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,.Znovu uvézn.il.i Vltt:lava Havla! Tahle zpróva
mé trtipí zpùsobem zcela ojedinéLi,m. Móm z ní
potit, kterj se fikú néóeho víc neí.ien Havlova
souiení. Nadéjivíak neztrócím. Je mi uí tolik let,
le se pamatuji na ono níkjtm nezpochyhkované
ustólené védomí, Èe Ceíi isou | tumto svété naíi-
mi souóasnílq a tyznévají velmi podttbnó poietí
bntloucnosti a nové doby, pokroku a mravnosti.
Co se stalo s Òeskoslovenskem, ted'ríak nepo-
znú\'úm. Kdo to tamvlódne, íe znovtta znovuvéz-
ní jednoho z nejnadanéjíích a nejóestnéjíích sy-

nù té :emè? Tento druh spravedlnosîi znemoíítu-
je mé mysli mít.ji za spravedLnost a podle mého

sondu je tomu stejné u devétadevadeséti procent
lidí, jen co o îéîo parodíi spravedlnctsti zatnou
tn'alovat.
Shodou okolností jsem ruvítívil Prahuvelmi br-
:1 po sebezdhubè Jana PaLacha, po tomto krai-
né slolirém óinu, kter1, byl píísvédtením íit,otu
i tíra:ent beznadéje... Oblútekdimu, kteri krót-
ce plvrul nad jeho kouzelnitm méstem, je pamót-
níkent ntnohem pevnéjíím, neí z kamene nebo
z ocele. a nezméí'itelné trvalejíím, proîoíe ilo-
ték se narodil jako svohodn! a svchoda je jeho
rodnim prùttm r -irot( i ve sntrli.
Kd:'- nrní :novu zatkLiVót:lava Havla...prosté se

tínr pokouíejí pí'i.volat zpét onen dint, ktery Pa-
lach ro:et'lól po ohloze. Nedokéíí to. AtomJ to-
ho rychle míjejícího stínu se vmísily do vzduchu.
kte rj' r íi chni dlchóme, j sou uloíeny v e s né hu hor
a odtolat je nelze, ne, ui nikdy."

ARTHUR MILLER

(\r.Íítarek -' ilúnku, kterj napsal Arthur Miller,
americk! dramatik svètového vèhlasu, autor
,,Snu'ti obt:hodního cestujícího" a,,Pohledu
z nlosîLt" .pra praíské Lido,-é ttoviny. Foto Josef
Snobl, Kolín nad Rynent)

Pro hr6ze
PÌed rokem a dvéma mésíci jsem napsal úvahu o osmiòkovém roce

1988. Jmenovala se ,,Nadèjeplnf rok", ale editoii zménili její nízev na

stiízlivéjÉí,,Nadéjnyi rok". Psaljsem tu úvahu krótce po 1 0. prosinci 1 987,

kdy se na Staroméstském nóméstí uskuteÓnilo první veÍejné shromóZdé-
ní v Praze svolané Chartou l7 . To, Le se ono shromóZdéní seilo v tako-
vém poÒtu a Ze bylo zcelave znamení nastupující generace, mne tenkrét
naladilo aZ svóteóné. Den po manifestaci mi véak telefonoval jeden znó-

m!, Ze Jake5 bude provolón prvním. To tedy nebyla nadéjep1n6 zpríva.
Rozdélen mezi dva protichúdné pocity dovolil jsem si zaprorokovat, Ze

to, co se odehrólo na Staroméstském nóméstí, je dùleíitéjíí zmérza. Skep-

tiÒtí realisté, kteíí si v Cesku uZ divno odvykii poÓítat s veÍejnostíjako
s dynamicklim faktorem, samozÌejmé nic ,,nadéjeplného" na sv!ch poli-
tickych mapóch nevìdè1i. A ze svého hlediska mèli pravdu. Viichni jsme

pÍece vèdéli, Ze JakeÉ patií k parté Bil'ak, Hoffmann, Indra e tutti quanti.

JakeÉúv nejistf úsmév snad budil jisté iluze, av5ak jen do té doby, neZ

tento muz oteviel ústa a promluvil. Tehdy se u obrazovek ozval tichi po-

vzdech Óechù a Slovékú: Probohal Tak tohleje naée novó vedoucí síla.

Nadé.jeplnyi rok zaòal tím, Ze hned v lednu pozatikali fórum Charty, aó

podobné.shroméZdéní jeété pied dvéma mèsíci policie mlóky tolerovala.

Vùbec, pokud jde o aktivisty obòanskfch iniciativ, vnèjiípodmínky je-
jich pùsobení se v roce 1988 ve srovnóní s piedchozím obdobím vyraz-
né zhorÈily. Sejít se nesméli ve vétiím poÒtu neje,n v restauraci. ale ani

v bytech. I tam je òasto obklíòila policejní vozba aîo.zvîi,g1a k vfsle-
chùm. Ke cti pÍióly znovu i tak zvané osmaÒtyÍicítky, néco,pa zpùsob pre-

ventivní dvoudenní vazby. Desítky lidí proZilo v celóch pouf na poÒest

AneZky Píemyslovny, mírovy semindi Praha 88. Òtyfi dny ve dnech 27.

ai 30. iíjna, da15í ótyii kvùli sympoziu,.Ceskosl ovensko 8 8", nehledé uZ

k ceiyím dnùm stróvenym pod ziíminkou vyslechu v policejních úiadov-
nóch. Sejít se bylo moZno jen pii dodrZovóní uróitlch pravidel, a to je pii
vét5ím poótu sledovanych lidí vZdycky svízel.Uí to vypadalo tak, Ze se

naplní slova jednoho plukovnfta Stótní bezpeónosti pronesenó krétce
pÍed vjménou generólních sekretóÌù: ,,Ani si nedloubnete".

Není proto divu, Ze to, co se pak odehrólo v Praze 21. srpna 1988, pii-
padalo vétSiné domiicích i zahraniòních pozorovatelù (vòetné vievèdou-

cí policie) jako malf zdzrak.Do Óeskoslovenska se opét vrdtlly déiiq'
v tom púvodním slova smyslu: jako néco, co se dé.ie, co nepÌeZívó pou-

hou setrvaÒností; déjiny nikoli jako fatum, jako nezmèniteln! osud, ale
jako piíbéh lidmi vZdy znovu otvíranli a lidem otevieni.

Móme své zkuSenosti s romantickou ideaiizací velkfch spoleóensk!ch
skupin - ad uZ jde o idealizacì nóroda, lidu nebo déinické tiídy. Nejsem

proto naklonén ani tomu, abych si idealizoval na5e mladé pokolení. Píes-

to n6s historie uÒí, Ze sména pokolení, aò není vlastní pÌíóinou spoleòen-

ského pohybu, mùZe tento pohyb urychlit, dót mu neòekanf spód. VéÍím
se starym kÍesthnskfm filozofem, íekaid! novf Zivot je novlim poòót-

kem, novou moZností. Hegel ve Fenomenologii to vztahuje na kaZdou

novou generaci; je mu ,,novou jsoucností, novym svétem" a musí tedy

trieîé



JiÌí Hochman

Politika, psi a stiíkaóky
V íivoté nastóvají situace, íe af tlovék délú co déló,

vídycky píítom ílópne do nevhodného materiólu.V obdo-
bí zóvéreóné hníloby reélného socíalismu to nyní zakouíí
naíe Strana aVlóda.

Na schùzích piedsednictva probíha.jí dlouhé diskuse
o tom, kam poslat policajty a kam je neposlat, co povolit a
co nepovolít, zda nékoho zavíít ói nezavíít, a kdyí zaviít,
tak na jak dlouho a piípadné i za co. Ohecn! seíup piitom
zdórné. pokraóuje.
Na Ustíední vj,hor dolehla éasovú a existenóní tíseít.

Spoletnym zójment téchto elitních kódrù.je ovíem udríet
se u vólu co nejdéle, to je tak iíkajíc hlamí problém sou-
dobého reólného socialismu. Soudruzí víak nrují k témto
vyhlídkóm diferencovany píísîup, a to podle toho, kolik mó
kdo mósla na hlavé a jak dlouho jeíté asi do.jde péílq od
vjtahu do kancelóie. Ze by ho tamfídové nosili je poniíu-
jící piedstava.

Móme proto skupinu téch ne.jstaríích soudruhù, kteií se
v minulosti nejzdaíileji pohnojili. Jde jim o tu, aby to vydr-
íelo jeíté aspoít dva, tii roky, tak aby jeíté stihli sttftj vlast-
ní stótní pohieb anebo se mohlí bez úhony ztratit napi. do
Mongolska, kdyí se uí situace ve vlastí socialismu tyvíjí
tak nejisté.

V druhé kategorii.jsou kódry kolem íedesiitlq, mezi nimíí
je nejakrivnéjÍí hlavní ideolog. Dva - tii rolq jsou pro né
miilo, potiebují to vydríet jeíté takovych pét aí deset let.

Naktnec jsou ti padesótíletí, ba i mladíí svazóci, kterj:m
to je jasné, íe se to pies né jednou pievalí dóvrut pÍed pen-
zí, a to je piedtucha, kterú.jim pochopitelné nepiispívó
k dobré nóladé.

Zatím se ziejmé jakeí takeí dohodli na politice, kteró po-
zfistóvó z policejních psù, stííkaóek a plus mínus 25.000
loajólních rabiiókù. Jak zntimo, politika je uméní moíné-
ho. Zboíí je mólo, ale blbù je dosud dost.

Aékoli je to politika príncipólné lenînskú, tak jak ji lljié
koncipovalv roce 19lB, mé tu slahinu, íe v dneíní dobé se
uí nedú pfikroóit k masovému mordovóní, a eJekt polovi-
éatého teroru je odpot,ídající mérou omezen!. To bude
Ustíední ttybor údét hned jak nastane teplejíí poóasí.

V Rusku a Polsku. kde si v minulosti demokracie moc ne-
uíili, rysuje se dnes vj,voj podobnj pruslqm reformóm z let
po roce 1848. Not$ sorétski a polskj: parlament se napi.
budou zajímavé podobat pruskému Landtagu z let pied
sjednocením Némecka, byl s tím rozdílem, íe zajiíténou
vétíínu tam nebudou mít junkeii, ale Beamtenstand. I to ale
bude pro komunismus ttellq pokrok.

Pokud by to naíe vedení chtélo také zkusit, udélalí by sou-
druzí dobÍe, kdyby místo perolamù zatali éíst Preussísche
.Iahrbiicher z let 1858 aí l97l.
I mírnó dóttka skepticismu víak dovoluje zapochyhot:at

o tom, íe by to bylo pro éeské poméry piijarelné ieìiení.
Naíe vedení nattíc nepiìpravilo pro civilizovanj, zónik nor-
malizace vhodné podmínlq, a to jim redukuje moínosri
zhruba na ty psy, sfiíkaólq a rahijólq.

Jak ale praví piíslot,í, kdo s tím zachózí, s Íím schózí.
Spoleónost se posîupné radikalizuje a mlódeí uí ví z Íele-
víze, íe policajti mají jednak respekt pied mnoístvím a za-
druhé, íe se na né dir s úspéchem hózet spousta rùznlch
materiólù. Aparót nésilí lze za uróitj,ch podmínek neutra-
lizotat, tak.jak se lo u nós stalo napi. v bieznu a v dubnu
1968. S bodólq, jak napsal klasik, se dají délat rùzné véci,
ale nedó se na nich sedét.
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