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Sance pro v5ecky miliony

Za téch ukradenj,ch nóm dvacet let jsem si èasto
ííkal, ùe se pÍece musí nàjít zpùsob, jak opravit
nórodní osud: zneutralizovat vnucenou zlosílu, zmé-
nit pomèry. Zpùsob, jenZ by nepíinó5el nióení à smrt.
Hned nós napadnou demonstrace, stóvky... Proti
tèm vSak jsou nóstroje, které vét5inu lidí odradi, a
men5ina ovóem nehne nióím. Tak naée úvahy kon-
òívají povzdechem: kdyby v5ichni...! Vypadó to tak,
jakoby nórod nemél zaó bojovat, nebo neexistoval.

Existuje vúbec nóó nórod? Ano a ne! Existuje
pro lidi, kteÍí o ném vèdí a cití ho; jako pro mou
hlavu existují napÍíklad mé nohy, pro sebe neexis-
tující. Nórod existuje, kdyZ se skupina jeho ólenù
jeho jménem a v jeho zójmu chopí òinu. Nórodní
pràci vZdy délaly skupiny a jedinci, kteÍi nórod vidèli
a cítili: napiíklad ti, co jsou zlatem zapsóni kolem
dokola ve fasódé Nórodního muzea. V dobrém
i zlém rozhodovala o nórodè vZdycky hrstka lidí.
Ur6ùito snad nékoho tam vzadu? Ten af se k nèjaké
pÍidó. I pytel hrachu mó vàhu, jen kdyZ ho nèkdo
na vóhu hodí. Koho to zas urítLi, af se hne sóm!

Pied sedmdesàti lety néjakj'ch pàr tisíc lidí, kteÍí
vèdèli pro nórod poslóní a smysl, rozhodlo se zÍídit
pro nèj stót. Po staletém potócení, mdlobóch, spo-
rech a Íeóech rozhodli tak odhadem situace a od-
vahou. O dvacet let pozdèji jinó skupina lidí podle
svého odhadu a odvahy rozhodla témuà nórodu, àe
ten stót za boj o àivot nestojí. Za tí-tcnt rokù se skoro
totéZ opakovalo, a co je aZ legraóní - poprvé to
byli ,,mé5fóci", podruhé komunisté. Z toho plyne,
È.e neziúeù.ina rdeologii, ale na povaze: jsou lide slabí a
lidé silní, jiní ne!

Ukradenych nóm posledních dvacet let ukàzalo
pàdné, 2e není svobody pro obóana a jeho rodinu,
kde'neni svobody nóroda, a Ze ólovék, ani interna-
cionalista, nemúZe volnè rozhodovat o svém pohybu

a próci, kdyZ nórod nerozhoduje o svém stótè.
V rukou moudrj'ch, ale pÍitom silnj'ch lidí je stót
dobrj,prostÍedek proti rozvratu spoleónosti a moi-
ny organizitor na5eho hmotného àivota. A je také
Stítem proti nióivj'm silóm vnèjÉího svéta. Móm-li
k leto5nímu svótku Republiky píót néco jí, sobè
i vóm, pÍeju si, abychom véichni nachàaeli kolem
sebe moudré silné lidi, za néZ stojí zato se uà pomalu
Íadit;kpróciikobèti.

Obnovení stótního svótku 28. Ííjna je ovóem pan-
skj'trik. Póni se znají: védí, Ze svótek nebo pótek,
kter! oni vezmou do své reZie, nemó àódnj, pùvab.
Ale múZe se jim stót néco neóekaného; ie vyjdeme
ne najejichjednu, ale na v5ecky své ulice a na viecka
nómèstí rrariz, a Íekneme slovo. Jedno, dvé; nad-
byteóné tíetí bylo by urèitè uZ sprosté. To je iance
pro viecky milióny.

(PÍevzato z Lidovj'ch novin é. 10, iíjen 1988)
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