelstvím E.V.A. (Europàische
Verlagsanstalt). Dotaz.y zóhiebského listu se vzta-
hovaly pievóZné na podstatu a zdroje stalinismu. a

déie na aktuólní otàzky v.}voje v Polsku a Mad'ar-
sku.
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