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Zatímco v Praze uprostÍed srpna sirotci po BreZné-
vovi pÍedvódèli píed oÒima celého svéta neuvéiitel-
nou apokalypsu propagandistické hysterie, doprovó-
zené ok6z alou mobilizací p olicie a milic, zatykíním,
procesy a tiskovou kampaní ve stylu padesótfch let,
je.f ímZ cílem byloh6titzakaZdou cenu svou kymóce-
jící se moc a invazi do vlastní zemé, k níZ se aLnehl6-
sí (aí na nékolik smutnych vfjimek) ani tehdej5í in-
vazoii, v sousedním Polsku do5lo v téZe dobè k pÍe-
vratné udólosti: poprvé po 40 letech v zemích vy-
chodní Evropy se stal pÍedsedou vlódy nekomunista
Tadeusz Mazowiecki, katolickf intelektuóI, jeden
z duchovních vúdcù Solidarity, vérnf poradce Lecha
Walesy a d6vny pÍítel papeZe. Stanul v óele vlódy,
v níZ komunisté jsou v men5iné a jejíL j6dro tvoÍí
pfedstavitelé polské Solidarity, jeStè nedóvno zakó-
zané a odsouzené do ilegality. Stal se skoro zózrak:
ve stejné vl6dé zasedli kjednomu stolu generólové,
ktef jeSté pÍed osmi lety uvrhli do vézení tisíce akti-
vistù Solidarity, ajejich bjvalí vézni.

JAN SKACEL

Tr6va jako my
Na konci léta
okolo tratí hoií tréva
neslyÈnf m, bílym plamenem.

Vagóny míjejí a míjejí i dny
s nóklady féikymijak vykócené tma.
Hlomozí dlouhé vlaky.

A nóspy hoií.
NeslySné hoií ostró suchó tróva,
mó divné jménomezi oòima.

Sveiep.

SveÍep tak trochu vzpiímeny.

(9. zaÍít. r. dostal Jan Skócel v slovinské Vilenici
Cenu za stiedoevropskou literaturu-òtéte na strané 78)

JiÍí Pelikón

a mY)
Není divu, Ze nositehlm moci v Praze naskakuje

pÍed tímto obrazem husí kúZe. Uvédomují si, Ze ve
stiední a vfchodní Evropè se dostalo do pohybu nè-
co, co se jiZ téZko bude moci zastavit. Bojí se opróv-
néné: zaòal reéln'j proces plechodu od totalitarismu
k demokracii. A nejvétéí zínrak spoóívd v tom, í.e
tento konec monopolu moci komunistické strany -
nedotknutelného tabu posledních 40 let - probéhl bez
jediného vli stielu i bez masovfch demonstrací, pro-
stíednictvím zvoleného (byfjeSté ne zcela demokra-
ticky) parlamentu a s plnfm souhlasem prezidenta-
generóla, kter! se pied osmi lety pokusil zlikvidovat
S olidaritu voj enskf m píevratem.

Na nové cesté

Daleko drlleZitéj5í nei zmény v osobním sloZení
nové vlédy je její program, ktery znameni skuteón!
obrat v politice a ekonomice zemé.lkdyi. zatímní
program vlódy je plodem kompromisu a urÒité im-
provizace, zdùvodnéné nedostatkem Òasu, a i kdyZ
teprve praxe prvních mésícù dovolí soudit kompe-
tenci novfch ministrù a shodujejich óinnosti s vyhló-
Senfmi úmysly (kolik krósnf ch programrl vlód zùsta-
lo napapíÍel), pÍece jen je moZné vyÒísthlavní smé-
ry: v politice to bude zÍejmé vjvoj od nynéjíí koalice
tÍí stran a Solidarity ke skuteÒnému pluralismu, kterli
umoZní zaloi.ení a existenci vSech politickfch stran,
které jií ilególné existují, nebo jeZ teprve vzniknou,
demokratické a svobodné volby (podle dohody
u ,,kulatého stolu" se mají konat nejpozdéji v roce
1993, alenení vylouòeno, Ze to bude mnohem diíve),
zru5ení,,nomenklatury" (ale Mazowiecki vyhlósil,
Ze nechce Zódné Òistky óivyÍizovóní úòtù), zaruòení
svobody slova a shromaZdbvóní, zru5ení ceîzuÍy a
pluralismus v televizi, rozhlase a tisku. Staronovf
ministr vnitra generól Kiszak (ano,tentfi, co dal za-
vÍít Walesu a Mazowieckého) vyhlósil v parlamenté,
Ze zru5í odposlechy telefonních rozhovorù a kontrolu
korespondence, Ze sice ponechó povéstné ,,zomos" -
pohotovostní oddíly policie - alei.e budou pÍí5té po-
uZívónyjen proti randalizujícím fanou5kùm na fotba-
lovfch hÌi5tích a i.e nauóí piíslu5nfty policie se cho-
vat jako v ,,próvním stótu" - copak asi na to iíkó jeho
praZsky kolega, ministr vnitra Kyncl?

Také, a piedeviím v ekonomice, sepiipravuje -+



JiÍí Hochman

Dodatek k otdzce kojzaritivu
Jiíí Hanók nedúvno nastolil otózku kojzaritivu, odvo-

zeniny od îermínu Kojzar, .Taroslat, zóstupce íéfredak-
tora Rudého próva v koneóné fiizi normalizace. Jméno
soudruha Kojzara se stóle éastèji objevuje pod zdaiiljt-
mi ólúnky, ítenjmi r rodinóch i nahlas pro lepíí ndladu.

Vezmeme-li v úvahu Kojzara v jeho ííice i délce, ne-
ubróníme se dojmu, íe pan redaktor Hanók sí z rùznjch
moíností tybral odvozeninu kojzaritiv nejen kvúli fabu-
li, ale i dílq své vrozené dobrotè. Kojzaritiv se totíí dó
skloítovat podle vzoru aperitiv, coí mùàe v éeské duíi vy-
volat nepíípadné piíznivou asociaci. Piitom se dó od
Kojzara odvodit napííklad i kojzitida, kojzilita, kojzo-
íús a kojzofylis.

PodsÍatou problému víak není ani kojzaritiv, aní koj-
zilita, nybrí véc.jako úkaz sociólné patologicbj. Kumu-
lativné bychom to mohli nazvat kojzarismus, kdyí uí
jsme u toho.

V rozmérné ólenské zókladnè dneíní obsluhy oficÌúl-
ních masov-!ch komunikací lvoií kojzaíi skupinu pomèr-
nè malou. Je jich así padesót, abecedné od Alstera po
Waltera, i kdyí hluk, kterj ryluzují, púsobí dojmem
mnohem vétíího davu. Je to elitní garda, pero a hlas
Strany aVlitdy v hodíné jejich agoníe. Stojí na zódi po-
tópéjící se lodi, boty uí mají ve vodè, ale neúnavné zpí-
wj í sv ùj unat, e nj, r efr é n.

Kojzaii vznikli v rané normalizací, kdy kolaborantshi
reíim zoufale verhoval lidi ochotné psót to, co naprostó
vètíina sluínych novinóíù odmítla. Naíli je ovíem, né-
které pakpíímov kanalizaóním systému. Odté doby mó-
me tento vykvèt normalizaóní íurnalistiky na krku.

Trochu se od té doby omladili, ale próce je poiód stej-
nó. KojzaÍi mají za úkol hlósat, íe víechno bylo jinak a
íe víechno je jinak neí ve skuteóností. K dèjínóm óeské

íurnali s tilq píispè li v í ak koj zaí i né éím mnohem zaj íma-
vèjíím: Jsou první svého druhu v historíî profese, kte'
rjmvùbec netadí, í,e vypadají piedtelejností jako úplní
blbci.

I pro pamétnílq díívèjíí éry, kteró nebyla nijakjedno'
duchó, je to jev ohromující. Mezi novínólslqmi profe-
sionóly nechtél ani tenkrót nikdo dobrovolné vypadat
jako blbec. I ten Fojtík psóval své tiródy proti kulturním
óasopisùm nerad, pod nótlakem, a s lahví rumu u ruky.

Kojzaíi naopak pííí a podepísují i nejhoríí cancy ra-
dostné a hrdé. A víc neí to: Kdyí nèkde policie surovè
ztluóe shluk lidí a stovÌq pozavíró, nebo kdyí profilcuje
domócnost nèjakého spísot,atele, zalykají se kojzati pèr-
verzním potèíením; dokonce volají jen houíf. Zdú se, íe
se zdarem narazili na dno novinóíské etílq reólného so-

cialismu.
Piitom z óasového hledìska by se jeiich situace dala

srovnctt s tou,ve které byl takovi,Vajtauer nékdy v úno-
ru I945 . Ze by nemèli tuíení?

Tuíení asi mají, ale sype iím to tolik, íe iím to ztéíuje
rozhled. Druhó moínost je ta, íe tuíení nemají. V tom
piípadè je snadnéjíí pochopit , proó jim to nevadí, vypa-
dat i pted vlastními détmi jdko blbci. Ztotoínili se se

svou obecnou píedstavou, molodci.
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