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Vóclav Havel VyloZené karty
Rok 1988 nebyl pro Óeskoslovensko

jen rokem nèkolika zaokrouhlen!ch v!-
roòí. Byl to i rok jak se k .jeho
osmiókové povaze hodí - politicky pro
nas dost dr3rleZity. \edoTilìjsme se sìce
L/adného nóh1ého zvratu, at' uZ k lepSímu
nebo k hor5ímu, a1e néco se pÍeci jen
stalo: byly tak Ííkajíc vyloZeny karty.
Lidé zaóli dóvat koneòné viditelnéji na-
jevo, Ze se uZ nechtéjí apaticky smiío-
vat s vnucenÍmi poméry a Ze jsou
schopni délat pro svou svobotlu i cosi
víc, tei jen doma u ródia tiSe syr.r.rpati-

zovat s Chartou, v zaméstníní si pod
stolem vyméùovat samizdatovou litera-
turu a obòas tleskat v pÍíÈeií hlediSté né-

Tu otózku si poloZiÌ praZskli autor,,Bohemicus" v prvním òísle Listrl loùského ro-
ku a odpovédél na ni pozitivné. Ne proto, Ze Gorbaóovovy reformy jsou naÍí ,,h1av-
ní nadéjí", ale proto, Ze vidél na Staroméstském nóméstí v prosinci 1987 asi dva
tisíce lidí, kteií se tam se5li pieszíkazy a vyhroZovóní. Zménu, kteró se tam ode-
hróla, povaZoval za dùleZitéjÈí neL nahrazení Husóka JakeÈem. A co teprve mani-
festace 21. srpna,28. Ííjna a 10. prosince v loùském roce? Ty potvrzují, Ze Bohe-
micus se nemylil.,,Dole" nastal pohyb,rozhodující pro budoucnost naií zemé. To
potvrzuje i pékn! úvodník Véclava Havla,,VyloZené karty". TéZko mùZe nékdo
jinyf tak vystihnout dilema, pied kterl/m stojí naÈe spoleónost. ProtoZe Víclav Ha-
vel se zam!Èlí.nad vnitÍním vfvojem u nós, chtèl bych k tomu pÍidat nékolik za-
my5lení, co piinesl rok I 988 ve svété a jak se to odriíí i na naiem osudu. Neboi
jak je faleÈné óekat, aL nékdo za nós néco vybojuje, tak faleSné je i pÍehlíZet, Ze
nó5 vlvoj souvisí /a je do znaóné míry zívislyl s tím a na tom, co se déje okolo
nós, ve svété. StaÒí piipomenout takové zvraty v na5ich déjinóch, jako byl vznik
republiky v roce 1918, Mnichov v roce1938, osvobození v roce 1945, Unor v ro-
ce 1948 a inva- ze v srpnu

l;i,?'fiîí:SÍt rIRÍ PELIKAN NADÈrNi RoK? 1,""'.,,j,J,'l,i.i:;
faktory, i kdyZ nebyly zdaleka jediné.At' se dívím na vli voj ve svété v roce 1988
z jakékoliv strany, jsem pÌesvédóen, Ze byl mimoiidné piíznivf pro véc míru, svo-
body a demokracie.Zaónt s v1ívojem v Sovétském svazu, kteryi byÌ a zÍejméjeS-
tè dlouho bude rozporuplnf, aÌe pÍece jen je ,,pohybem dopiedu": min.roÍódnd stra-
nickó konference a po ní nísledující plénum UV KSSS posí1íly pozici Gorbaòo-
va a oslabily odpùrce,,perestrojky" a,,glasnosti"; byla propuiténa vétSina poli-
tickfch vézùú, pokraóova1a revize minulosti rehabilitací obétí stalinského teroru
lod zndmych osobností jako Bucharina, Zinovéva a Kamenéva aZ po milióny ne-
znímlch obòantl/, akademik Sacharov byl zvolen do vedení Akademie véd a mo-
hl poprvé vyjet do Spojenjch stótù a za hranice vúbec, uvolnila se cenzura /i kdyZ
zùsfivdl. Vznikly Lidové fronty v balticklích republikéch a stovky, ba tisíce ne-
zóvislfch hnutí a klubrl, které oZivují politicki a kulturní Zivot. OvSem, Gorba-
óov stojí pÌed dramatickou ekonomickou situací, zvlé5té v zísobovóní, jeZ osla-
buje jeho autoritu v Èiroklich vrstvóch. Vypukly nórodnostní konflikty, které se
v budoucnu spíSe rozSíií neZ uklidní, a Ìoste odpor stranické a stótní byrokracie
proti reformóm, pÌi óemZ neroste podpora zmén,,dole", zvlósté ne ze strany dél-
níkr1. Ti mají z ekonomické reformy spí5e strach. Gorbaóov trvó na monopolu mo-
ci KSSS a je nebezpeÒí, Ze volby do Nejvy5Íího sovétu, které mély bjt mnohem
demokratiòtéj5í, zrl stanou vinou byrokracie promarnénou piíleZrtostí. Jak dokl ódó

jakému svobodnéjíímu pÍedstavení.
Ukdzala to stateónó úóast mnoha tisíc
obóanù na nezívisl!ch manifestacích,
ale ne jen ona: v5ude se najedr.rou ho-
voií daleko otevÍenèji neZ dosud, do-
konce i uvniti navl/sost olicióìních
struktur; stéle víc ,,povo1enl/ch" umél-
cù, védcr1 a novinóiù zaóín:6 nazyvaf
véci zase pravlmi jmény bez ohledu
na nésledky, které to pro né mi; dlou-
ho a peólivé budovanó zet mezi nezi-
visle se projevu.jícími obóany a spoleò-
ností jako by se zaóínala drobit a roz-
pada1' zd6, se, Ze lidé uZ mají dost ne-
schopnosti vlidy ieSit problémy, které
sama nakupila, a ie je ti omrzela je-
jich vlastní opatrnost. Své karty oviem
vl lozilo i mocenske centrum: nejen.
Ze sebe samo piestrukturovalo tak, aby
opravdu nic neponechalo nihodé,
óímL v zalo spoleònosti poslední iluze,
ale nevóhalo uí zcela nedvojsmyslné
rkéLzaf- aluívodními dély, nov!m za-
tlkóním, nej rúznéj íími zírkazy ói bez-
nadejnou pof or icattrsti relbrem -. ja-
ké je pravé pozadíjeho ieóí o ,,pfestav-
be" a ,,demokratizaci": zachor ar eris-
tující totalitní struktury, at'to stojí, co
to stojí. ,,Dialog nebude," Íekl sebevé-
domé pan Stépdn na Vóclavském nó-
méstí, aby to hned druh! den na tom-
téZ místé vlimluvnè dosvèdóil, kdyZ se
osobné ujaÌ velení nepiíliS (naÉtéstí)
fungujících stÍíkaóek. Tu vétu lze óíst
jen jedinlim moZnlm zpúsobem: za-
nechte nadéjí na néjakli skuteòn! po-
hyb a zménu.

Kartyjsoutedy vyloZeny. Jak bude hra
pokraòovat, to dnes asi nedokíZe od-
hadnout nikdo. Stiíkaóky sice fungují
ipatné, ale obóanské sebevédomí také
nezaóne po dvaceti letech své devasta-
ce fungovat bez problémrl a ze dne na
den. Snadnó hra to tedy nebude - pro
Zódnou stranu. Dù1ezité vSak je, Ze

,,hra" vúbec zaóala. Nebo piesnéji: Ze

vstoupila do nové fóze. Do fóze, kdy se
dú stè7í piedstíral. 7e se v ní o nic ne-
hraje.

A jak to v takovlich okamZicích prav-
dy b!vi, vynoÌilo se nutné i to, co se



Jiií Hochman

Pomníky a zkamenéliny
Úsiectní tibor mó s vjrobci projímadet to spoletné, ie oba

musí inzerovat opatrné.V oborujejich tínností není moy'né Íí-
kat rovnou, co a jak, protoíe hy to bylo nesluíné, piípadnè po-
liticky nevhodné. Jejich sluàhy je naopak nutné píedklúdat ve-
íejnosti delikdtné, oklikou, a piípadnb i s uróitou elegancí.

V!robci laxativ proto slibují zékazníkfm nikoli konkrétné to,
co bude niisledovat, ale blíle neuróenou úlevu zaruóené pied
osmou hodinou ranní, radosîné jitro a veselou mysl po celi
den. .Ienom ,- ntivodu jdou trochu k véci. Reklamní odhorníci
tam stydlivé oznamují, Èe béhem osmi hodin doide k evakuaci
d.olního traktu, coà zní .jakobl se jednalo o nésledi^ néjaké vti-
leóné kalamity.

Sîrana a vlóda si ve své inzertní óinnosti potínají rovnéí vel-
mi opatrné, nebol i obor .je.jich óinnosti je choulostiv'j. Za in-
zertní óinnost lze mimcchodent povaíovat víechno co ieknou
veíejné, i kdyà si to vétíinou neodpustí aní v interních doku-
mentech. Ustíední vitbor nemùíe napi. vydat rezolucí, ve kte-
ré by otevíené piipustil, íe ht;spodéÍství je na hrnci. Místo to-
ho vydó elegantní sdélení, íe ne navíech úsecích se jeíté po-
daí'ilo zavést nové metody íízení, coí v podstaté znamenó, íe
kromé Sltríovic a kantlny UV nikde nic ne.funguje.

Strana a vldda také nemohou oznómit, le z(tíné zítiky jsou
v óudu a íe jim uí nejde o nic jiného neí udriet se u vesla co
nejdéle, po nós potopa. Místo toho nejvj,íe píipustí, /e pétile-
tlt plún se neplní ve víech ukazatelích rovnomérné, íe exisru-
jí doóasné poruchy v ztisobovóní, a píedsednictvo íe ùloy'ilo
vlítdé, aby s tím néco udblala.

Tato poslední metoda doila v nedúvné dobé velké obliby. Ve-

dení si tak umyje ruce a píehodí odpovédnost na nékteri jin!
orgón,jenÈjakoby nemél se Sekretdriótem nic spoleóného. Da-
lo by se tomu iíkat jakeÍórna, i kdyí to obvykle stylizuje Foj-

V letoíním roce ze sebe ódst ,-eíejnosti setiósla trauma oku-
pace, masakru z 2l . srpna 1968 a tistek z let nósledujících, a
zejména ,- Praze doílo k nèkolika spontónním protestním de-

mo ns tr ací m. N e rvó zní pí e ds ednic îv o re ag ovalo zaj íntav é. D o

role potlatovatele byl nastróen Obvodní nórodní vihor v Pra-
ze I , povéíeny vydóvóním pÍísluínj,ch zókazfr a naÍízení. Po-
dle metod pouíívan!ch píi reklamé projímadel, Sekretariót ta-
ké nastolil otózku ochrany pomníkù. Pomníky, o které jde píe-
devíím, jsou ovíem na území ONV Praha I . K jejich ochrané
pak neho.iócné nastoupily dobíe placené a vyhavené policejní
síly.

PÍeloííme-li tuto jakeíúrnu do hovorového jazyka, nejde uni
tak o podmínky .jako spííe o zkamenéliny ve vedení a v Ustíed-
nímvjhoru, takíe sémanticky vzato.je zde piece jen jakósi na-
teriólní souvislost. Na rozdíl od reklamy na pro.jímadla zfistú-
vó îedy strana a vlúda na pozicích socialistického realismu, a
to je tÍeba uznat.

V hudoucnosti, jak bude hniloba pokraóorat, bude moci né-

kter! pííítí první tajemník, napi. soudruh Srépón ,kter! do té-
tofunkce zíetelné roste, ve vhodné chvíli Ííci: ,,Co nltm to tam
ONV v Praze I provódí za partyzónítiny?"

A to uí tady také bylo. Jeden z hlvallch prvních ra.iemníkit
prj také v roce 1957 poloíil v Píedsednictvu otlizku: ,,Co núm
to tam ONV Praha 7 postavil na Letné za pomník? "

To ovíem byl pomník, na kteri se jeíté ochrana objektù ne-

vztahovala, takíe ho po jistémvdhóní demontovali. Pokudjde
o zkamenéliny ,o jejichí zóchovu se dnes jednó, dopadne to
nakonec podobné. A jak se hudou demontovat, mùie jeíté jed'
nou nakrósnè rozhodnout i ten chuddk ONV Praha I . Jakeío-
vé piece mají koneckonci.t své sídlo v jeho obvodu.
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