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speciál věnujeme roku, který tak 
trochu pozornost veřejnosti míjí. 
Je to logické, události roku 1988 
přebilo revoluční dění z listopadu 
1989, nicméně pohyb ve společ-
nosti začal být zajímavý už před 
třiceti lety. Komunistická moc 
byla v plné síle, nedovolovala až 

na drobné výjimky jakékoli projevy svobody, ostatně byla 
stále připravená tlouct lidi na náměstích a zavírat nepo-
hodlné disidenty. 

Lidem byl však systém stále těsnější, mimo jiné i proto, 
že se ekonomika dostávala do větších a větších problémů, 
takže jeden čas nebyl dostupný toaletní papír, jindy třeba 
dámské vložky. Absurditu situace tehdejší doby dokres-
luje například i to, že když byl můj otec na výslechu a od-
mítal donášet na mého strýce pracujícího ve Svobodné 
Evropě, nepadaly při výslechu jen výhrůžky, ale i jedna 
nabídka. Tajní věděli (z odposlechu), že nemůžeme se-
hnat těsnění do pračky, takže kdyby táta spolupracoval, 
těsnění by se našlo. 

V tomto speciálu jsme se proto rozhodli zachytit mo-
menty, které předcházely revoluci. Nedržíme se striktně 
jen roku 1988, věnujeme se i momentům z první poloviny 
roku následujícího. A jako v každém speciálu, nezajímají 
nás jen události politické, nýbrž i společenské a kulturní. 
Ať už je to proměna módy, první koncert Depeche Mode, 
netradiční filmy a podobně. Přečtete si tu také rozhovory 
mimo jiné s Jacquesem Rupnikem, Jáchymem Topolem, 
Helenou Třeštíkovou, biskupem Václavem Malým, ale 
také s britským novinářem Edwardem Lucasem, který 
přijel do Prahy v lednu 1989, aby odtud jako jeden z prv-
ních západních novinářů dlouhodobě informoval o dění 
v zemi. Eseje pro nás pak napsali Petr Pithart, Lída Ra-
kušanová, Andrea Sedláčková či Aleš Palán.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
inspirativní čtení vám přeje 
Erik TabEry
šéfredaktor
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Milan Šimečka
Konec nehybnosti
31. 12.  1987

Trochu jsem podlehl všeobecné osmičkové mánii a píšu 
si tyto záznamy v naději, že do nich velké dějiny dodají 
napětí, brizantní materiál a nakonec i úlevu od strašlivé 
nehybnosti, která mě deprimovala celých dvacet let. Vý-
chodoevropské hodiny velmi zrychlily svůj chod, něco by 
se mohlo stát i bez magie čísel. Kdosi mi však říkal, že 
když osmičku položíme, máme z ní nekonečno. Pěkná 
vyhlídka!

Nicméně vstupujeme do  nového roku bez Husáka 
v nejvyšší stranické funkci. Někteří lidé se už mazlí s vě-
tou, že skončila Husákova éra. Nejsem si tím úplně jist. 
Původní okolnosti a Jakeš ve funkci generálního tajem-
níka nesvědčí o tom, že by končila éra spojovaná s jeho 
jménem. Končí spíše jeho osobní vzestup, bude upadat 
jeho důležitost a z figury se bude stávat figurka. Čistě 
osobně vzato nemá si Husák na co stěžovat, vládl v této 
zemi déle než kdokoli před ním, když pomineme císaře 
a krále. Procházel hradními komnatami a určitě vychut-
nával závratnost faktu, že je zde, v sídle českých králů, 
právě on, Slovák z Dúbravky, se svým podivným životo-
pisem. Skutečně závratný fakt, vždyť sem přišel ze stínu 
popraviště, z vězeňských kobek, z částečného zapomnění 
a všednosti! 

Už před mnoha lety jsem ponoukal některé své přátele 
historiky, aby se dali do psaní životopisu tohoto muže. 
Nikdo na to neměl chuť. Nechápal jsem to, nechat si 
ujít takovou příležitost! Teď to již chápu. Když se Hu-
sák dostal do nejvyšších funkcí, politicky vyprahl, stal se 
součástí rituálu, zešedivěl a znezřetelněl jako novinový 
štoček, přestal být zajímavý, už nikdy ničím nepřekva-

pil. Přesto bych dal nevím co, kdybych mohl číst v jeho 
mysli ve chvíli, kdy ho lidé, kterými se obklopil, vytla-
čovali z funkce generálního tajemníka, jediného skuteč-
ného centra moci v této zemi. Viděl jsem ho pak v televizi 
na zasedání ÚV, seděl tam s nehybnou tváří a s očima 
podivně zvětšenýma za tlustými skly brýlí. 

Na začátku sedmdesátých let jsem se o Husáka in-
tenzivně zajímal. Pozoroval jsem ho při projevech a tří-
dil jsem si zprávy, které se o něm trousily. Znal jsem 
ho zblízka jen málo, ale měl jsem plno přátel, kteří se 
s ním stýkali v šedesátých letech. Když jsem se vyptá-
val, jaký je, krčili rameny, jako by to byla bytost blíže ne-
poznatelná. Historik Vilém Prečan, který k němu cho-
díval do vily s plnou aktovkou historických dokumentů 
z Povstání, seběhl z kopce a večeřel u nás. Taky nedo-
vedl říci nic určitého. Vypadalo to, jako by Husák byl 
vždy v nějaké vzdálenosti, lidé ho neměli rádi ani neradi 
a znal jsem jen jednoho, který byl jeho upřímným obdi-
vovatelem. 

Pozoroval jsem ho v televizi při projevech, abych za-
chytil na jeho tváři aspoň nějakou stopu lítosti nad tím, 
co všechno zradil, hanby za kotrmelce, které ve svých 
výrocích předváděl, nejistoty z lidí, které předtím ostře 
kritizoval a kteří ho nyní podporovali, studu za to, že 
odvrhl téměř všechny ty, kteří ho s rizikem podporovali, 
když se ze zapomnění dral opět na světlo. Nic takového 
jsem na něm nikdy nepozoroval. Jako by ani nebyl složen 
z radostí a žalů, z pohody a zoufalství, z víry a pochyb-
ností, z naděje a temné vědoucnosti o nevyhnutelnosti 
vlastního konce, jako každý normální člověk. Zabýval 
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se hloupostmi s nekonečnou vážností a důležitostí jako 
všichni politikové. Skutečné slzy a dojetí nedovedl zvlád-
nout jen tehdy, když stál sám v záři světel, pod klenbou 
Smetanových fanfár, nad ubohým davem poslušných po-
slanců. Celé to falešné divadlo ho dojímalo, nepotřebo-
val jásání davů ani nejasnou příchylnost takzvaných mas, 
netoužil po skutečné popularitě. Možná mu stačilo hledět 
z okna na Prahu a tiše si opakovat: jsem tady, jsem tady, 
napriek všetkému! 

Měl vlastně obrovské štěstí, že byl v pravý čas na pra-
vém místě, osud si ho pečlivě připravoval na dobu, do které 
se hodil. Nejméně ze všeho byl totiž revolucionář. Byl mis-
trem zákulisních machinací, dělal to tak už za války, proto 
ho asi neměli příliš rádi ti, co v ilegalitě a v povstání ris-
kovali krk. Proto ho asi s radostí zařadili mezi zrádce, 
i když žádným zrádcem nebyl. Rozuměl Stalinovu systé-
movému dědictví lépe než kdokoliv jiný. Nebyl nikdy vi-
zionářem, netoužil po moci a po všech těch funkcích, aby 
mohl uskutečnit nějakou svou obsedantní myšlenku, jako 
to někdy u politiků bývá, toužil po moci, protože si o sobě 
myslel, že je nejschopnějším správcem toho, co je, statu 
quo. Jestliže bude mít jednou dost odvahy, aby se podí-
val za sebe, zjistí, že neuskutečnil nic svého, že nepronesl 
myšlenku, která by stála za zapamatování, že si nevysta-
věl žádný pomník ať už ve skutečném, nebo přeneseném 
smyslu. Byl iniciátorem zmrtvělosti, vykonavatelem cizích 
instrukcí, autorem nehybnosti a šílené nudy, dirigentem 
národní apatie a podprůměrnosti duchovního života. 

Husák je dodnes prototypem jednodimenzionálního 
člověka, strženého jen a jen politikou, politikou v nejhor-
ším vydání, politikou, která je v jádře jen mocenskou ma-
nipulací. Podařilo se mu skoro nemožné: za celé období 
v nejvyšší funkci neřekl nikdy nic osobního. Nikdy se ne-
zmínil o tom, že by četl nebo měl rád nějakou knihu, ně-
jaký kousek přírody. Kdoví, zda znal takové lidské věci 
jako přátelství, obyčejnou řeč nebo poslouchání hudby. 
Do divadla chodil jenom z nutnosti, neslyšel jsem, že by 
třeba vysedával v soukromém kině jako Stalin. Když mu 
tragicky zahynula při havárii vrtulníku žena, nepřerušil 
ani na den odesílání blahopřejných telegramů státníkům 
spřátelených zemí. 

Možná však Husák nikdy neztratí historickou výji-
mečnost proto, že byl prvním slovenským prezidentem 
v sedmdesátiletých dějinách republiky. Škoda, že na nej-
vyšší stupínek v  hierarchii státu vystoupil za  Sloven-
sko právě on. Bylo by nekonečně dobré pro vzájemnost, 
kdyby to byl někdo jiný, někdo, koho by Češi mohli ctít 
a na koho by Slováci mohli být hrdi. Husák však nepo-
chybně Slovensku přál, je jisté, že výhodné přerozdělo-
vání národního důchodu držel při životě po celou dobu 
on a mnohá relativní spokojenost nad bohatšími mož-
nostmi na Slovensku pramení z toho. Čeští byrokraté 
nikdy ke Slovensku žádný sentimentální vztah nepěsto-
vali. Mnozí Slováci pak měli Husákovi za zlé, že mluvívá 
česky, pokládali to za jakési podlézání. Češi si opět velmi 
nevážili toho, jak se snaží. Slovensky se říká, že chudob-
nému aj polievka vykypí. 

Moc nevěřím, že Husákovi bude dopřáno prožít po-
kojný rok v prezidentské funkci. Vděčnost není vlastností, 
kterou by současná československá politická kultura oplý-
vala. Čeká ho sestup s vrcholu důležitosti a možná i úloha 
obětního beránka. Všechno má vypadat tak, že si sou-
druzi v přátelské shodě prohodili funkce a všechno půjde 
dál, jak šlo. Husák prý vyložil důvody, které vedly k od-
stoupení, ale lid se o nich zatím nic bližšího nedověděl. 
Třeba jsou to důvody, o kterých je neslušné veřejně mlu-
vit. Členové ÚV svrhli svého šéfa a přešli k běžné agendě. 
Svrhnutý šéf strnule seděl a poslouchal plky o tom, jak se 
v kterém podniku plní či neplní plán a co je třeba... Pozo-
ruji ten odcizený rituál a ptám se sám sebe, co je na tom 
ještě lidské? Nenašel se jediný člověk, který by vstal a řekl 
třeba: soudruhu Husáku, za tvé éry jsem postoupil z místa 
obyčejného referenta na místo vedoucího tajemníka, mám 
všechno, na co si vzpomenu, žena je spokojená a i o děti 
jsem se postaral, postavil jsem si barák, a ten mi už nikdo 
nevezme, až do smrti ti budu vděčný, i když o tobě bu-
dou tvrdit cokoli. Nic takového se nestalo; kdyby se bý-
valý gensek vytratil a zaskočil do Vikárky na pivo, nikdo 
by si toho asi nevšiml. 

Všechno se to událo v hvězdné vzdálenosti od normál-
ního života. Dospělo se k ideálnímu stavu každé tota-
litní politiky, mocenská elita si může dovolit jednat tak, 
jako by byla v zemi sama. Lid jí ovšem oplácí stejným 
a dává najevo, že je mu úplně jedno, kdo z těch nahoře 
sedí v důležitějším křesle. V posledních dvou týdnech 
roku se domácí politika dokonce vytratila i z masmédií. 
Domácí zpravodajství referuje jako vždy o práci malých, 
ale důležitých závodů, které své výrobky uplatňují nejen 
na domácím, ale i zahraničním trhu, o nespokojenosti zá-
kazníků s výběrem na předvánočním trhu a o stavu sněhu 
na horách. Podařilo se nám vyklouznout na prahu roku 
1988 z dějinného času. Náš příběh bude jednou studován 
na univerzitách jako ojedinělý případ národního kašlání 
na všechno. 

Já jsem si ovšem za Husáka sklenku nalil. Šel jsem se 
pak před večerem projít, jak to dělám na silvestra každý 
rok. Taková zima ani ryba, ani rak! Ve vzduchu cítím, 
že lidé topí ne dřevem, ale uhlím. Znám to uhlí, ne-
shoří a nerozpadne se na popel. Jen zšedne a při okra-
jích má každý kousek jakýsi žlutavý ornament, bude to 
asi od síry. 

Před desíti lety jsem se takto procházel ve vrzajícím 
sněhu podél řeky v horách. Dumal jsem také nad tím, jak 
vyplní dějiny příští čas. Za těch deset let se nestalo nic, 
co by stálo za zmínku. Bylo to však kompenzováno, mně 
se přihodily věci, které by mne ve střízlivém stavu nikdy 
nemohly napadnout. X

Kniha Konec nehybnosti, z níž je uvedený text, je soubor deníkových 
záznamů, esejů a úvah; oficiálně vyšla v roce 1990. Do té doby mohl 
Milan Šimečka (1930–1990), vysokoškolský učitel a publicista, po roce 
1969 zaměstnaný v dělnických profesích, publikovat pouze v samizdatu 
nebo v zahraničních exilových časopisech. Po roce 1989 se stal po-
radcem Václava Havla.
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H
Historik Jan Křen v září 1987 v samizdatovém časo-
pise Obsah uveřejnil stať Historické proměny češ-
ství, kde napsal: „Co živá paměť sahá, vzbuzovaly 
v Čechách letopočty s osmou na konci zvláštní zá-
jem. Stalo-li se něco vskutku velkého, (...) byla tato 
víra utvrzena, nestalo-li se to anebo dostavil-li se do-
konce nezdar, přenášela se víra zase na osmu příš- 
tí. I rok 1988 poutá tak už dnes podobnou, téměř 
pověrečnou pozornost: dvojitá osma se zřejmě zdá 
dvojnásob nadějná a vzhlíží se k ní s rozechvěním, 
jako by se snad už konečně měli objevit blaničtí ry-
tíři.“ Souhlasil byste s těmito slovy?
Je pravda, že „osmičky“ vzbuzovaly ve zdejších kra-

jích vždy zájem, nicméně jde o falešnou mystiku, neboť 
o tom, co se v osmičkových rocích odehrálo, se rozhodo-
valo dlouho předtím. Osmičky tak jsou symptomem dě-
jinných traumat, jež vyplynula z extrémní povahy 20. sto-
letí plného revolucí a kontrarevolucí, rychle nastolovaných 
utopií a následných krachů. Historický čas jsme přestali 
vnímat jako přímku k lepší budoucnosti a vnímáme jej 
jako cyklický pohyb od krize ke krizi.

Vzhlíželo se tedy k roku 1988 opravdu s rozechvě-
ním, nebo spíše se skepsí?
Rok 1988 lze vysvětlovat právě tak, jak jsem na-

značil – jako symbol konce dalšího z krizových cyklů. 
Chápali ho tak komunisté (ti nejvýše postavení nejcitli-
věji), disidenti a další lidé, kterým se neustálé převracení 
dějin zadřelo do mozku. Někteří členové politbyra, ze-
jména ti, kteří spojili svůj osud s potlačením reformního 
procesu po srpnu 1968, tomu mezi sebou říkali „další 
průser“. Antonín Kapek, dlouholetý člen Ústředního vý-

boru KSČ a jeden z těch, kteří v roce 1968 požádali so-
větského vůdce Brežněva o vojenskou pomoc, na konci 
roku 1987 volal: Už to zase běží, nikdo to nezastaví…

Na druhé straně disidenti, exulanti a západní mé-
dia chápali další osmičku také trochu mytologicky. No 
a takzvaní obyčejní lidé sledovali vrcholící cyklus s opa-
trnou zvědavostí, hýřili politickými vtipy, aniž by se ale 
hodlali jakkoli politicky angažovat.

V roce 1985 nastoupil do čela Sovětského svazu Mi-
chail Gorbačov, s jehož jménem je spojována demon-
táž komunismu. Jak reagovali českoslovenští komu-
nisté na zřejmou ideovou blízkost mezi pražským 
jarem a Gorbačovovou perestrojkou?
Od ledna 1987 prožívalo vedení KSČ doslova šok 

z  radikálního posunu v  reformní politice Sovětského 
svazu. Do této chvíle se gorbačovské změny měly týkat 
víceméně jen „přestavby“ národního hospodářství, kterou 
bylo možno provádět expertní cestou shora. Avšak jakmile 
byla v SSSR nastolena politika tzv. glasnosti, v podstatě 
svobody slova, objevilo se před pražskými lídry norma-
lizace na obzoru pražské jaro 1968 a jeho možná reha-
bilitace. Husákovo a  pak Jakešovo politbyro naléhavě 
požadovalo po Moskvě, aby k takové rehabilitaci nikdy 
nedala podnět. A Moskva jeho přání splnila, před pod-
porou své reformní politiky dala přednost politické stabi-
litě ve svém bloku. Jenže mezitím už se rozbíhaly zásadní 
změny v Polsku a Maďarsku.

Bylo zvolení neschopného Miloše Jakeše za generál-
ního tajemníka ÚV KSČ v roce 1987 nejviditelnějším 
příznakem hroutící se strany? A proč se v boji apa-

Žijeme v kontinuální  
převratné změně
S historikem Jiřím Sukem o minulosti, která 
nás rozděluje a straší, a o tom,  
že osmičky jsou falešná mystika
I když se chod každého mocenského aparátu vyznačuje velkou setrvačností a žádná moc se neomezí, pokud k tomu není donucena, 
druhá polovina osmdesátých let předznamenala konec komunistické vlády v Československu – probouzející se společnost se pozvolna 
dávala do pohybu, stávala se kritičtější. Série demonstrací v srpnu, říjnu a prosinci 1988 pak znamenala už otevřený protest 
proti režimu, který o rok později vyústil v jeho pád. 

kateŘ I na máZ DroVá / foto matěj stránský
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rátníků o nejvyšší moc více neprosadili mladší komu-
nisté typu Štěpána, kteří nebyli přímo spjati s nástu-
pem normalizace?
Chod každého mocenského aparátu se vyznačuje 

velkou setrvačností, radikální změny jsou v něm možné 
jen v  mimořádných revolučních situacích. Personální 
změny ve vedení země, tedy v předsednictvu ÚV KSČ 
v letech 1987–1988, byly poměrně značné, původní vliv 
ztratili Husák, Biľak, Štrougal a  další, ale existenčně 
ohrožená strana nemohla zásadně změnit svoji politiku. 
Přirozeným výsledkem vyvažování sil mezi mocenskými 
klikami byla konsenzuální volba byrokrata Jakeše, který 
se nejméně hodil pro pozici lídra, a tím pádem nejméně 
ohrožoval pozice klik. Silný lídr by mocenskou rovno-
váhu ohrozil. A ti noví, včetně Štěpána, jakmile vstoupili 
do předsednictva, začali tváří v tvář občanskému neklidu 
hájit tvrdou linii. Žádná mocenská struktura se dobro-
volně neomezí, pokud k tomu není donucena.

Rychle se zviditelňoval propastný rozdíl mezi oficiální 
ideologií a skutečným stavem veřejné mysli v Čes-
koslovensku. I pokud si tento rozpor dostatečně ne-
uvědomovalo ideologií zaslepené politbyro, přes své 
svodky a udavače dobře informovaná Statní bezpeč-
nost o tom musela vědět. Narazil jste při své práci 
na takovéto zprávy StB, které vedení strany v tomto 
smyslu varují, navrhují nějaká řešení?
Státní bezpečnost od svého vzniku sloužila jako 

nástroj komunistické strany a její ideologie, a to se ni-
kdy nezměnilo. Její představitelé věděli, že situace je 
vážná, a pravidelně o tom informovali stranické vedení. 
Ani vedení, myslím, o vážnosti politické situace vůbec 
nepochybovalo, jeho manévrovací prostor byl však stále 
užší, v podstatě už mu zbývala jen represivní politika. 
Zda se nějak StB podílela na vyvolání politického pře-
vratu v Československu po pádu berlínské zdi 9. listo-
padu 1989 – jak se dlouhá léta spekuluje –, nebylo do-
sud potvrzeno.

Jak už jste zmínil, českoslovenští komunisté byli pe-
restrojkou zaskočeni; sice mluvili o přestavbě a de-
mokratizaci, avšak realita byla jiná. Jak reagovala 
společnost – začala překonávat rezignaci, strach, 
vymaňovala se z „pohodlné odevzdanosti osudu“?
Trauma z totální kapitulace reformních komunistů 

po srpnu 1968 vedlo lidi k opatrnosti. Většina měla co ztra-
tit, ať už to byly výhody v zaměstnání, možnost studovat 
a podobně. Režim s tím úspěšně kalkuloval. Avšak pod 
vlivem perestrojky a glasnosti se rozpouštěla jeho zkame-
nělá normalizační ideologie a rétorika.

Ve vzniklém vakuu proto nabýval na významu di-
sent jako jediný reprezentant politiky občanských práv 
a demokratického dialogu. Vedle toho rostlo kritické na-
ladění kulturních a expertních elit – divadelníků, filmařů, 
hudebníků, ekonomů, ekologů, podnikových manažerů 
a dalších. Šlo o to, zda se disent, který se těšil morálnímu 
kreditu a mezinárodní mediální podpoře, stane mluvčím 

vznikající kritické veřejnosti. Od roku 1987 o to usiloval, 
ale plně se mu to podařilo až po 17. listopadu 1989.

Mám spíš na mysli onu šedou zónu veřejnosti. Vác-
lav Havel k tomu v roce 1988 v jednom eseji zmiňuje, 
že „nejdůležitější paralelní polis dnes nepředstavuje 
disidentský svět, ale svět smýšlení a privátních zá-
jmů celé společnosti, která sice jednou rukou tota-
litní moci dává to, co je na ní bezpodmínečně vyžado-
váno, ale druhou si zároveň dělá vše, co sama chce 
a co nemá s vůlí této moci pranic společného“. Jak 
si tuto dvojakost vysvětlit?
Václav Havel měl nejspíš na mysli vyvinutý systém 

kolonizace státu prostřednictvím rodin a jiných zájmových 
skupin a klanů, jak to později popsal sociolog Ivo Možný. 
Dokud měly tyto zájmové skupiny z čeho brát, dokud jim 
erár zajišťoval slušné živobytí, nenacházely důvod k ne-
spokojenosti či dokonce vystoupení proti režimu. Téměř 
každý v hierarchii tehdejší společnosti se na této koloni-
zaci nějak podílel, od ministra po dělníka.

Nicméně opoziční potenciál ve  společnosti rostl. 
Na podzim 1987 začaly vycházet samizdatové Lidové 
noviny, v roce 1988 vznikají Nezávislé mírové sdru-
žení, České děti, Československý helsinský výbor, 
Společnost přátelství s USA a další nezávislé inicia- 
tivy, konají se protirežimní demonstrace. Svoji roli 
v počátečních měsících roku 1988 překvapivě sehrála 
katolická církev. Jak si to vysvětlujete?
I když moc toužila po homogenitě, nikdy jí nedo-

sáhla – společnost nebylo možné trvale vyřadit ze hry. 
Disent jako kulturně občanská opozice vytvářel „para-
lelní polis“ a „druhou kulturu“ již od počátků normalizace 
a pak zejména po Chartě 77. A ty sociální skupiny, které 
se dlouhá léta zdály být oporou režimu, plnily tuto roli jen 
podmíněně. Navíc tehdejší svět ještě nebyl globalizovaný 
a ideologicky tak nepřehledný jako dnešní. Byl bipolární – 
a sovětský socialismus výrazně prohrával se západním ka-
pitalismem v soutěži o lepší projekt modernizace. V druhé 
polovině osmdesátých let se zvolna probouzely potlačené 
nekomunistické identity a životní zkušenosti. K těm nej-
výraznějším a nejvlivnějším samozřejmě patřila identita 
katolická a obecně náboženská.

Ono nadechnutí se závanu svobody roku 1988, kdy 
se v jeho závěru v prosinci konala první povolená de-
monstrace proti režimu na Škroupově náměstí, bylo 
o měsíc později v Palachově týdnu opět silou sra-
ženo na kolena tvrdým potlačením protestů a soud-
ními postihy. Svědčí toto lavírování o nejistotě komu-
nistického režimu?
Ano, normalizační režim se definitivně etabloval 

v srpnu 1969 brutálním potlačením masových demonstrací 
ve velkých městech, při nichž bylo zabito pět lidí, vyhlá-
sil stanné právo a existenčně postihl mnoho protestují-
cích. Následně přijal Poučení z krizového vývoje, jímž 
se ustavil jako principiální odpůrce jakéhokoli reform-
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ního pohybu ve straně a společnosti. Sám se tím připravil 
o manévrovací prostor, který by se mu v čase perestrojky 
hodil. Na počátku sedmdesátých let toto úskalí předjímal 
jeden z nejchytřejších normalizátorů – Lubomír Štrou-
gal, když označil rigidně formulované Poučení z krizo-
vého vývoje za kouli na noze strany. Za takového stavu 
jakákoliv opoziční aktivita výrazně ohrožovala podstatu 
posrpnové moci. Proto režim reagoval na Chartu v lednu 
1977 tak hystericky. Jestliže se ovšem zase od srpna 1988 
pravidelně demonstrovalo a Moskva zároveň opakovala, 
že nebude do dění v satelitech zasahovat, cítili komunisté, 
že jim zvoní hrana.

Vy sám jste byl v té době vysokoškolákem. Jak jste 
rok 1988 vnímal? A jaké kompromisy vaše generace 
musela v té době dělat nebo byla ochotna přinášet?
Co si pamatuji, na jedné straně existovalo na praž-

ské Filozofické fakultě pár studentů-komunistů, kteří re-
žim urputně hájili, na straně druhé pak stálo několik stu-
dentů-disidentů s odvahou k otevřené kritice. Většina byla 
v čase kolísání normalizačních pořádků po nástupu Gorba-
čova názorově velmi tvárná. Jak mohutněla kritická atmo-
sféra v souvislosti s děním v Polsku a Maďarsku, vykrystali-
zovala v této většině oponentura, která vedla konstruktivní 
kritiku ve jménu důslednější „perestrojky a demokratizace“. 
Někteří představitelé SSM a svazácké fakultní orgány se 
změnili ve stranu mírného pokroku v mezích zákona, která 
se pak v sametové revoluci stala jádrem stávkového výboru. 
Na přednáškách z vědeckého komunismu či ateismu se 
v posledních měsících před 17. listopadem 1989 už otevřeně 
kritizoval jejich obsah i sám režim.

Čas rozpadu
Britský novinář Timothy Garton Ash v roce 1988 před-
vídal, že Sovětský svaz se bude rozpadat ještě další 
dvě desetiletí, a to patřil k optimistům. Jakou měrou 
se na tehdejší politické situaci a následném pádu re-
žimu v Československu v roce 1989 podílely vnější 
a nakolik vnitřní faktory?
Jak známo, Československo bylo oproti svým sou-

sedům pozadu, což lze částečně vysvětlit tvrdou povahou 
normalizace a opatrným odstupem Čechů od držitelů i kri-
tiků moci. Nakonec nás ke vzpouře proti „věčné“ normali-
zaci pohnuli svým příkladem Poláci, Maďaři a v poslední 
fázi východní Němci. Od nich jsme převzali politické ná-
stroje řízeného přechodu k demokracii – pokojnou vzpouru, 
ochotu k historickému kompromisu, vyjednávání u kula-
tého stolu o přechodu k demokracii a tržní ekonomice.

Václav Havel nakonec opustil disidentské „ghetto“ 
a vstoupil do politiky. Obstál v ní, když se rozhodl 
ke smíru s komunisty a nezasadil se už coby pre-
zident vahou své tehdy obrovské popularity za zá-
kaz KSČ, potrestání viníků komunistických nezákon-
ností?
Charta 77 od svého vzniku nabízela komunistic-

kému režimu dialog a Občanské fórum na ni 19. listopadu 

jIŘí suk (1966)
narodil se v Praze. Vystudoval archivnictví, historii a politologii na fi-
lozofické fakultě univerzity karlovy. V  Ústavu pro soudobé dějiny  
aV Čr se zabývá komunistickým režimem po únoru 1948, intelektuál-
ním a politickým dědictvím disentu a postkomunistickou transformací. 
jeho kniha Labyrintem revoluce (2003), o mocenské změně v Česko-
slovensku na přelomu let 1989–1990, obdržela cenu magnesia litera 
v kategoriích populárně-naučná kniha a nejlepší kniha roku 2003. Dále 
napsal knihy Politika jako absurdní drama (2013), o Václavu havlovi 
v letech 1975–1989; a Veřejné záchodky ze zlata (2016), o konfliktu mezi 
komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v padesátých 
a šedesátých letech 20. století.
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1989 navázalo. Dále zde působil, jak už jsem řekl, příklad 
vyjednaných přechodů v Polsku a Maďarsku, rozdělení 
moci u kulatého stolu. A aby toho nebylo málo, českoslo-
venský mezinárodně izolovaný režim vyšel vítězící opo-
zici vstříc už týden po potlačení studentské manifestace. 
Na klidném přechodu k demokracii měly v této chvíli zá-
jem téměř všechny skupiny a lidé na masových mítincích 
kvitovali politiku kompromisu s nadšením. Radikální an-
tikomunismus se dostal ke slovu až na jaře 1990 a byl mo-
tivován spíše ekonomicky než morálně. Nebo lépe řečeno, 
ekonomická motivace se často kryla morální argumentací; 
primární byla privatizace majetku, morální rozhořčení nad 
zločiny komunistického režimu sekundární.

 
Pohlcení minulostí
Ještě k letošním osmičkovým oslavám. Před pár lety 
jste napsal: „K připomínání českých osmičkových 
a devítkových převratů jsme pevně, až masochisticky 
připoutáni – jsme společností pozdní doby, kterou 
už nespojuje žádná sdílená vize a víra; ohlížíme se 
do minulosti a ta nás rozděluje a straší.“ Co jste tím 
měl na mysli?
My, Evropané, žijeme v době posthistorické, kdy se 

vytratila víra v pokrok. Myslím tím všestranně chápaný 

pokrok, jehož výsledkem měla být vědecky řízená, pro-
sperující a sociálně spravedlivá společnost. Do budouc-
nosti si dnes dokážeme promítat pouze svou představu 
o individuálním štěstí v podobě dlouhověkosti, kariéry, 
zábavy. V globálním měřítku vnímáme budoucnost spíše 
katastroficky na způsob hollywoodských filmů či vědec-
kých varování. Za takového stavu věcí nás minulost, pře-
devším v podobách 20. století, pohlcuje.

Co si tedy jako historik myslíte o debatě posledních 
let, kterou vedeme o komunistické minulosti? Mám 
na mysli stále silnější tendence potlačovat či bagate-
lizovat vědomí o nezákonnostech a perzekucích, po-
ukazováním na přednosti režimu – všichni měli práci, 
zdravotnictví bylo zadarmo, byly levnější potraviny, 
autobusy jezdily do každé vesnice atd.
Spory o minulost mají svoji logiku: liberálně kon-

zervativní výklad byl dlouhá léta po listopadu 1989 domi-
nantní, v zásadě reprezentoval pohled politických vítězů 
sametové revoluce a přirozeně upřednostňoval historický 
výzkum mocensko-represivní a ideologické politiky tota-
litního režimu.

Proti němu se nyní prosazuje výklad, který vyzdvi-
huje hospodářskou, sociální a kulturní podstatu komu-
nistického systému a chce ji ukázat v její každodennosti 
a relativně ustálené normalitě. Oba výklady, které se od-

volávají na vědecké zakotvení, by z podstaty věci měly být 
komplementární a doplňovat se. Bývají však spíše vyhro-
ceně polemické, protože se jejich prostřednictvím nadále 
vede boj o smysl 19. a 20. století, jinými slovy o projekt 
moderny jako pokračujícího emancipačního hnutí, jehož 
cílem je osvobození konzumního člověka ze všech mož-
ných pout a závazků. S nutným zjednodušením lze říci, že 
v něm jde o dávný spor mezi kapitalismem a socialismem, 
konzervatismem a pokrokářstvím. To je také to pohlcení 
minulostí, o kterém jsem mluvil.

V tomto kontextu je bagatelizován i listopad 1989. 
Jaký je tedy dnes jeho obraz?
K tomu, co jsem právě řekl, můžeme dodat, že exis-

tuje ještě třetí výklad naší nedávné minulosti podle vzoru 
„vše bylo úplně jinak, než nám ti či oni tvrdí“.  Mám 
na mysli konspirační či spiklenecké teorie šířené na síti, 
které nabízejí úplně jinou interpretaci „osmiček“. Dílem 
těží z příliš odborného jazyka vědecké historiografie, který 
nedokáže oslovit veřejnost, a dílem z chaotického stavu, 
v němž se ocitl svět ve věku komputerizované globalizace. 
Vychází vstříc poptávce po srozumitelném vysvětlení os-
tře protichůdných mocenských a ideových zvratů – od ka-
pitalismu k socialismu a zpátky, od Západu k Východu 

a zpátky a podobně –, které se někomu mohou jevit jako 
neuvěřitelné. Stavů nejistoty a nevíry začali v posledních 
letech cíleně využívat profesionální dezinformátoři, tro-
llové a noví ideologové.

Existuje způsob, jak oněm zjednodušením čelit?
Hledíme do tváře jiné moci, rysy leviatana 21. sto-

letí už snad umíme lépe rozeznat. Je to technokratický 
a  oligarchický kapitalismus, který posiluje nerovnost 
a oslabuje rovnováhu moci a svobodu, pracuje s konzum-
ními a zábavními pobídkami i s vytvářením nepřítele a ší-
řením strachu. Čelit se mu dá jen systematickou obranou 
těch hodnot, kvůli kterým jsme vyšli do ulic a svrhli ko-
munistický režim. 

Ale tentokrát to máme těžší, protože čelíme moci, 
kterou sami mnohem aktivněji spoluutváříme svými kaž- 
dodenními postoji a skutky. A tato moc si z nich umí vy-
brat to, co se jí právě hodí, a dokonale toho využít. To, 
že sama nemá žádný pevný hodnotový základ, je její si-
lou i slabostí.

Dá se v tomto vidění světa tedy očekávat, že Česko 
čeká opět nějaká ta převratná osmičková změna?
Řekl bych, že žijeme v  kontinuální převratné 

změně, v níž jako by se ty všechny předchozí osmičky 
proměnily v jedinou osmičku – ležatou. X

Dnes čelíme moci, kterou sami mnohem aktivněji 
spoluutváříme svými každodenními skutky. A tato moc si 
z nich umí vybrat to, co se jí hodí, a dokonale toho využít.
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MM
Když Moskva mlčí
Gorbačovovi reformátoři 
proti československým 
normalizátorům
jan aDam eC 

Michail Gorbačov, s jehož jménem se spojuje demontáž 
komunismu, nastoupil do čela SSSR v době, kdy se tato 
„říše zla“ ocitla v průsečíku krizových momentů. Čekalo 
na něj olbřímí dílo reformy sovětského zřízení a hrozba 
nekonečné spirály studené války. Vstupoval do  svého 
úřadu s vizí, byl přesvědčen o nadřazenosti komunistic-
kého zřízení. Věřil v něj. Razil nová slova jako doktrína 
rozumné dostatečnosti, nové myšlení, glasnosť, větší ote-
vřenost.

To, že jeho země propadá v globální soutěži, ekonomicky 
stagnuje a ovládá ji neschopná byrokracie, bylo podle něj za-
viněno chybnou stalinskou a později brežněvovskou politi-
kou stagnace, úchylkou, nikoli systémem samým. Gorbačov 
se pasoval do role rytíře bojujícího s nehybnou zabetonova-
nou byrokracií, která jakýkoli pohyb vnímala – a správně – 
jako ohrožení svých pozic. Doufal, že se jeho hlavním spo-
jencem stane inteligence, kterou si chtěl naklonit uvolněním 
cenzury. K jeho zklamání to vedlo jen k tomu, že byly zpo-
chybňovány samotné pilíře režimu.

Jak poznamenal historik Karel Durman, Gorbačov si 
jezdil na Západ pro doping. Miloval tamní nadšení davů 
a chválu od nejmocnějších politiků i prostých lidí – tedy 
přesně to, čeho se mu doma nedostávalo.

Velmoc na skřipci 
Vnitřní změny šly ruku v ruce s „revolucí“ v zahraniční 
politice. Stále se zhoršující ekonomická situace a rostoucí 
izolace SSSR v rámci globalizující se ekonomiky nemilo-
srdně diktovaly nová pravidla – zmírnit velmocenské napětí 
s USA, snížit enormní výdaje na zbrojení, a uvolnit si tím 
ruce k vnitřní reformě.

Ke zděšení mnoha konzervativců Gorbačov opouštěl ně-
která pravidla sovětské politiky, jak je nastavily výsledky 
druhé světové války a jak je více či méně dodržovali všichni 
sovětští vůdci od Stalina po Černěnka. Globální sovětská 
angažovanost a podpora revolučních hnutí ve třetím světě 
slábly, krátily se fi nanční fondy nejrůznějším komunistic-
kým stranám po celém světě, opouštěli se tradiční spojenci 
hájící barvy komunismu v Karibiku, Asii i Africe. Sovětská 
vojska se stáhla z Afghánistánu.

Reformátor, nebo komediant? 
(„Gorby“ v Praze vítán nadšenými davem) 
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Miláček Západu, zrádce Východu 
Sovětský svaz přepadla krize v momentě, kdy naopak Zá-
pad, včetně USA, prožíval po propadu ze sedmdesátých let 
ekonomickou, politickou a ideologickou renesanci. Vedla 
jej nová generace politiků s jasnou vizí a přes různé roz-
díly s podobným postojem vůči SSSR. Reagan, Thatche-
rová, Mitterrand i Kohl si o SSSR nedělali iluze, přesto, 
nebo právě proto na ně energický a neokoukaný Gorbačov 
dělal dobrý dojem; hlavně proto, že byl ochoten činit velké 
ústupky v otázce odzbrojení a sovětských nároků na podíl 
v globální politice. V říjnu 1986 se Gorbačov s Reaganem 
v Reykjavíku dohodli na padesátiprocentním snížení stavů 
jaderných zbraní v následujících pěti letech. 

Na summitu ve Washingtonu o rok později se dohodli 
na stažení a likvidaci sovětských a amerických raket středního 
doletu v Evropě – oněch proslulých Pershingů II a sovětských 

SS-20, které po celé desetiletí zaměstnávaly propagandu 
obou bloků. V prosinci 1988 SSSR jednostranně oznámil 
snížení počtu svých ozbrojených sil o 500 000 mužů. Byla 
podepsána smlouva o omezení konvenčních ozbrojených sil 
v Evropě a 11. listopadu 1990 v Paříži dohoda o omezení stra-
tegických jaderných sil (START I).

Tváří v tvář těmto změnám se sovětští spojenci ve vý-
chodní Evropě dostali do dramatické situace. Stalin tuto 
oblast pevně vymezil jako zájmovou sféru zaplacenou krví 
Rudé armády. Chruščov ani Brežněv na tom nic nezmě-
nili, naopak zájmy impéria tvrdě hájili dvěma vojenskými 
intervencemi – proti Maďarsku v roce 1956 a proti Česko-
slovensku v roce 1968. Tento postoj se postupně vžil jako 
tzv. Brežněvova doktrína omezené suverenity – pokud je 
některý socialistický stát, respektive jeho zřízení v ohro-
žení, jeho spojenci v čele se Sovětským svazem mu při-
spěchají na pomoc. Doktrína de facto padla během polské 
krize 1980–1981, kdy se Kreml přímé intervenci naopak 
snažil vyhnout a tlačil na polského předsedu vlády Wojci-
echa Jaruzelského, aby Solidaritu zvládl vlastními silami.

Po  Gorbačovově nástupu byla situace ještě jasnější. 
„Nový Kreml“ odmítal zasahovat i do vnitropolitických 

sporů či personálních rošád. Když v roce 1987 žádal zou-
falý Gustáv Husák Gorbačova, aby mu „pomohl“ proti biľa-
kovskému konzervativnímu křídlu, Gorbačov mlčel. Brež-
něvovu doktrínu nahradila tzv. Sinatrova doktrína – podle 
slavné písničky „I Do It My Way“.

Československý paradox 
Sovětští reformátoři si o československých normalizátorech 
nedělali přílišné iluze a řadili je k těm „méně nadšeným“ 
aplikátorům perestrojky. Například v dokumentu Meziná-
rodního oddělení ÚV KSSS z ledna 1989 se konstatuje, že 
Praha se snaží spíše jen o ekonomické reformy a demokra-
tizaci s perestrojkou odsunuje až na pozdější dobu.

Situace z pražské perspektivy ale byla vážnější. Česko-
slovenští komunisté vždy poslouchali a věrně plnili vše, co 
jim Kreml nařídil. Nyní se ocitli ve zcela nezvyklé pozici: 
stavěli se divoce proti svým sovětským protektorům, Gor-
bačova a perestrojku odmítali a pomlouvali. Z Kremlu sice 
nepřišel žádný trest, ale něco mnohem horšího – Gorbačov 
je prostě nechal svému osudu.

Ať už si to v Moskvě uvědomovali nebo ne, perestrojka, 
větší otevřenost a možnost svobodně hovořit o do té doby 
tabuizovaných tématech, jako například o invazi z roku 
1968, podemílaly pilíře československého normalizačního 
režimu velkou silou. Když prostořeký mluvčí sovětského 

„To není jednoduchý proces, 
ta přestavba. Není. To je 
proces, v kterým se ne každý 
dost dobře vyzná, a proces, 
do kterýho mohou vstoupit 
nepřátelé a vypadají přitom 
jako přátelé.“
Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš v projevu 
na Červeném Hrádku, 17. července 1989
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ministerstva zahraničí Gennadij Gerasimov na otázku, jaký 
je rozdíl mezi pražským jarem a perestrojkou, odpověděl: 
„Devatenáct let…“, v Praze aparátčíkům zatrnulo. Z jejich 
pohledu šlo o kapitulaci a zradu.

Kulaté stoly a protržené hráze
Revoluce ve východní Evropě v roce 1989 probíhaly po-
dle tří scénářů. První variantou bylo „protržení hráze“. Tak 
dlouho se zdánlivě nic nedělo, až najednou celý režim ze dne 
na den „spadl“. To byl případ Čechů, Slováků a východních 
Němců. Timothy Garton Ash to komentoval slovy, že Po-
lákům to trvalo deset let, Maďarům deset měsíců, východ-
ním Němcům deset týdnů a Čechům a Slovákům deset dní.

Druhou variantou byla tzv. vyjednaná revoluce, revoluce 
kulatých stolů. Tak přebrodili z jednoho břehu na druhý 
Poláci a Maďaři. Bylo to trochu překvapivé, neboť obě spo-
lečnosti se předtím vyznačovaly často násilným odporem 
vůči komunismu, a proto poklidný přechod jako by neod-
povídal jejich naturelu. Polský komunistický režim byl ale 
neočekávaně vitální a svým zásahem proti Solidaritě na za-
čátku osmdesátých let ukázal, že jen stávkováním a de-
monstracemi se komunismus neporazí. Unavení Poláci si 
pak nakonec sedli s komunisty za jednací stůl. V Maďar-
sku se zase pružní komunisté-technokraté pokoušeli režim 
tak dlouho reformovat, až se z něj stal kapitalismus a oni si 
v novém zřízení zachovali podíl na moci.

Poslední variantou byla tzv. balkánská cesta. Rumunský 
Nicolae Ceauşescu, bulharský Todor Živkov, jugoslávský 
Slobodan Milošević či bývalí první tajemníci v zakavkaz-
ských republikách SSSR cítili, že se komunismus jako mo-
bilizační ideologie vyčerpal. Pokud se chtěli udržet u moci, 
museli rudé prapory vyměnit za národní standarty. Zveda-
jící se vítr nacionalismu nejprve oprašoval zapomenuté his-
torické tradice, aby poté rozdmýchával mnohem nebezpeč-
nější etnickou nevraživost a xenofobii.

Ceauşescu či Živkov sice utíkali před hospodářskými 
a společenskými problémy taženími proti menšinám – ať 
už to byli sedmihradští Maďaři nebo pomačtí Turkové. 
Východoevropská revoluční vlna je ale stejně dostihla 
a smetla. Jugoslávie takové štěstí neměla. Do té doby zá-
viděníhodný ostrov socialistické prosperity se pod vlivem 
nacionalistické rétoriky a neřešených etnických sporů pro-
měnil v sud prachu. X

Autor je historik.
respekt 34/2009

SSSR: Pobaltské  
republiky

estonsko, litva a lotyšsko patřily v so-
větském svazu v době perestrojky k těm, 
kde záhy vznikaly zárodky občanské spo-
lečnosti i  demokratické tendence, jež 
vedly v roce 1991 – po rozpadu sssr 
– k rychlému obnovení nezávislosti po-
baltských zemí.

od druhé poloviny osmdesátých let 
se zde i ve sdělovacích prostředcích ob-
jevuje kritika sovětského režimu či se ote-
vřeně mluví o paktu molotov-ribbentrop, 
kterým si stalin spolu s hitlerem rozdě-
lili sféry vlivu v této oblasti; do doby Gor- 
bačovovy perestrojky a  glasnosti bylo 
toto téma naprostým tabu. Vznikají také 
opoziční organizace pod názvem lidové 
fronty. například v  estonsku zaznívá 
tvrdá kritika týkající se ochrany přírody 
a životního prostředí z úst akademických 
vědců, objevují se dokonce konkrétní 
plány na obnovení suverenity. V září 1988 
se v estonském tallinnu shromáždilo na  
300 tisíc estonců, kteří žádali obnovení 
nezávislosti na sovětském svazu – pro 
toto setkání se vžilo označení „zpívající re-
voluce“. a 16. listopadu 1988 přijal tamní 
komunistický orgán, nejvyšší sovět eston-
ské ssr, deklaraci o zákonodárné suve-
renitě estonska. 

Co je ale nejdůležitější – v těchto ze-
mích se v roce 1988 poprvé připomínala 
a bez následků kritizovala srpnová oku-
pace Československa sovětskými vojsky 
v roce 1968.

22. ledna – Ve Vídni bylo 
obnoveno jednání následné 
schůzky konference o bez-
pečnosti a spolupráci v ev-
ropě. svým důrazem na do-
držování lidských práv tahle 
schůzka přispěla k některým 
změnám ve vnitřní politice 
zemí východního bloku.

20. února – Začala vleklá válka o náhorní kara-
bach mezi arménií a ázerbájdžánem, v té době 
ještě součástmi sssr. ke konci roku 1987 mu-
sely opustit stovky ázerbájdžánců kvůli etnic-
kému napětí své domovy. konflikt se pak rozho-
řel v únoru a provázely jej vraždy, znásilňování, 
pogromy, ve školách se neučilo. jakoukoli změnu 
hranic Gorbačov odmítal. konflikt trval dále 
i po rozpadu sssr, až do května 1994.
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Polsko

Premiérem se stal mieczysław ra-
kowski, nahradil Zbigniewa messnera, 
a jeho hlavní úkol zněl: dovést ke zdár-
nému konci balíček ekonomických refo-
rem, nazvaný Druhá etapa hospodářské 
reformy – ta první, započatá v roce 1981, 
totiž neuspěla.

Podniky získaly větší volnost a nebyly 
tak svázané centrálním plánem. Cenová 
reforma skoncovala s praxí státem daných 
cen – a přinesla zdražení a stávky. Vznikly 
komerční banky a jistá forma akciového 
trhu. mezi další významné a citelné změny 
patřilo i rušení některých velkých podniků 
(například ocelárny v Gdaňsku – stávka 
tamních dělníků v roce 1980 stvořila nezá-
vislé odborové hnutí solidarita) a povolení 
soukromého podnikání.

I když v mnoha ohledech revoluční, 
ani tento reformní pokus se nezda-
řil, podle ekonomů naopak dlouholetou 
(a chronickou) krizi polského hospodář-
ství jen prohloubil. Dá se říct, že cestu 
ke konci komunistického režimu reformy 
uspíšily.

rok 1988 byl nejslavnějším a nejnabitěj-
ším rokem oranžové alternativy, anar-
chisticko-dadaistického hnutí odporu 
v západopolské Vratislavi. Volný svazek 
lidí pod vedením Waldemara „majora“ 
fydrycha pořádal absurdní happeningy, 
během nichž vykřikoval nesmyslná hesla, 
často se točící kolem trpaslíků, kteří byli 
neoficiálním symbolem hnutí. oficiální 
moc si s ním nevěděla rady, a protože 
se cítila (právem, byť těžko popsatelně) 
ohrožená, byla například nucená k tomu, 
honit po centru města desítky lidí v miku-
lášských převlecích.

V průběhu roku alternativa uspořádala 
třináct happeningů – svérázné oslavy 
oficiálních svátků či připomenutí dvacet 
let staré polské bratrské pomoci Česko-
slovensku (to se odehrálo v krkonoších). 
nejpočetnějším shromážděním byla tr-
pasličí revoluce, 1. června se ve Vratislavi 
sešlo patnáct tisíc lidí.

Začal fungovat úřad ombudsmana, veřej-
ného ochránce práv. První ombudsman-
kou se stala respektovaná právnička ewa 
Łętowska, pozdější soudkyně polského 
nejvyššího správního i Ústavního soudu.

V  září proběhly „rozhovory v  magda-
lence“, polooficiální setkání komunistické 
vlády a pololegální solidarity. Delegaci 
oficiální moci vedl generál Czesław kisz-
czak, solidaritu pak lech Wałęsa. Cílem 
rozhovorů, vedených ve vile ministerstva 
vnitra nedaleko Varšavy, byla příprava 
jednání u kulatého stolu, která se ode-
hrála v zimě následujícího roku a otevřela 
cestu ke svobodným volbám.

V prosinci byl založen a úřady tole-
rován volební občanský výbor solida-
rita, vedl jej opět Wałęsa. ještě předtím 
se lech Wałęsa střetl v televizním a živě 
přenášeném duelu s  předsedou ofici-
álních odborů alfredem miodowiczem. 
Wałęsa z debaty vyšel jako vítěz a vý-
razně zvýšil popularitu solidarity mezi 
běžnými Poláky.

McDonald’s v Bělehradě
První provozovna rychlého ob-
čerstvení mcDonald’s v celé 
východní evropě byla otevřena 
v Bělehradě koncem března, 
ve stejném roce následovalo 
maďarsko. V sssr byla první 
pobočka otevřena koncem 
ledna 1990, u nás o dva roky 
později.

duben – na půdě osn začala vyjednávání o stažení so-
větských okupačních vojsk z afghánistánu. sovětská ar-
máda se pak ze země stáhla 15. února 1989, přispělo k tomu 
i blokování dovozu obilí z usa do sssr. oficiální ztráty 
sssr v afghánistánu se uvádějí 15 tisíc mrtvých a tři 
stovky nezvěstných vojáků, k tomu desítky tisíc zraněných 
a zmrzačených vojáků; reálně se odhaduje až pětinásobek 
uváděných čísel. Počet obětí na afghánské straně se po-
hybuje mezi 600 tisíci až dvěma miliony převážně civilistů, 
na 10 milionů lidí uprchlo ze země.

18. dubna – americké námořnictvo v re-
akci na incident se sedmi desítkami zraně-
ných, kdy americká fregata najela v Per-
ském zálivu na minu, zasáhlo v oblasti proti 
íránským ropným plošinám.
3. července – nad Perským zálivem byl 
raketou vypálenou z amerického křižníku 
uss Vincennes sestřelen íránský airbus, 
zahynulo 290 pasažérů.
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NDR

mocenské struktury nDr patřily k  jed-
něm z nejvíce zkornatělým; vládla tu pev-
nou rukou monolitní jednotná socialistická 
strana německa (seD) s cílem udržet si 
moc. Díky generálnímu tajemníkovi po-
litbyra erichu honeckerovi (1912–1994), 
který spolu s dalšími přestárlými komu-
nistickými aparátčíky řídil politiku, hospo-
dářství, kulturu i společnost, se německé 
demokratické republice přezdívalo též ho-
neckerland. nutno ovšem podotknout, že 
občané se jeho pevné ruce příliš nevzpou-
zeli – straníkem byl každý šestý dospělý 
občan země.

nDr se ocitla v osmdesátých letech před 
finančním krachem, jenž oddalovaly mili-
ardové úvěry ze Západu. ještě v prosinci 
1988 honecker tvrdil, že „v podstatě vzato 
je životní úroveň v nDr vyšší než ve spol-
kové republice německo“, aniž bral zřetel 
na stagnující hospodářství, naprosto kata-
strofální životní prostředí a ekologii, tech-
nologickou zaostalost, nemožnost cesto-
vat, nedostatečné zásobování elektřinou 
i celkovou rezignaci společnosti.

honecker tak byl ten, kdo dovedl zemi 
ke krachu. Po znovusjednocení německa 
uprchl do sovětského svazu, byl ale vydán 
zpět do německa a odsouzen za zločiny 
během studené války; mimo jiné nesl od-
povědnost za smrt dvou stovek občanů, 
kteří chtěli uprchnout na  Západ. kvůli 
těžké nemoci byl nakonec z vězení pro-
puštěn. Zemřel v chilském azylu v roce 
1994 na rakovinu.

V  nDr, coby důsledek nerealizované 
„kýžené stability“, vzrůstal počet osob, 
jež v osmdesátých letech žádaly o vyvá-
zání ze státního občanství s cílem vystě-
hovat se do západního německa. legální 
vystěhovalecká vlna se v roce 1984 týkala 
35 tisíc osob, o rok později 18 tisíc osob. 
V roce 1986 se jednalo o 20 tisíc východ-
ních němců, v roce 1987 to bylo 11 500 
osob. V roce 1988 se vystěhovalo 30 tisíc 
východoněmeckých občanů, dalších 10 ti-
síc uprchlo z nDr nelegálně.

Po zahájení reforem v sssr a v dalších 
středoevropských státech se rozhodlo ve-
dení seD utužit svoji moc, a to za pomoci 
ministerstva státní bezpečnosti stasi, 
které ještě více posílilo svoje pravomoci; 
v době před zánikem nDr měla stasi 91 
tisíc stálých zaměstnanců se 63 generály 
a 173 tisíc tzv. neoficiálních spolupracov-
níků, jednoduše řečeno donašečů. stasi 
vedla spisy na čtyři miliony občanů nDr 
a dva miliony občanů srn. Úřad byl ročně 
dotován 1,3 procenta státního rozpočtu. 

15.–16. července  
na zasedání politického po-
radního výboru Varšavské 
smlouvy ve Varšavě vystou-
pil michail Gorbačov a v pro-
jevu navrhl posílení obranného 
charakteru Varšavské smlouvy 
a bezprostřední snížení stavu 
sovětských vojsk ve střední 
evropě o 70 000 vojáků.

5. listopadu – odstartoval so-
větský raketoplán Buran, který 
po dvou obletech Země, jež trvaly 
tři hodiny, přistál na stanici Bajko-
nur. Dalšího letu už se nedočkal; 
spolu s nosnou raketou eněrgija 
byl uložen v hangáru na bajkonur-
ském kosmodromu, po rozpadu 
sssr připadl do vlastnictví ka-
zachstánu.

19. listopadu – okolo 
milionu lidí demon-
strovalo v Bělehradě 
na podporu slobodana 
miloševiće, na tzv. mí-
tinku bratrství a jednoty. 
tato akce současně 
manifestovala, že srb-
sko se nevzdá kosova.
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Maďarsko

V průběhu roku vznikly dvě důležité opo-
ziční politické strany. liberální svaz svo-
bodných demokratů, který hrál velkou 
roli po revoluci, a především svaz mla-
dých demokratů – neboli fidesz. ten tvo-
řili mladí studenti práv a jedním z jejich 
vůdců byl Viktor orbán, současný ma-
ďarský premiér. už v předcházejícím roce 
vzniklo maďarské demokratické fórum, 
nejvýznamnější opoziční strana, která 
v roce 1990 ovládla první svobodné volby.

Změny probíhaly i  na  straně ofici-
ální moci. nemocný jános kádár, u moci 
od roku 1956, byl odvolán z funkce ge-
nerálního tajemníka maďarské socialis-
tické dělnické strany a nahradil ho károly 
Grósz. V listopadu se premiérem stal – 
mimo jiné i na Západě vzdělaný – eko-
nom miklós németh. tento poslední ma-
ďarský komunistický premiér také o rok 
později nařídil, aby východní němci, na-
hromadění u západoněmecké ambasády 
v Budapešti, mohli volně odejít do ra-
kouska. tím významně přispěl k  pádu 
berlínské zdi.

koncem šedesátých a po celá sedmde-
sátá léta se občané socialistického ma-
ďarska stále těšili rostoucí životní úrovni 
– na poměry okolních zemí východního 
bloku i nadprůměrné. to mělo svou cenu. 
Pokrok se děl na úkor zadlužení u západ-
ních zemí a mezinárodních finančních or-
ganizací. Dluh dohnal kádárovské maďar-
sko na začátku osmdesátých let, přičemž 
již koncem osmdesátých let se země spíš 
jen snažila vyhnout krachu než smyslu-
plně hospodařit. Prvního července 1988 
podepsala vláda smlouvu o další půjčce 
se světovou bankou – tentokrát ale vý-
měnou za  podstatné hospodářské re-
formy. státní podniky se částečně ote-
vřely soukromému vlastnictví a odpadla 
velká část cenových regulací.

Předchozí rok se budapešťské památky 
staly součástí dědictví unesCo, ale 
hlavní kulturní událost roku 1988 nejspíš 
ocenili maďaři (a i občané ostatních zemí 
východního bloku, kteří měli příležitost 
přicestovat) víc – v září se na budapešť-
ském lidovém stadionu konala jedna ze 
zastávek amnesty rock tour, celoplane-
tární série koncertů na podporu lidských 
práv.

Diváků bylo víc než 80 000, mezi nimi 
i premiér Grosz. V Budapešti hrál sting, 
Peter Gabriel, tracy Chapman, youssou 
n’Dour. Celý koncert trval osm hodin, 
a jeho hlavní hvězdou byl Bruce springs- 
teen, s nímž si diváci s radostí zazpívali 
píseň Born in the u.s.a.

V rockové historii východního bloku 
to byla ojedinělá událost, srovnatelná jen 
s budapešťským koncertem britské ka-
pely Queen v roce 1986.

rok 1988 byl i rokem veřejných demon-
strací. maďaři protestovali (mimo jiné) 
proti plánu rumunského diktátora Ceau-
șesca zbourat tisíce vesnic v rumunském 
sedmihradsku, obývaném maďarskou 
menšinou, nebo vytvořili živý protestní 
řetěz proti výstavbě vodního díla Gab-
číkovo-nagymaros na hranicích s Čes-
koslovenskem.

Prezident  
Palestiny
jásir arafat 
byl v tunisu 
jmenován exilovým 
prezidentem 
nezávislého 
palestinského státu, 
jehož vznik arafat 
vyhlásil v roce 1988. 

150
Tolik účastníků se sešlo 
na historicky prvním, později 
světově proslulém festivalu 
technokultury Love Parade 
v Západním Berlíně. O deset 
let později se na festivalu se-
šlo 1,5 milionu návštěvníků.

14. února  
íránský vůdce 
Chomejní vy-
zval muslimy 
k zabití spiso-
vatele sal-
mana rush-
dieho, autora 
satanských 
veršů.

Masakr 
na náMěsTí 
neBeskéhO kLiDu
Od dubna trvaly 
v Pekingu student-
ské protesty, jež 
byly krvavě zlikvi-
dovány zásahem 
armády v noci ze 3. 
na 4. června.f
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B
Britský kanál Channel 4 se dokumentární sérií Jiná 
Evropa v druhé polovině osmdesátých let minulého 
století, v době ještě před pádem komunismu, pustil 
do velkého díla. Natáčeli jste dva roky, rozpočet do-
sahoval čtyř milionů liber, což bylo na tehdejší dobu 
opravdu hodně peněz. Přitom se to týkalo regionu, ze 
kterého se nejen nemohlo ven, ale bylo obtížné do-
stat se i dovnitř. Co vedlo stanici Channel 4 k tomu 
věnovat se střední Evropě?
Kanál Channel 4 byl průkopníkem britského tele-

vizního dokumentu a rozhodl se natočit sérii o střední Ev-
ropě – byť v roce 1986, kdy mě oslovili ke spolupráci, ještě 
neměli představu, jak by dílo mělo vypadat. Region samo-
zřejmě nasvítil nástup Michaila Gorbačova do čela SSSR 
v roce 1985, ale v tom smyslu, že západní média se domi-
nantně soustřeďovala na perestrojku a střední Evropu po-
míjela. Nám to umožnilo o to víc říkat – pozor, je tu celý 
ten unesený Západ, jak střední Evropu nazval Kundera, 
kde se pod povrchem dějí autonomní věci. A roli sehrála 
i osobnost našeho producenta Nicka Frasera, později kul-
tovní postavy britského dokumentu. O ten film velmi stál, 
protože ho zajímalo natáčení za podmínek nesvobody.

Projeli jste v letech 1987–1988 Československo, Pol-
sko, Maďarsko, NDR, bývalou Jugoslávii a Rumun-
sko. Jak byly jednotlivé země dostupné pro štáb ze 
Západu?
Rozdíly mezi jednotlivými státy byly obrovské. Ale 

řekněme, že existovaly v zásadě dvě kategorie zemí: ty, 
ve kterých se víceméně dalo točit, a ty, ve kterých se ne-
dalo natočit téměř nic. Maďarsko a Polsko patřily do té 

orbán byl  
dokonce zadarmo
S francouzským historikem a politologem 
Jacquesem Rupnikem o jeho cestách 
za železnou oponu krátce předtím,  
než to prasklo
Na konci osmdesátých let Jacques Rupnik natočil šestidílný dokument pro britskou televizi o státech za bývalou železnou oponou. 
Měl tak unikátní příležitost projet se západním štábem za zády region, v němž se narodil a který důvěrně znal. V rozhovoru 
pro Respekt mluví o míře rozpadu sovětského impéria, který na cestách pozoroval, o tom, co obnášelo natáčení dokumentu v to-
talitě, a že Jiná Evropa, jak se série jmenovala a kterou provázel, už je zase jiná.

kateŘ I na ŠafaŘíkoVá /  foto matěj stránský

první skupiny, přičemž Maďarsko bylo vůbec nejsvo-
bodnější. Tam nám řekli: „Točte si, co chcete, my stejně 
o všem víme.“ Dostali jsme sice oficiální průvodkyni, která 
na nás měla během natáčení dohlížet, ale fungovala tak, 
že když jsem jí řekl, že jdu dělat rozhovor s Györgym 
Konrádem, zakázaným spisovatelem, ona mi odpověděla: 
„Ježíš, to je bezvadný, tak běž!“

A v Maďarsku se za všechno platilo. Nejen za ar-
chivní záběry, ty jsme nakupovali běžně ve všech zemích 
– a do dneška si pamatuju nářky naší produkční, jak je to 
drahý špás, komunisté z nás chtěli vytřískat valuty. Ale 
platilo se i za natáčení v továrně, na stranické schůzi, v re-
dakci režimních novin, v restauraci. Nicméně za peníze 
jste pak mohli mít skoro všechno. I maďarské milice jsme 
natočili! Taky Fidesz, tehdy nezávislé mládežnické hnutí, 
takže jsem udělal rozhovor s Viktorem Orbánem v roce 
1988. Orbán byl dokonce zadarmo, režim tehdy novému 
hnutí nepřikládal význam.

A ta druhá skupina zemí?
Tam patřilo východní Německo, Rumunsko 

a Československo, kde jsme byli pod striktním dozo-
rem. V Československu nás původně úplně zamítli. Nick 
Fraser dostal dopis od Československého filmu, který 
zněl asi takhle – byly to jenom dva řádky: „Vážený pane, 
vaše natáčení není v zájmu státu.“ Nick se mohl utlouct 
smíchy, protože představa, že natáčení čehokoli má být 
v zájmu státu, byla směšná, a tak si tu odpověď připíchl 
v kanceláři nad stůl.

Ale měli jsme problém. Tehdejší trend dokumentů 
na Channel 4 byl, že mají svého vypravěče, průvodce, 
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který musí být fyzicky na místě. Nevystačili bychom si 
jen s archivem nebo záběry památek. Požádali jsme proto 
po nějakém čase znovu a tentokrát jsme žádali souhlas pro 
naprosté minimum – Karlův most, Lucernu, Václavské ná-
městí. Žádná stranická zasedání a rozhovory s funkcionáři, 
prostě Prahu. A to prošlo.

Jak natočit nehybnost
Narodil jste se v  roce 1950 v  Praze francouzské 
matce a slovinskému otci – a do svých patnácti jste 
tu žil. Střední Evropu znáte, mluvíte několika zdejšími 
jazyky. Byla to při natáčení Jiné Evropy výhoda, nebo 
jste vzbuzoval o to větší podezření?
Zvýšilo to ostražitost moci vůči nám, protože 

věděli, kdo jsem, a několikrát mi to dali najevo. Třeba 
po příletu do Polska, kdy si mě ještě na letišti vytáhli 
z chumlu cestujících; následovala osobní prohlídka, mu-
sel jsem se vysvléct za přihlížení vojáků do naha, zabavili 
mi knihy, které jsem vezl... To, že pocházím z regionu, ale 
byla moje velká výhoda. Dělat dokument v nesvobodě to-
tiž znamená neustále rekonstruovat realitu z jejích útržků, 
které jste mohli natočit. Musíte pořád vysvětlovat a dá-
vat těm útržkům smysl. Jste subjektivní vypravěč. Zdrá-
hal jsem se přijmout roli průvodce filmem, protože pro 

mě coby člověka z akademického prostředí, který se má 
snažit být vyvážený, to nebyla přirozená poloha. V jedné 
chvíli jsem si ale musel přiznat, že určitým situacím ne-
lze porozumět a nelze je předat, pokud je nemáte nějak 
zvnitřněné, pokud jste v tom systému nežili.

Jak fungovala spolupráce mezi vámi a britským reži-
sérem dokumentu Tomem Robertsem, který byl re-
portérskou hvězdou BBC, ale střední Evropu neznal?
Jak Tom, tak producent Nick Fraser měli jasnou 

estetickou představu, jak má film vypadat. Ta ale občas 
samozřejmě narazila na  realitu. Přijeli jsme například 
do východního Berlína, vyjednávali s papaláši a čekali 
na povolení natáčet v jednom kombinátu. Dva dny, možná 
víc, se nic nedělo. Sedíme v hotelu, vyhlídka na Alexan-
derplatz, únor, šedo, nikde nikdo. Tom Roberts začal být 
nervózní a ptá se mě: „Co se děje? Kde jsou všichni? Co 
budeme točit?“ Já jsem mu odpověděl, že se nic neděje 
a že právě tu nehybnost musíme natočit. Tedy nejen sjezdy 
nebo průvody, tu vnější ritualizaci, ale i prázdná veřejná 
prostranství, pro ten režim tak typická, protože každý 
hlouček lidí vzbuzoval podezření. Jemu se to nezdálo vi-
zuálně nijak zajímavé. Později ve střižně vypadlo několik 
z mého pohledu výmluvných scén ve prospěch koukavěj-
ších, například takového typického znuděného maturit-
ního plesu v Lucerně. Ale rozuměl jsem tomu. I ten ples 

o něčem v československé společnosti vypovídal a film se 
musel i líbit.

V dokumentu kritizujete komunistický režim mnohdy 
před oficiálními sídly moci. Jak jste podobné záběry 
natáčeli? Nemohli jste uniknout pozornosti.
Museli jsme improvizovat. V těchhle situacích 

se vyplatila dravá reportérská povaha našeho režiséra. 
V Rumunsku jsme měli dozorce nad natáčením, který 
se od nás nehnul na krok, málem s námi i spal. Já měl 
připravený vstup k Ceaușescovi, který po boku našeho 
hlídače samozřejmě nešlo přednést. Tom Roberts mě 
proto v jeden moment instruoval, že si mám stoupnout 
tam a tam a odříkat falešný komentář. Jednou, dvakrát, 
desetkrát, dvacetkrát, říkal jsem to pořád dokola. Ten 
náš hlídač už z toho byl úplně mimo, štáb si naoko také 
stěžoval, ať dáme pokoj, a Tom pak jakoby rezignovaně 
řekl – fajn, vystoupáš tam na ty schody a řekneš to na-
posledy, jen na jiný záběr. Šel jsem, náš dozorce už se 
ani nenamáhal jít za mnou, a tak jsem mohl říct, že Ce-
aușescu je hanba evropské civilizace a musí odejít. Nebo 
když jsme chtěli natočit pracovní lágry pro dělníky, kteří 
stavěli megalomanský plavební kanál na Dunaji, a našli 
jsme boční silnici, ze které ty tábory byly vidět, Tom na-

značil kameramanovi, aby si dal objektiv pod loket a to-
čil skrytě z okna, a nám posunky ukázal, ať děláme, že 
je nám špatně a řidič musí jet pomalu.

Jak jste potom takové materiály dostávali ven ze 
země?
Různě. V Maďarsku jsme se o to nestarali, pro-

tože to šlo, a v NDR vlastně také ne, protože tam jsme 
naopak nenatočili téměř nic z toho, co jsme chtěli, takže 
by případná ztráta práce nebyla taková tragédie. V Ru-
munsku jsme museli trochu podplácet. Vlastně největší 
zabezpečení jsme si zajistili při vývozu materiálu z Čes-
koslovenska.

Z Československa? Záběry Karlova mostu?
No, my jsme netočili jen Karlův most. Zůstali jsme 

v Praze o den déle, než jsme oficiálně nahlásili, a ten po-
slední jsme šli za disidenty. Tehdy poprvé, v lednu1988, 
jsem se setkal s  Václavem Havlem. Šli jsme k  němu 
do bytu a natočili předem domluvený rozhovor, ve kte-
rém Václav Havel výborně popsal, jak funguje ta kaž-
dodenní totalita, kterou cizinec venku na ulici neuvidí. 
U Havla byl ještě Milan Šimečka, přijel z Bratislavy, tak si 
pak sedl za stejný stůl jako Havel a udělali jsme rozhovor 
s ním. Pak jsme si dali oběd a Šimečka povídá, odpoledne 
máme jednání samizdatového Obsahu, tak pojďte s námi. 

Po příletu do Polska si mě na letišti vytáhli z chumlu 
cestujících; následovala osobní prohlídka, kdy jsem se 
za přihlížení vojáků musel vysvléci do naha.
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rem na předměstí Bukurešti, on byl lékař, povídali jsme 
si, jak se pod Ceaușescem snaží udržet alespoň nějakou 
profesní úroveň, a najednou bum, tma, vypnuli elektřinu. 
Soudruzi do lidí nalili pravidelnou dávku propagandy 
a po večerních zprávách vypnuli proud, nebylo ho dost. 

Ve východním Berlíně jsme pak natáčeli alterna-
tivní protestantský spolek Kirchentag von Unten. V pro-
testantské církvi se tehdy našlo několik farářů dost od-
vážných na to, aby tolerovali ve svém kostele nezávislá 
setkání. Na ně chodili mladí Němci napojení na Zelené 
v západním Německu. Neměli žádné politické požadavky, 
politiku jako takovou naopak odmítali, protože politika 
byl systém, který pro ně dávno ztratil legitimitu tím, jak 
devastoval životní prostředí a militarizoval společnost. 
Byli to lidé, kteří využili pukliny svobody v režimu a část 
systému, církev, je nechala.

Jaký měla dokumentární série ohlas, když se na pod-
zim 1988 odvysílala?
Snad nikdo mi neřekl, že se z Jiné Evropy nic ne-

dozvěděl, dokument měl po celou dobu vysokou sledova-
nost. Vysílání se ale sešlo s vrcholem gorbimánie a hod-
nocení filmu často končilo tím, že jsme se málo věnovali 
největšímu z hrdinů. To však byl náš záměr, nevěnovat se 
Gorbačovovi! Lidé z médií a akademického prostředí mě 
pak obviňovali, že jsem zaujatý, že film není vyvážený, je 
„příliš antikomunistický“. 

Šli jsme a tam byli Vaculík, Klíma, Uhde, zkrátka všichni, 
o kterých člověk tolik let četl, jejich texty často překlá-
dal do francouzštiny a najednou stojí před vámi a mluvíte 
s nimi a můžete je natočit. S Milanem Šimečkou jsme se 
potom šli projít po Praze, probrali všechno možné od Go-
rbačova přes Slovensko až po disent, on pak šel na vlak 
do Bratislavy a  já zpátky k Václavu Havlovi, kde jsme 
do noci povídali. Byl to skvělý den.

Neměli jste v patách StB?
Je možné, dokonce velmi pravděpodobné, že měli, 

protože druhý den při výjezdu ze země se ukázalo, že 
velmi dobře znali náš itinerář. Nicméně nikde na nás ne-
vybafli.

Nepokusili se vás zadržet ani na hranicích a sebrat 
vám natočený materiál?
Část z nás jela autem, část vlakem, a na hranicích 

oba týmy kontrolovali, co jsme natočili. My jsme ale sa-
mozřejmě právě rozhovory z toho posledního dne dávno 
neměli u sebe. Poslali jsme je po kurýrovi, takže v době na-
šeho překročení hranic byly už na Západě a my jsme mohli 
ukázat neškodný materiál. Dostali jsme vynadáno, že jsme 
nedodrželi nahlášený plán pobytu, a nechali nás odjet.

Co jste viděl při cestách po  zemích za  železnou 
oponou na sklonku osmdesátých let, co nebylo vi-
dět z Paříže?
Míru rozpadu uvnitř ostbloku. Nemohl jsem vě-

dět, že za rok vezmeme klíčky a řekneme končíme, pro-
tože rozpad může trvat velmi dlouho. Ale pozoroval jsem 
impérium, které nemůže nebo se už nesnaží kontrolovat 
periferii a ovládat tamní společnosti, tak jako třeba v pa-
desátých letech. V době, kdy se dokument vysílal, tedy 
na podzim 1988, si lidé na Západě často říkali, že teď při-
chází ta krásná chvíle, kdy se bude komunistický režim 
reformovat. Že co se nepovedlo v roce 1956 nebo 1968, se 
povede teď díky Gorbačovi. Já jsem k tomu byl vždycky 
skeptický, právě proto, že jsem pozoroval, do jaké míry je 
ideologie režimu profláknutá a jak se ty společnosti v jed-
notlivých zemích začínají vzájemně vzdalovat.

Dejte mi konkrétní příklad.
Tak třeba v Maďarsku jsem se setkal s ředitelem 

jednoho státního podniku a on říká, že teď ho privatizují, 
takže on je vlastně už ředitelem soukromé firmy, byznys-
menem. Na stole měl sošku Lenina, která tam zřejmě už 
nějakou dobu stála. Zeptal jsem se, proč tam tu sošku má, 
a on odpověděl něco v tom smyslu, že Lenin ukázal, že 
kde je vůle, tam je i cesta, a proto si sošku nechal na stole, 
i když soukromé vlastnictví Vladimir Iljič potíral. Byl to 
takový podnikatel-leninista, který se již připravoval na no-
vou éru. V Budapešti byla v roce 1987 otevřena burza a re-
žim povolil soukromé podnikání. 

Ve stejné době se lidé v Rumunsku starali, jak 
přežijí do druhého dne, protože v té zemi nebylo nic, 
ani základní potraviny. Jel jsem za jedním mladým pá-

Darujte wellness pobyt
Wellness & spa hotel Augustiniánský dům

již od 3 990 Kč na osobu.

RS007279
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Já jsem se snažil svědectví dělat co nejpravdivěji, 
nicméně prohlásit, že Ceaușescu je zostuzením evrop-
ské civilizace, se ukázalo být pro některé příliš silné kafe. 
Postrádali ten klasický koncept objektivity, kdy na sebe 
lidé reagují, dá se prostor názorovým oponentům a víc se 
do toho nezasahuje. Tento přístup byl však v podmínkách 
nesvobody nemožný, lidé na ulici před námi přecházeli 
na druhou stranu, aby se nedostali do problémů, žádný 
dialog ve společnosti neprobíhal.

Pomohl dokument přiblížit realitu v  komunismu? 
Jaká byla vlastně převažující představa života za že-
leznou oponou mezi Brity či Francouzi na sklonku 
osmdesátých let?
Vesměs nijak konkrétní, protože se sem pří-

liš nejezdilo, takže lidé střední Evropu neznali. Názor 

na tamní režimy odrážel hlavně politické ukotvení kaž-
dého člověka. Pravice, tedy antikomunisté říkali: Komu-
nismus je odporný, jsou to totality a nic se tam nemůže 
změnit. Lidé víc nalevo tíhli k tomu, že myšlenka komu-
nismu je dobrá, jenom ji ten režim v praxi nějak zvoral. 
Ale že teď bude zase dobře, protože pod Gorbačovem 
se to spraví. Myslím, že film naboural zažité představy 
jedněch i druhých.

Jak přesně?
Z reakcí diváků, kterých mi chodil bezpočet, vím, 

že například záběr na obyčejnou uklízečku v Českoslo-
vensku, jak drhne schody v domě a divák se postupně 
dozvídá, že sleduje jistou Jarmilu Bělíkovou, klinickou 
psycholožku, kterou vyhodili z práce, protože podepsala 
Chartu 77, zanechal silný otisk. Lidé najednou viděli, jak 
ten systém zachází s každým, kdo není politicky poslušný. 
I levicově smýšlející Západoevropan si řekl, že to je špatně 
a že ten systém nemá budoucnost. Stoupencům pravice 
náš film zase ukázal, že společnosti za železnou oponou 
nejsou jednolitý pasivní celek, který jenom přijímá in-
strukce z Moskvy. Ukázali jsme střední Evropu jako živý 
region, kde už v té době probíhala pod povrchem zajímavá 
intelektuální diskuse a rozvíjela se alternativní kultura.

Byl jste vy osobně s filmem spokojený?
Můj hlavní záměr, když jsem na roli průvodce fil-

mem kývnul, bylo ukázat lidem na Západě, že tam za opo-
nou není úplně jiný svět. Že to je jiný režim, ale že ty země 
jsou součástí Evropy a evropské kultury, že patří k nám. 
Proto se ta série jmenuje Jiná Evropa. A myslím, že tohle se 
podařilo ukázat. Dokument teď navíc získal svůj druhý ži-
vot, protože se celý jeho archiv, více než tuna filmového ma-
teriálu, přesunul z muzea v Británii, kde byl dosud usklad-
něn, do Národního filmového archivu v Česku. Tady bude 
k dispozici badatelům a dalším zájemcům, z čehož mám 
radost. Tehdy při natáčení jsem na to nemyslel, ale ty ho-
diny rozhovorů s exulanty, s disidenty, se zástupci režimu 
jsou důležitou dobovou zprávou o té jiné Evropě.

Evropa znovu
Natočil byste dnes Jinou Evropu znovu? Je k tomu 
opět důvod?
Já už ne, přenechám prostor dalším, ale řekl bych, 

že to dnes opět platí. Jiná Evropa je znovu jiná. Po válce 
a v souvislosti s železnou oponou, která to tu zaplombo-
vala, tady vznikly homogenní národní státy, takže na po-
zadí krize liberální demokracie a úsvitu národovectví máte 
najednou nejen dědictví totalitního režimu, ale také dě-
dictví etnicky, nábožensky a kulturně homogenních států, 
které jsou zase jiné než západní Evropa. 

Do té míry jiné, že já trávím polovinu svého času 
ve Francii vysvětlováním přátelům a kolegům, proč bývalý 
liberál a bojovník za svobodu Viktor Orbán se stal stou-
pencem neliberální demokracie a proč bývalý disident Ja-
rosław Kaczyński hlásá potřebu kontrarevoluce v Evropě. 
Tohle všechno je opravdu na nový film. X

jaCQues ruPnIk (68)
francouzský historik a politolog, později poradce prvního porevoluč-
ního prezidenta Václava havla. narodil se v Praze a žil tu do svých 
patnácti let. Vystudoval historii a politologii na pařížské sorbonně 
a na harvardu. specializuje se na střední evropu a pracovně se věno-
val také Balkánu, byl členem mezinárodní komise pro kosovo. je au-
torem mnoha esejistických textů a knih, letos mu vyšla zatím poslední, 
s názvem Střední Evropa je jako pták s očima vzadu.
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Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Nabídka je platná od
05.11.2018 do 02.12.2018. Zvýhodnění zahrnuje automatickou převodovku, zimní pneumatiky a hotovostní slevu 50 000 Kč. Nabídka automatické převodovky zdarma je dostupná pouze
pro modely s automatickou převodovkou. Zimní pneumatiky a hotovostní sleva se vztahuje na všechny verze. Nabídku automatické převodovky a zimních pneumatik zdarma nelze
považovat za hotovostní slevu. Pro více informací se prosím obraťte na svého dealera značky Nissan. Kombinovaná spotřeba 4.7 - 7.3 l/100 km, kombinované emise CO2 123 – 166 g/km.

SEZVÝHODNĚNÍMAŽ86000KČ
VČETNĚ AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY
A ZIMNÍCH PNEUMATIK ZDARMA

NISSAN JUKE
TECHNOLOGIE BEZ KOMPROMISŮ

INTELIGENTNÍ PANORAMATICKÝ
KAMEROVÝ SYSTÉM

AUDIOSYSTÉM
BOSE® PERSONAL®
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Mléčný bar v Liberci, 1984



29

f
o

to
 l

u
B

o
m

ír
 k

o
t

e
k

 /
 t

a
D

y
 B

y
lo

 h
u

s
á

k
o

V
o



30



31

S
Spolu s tvojí ženou jste patřili k nepříliš početné sku-
pině bratislavských disidentů. Jak jste prožívali dru-
hou polovinu osmdesátých let, tedy normalizační 
roky?
K tomu mám takovou historku. V roce 2014 nás 

navštívil jeden americký profesor, který byl tady v Bra-
tislavě i v listopadu 1989. Přijel po pětadvaceti letech, 
aby znovu mluvil s lidmi, se kterými se setkal tenkrát, 
psal na to téma knihu. Její součástí byl také dotazník, 
ve kterém jsme měli hodnotit stupnicí od jedné do de-
seti, kdy deset bylo nejvyšší ohodnocení, jak jsme po-
ciťovali život před rokem 1989 a jak jej vnímáme dnes. 
Já jsem dal životu v komunismu známku dva a polisto-
padovým rokům osm. Marta, moje žena, oznámkovala 
oba režimy stejně – pět a pět. Úplně jsem se tenkrát zdě-
sil. Ptal jsem se jí, jak může dát stejný počet bodů mi-
nulému i současnému režimu? Na to mi odpověděla, že 
i tehdy se cítila být docela šťastná: byli jsme mladí, měli 
jsme malé dítě, žili v disidentské societě, dělali samizdat, 
měli spoustu kamarádů... Tu otázku v dotazníku chápala 
velmi osobně. Tím chci říct, že i v té hnusné době bylo 
možné se cítit šťastně. 

A jak ses cítil ty?
Mně se naopak dodnes vybavuje ta tíha. Život v di-

sidentské bublině, kamarádi, potud to bylo dobré. Já dělal 
topiče v kotelně, což byl tenkrát snový džob, sice špinavá 
práce, ale celkem slušně zaplacená a se spoustou volného 
času. Měl jsem taky za sebou už pár knížek vydaných 
v samizdatu, takže jsem se necítil jako nějaký úplný lúzr. 
Ale bylo mi jen něco málo přes třicet a padala na mě tíha 

Najednou jsem uviděl 
úplně jiné Slovensko
S novinářem a spisovatelem Martinem  
M. Šimečkou o normalizační měkkosti, tíze 
z ní a o tom, že slovenský odpor nikdy nebyl 
tak silný jako v Čechách a na Moravě
Cesta, kudy se bude život Martina M. Šimečky ubírat, byla nalinkovaná už tím, v jaké rodině vyrostl – jeho otec Milan Ši-
mečka podepsal Chartu 77 a strávil rok ve vězení. On sám pak působil spolu se svojí ženou v bratislavském disentu, vydával 
samizdat a také mu v něm vycházely první knížky. Přesto dodnes, když si na normalizační šeď vzpomene, padne na něj znovu 
tíha, kterou ve svých třiceti letech každodenně zažíval. 

kateŘ I na máZ DroVá / foto m I lan jaroŠ, B ratIslaVa

času, který mám před sebou – rok za rokem v tom sa-
mém, nehybném šedém režimu, dokud neumřu. V re-
žimu, do kterého jsem se narodil, o kterém jsem věděl 
absolutně všechno a o němž jsem byl hluboce přesvědčen, 
že se nezmění. Pamatuji se, když v exilovém Indexu vydali 
slovník zakázaných spisovatelů, kde bylo asi pět set jmen, 
a všechny ty životopisy se sobě navzájem podobaly – ten 
byl v base, toho mlátili, ten dělal v kotelně, toho knížky 
šly do stoupy... Říkal jsem si: Tak tohle mě čeká taky, budu 
jen další ze stovky osudů.

Řešením byla emigrace nebo požádat o vystěhování.
Nevím, zda emigrace byla řešení. Já neměl ani pas, 

takže by mě stejně nepustili ani do Polska. A byl jsem 
hodně ovlivněn debatou českého disentu o emigraci, kdy 
například Ludvík Vaculík říkal: Neodcházejte, protože 
každý odchod oslabí komunitu. Když se otec v roce 1982 
vrátil z vyšetřovací vazby, kde byl rok za údajné podvra-
cení republiky, tak nám estébáci nabízeli vystěhování. To 
mi bylo kolem pětadvaceti, ještě pořád bych mohl někde 
venku začít studovat, cestovat. Měli jsme k tomu takovou 
rodinnou poradu, rodiče a já s bráchou – a společně jsme 
se dohodli, že nás odtud nedostanou.

Nemohl jsi studovat ani cestovat, na druhou stranu 
jsi nemusel dělat kompromisy.
Já byl zaťatý, třeba až do roku 1989 jsem fakticky 

nevstoupil do žádné veřejné budovy, mám na mysli úřady 
či ministerstva, bylo to pro mě nepřátelské území. Vý-
jimku jsem udělal jen jednou, když jsem svůj román Džin, 
který vyšel v samizdatu, odnesl do budovy Slovenského 
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spisovatele, to bylo v devětaosmdesátém, ještě před pá-
dem režimu.

A co se stalo?
Došel jsem na podatelnu a knížku tam nechal. Asi 

za měsíc jsem se šel zeptat, jestli knížka k někomu dopu-
tovala. Na vrátnici mi řekli, že mám jít nahoru do kance-
láře, a tam mě čekal šéf vydavatelství. A že prý je knížka 
dobrá, ale aby ji vydali, musím tohleto a tamhleto změ-
nit. Ptal jsem se ho, co má na mysli, protože ta knížka 
byla apolitická. A on na to – to vám nemůžu říct, ale to 
naši autoři vědí, jak co napsat, aby to mohlo vyjít. Takhle 
fungovala autocenzura, dokonce i tím způsobem, že nic 
bližšího neřekli, člověk to měl vědět.

Takže jsi odkráčel.
Nikdy jsem neměl sebemenší pochybnost, že bych 

měl udělat nějaký kompromis, abychom se třeba měli líp 
nebo mi vyšla kniha. Věděl jsem, že tohle nechci. Že ur-
čitá svoboda v disentu i solidarita a pocit jistého emoci-
onálního bezpečí té komunity pro mě byly naprosto klí-
čové. Problém ale byl, že komunita dávala pocit bezpečí, 
ovšem země obehnaná dráty vyvolávala depresi. Žili jsme 
na hranici s Rakouskem, do kterého se člověk díval z Dě-
vína, měli jsme možnost pustit si rakouskou televizi, což 
pro nás bylo jako okno do jiného vesmíru, ale nemohli 
jsme nikam. Řešil jsem to tím, že jsem křížem krážem 
prolezl Slovensko, a svobodu si hledal i v tom, že jsem 
běhal po lesích. 

Kanonem proti vrabcům
Byla normalizace na Slovensku jiná než v českých 
zemích?
Určitě byla méně tvrdá, řekl bych mírnější. Za hu-

sákovské éry plynuly na hospodářsky zaostalejší Slovensko 
celkem velkorysé částky z rozpočtu, investovalo se a mo-
dernizovalo, životní úroveň se zvedala. Takže nebylo moc 
důvodů, proč se starat o politiku, v tomhle směru vládla 
v šedé zóně spokojenost. Ani čistky v první půlce sedmde-
sátých let se netýkaly tolika lidí jako v Česku; komunisté 
sice z důležitých postů povyhazovali lidi s reformními ná-
zory, kteří nesouhlasili s invazí, ale spoustu z nich zašili 
někam na teplá místa do knihoven a podobně. 

Proč to dělali? 
Slovenští komunisté byli totiž hlavně nacionalisté, 

a možná tak nechtěli úplně přijít o svoji elitu. Taky si ji 
tím zavazovali – máš slušné zaměstnání, tak koukej dr-
žet hubu.

To ale neznamená, že spousta vysokoškolských uči-
telů, novinářů, intelektuálů i obyčejných lidí neskončila 
na dlažbě, můj otec byl jedním z nich. Ale jak říkám, tady 
na Slovensku jich nebylo zdaleka tolik jako v Česku. Pa-
radoxně pak měla tahle normalizační měkkost ještě jeden 
důsledek – že se na Slovensku nezrodil silný disent. Ne-
měl zkrátka z čeho vyrůst. Těch, kdo skončili na dlažbě, 
a neměli tudíž co ztratit, bylo málo.

Na Slovensku navíc převládal katolický disent, který 
byl hlavním odpůrcem režimu.
Ano, dokonce jedna z prvních opravdu velkých de-

monstrací se neodehrála v Praze, ale v Bratislavě, kdy kon-
cem března 1988 tisíce lidí na tzv. svíčkové demonstraci 
manifestovaly za náboženskou svobodu. Ján Čarnogur-
ský s Ferem Mikloškem, což byli jedni z hlavních orga-
nizátorů protestu, stavěli na tom, že katolický disent se 
prolíná širokými vrstvami společnosti a čerpá z – na Slo-
vensku živých – křesťanských tradic. To byl nejspíš také 
důvod, proč Chartu 77, která stavěla převážně na občan-
ské svobodě a lidských právech, podepsalo jen pár desí-
tek Slováků.

Byl jsi na té demonstraci?
Ano, s Martou jsme tam byli. Mysleli jsme, že pů-

jde o protest, kde bude pár lidí, a byli jsme euforičtí z toho, 
že Hviezdoslavovo náměstí je zcela zaplněné, navíc další 
tisíce lidí byly v zablokovaných přilehlých ulicích. Lilo jak 
z konve, většina byla věřících, stáli tam mladí i babičky se 
zapálenými svíčkami, byl to neskutečný zážitek. Najednou 
jsem uviděl úplně jiné Slovensko.

Takže se začalo něco hýbat.
Nutno říct, že režim zareagoval neobyčejně bru-

tálně, protest rozehnal vodními děly, auta VB se zapnu-
tými majáky a sirénami najížděla do davu, policajti bili lidi 
pendreky i pěstmi, kopali do nich, když upadli... Prostě 
peklo, jako když jdeš kanonem proti vrabcům. A ze čtvr-
tého patra hotelu Carlton na to koukali z oken komunis-
tičtí pohlaváři, kteří dali k zásahu příkaz. 

Způsobilo to další akce?
Společnost byla v šoku, probírala to i zahraniční 

média, ale žádný další výraznější odpor se nekonal. Jako 
by se zavřela voda. Zatímco v Praze se v tom roce protes-
tovalo v srpnu na výročí okupace a pak 28. října a následně 
v lednu na Palachův týden, tady se nedělo nic. Až v lis-
topadu 1989.  Na tu naši neschopnost vzdorovat jsme pak 
dojeli po rozpadu republiky, kdy nám dal Mečiar lekci, 
takovou další normalizaci. Možná normalizaci v o něco 
lepších podmínkách, ale lekce to byla.

Zavládl strach? Nebo je pro to jiné vysvětlení? 
Je to dané povahou Slováků, jejich nechutí jít 

do protestů, demonstrací, otevřených střetů. Navíc zá-
kladní debata ve slovenském disentu oproti českému ne-
zněla, jak odstranit politický systém. Úvaha byla, jak 
v režimu protlačit některé svobody a rozšířit mantinely 
zevnitř, postupně, legální cestou – že mít to tady jako 
třeba v Maďarsku byl by úplně zázrak. Nebyl plán jít 
proti systému ani nějaká organizovaná změna, neexisto-
val také žádný program, který by počítal s pádem režimu. 
To všechno v době, kdy už se systém začínal veřejně kri-
tizovat, i když to bylo pořád ještě jazykem perestrojky. 
Slovenský disent byl navíc roztříštěný, osobně jsem ani 
mnohé z těch lidí neznal. Disent – katolický i občanský, 
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ale také lidé z undergroundu nebo ochránci přírody a eko-
logičtí aktivisté – se začal sbližovat až před pádem režimu, 
někdy v létě a na podzim roku 1989.  

Proč byl roztříštěný? 
Nepočetná občanská opozice fungovala v podstatě 

jen v Bratislavě a Košicích, kdy paradoxně košičtí disi-

denti, třeba Erik Groch nebo Marcel Strýko, měli blíž 
k pražským disidentům – bylo pro ně zkrátka jednodušší 
sednout na rychlík do Prahy, která byla centrem odporu, 
Bratislava je nezajímala. Také pohled na politické aktivity 
byl jiný - jak už jsem říkal, katolický disent a tajná cír-
kev hájily především zájmy věřících. Kdybych to měl ně-
jak zjednodušit, tak my jsme debatovali, oni se modlili. 
Velký vliv na pozdější prolnutí katolického a občanského 
disentu měl můj otec, který Čarnogurského a Mikloška 
přesvědčoval, že svoboda víry velmi úzce souvisí s občan-
skou svobodou jako takovou.

Jak byla na Slovensku vnímána Gorbačovova pere-
strojka?
V osobním životě jsem žádnou glasnosť nezazna-

menal, estébáci nás pérovali pořád dál, domovní prohlídky 
a podobné znepříjemňování života skončilo až s pádem re-
žimu. Ale v šedé zóně určitý pohyb nastal. Formovalo se 
dokonce jakési reformní křídlo po vzoru osmašedesátého, 
které horovalo pro přestavbu, v čele s tehdy mladým ko-
munistou Peterem Weissem, který je dnes velvyslancem 
v České republice, či Pavolem Kanisem. Zkrátka, jak jsem 
říkal, slovenští komunisté nebyli tak pravověrní jako jejich 
soudruzi v Praze, byli to pragmatici a často nacionalisté – 
a s Gorbačovovými změnami vycítili svoji šanci.

Obyčejný člověk z paneláku
V Česku jsou listopad i role disentu v posledních le-
tech částí společnosti zpochybňovány. Děje se to 
i na Slovensku? 
Myslím, že rok 1989 je v Česku zdrojem napětí 

z toho důvodu, že stále máte komunistickou stranu, která 
se otevřeně hlásí ke stalinismu, teď je dokonce ve vládě. 
A navíc Zeman a jemu podobní disent a jeho roli s ob-
libou snižují tím, že tvrdí, že disidenti byla mrtvá větev 
společnosti. Protože to většina – tedy obyčejný český člo-
věk z paneláku, jak říká Klaus – porazila komunismus, 
zatímco disidenti byli elitáři, kteří svou statečností na-
schvál provokovali ostatní, aby jim ukázali, jak jsou zba-
bělí. Na Slovensku je to jinak. Za Mečiara byl rok 1989 
potlačován, překryl ho nacionalismus. Dnes mám pocit, 
že je u nás mnohem větší společenský konsenzus ohledně 
listopadu než v Česku. Máme tu už druhou mladou ge-
neraci, a ta se zajímá o stav společnosti a minulost víc než 
generace předcházející; ten posun je opravdu viditelný.

Čím to je? 
Podle mého názoru je jedním z motivů šok z kot-

lebovců, z fašounů, který mladou generaci do jisté míry 
zmobilizoval. Mám celkem intenzivní pocit, že vůbec celé 
Slovensko se tak nějak zmobilizovalo; když to srovnám 
s dobou před deseti lety, je to skutečně posun. A nejen 
v Bratislavě. I v dalších městech jako Banská Bystrica, 
Košice, Žilina, Liptovský Mikuláš nebo třeba Lučenec se 
to mění k lepšímu, každou chvíli jsou tam nějaké festi-
valy, koncerty, debaty, a tahle lokální centra oživuje právě 
mladá generace. X

martIn m. ŠImeČka (1957)
narodil se v rodině filozofa a disidenta milana Šimečky. kvůli „špat-
nému kádrovému profilu“ nemohl vystudovat střední školu a vyučil se 
ve slovnaftu potrubářem, poté pracoval v různých dělnických profesích. 
od začátku osmdesátých let publikoval v samizdatových časopisech 
a edicích, jeho první próza z roku 1981 nesla název Vojenská knížka. 
Za soubor povídek Žabí rok z roku 1983 dostal ještě za komunismu 
Cenu jiřího ortena, po pádu režimu vyšla v rozšířené verzi tří novel 
pod názvem Džin, byla přeložena do více jazyků a v roce 1994 získala 
ocenění los angeles times. V roce 1999 se stal šéfredaktorem deníku 
sme, v letech 2006–2008 stál v čele respektu a poté zde působil jako 
editor. nyní je členem redakce slovenského Denníku n. jeho poslední 
kniha z roku 2017 nese název Mezi Slováky. Stručné dějiny lhostejnosti 
od Dubčeka k Ficovi aneb Jak jsem se stal vlastencem.
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Š

Hrdina  
na betonové podlaze
Pavel Wonka byl 
poslední politickou obětí 
komunistického režimu
jaroslaV sPu r ný

Šlo o jedno z nejhrdinnějších gest odboje proti komuni-
stickému režimu v normalizačních sedmdesátých a osm-
desátých letech. Tehdy třiatřicetiletý Pavel Wonka a jeho 
starší bratr Jiří se v roce 1986 rozhodli – jako nezávislí 
a svobodní občané – kandidovat do komunistického Fe-
derálního shromáždění. Věděli, že nemají šanci. Ofi-
ciální kandidáti spojení do Národní fronty procházeli 
přísným ideologickým výběrem a na kandidátku stran 
se nedostal nikdo, kdo by byl jen náznakem podezřelý 
z neloajálnosti ke komunistickému režimu. Přihlásit se 
do voleb jako svobodný občan, kritizující ve volebním 
programu pokřivenou socialistickou spravedlnost, vy-
žadovalo odvahu a také riziko, že se režim za takovou 
„drzost“ pomstí.

Kandidatura samozřejmě neprošla, komunisté do vo-
leb Wonku ani jeho bratra nepustili. Policie je ale ob-
vinila z pobuřování a soud následně poslal do vězení 
– Pavla na jednadvacet měsíců, jeho bratra na rok. Pa-
vel Wonka právoplatnost rozsudku nikdy neuznal; od-
volával se na  ústavu, psal stížnosti. A  jako nevinný 
se choval i ve vězení, což mu přineslo zavírání na sa-
motku i bití od dozorců. Na protest držel opakovaně 
hladovky. V roce 1988 byl s podlomeným zdravím pro-
puštěn; prakticky se nemohl postavit na nohy. Přesto 
byl znovu zatčen a poslán do vazby, kde za tři týdny, 
26. dubna zemřel.

Jak vyplývá z dokumentů a vzpomínek pamětníků, za-
chycených v mnoha publikacích, Pavel Wonka byl velkým 
bojovníkem za spravedlnost a zákonnost, ale také ctižádo-
stivou a kontroverzní osobností – jak napsala v roce 1992 

„Byl jsem bit, za ruce 
vláčen, nemohl 
jsem stát na nohou 
a omdléval jsem.“  
(Policejní fotografie 
a pohřeb Pavla Wonky)f
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nezávislá komise, která jeho smrt vyšetřovala. Tento so-
litér z podkrkonošského Vrchlabí věřil, že spravedlnosti 
se i v komunismu dá dosáhnout účelovým kličkováním 
a hrou s estébáky.

Vážený pane předsedo
Normalizační režim měl pro lidi propuštěné z vězení 
speciální trest – tzv. ochranný dohled, kdy se člověk mu-
sel pravidelně hlásit na služebně policie v místě, kde byd-
lel – někdy každý den, někdy jednou týdně, někdy jednou 
za měsíc. Zejména StB se tak snažila udržet pod dohle-
dem propuštěné politické vězně. I Wonka měl uloženo 
jednou týdně se hlásit na služebně ve Vrchlabí. Protože 
ale neuznával zákonnost trestu za kandidaturu do Fede-
rálního shromáždění, odmítal i následnou součást roz-
sudku – ochranný dohled. Návštěvy policejní služebny 
ignoroval, ačkoli si byl vědom, že mu za to hrozí další 
vězení.

5. dubna 1988 byl zatčen. „Vážený pane předsedo, byl 
jsem dopraven do věznice v Hradci Králové, byl jsem bit, 
za ruce vláčen po schodech a soudkyně Marcela Horvá-
tová na mě uvalila vazbu, přitom viděla, že nemůžu stát 
na nohou, že omdlévám a nejsem schopen jednání soudu 
vnímat,“ napsal tehdy Wonka stížnost předsedovi hradec-
kého soudu. Za čtrnáct dní proběhl soud, kam byl při-
vezen na invalidním vozíku; byl odsouzen k pěti měsí-

cům vězení za porušování pravidel ochranného dohledu. 
Na cele často upadal do bezvědomí, nebyl schopen se po-
stavit na nohy. Lékaři jeho stav ignorovali s tím, že jde 
o simulování a projevy paranoie. Šest dnů po rozsudku 
Pavel Wonka zemřel. 

Jeho pohřeb se stal v té době nevídaným symbolem pro-
testu proti komunismu. Účastnilo se ho podle dobových 
samizdatových dokumentů kolem dvou tisíc lidí. Řada di-
sidentů pak sepsala protestní petice, oficiální protest proti 
soudu s těžce nemocným člověkem podali mluvčí Charty 
77. Na zdech některých měst se objevily nápisy „komunis-
tičtí vrahové“. Ke zjištění důvodu smrti byl lehce vystra-
šenými československými úřady přizván americký lékař, 
který konstatoval, že podle dokumentů z pitvy zemřel 
Wonka na plicní embolii.

Charta 77 reagovala na tu dobu velmi ostrým dopisem 
československé vládě. Požadovala prošetření okolností 
smrti Pavla Wonky, odstoupení ministra spravedlnosti, 
sestavení nezávislé komise, která prozkoumá stav justice 
i vězeňství, a vyvození osobní odpovědnosti policistů, 
estébáků, bachařů i lékařů. Tlak disidentské veřejnosti 
měl aspoň drobný úspěch; policie začala formálně pro-
věřovat, zda smrt Pavla Wonky nezavinila nedbalost lé-
kařů. Vyšetřování se vleklo, a když se po pádu komu-
nismu v listopadu 1989 konečně zdálo, že pátrání může 
svobodně začít, zastavila ho paradoxně rozsáhlá amne-

f
o

to
 P

o
s

t
 B

e
ll

u
m



38

stie demokratického prezidenta Václava Havla, který 
mimochodem patřil k největším disidentským zastán-
cům Wonkovy aktivity. „Pavel položil svůj život za to, 
co nazýváme právní kulturou. Zároveň ukázal, že bez 
osobního nasazení každého z nás není možná obecná 
náprava poměrů. Odpovědnost za jeho smrt nese společ-
nost, která dopustila úpadek právní kultury, a tím i úcty 
k životu jedince. Tváří v tvář oběti Pavla Wonky musíme 
zesílit snahu za vítězství pravdy a práva,“ napsal Václav 
Havel v květnu 1988.

Předvoláváme svědka
Život Pavla Wonky je možná čítankovou verzí Havlo-
vých – dodnes platných – slov. Ukazuje totiž, jak kom-
plikovaná cesta za  snahou o  vítězství pravdy a  práva 
může být. Aktivitami Pavla Wonky se po pádu komu-
nismu zabývala řada historiků a publicistů. Například 
novinář Petr Zídek upozornil v několika textech v Li-
dových novinách, že se Wonka dostal do blízkosti StB 
už v roce 1969 jako šestnáctiletý mladík. Trutnovští es-
tébáci tehdy vyšetřovali ilegální držení zbraní několika 
místními teenagery – šlo většinou o nefunkční trofeje 
z druhé světové války. Wonka u soudu, zinscenovaném 
estébáky, dosvědčil, že se mu kamarádi zbraněmi chlu-

bili – nicméně kvůli nízkému věku a nefunkčnosti zbraní 
nebyl nikdo potrestán.

Zídek také tvrdí, že podle jím dohledaných dokumentů 
Pavel Wonka v roce 1972 spolupracoval s StB při vyšetřo-
vání plánu jeho kamaráda Martina Holoubka uprchnout 
za tehdy už zadrátované hranice do Německa. I v tomto 
případě svědčil Wonka u soudu. Novinář Zídek uvádí, že 
Wonka vypovídal jako jeden z posledních svědků a „pod 
tlakem předchozích výpovědí potvrdil všechny okolnosti 
připravovaného útěku kamaráda Holoubka“. Martin Ho-
loubek byl poté odsouzen ke dvěma letům vězení.

Nezdá se ale, že by Pavlu Wonkovi tyto údajné kola-
borace s režimem nějak pomohly k socialistické kariéře. 
Naopak. Vyučil se automechanikem, udělal si maturitu 
a poté se třikrát neúspěšně pokusil o přijetí na právnic-
kou fakultu. Vždy bez výsledku, podle řady článků i tvr-
zení jeho bratra Jiřího proto, že dostal od učiliště a později 
opakovaně od zaměstnavatele posudek, který jeho přijetí 
na fakultu nedoporučil.

Na přelomu osmdesátých let už byl Wonka v kraji po-
měrně vyhlášeným kritikem místních poměrů – zejména 
tam, kde ho zaměstnávali. Ve státních podnicích fungo-
vala tehdy zvláštní morálka. Platy byly nízké a zaměst-
nanci si v  nich přivydělávali drobnými podvody, při-
krádáním a melouchy. O těchto krádežích často věděli 

nadřízení, kteří ovšem dělali to samé, a mezi vedením 
podniků a dělníky a úředníky existovala jakási nepsaná 
dohoda, že se nad vším zavíraly oči. Wonka prý začal 
na tyto drobné rozkrádačky upozorňovat vedení, nakonec 
ale skončil před soudem jako údajný rozkradač sám a byl 
odsouzen ke čtrnácti měsícům vězení. Wonka u soudu 
tvrdil, že nikdy nic neukradl, šlo prý o pomstu spolu-
pracovníků – a podle soudu, který se případem zabýval 
na žádost jeho bratra Jiřího Wonky po pádu režimu, měl 
pravdu. Demokratický soud jej plně rehabilitoval – mi-
mochodem stejně tak jej zbavil trestu za údajné pobuřo-
vání snahou kandidovat do komunistického parlamentu.

Odsouzení v roce 1984 znamenalo podle blízkých Pavla 
Wonky zásadní zlom v jeho životě. Už tehdy byl sečtělý 
v právních knihách, ale ve vězení a po propuštění je za-
čal studovat ještě pečlivěji. Měl načtenou ústavu, volební 
zákony, radil známým, jak se bránit nespravedlnostem. 
Právě to jej tehdy přivedlo k myšlence kandidovat do Fe-
derálního shromáždění, kde by „mohl hájit zájmy zákona 
v systému, který nerespektuje ani vlastní zákony“, jak na-
psal do svého volebního programu, který zaslal například 
na tehdejší nejmocnější československý státní orgán – ÚV 
KSČ, ale třeba také na americkou ambasádu. Jak už víme, 
i s bratrem byli zatčeni a odsouzeni.

Nicméně i osmdesátá léta přinesla do života Pavla 
Wonky dodnes nevyřešenou záhadu. V  roce 1990 – 
při vyšetřování podílu estébáků na jeho smrti – přinesl 
podporučík StB Zdeněk Špulák před poslaneckou ko-
misi údajný Wonkův písemný závazek k tajné spolupráci 
s StB z roku 1983. Historici se dodnes nedokážou shod-
nout, zda jde o autentický dokument, nebo podvrh. Na-
příklad Petr Zídek tvrdí, že pravost potvrzují dva pís-
moznalecké posudky, historik Petr Blažek oponuje, že 
na Wonku žádný spis agenta nebyl nikdy veden a ani 
zanesen do tzv. registru svazků. Spisy se mohly ztratit, 
ale registr svazků zůstal zachován kompletní i po roce 
1989 a podává nezvratné svědectví o tom, na čem všem 
StB pracovala.

Nikdo z historiků ale nezpochybňuje hrdinství, které 
museli Pavel Wonka i jeho bratr prokázat, když si troufli 
vstoupit do komunisty zcela ovládaných a režírovaných 
voleb. „Pavel Wonka možná svým mučitelům něco pode-
psal, možná se někdy choval, jako by si myslel, že na re-
žim vyzraje. Ale pak dobrovolně a s plným vědomím ri-
zika skončil na betonové podlaze komunistické cely, kde 
statečně zemřel, a tak pomohl těm utlačovaným, na je-
jichž straně se otevřeně angažoval,“ napsal v roce 2014 
v obsáhlém textu historik a profesor Bostonské univer-
zity Igor Lukeš. X

„Pavel položil život za to, co nazýváme právní kulturou. 
Zároveň ukázal, že bez osobního nasazení každého 
z nás není možná obecná náprava poměrů.“
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Když se měli  
v kuchyních všichni rádi
Se spisovatelem Jáchymem Topolem  
o mládí v měkké totalitě, omluvence od  
estébáků a o ostrovech, na kterých se stále 
něco děje  
Jáchym Topol je dnes uznávaný spisovatel, a to nejen ve zdejší české kotlině, ale i ve světě. K vlastní tvorbě se ale dostal až 
po listopadu 1989. Do té doby prý neměl na nic absolutně čas; veškerou energii totiž věnoval jednak hraní v kapele, hlavně však 
práci na samizdatu, kde se praktikoval tzv. polský model – absolutně a beze zbytku plné nasazení. Polský model se nakonec 
ukázal i pro budoucnost jako hodně důležitý – po listopadu vydal několik básnických sbírek a úspěšných románů, ale „v plném 
nasazení“ napsal také stovky reportáží a novinových článků. Jejich výběr právě nyní vychází v šestisetstránkové „bichli“ s názvem 
Výstup Jižní věží.

kateŘ I na máZ DroVá / foto m I lan jaroŠ

„Hej hej, sem mladej...“ byla slova skladby, kterou tvůj 
brácha Filip zpíval v osmdesátých letech se Psími vo-
jáky... 
Jo jo, Russian mystic pop se to jmenovalo.

Tušíš, proč ji pojmenoval zrovna takhle? Mělo to něco 
společného s Gorbačovem a jeho perestrojkou, ze 
který byli tenkrát snad všichni tak trochu na větvi?
Ne, to zcela jistě vychází z tradice obrovskýho ob-

divu k ruský literatuře, k rozevlátým duším šílených bo-
hémů a básnících anarchistů. S bráchou jsme strašně rádi 
vyřvávali třeba „Cypljónok várenyj, cypljónok žárenyj, cy-
pljónok tóže chóče žiť…“ A pak je sloka, že kuřátko zatkli, 
zavřeli, nakázali, ať ukáže občanku, no a pak samozřejmě 
špatně skončí. 

Byla nám blízká tahle pohnutá atmosféra poezie, 
smrti, kriminálu a šílenství – když bych to zkrátil, tak Ba-
bel, Mandelštam, Jesenin i Majakovskij. Nechci Lenina, 
ale kokain… Mně ně náda Lénina, mně náda kokaina, ja 
peterbjurskij anarchist… Tohle se nám líbilo, tyhle sebe-
vražedný písničky, s tím teda Gorbačov neměl vůbec nic 
co dělat. Podobní punkeři, punkerky, básníci a šílenci ov-
šem řádí v Rusku dál.

V osmdesátých letech ti bylo přes dvacet, podobně 
jako je dneska tvé starší dceři. Jak se s dětmi bavíš 
o svém mládí, o době, než to prasklo? A porovnáváš 
svůj život s jejich?
Mám pocit, že pro obě mý dcery je naprosto ne-

uvěřitelná taková ta možnost okamžitýho bezprostřed-
ního ponížení, kterou tehdy mohl člověk zažít kdekoli 
na ulici nebo ve škole nebo v zaměstnání. Že tě někdo 
sprostě seřve za to, jak vypadáš, co říkáš, že se třeba při 
chůzi klátíš...

My jsme vlastně byli neustále ve střehu, kdy nás ně-
kdo napomene nebo nám přímo napohlavkuje nebo nás po-
vleče na strážnici, že se křivě koukáme nebo lezeme přes 
plot. To je, doufám, navěky pryč. 

Co ještě je pryč?
Ono vůbec došlo ke společenskýmu posunu, a ne-

bylo to jen životem v socialismu. Třeba za mýho dět-
ství bylo normální, že děti dostávaly doma nařezáno 
nebo facku, což už dneska, v tomhle našem koutě Ev-
ropy, normální není. Nebo naprosto běžně člověk na-
razil na to, a to bylo hodně odporný, jak někdo tříská 
na ulici psa.
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jáChym toPol (1962)

narodil se v Praze. jeho otec byl básník a dramatik josef topol, dědeček z matčiny strany spisovatel karel schulz. Byl signatářem Charty 77. V roce 1981 ma-

turoval na radotínském gymnáziu, poté studoval střední školu sociálněprávní, tu ale nedokončil. Pracoval v dělnických profesích jako skladník, topič, nosič uhlí, 

po pobytu v blázinci pobíral invalidní důchod. Působil jako textař a zpěvák skupiny Psí vojáci bratra filipa topola, později v kapele národní třída. Do roku 1993 

byl šéfredaktorem časopisu revolver revue. spoluzakládal respekt a působil v něm, nyní je šéfdramaturgem knihovny Václava havla.

j. topol je autorem básnických sbírek a prózy, romány Sestra, Anděl a Noční práce byly přeloženy do několika jazyků. Za román Citlivý člověk dostal v roce 

2017 státní cenu za literaturu. nyní mu vychází kniha sebraných publicistických textů Výstup Jižní věží.
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Ale asi bylo něco jiného, když člověk dostal facku 
od  rodičů, a když dostal facku od policajta. Takže 
hnusná doba?
To, o čem mluvím, to byly ty vnější příznaky. Pak 

byly ty vnitřní, kdy jsme byli součástí různých partiček 
a dělali různý věci. V tomhle smyslu na druhou polovinu 
osmdesátých let vzpomínám jako na  obrovsky úžasný, 
vlastně euforický roky. A notujeme si třeba s Petrem Pla-
cákem, že jsme v životě měli obrovský štěstí, protože jsme 
byli generace, která mládí prožila v té měkké totalitě. Že 
za věci, za který my jsme dostali pár facek nebo nás vyho-
dili ze školy nebo strčili do vazby a pak zase pustili, by si 
člověk v padesátých letech šel sednout na deset let. A že 
i lidi jen o pár směšných roků starší než my, o deset pat-
náct, jako třeba Pavel Zajíček nebo Franta Stárek, si ty kri-
minály odseděli. Navíc v druhé polovině osmdesátých let 
se už zformovala opozice a my se mohli přidat k čemukoli, 
co mělo smysl – hrát muziku, pořádat neoficiální výstavy, 
vydávat samizdaty.

K čemu ses přidal ty?
Hlavně k samizdatu. Chvíli jsem pro edici Petlice 

vázal knihy, ale to mi nešlo, protože jsem od přírody ne-
šikovnej. Pak jsem začal dělat s Ivanem Lamperem a dal-

šími Revolver Revue, to se to ještě jmenovalo Jednou no-
hou. Ivan praktikoval polský model, což se ukázalo i pro 
budoucnost jako hodně důležitý, vlastně stěžejní.

Co byl polský model?
To, jak se chovali a co dělali Poláci, bylo pro nás ob-

rovským vzorem. Polský model pak v praxi znamenal pra-
covat proti režimu s daleko větším nasazením, a co se týče 
časopisu, vydávat ho v daleko více kusech. Prostě to byla 
i díky těmhle aktivitám doba, kdy už svoboda byla ve vzdu-
chu – i když jsme si ji vůbec nedokázali představit.

Revolverku, zpětným pohledem, jste sice dělali na ko-
leně, ale co se obsahu týče, byla profesionální. Nikdo 
z vás se to přitom neučil. Jak to, že se vám to takhle 
dařilo – od výběru literatury po samizdatovou tvorbu 
či reflexi té doby? 
Byli jsme hodně sečtělí. Vezmi si, že se stýkáš s bás-

níky, spisovateli, ať už je to Stankovič anebo Bondy, všichni 
ti furt něco nosej a strkaj, překladatel Kořán taky něco má, 
Havel ti poradí, co si přečíst... 

No a co se týče undergroundovýho tisku, tak naším 
inspiračním zdrojem bylo Vokno, který jsme se ovšem sna-
žili předstihnout a nad který jsme byli trošku povznesení, 
cítili jsme se totiž jako větší intelektuálové.

Modrá je dobrá
Svoboda byla cítit ve vzduchu, ale režim tu mohl být 
ještě dlouho. Neděsil ses toho? Že třeba dalších dva-
cet let budeš dělat samizdat, chodit na neoficiální kon-
certy a že budeš neustále ve střehu?
Myslím, že byl velkej rozdíl mezi naší generací a ge-

nerací třeba mýho táty, která zažila dětství za druhý světový 
války a mládí za Stalina, tedy strašný roky. Pak chvíli eu-
forii okolo roku 1968, kdy se lidi začali chovat svobodně – 
a najednou bum bác a už měli na krku normalizaci... Tyhle 
zvraty byly mimo představivost naší generace – my už se 
do normalizace narodili a celý život v ní žili, neznali jsme 
nic jinýho. Takže to, v čem žiju, jsem do určité míry bral 
tak, že to tak bude napořád. Ale jak říkám, neměl jsem 
možnost srovnání. Nedokázal jsem si vůbec představit svět, 
ve kterém lidi můžou svobodně mluvit a kapely svobodně 
hrát. Ale strašně jsem po tom toužil.

Na gympl jsi jezdil do Radotína, kam chodila spousta 
disidentských dětí nebo potomků jinak nepohodlných 
rodičů. Byl tam nějaký statečný ředitel – nebo jak si to 
vysvětlit, že nad vámi držel ochranná křídla?
Já jsem nastupoval na gympl v roce Charty, tedy v se-

dmasedmdesátým. Bylo proti ní obrovský tažení, no a něja-

kýho estébáckýho génia tehdy asi napadlo, že vyrazí nepříteli 
zbraň z ruky, když se ty děcka, který byly diskriminovaný 
a nebraly je na školy, uklidí na tenhleten gympl. Během dvou 
tří let tam najednou chodilo deset patnáct dětí z chartistic-
kých rodin, učili nás profesoři různě odevšad vyhozený, takže 
se tam nakonec zformovalo něco jako ghetto gympl, kde jsme 
si my dětičky půjčovaly samizdaty a podobně.

Policajti vás nechali v klidu?
Občas tam někdo přijel, třeba mě odvezli na výslech 

přímo z výuky asi třikrát. Byl jsem tehdy králem gymplu, 
protože jsem měl nejdelší vlasy. A když jsem přišel do školy 
po osmačtyřiceti hodinách v cele v Bartolomějský, měl jsem 
v žákovský knížce jako omluvenku razítko „Cela předběž-
ného zadržení“.

Za co tě sebrali?
Vlastně za nic, chtěli jen prudit. Pořádali jsme vý-

stavy, což znamenalo, že parta malostranských týnejdžrů 
ve sklepě u spolužáka Davida Sýse vystavila obrázky a reci-
tovala u toho básničky. No a taky začali už hrát Psí vojáci. 
Dneska to zní naprosto neuvěřitelně, ale kvůli tomuhle se 
uváděla do chodu mašinerie a konaly manévry Státní bez-
pečnosti. Na druhou stranu se jim tady formovala nová ge-
nerace opozice, tak na nás potřebovali dupat.

My už se do normalizace narodili a celý život v ní žili, 
neznali jsme nic jinýho. Takže to, v čem žiju, jsem 
do určité míry bral tak, že to bude napořád. 
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Kam jsi šel po gymplu?
Dostal jsem se na  sociálněprávní nástavbu, ale 

na školu jsem se vykašlal a šel dělat topiče. Jenže mi hro-
zily dva roky vojny, takže jsem šel rovnou z tý kotelny na tři 
měsíce do Bohnic. Pro naši generaci totiž nebylo nejdůle-
žitější studovat vysokou školu, ale získat modrou knížku. 

Proč byla modrá důležitá?
Nesouviselo to s žádným pacifismem, prostě nikdo 

nechtěl do armády. Jednak člověk nevěděl, kam ho pošlou, 
třeba do Polska střílet na demonstranty – nebo byla i panika, 
že tě odvelej do Afghánistánu. No a zadruhý pro nás, disi-
dentský hochy, to znamenalo, že člověk mohl snadno skon-
čit ve vojenským kriminálu. Takže hodně z nás volilo cestu, 
která dneska zní hrozně tajemně, ale tehdy jí šly tisíce kluků. 
Demonstrativní pokusy o sebevraždu, simulace duševní po-
ruchy. Navíc být zavřený na psychiatrii, to patřilo k modelu 
života undergroundovýho prokletýho básníka a prošli si tím 
všichni mí kamarádi, kteří jsou dnes součástí školních učeb-
nic, jako Kremlička, Krchovský, Placák a další. 

Jak dlouho tě v Bohnicích drželi?
Strávil jsem tam tři měsíce a 14 dní, a tak báječně 

jsem simuloval, že jsem dostal razítko a papír na hlavu, což 
znamenalo, že nemusím chodit do práce. To byla v sociali-
smu výhra v loterii, protože jsem dostával pravidelnej inva-
lidní důchod, čtrnáct stovek. Tu sumu si pamatuju, protože 
je to stejný číslo, kolik lidí podepsalo Chartu. Za byt jsem 
zaplatil dvě stovky, no a za zbytek jsem hostil kamarády.

Jak o tom mluvíš, tak to vypadá jako prima doba…
No je pravda, že spousta lidí na to takhle nostalgicky 

vzpomíná, i dnešní mladí, když o tom slyší, tak říkají: Vy 
jste se měli v těch kuchyních všichni tak rádi. Nicméně ne-
dokážu si představit, jak bych se v té době zachoval coby 
chlap, kterýmu je pětačtyřicet a má dvě děti. My jsme měli 
opravdu strašlivý štěstí toho mládí – a toho, že jsme svoje 
aktivity proměnili v něco, co mělo smysl.

Ale muselo to mít odvrácenou stranu.
Jo, na druhou stranu, ta paranoia z fízlů byla strašlivá. 

Kontaminace strachem byla běžná součást života. Pavel Za-
jíček má báseň, která se mi strašně líbí a kterou jsem si za-
psal někdy na gymplu a znovu asi před tejdnem jsem na ni 
narazil… „Vystrč hlavu z polštáře, / zbav se konečně tíhy, 
/ zbav se hroznýho vladaře, / odpráskni kilo stíhy.“ Z toho, 
že člověka sledujou, že na něj nasazujou fízly, totiž byli lidi 
opravdu nemocní. Jak už jsem říkal, stačilo, že člověk vy-
lezl na ulici a měl dlouhý vlasy nebo byl pankáč s divnou 
bundu se sichrhajckou, a v tu chvíli ho mohl kdejakej de-
mentní pochůzkář legitimovat, ponižovat, popřípadě od-
táhnout a zfackovat. Takže tohle byl každodenní chleba, 
na kterej se člověk adaptoval. Když jsem se pak rovnou ze 
socialismu ocitnul v New Yorku, ještě jsem tam ty tiky měl – 
někde za mnou zastavilo auto a já jsem nejprve koukl do vý-
lohy, jestli to nejsou policajti nebo estébáci, protože jsem 
byl takhle zvyklej, když jsem roznášel po Praze samizdaty.

Míval jsi strach?
Třeba na nějaký demonstraci jsem s úžasem a hanbou 

zjistil, když se proti nám vyrojili policajti s pendrekama, že 
se mi strašlivě třesou nohy. Vůbec jsem to nemohl ovládnout. 

A jak jsi tomu strachu čelil?
V Číně jsem byl na setkání se studentama, kde mě 

brali jako hrdinu sametový revoluce, přičemž my jsme zažili 
proti čínskejm disidentům úplnej prd. No a tam taky padla 
taky tahle otázka: jak jsem čelil strachu. A jediný, co mě 
napadlo, a je to pravda, že člověk prostě nebyl sám. Když 
jsi byla v tý partě, tak jsme se jednak my kluci vytahovali 
před holkama, a jednak jsme měli třeba po demonstracích 
možnost zajít na pivo, kde se veškerej strach a stihomam 
rozpustil v pochlastávání a hrdinských historkách. 

V časové smyčce
S vlastní tvorbou jsi začal až po revoluci. To se v tobě 
něco uvolnilo?
Spíš je to tak, že do listopadu 89 jsem na vlastní věci 

neměl vůbec energii, hrozně moc času jsem strávil prací 
na Revolverce a hraní v kapele. Takže jsem s vlastním psa-
ním začal, až když to prasklo.

Nakonec je z tebe úspěšný autor.
Můj celoživotní sen je, že jsem někde zahrabanej 

na  venkově, píšu tam úžasný knihy a  nepřicházím moc 
do kontaktu s lidma. To jsem si ale vyzkoušel a mám pocit, 
že kdybych to do důsledku provozoval, hrozily by mi kalný 
rána opilcova a deprese. Potřebuju nějakej svůj pocit život-
ního zmaru rozpustit v kontaktu se skvělejma lidma, což se 
mi díky těm mejm štacím daří. Když to vezmu úplně od za-
čátku, tak to byli Psí vojáci, potom deset let Revolver Revue, 
strašnejch let jsem strávil v Respektu. No a teďka je to už 
sedm let Knihovna Václava Havla. Mám fakt štěstí, že ne-
dělám někde na pásu, ale že se podílím na tom, o čem si my-
slím, že pro tuhle zemi, když budu patetickej, je nezbytný. 
Jsou to takový ostrovy, kde se něco děje, který jsou něčím 
nabitý, kde jsou zajímaví lidi. To mi připadá hrozně důležitý. 

Proč je dneska listopad zpochybňován? Člověk jako 
by čím dál častěji slyšel, že bylo za komunistů líp. 
Ten pocit a cpaní do hlavy, že si tohleto myslí čím 

dál víc lidí, je z velký části mediální svinstvo. Nemůžu uvě-
řit tomu, že by většina Čechů zpochybňovala listopad nebo 
že by si inteligentní lidi v tomhle národě mysleli, že sociali-
smus byl fajn. Tomu já prostě nevěřím. Podle mého názoru 
je to práce trollů a podvodníků, sprostá umělá propaganda 
přicházející z Východu. Lidi mojí generace se tak octli v ča-
sový smyčce. V mládí jsme se báli Rusů, tedy Sovětů. Pak 
nastala doba, kdy se věřilo, že Rusko se bude demokratizo-
vat. A najednou prsk a prásk a Rusko máme za humny zas. 

Kdybys mohl znovu „bejt mladej“, bral bys to?
Na to ti odpovím jako každej. Bral bych i to, že mi 

bude i o pouhých deset míň. Jak se říká – jde přece o to 
zdravíčko, paninko! X
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D
Dnes už se téměř zapomíná, že vedle oceňovaných samiz- 
datových textů nebo disidentských esejů existovala 
v osmdesátých letech také žurnalistika méně odvážná, 
oficiální, vznikající ve stínu komunistické propagandy. 
Ovšem oproti novinařině v komunismu padesátých let už 
za normalizace neexistovali úřední státní cenzoři, kteří 
dohlíželi na ideologickou „správnost obsahu“. Tato od-
povědnost byla přenesena na samotné novináře. „Nee-
xistovaly žádné psané a dané instrukce. Vše bylo zalo-
ženo na autocenzurní schopnosti správně přečíst, co si 
moc žádá,“ popisuje situaci český expert na média Jaro-
mír Volek. Takže v sedmdesátých a osmdesátých letech 
bylo v oficiálních, tedy jediných povolených médiích po-
necháno na samotných novinářích, jak dokážou rozpo-
znat, o čem se smí psát a o čem ne. Za články přitom 
před úřady neodpovídali jednotliví autoři, ale šéfredak-
toři, kteří ve strachu o svoji pozici běžně škrtali více, než 
bylo potřeba. „Samozřejmě, že bylo možné říct, že se 
změnami v textu nesouhlasíte. Ale s vědomím toho, že 
člověka z novin vyhodí,“ vysvětluje v dokumentu České 
televize Hlídací psi normalizace tehdejší novinář v Mladé 
frontě DNES Martin Komárek.

Mezi tituly samozřejmě existovaly určité rozdíly. 
Na jednom pólu stálo Rudé právo, které spíš než novi-

nami v běžně chápaném smyslu bylo nástrojem na „zpra-
vodajské“ přizpůsobení světa schématům ideologické 
propagandy, kde Západ byl vždy špatný a sovětský ko-
munismus vždy dobrý. Enormní náklad tohoto deníku 
pohybující se okolo milionu výtisků byl distribuován ne-
jen přes prodejní stánky jednotlivcům, ale byl také po-
vinně odebírán ve školách, továrnách, úřadech a státních 
institucích. Rudé právo až do zhroucení komunismu zá-
vazně definovalo, co je pravda a kdo jsou přátelé i nepřá-
telé režimu.

Na druhé straně mohli konzumenti předlistopadových 
médií nalézt i periodika, kde se čas od času objevovaly 
náznaky a opatrné dvojsmysly vycházející vstříc frustraci 
lidí nespokojených s omezeností a útiskem komunistic-
kého režimu. Do těchto novin psali často mladší novi-
náři, kteří se žurnalistikou zpravidla začali v době pere-
strojkové otevřenosti a zkoušeli referovat i o problémech, 
které byly do té doby tabu, například narkomanie komu-
nistické mládeže, špatný stav životního prostředí nebo 
opatrné náznaky, že ne všechno v dějinách sovětského 
a českého komunismu bylo vždycky úplná senzace. „Ma-
lými revoltami“ se vyznačoval například kulturní týdeník 
Mladý svět, kde působil také současný neúspěšný kandi-
dát na prezidenta republiky Michal Horáček, či hudební 

Na všem záleželo
Novinařina v době 
komunismu.  
Jen propaganda,  
nebo i něco víc?
an Dr ea ProCháZ koVá

Rudé právo až do zhroucení komunismu závazně 
definovalo, co je pravda a kdo jsou přátelé 
i nepřátelé režimu.
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měsíčník Melodie, jenž obsahoval odvážnější počiny 
od hudebních kritiků Jana Rejžka nebo Jiřího Černého. 
A s krátkými zmínkami o nepovolených protirežimních 
demonstracích nebo například s pokusem o popis masa-
kru na náměstí Nebeského klidu při potlačení protiko-
munistické revolty studentů v Pekingu přišla také Mladá 
fronta. 

Ale o svobodě, nezávislosti a jasném pojmenování pro-
blémů nemohla být ani v těchto „perestrojkových“ dobách 
samozřejmě vůbec řeč. A i odvaha tehdejších prorežim-
ních novinářů je relativní pojem – zvlášť když v pozd-
ních osmdesátých letech už bylo všeobecně známo, že 
za snahu o pravdivější informování redaktorům nehrozí 
ztráta svobody jako v padesátých letech, ale „jen“ ztráta 
pohodlné existence uvnitř režimu. Redaktoři tak v pod-
statě vedli svůj soukromý zápas o to, jak si uchovat ales-
poň nějakou osobní důstojnost a současně neztratit dobré 
zaměstnání.

Když novináři předrevolučního oficiálního tisku dnes 
vzpomínají na svou práci, připomínají především nadšené 
reakce čtenářů na jakýkoli pokus o opravdové, nezávislé 
zpravodajství či kritiku. „Tenkrát oficiálně nic nešlo, ale 
na všem, na každém slově lidem záleželo. Lidé nám po-
klepávali na ramena, když jsme to někam posunuli a na-

psali něco mezi řádky,“ říká dnes Michal Horáček, který 
v Mladém světě prostřednictvím „dopisů z lásky a nená-
visti“ psal různým historickým osobnostem, od biblické 
Lotovy ženy přes středověkého stavitele Matyáše z Arrasu 
až po geniálního malíře Amedea Modiglianiho, a nazna-
čoval v nich různé paralely mezi jejich a normalizační 
dobou.

Jenže řada šifrovaných vzkazů a touha po nalezení ales- 
poň malé vzpoury v komunisty ovládaných institucích 
byla podle citovaného experta Volka čistě subjektivní a ně-
kdy až iracionální záležitost, kterou velká část společnosti 
vnímala jen jako více méně směšnou hru na demokracii.

Něco za něco
Představovat si média v posledních letech totality jako 
místo, kde se novináři snaží posouvat k prozápadnímu 
a svobodnému pojetí žurnalistiky, by tedy bylo naivní. 
Všechna tehdejší média mohla vycházet jen se svolením 
komunistické strany (například „reformátorský“ Mladý 
svět byl tiskovým orgánem Socialistického svazu mlá-
deže), a tak vše, co bylo v té době publikováno, mělo au-
tomaticky povahu propagandy – včetně sportovního zpra-
vodajství. „Často ani konkrétní novinář nemusel chápat 
své texty jako propagandistické, ale všichni se více méně 
podíleli na legitimizaci mocenského monopolu komuni-
stické strany,“ hodnotí Volek.

Pojetí novinařiny se v normalizačním Československu 
vyznačovalo hned několika paradoxy. I když si konzu-
menti médií do role žurnalistů stále promítali své školní 
představy (často vypěstované z dob pražského jara a celo-
společenského uvolnění), že jde o lidi pohybující se napříč 
společenskými bariérami a snažící se přinést veřejnosti dů-
ležité informace, podstatná část občanů prorežimní novi-
náře v osmdesátých letech zároveň vnímala jako služeb-
nou profesi, která svými články a výstupy de facto podpírá 
nedemokratický režim. 

O nedůvěře také vypovídá unikátní dobový průzkum 
veřejného mínění z roku 1989. Podle Mladé fronty in-
formace v tuzemských médiích za dostatečně konkrétní 
považovalo jen sedm procent populace. Za rozhodně 
přesvědčivé je označila jen tři procent lidí a  za  spíše 
přesvědčivě 33 procent. Pokud vezmeme v potaz, že se 
jednalo o komunistickým režimem kontrolovaný aka-
demický ústav (průzkum měl na starosti tehdejší Ústav 
pro průzkum veřejného mínění) – a lidé se navíc báli 
odpovídat pravdivě –, důvěra v tehdejší média rozhodně 
nemohla být vysoká. Gigantický náklad Rudého práva 
rozhodně nekorespondoval se čteností, často se četl jen 
sport, případně tzv. černá kronika, a zprávy o dalších 
úspěších režimu v dobývání uhlí či sklizni brambor, pří-

padně o beznadějně hladovějících Američanech, už lidé 
nechávali bez povšimnutí. A jak připomíná Michal Ko-
márek v textu Napišme to přestavbově, část společnosti 
podstatnější informace už nějaký čas získávala od zapo-
vězených, pro režimní kontrolu ovšem nedosažitelných 
médií, jako byly rozhlasové stanice Hlas Ameriky nebo 
Svobodná Evropa.

Rozpor by se dal nalézt i ve smýšlení „hlídacích psů 
normalizace“. Ačkoli se v osmdesátých letech zpravidla 
z většiny nejednalo o přesvědčené komunisty a podstatná 
část novinářů nechtěla být jen hlásnou troubou režimu, 
ve finále šlo vesměs o službu centralizované moci, ze 
které se žurnalistům obtížně odcházelo. Stali se tak vě-
domě a dobrovolně součástí režimní propagandy. „Když 
člověk znásilnil své přesvědčení, tak mu ten režim ne-
chal velkou volnost a možnost trochu cestovat a žít, jak 
chce,“ shrnuje v dokumentu Martin Komárek. „Bylo to 
prostě něco za něco, z dnešního pohledu dost nechutný 
obchod.“ X

Použité zdroje: 

Dokument České televize a Post Bellum  

hlídací psi normalizace;

Michal Komárek napišme to přestavbově, Respekt 29/2009;

publikace Jaromíra Volka a Maríny Urbánikové  

Čeští novináři v komparativní perspektivě, Academia 2017. 

„Když člověk znásilnil své přesvědčení, tak mu ten
režim nechal velkou volnost a možnost trochu 
cestovat a žít, jak chce.“
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V
Vystudoval jste pražské Gymnázium na Zatlance, 
po něm jste nastoupil do katolického semináře. Co 
vedlo devatenáctiletého mladíka k tomu, jít studo-
vat na kněze?
Byl jsem vychován v katolické rodině, a jak už jsem 

mnohokrát v různých rozhovorech zmínil, prožíval jsem 
velmi intenzivně rok 1968, jak kulturně, tak i v oblasti 
duchovní. Tehdy se najednou naskytla možnost úžas-
ných teologických přednášek, vycházely různé duchovní 
knihy a pojednání... Po vzedmutí pražského jara následo-
val rychlý útlum. Najednou bylo citelně znát, že lidé za-
čínají být opět opatrní.

Opatrní?
Začali znovu „žít“ něco jiného doma a něco jiného 

na veřejnosti. Nevyslovovali veřejně své názory, dávali si 
pozor, s kým mluví a o čem mluví. Pozoroval jsem to i já 
na gymnáziu některých vyučujících, byl jsem tehdy ve třetím 
ročníku. Říkal jsem si, že to přece není možné, že když se 
změní politická situace, abych se tomu přizpůsoboval jako 
ostatní. Buď jsem o něčem přesvědčen a říkám, co si mys-
lím, anebo je to nějaká vada ve mně. A tak jsem se rozhodl 
pro kněžskou službu, kde jsem chtěl také z duchovního hle-
diska ostatní povzbuzovat, aby si zachovali rovnou páteř.

Oficiální církev byla k režimu loajální. Musel jste vy 
sám osobně řešit něco, co se neslučovalo s vaším 
svědomím?
Tehdy rozvinulo činnost sdružení katolických du-

chovních Pacem in terris, což byli kněží, kteří deklara-

Chtěl jsem lidi 
povzbuzovat, aby si 
zachovali rovnou páteř
S biskupem Václavem Malým o duchovní práci 
tajného kněze a o tom, že svoboda, která nám 
spadla do klína, je především Boží dar
Václav Malý patří k ikonám listopadu 1989, kdy utkvěl v paměti jako moderátor statisícových demonstrací; na půlmilionovém 
shromáždění občanů na Letenské pláni 25. listopadu 1989 to byl právě on, kdo vyzval přítomné, aby se s ním pomodlili Otčenáš. 
Přesto říká, že minulostí nežije. To, co dělal i v období tuhé normalizace, vždy pokládal za svou osobní povinnost. 

hana ČáPoVá / foto matěj stránský

tivně podporovali politiku tehdejšího komunistického 
státu, i když většina z nich si myslela své. Dělali to – tak 
jak to bývá – ze strachu nebo z kariérismu. My bohoslovci 
jsme byli zváni na jejich schůze. Odmítali jsme to; měl 
jsem pak potíže se státním souhlasem k výkonu ducho-
venské činnosti, protože jsem byl považován za jednoho 
z iniciátorů odporu vůči Pacem in terris.

Proč jste podepsal Chartu?
Cítil jsem jako svoji osobní povinnost se vyslovit 

a bylo to i určité uvolnění; bylo tím jasné, na které straně 
stojím. Ale kázat jsem ještě mohl dál, protože v seznamu 
signatářů byl uveden Václav Malý, dělník, a ne kněz. 
Vždycky jsem si myslel, že jde o mě a je tam chyba, ale 
Jiří Gruntorád (po roce 1989 zakladatel a ředitel knihovny 
samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti – pozn. red.) 
mi po revoluci říkal, že šlo skutečně o jiného Václava Ma-
lého, dělníka. Každopádně jsem měl ještě rok po pod-
pisu Charty 77 klid, státního souhlasu jsem byl zbaven 
až o rok později, když jsem se stal zakládajícím členem 
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, který sledo-
val a zveřejňoval případy politických vězňů a lidí proná-
sledovaných z politických důvodů. Tehdy už jsem počítal 
s tím, že to přijde.

Z pozice kněze jste tak nakonec neměl možnost lidi 
dlouho povzbuzovat.
V duchovní správě jsem působil dva roky, ve Vla-

šimi a potom v Plzni. V lednu 1979 jsem pak o státní sou-
hlas definitivně přišel.



49



50

 Měl jste plán, co dál?
Ne, neměl. Musel jsem se nastěhovat zpátky k ro-

dičům a hledat si práci.

Litoval jste někdy? 
Jistěže přišly i chvíle únavy, ale nikdy nenastala 

situace, že bych si řekl, že jsem se zásadně mýlil. Ne-
směl jsem vystupovat veřejně, ale to neznamená, že bych 
přestal působit jako kněz – začal jsem působit po do-
mácnostech. 

 
Jak působí kněz po domácnostech?
Obyčejně. Sešli jsme se, sloužil jsem bohoslužby, 

připravoval na křty, měl jsem biblické hodiny, teologické 
přednášky, takže běžná činnost, i když ne veřejně v kos-
tele. Lidé museli být prověření, protože byla taky spousta 
provokatérů a udavačů, a musím říct – a na to jsem do-
cela hrdý –, že v žádném společenství, kde jsem sloužil 
mši, nikdy nezasáhla tajná policie. Zkrátka ti lidé byli 
spolehliví. 

Kolik jich na taková shromáždění chodilo? 

Různě – pět, deset, někdy patnáct... Církev je pro 
všechny a toto byla malá, uzavřená společenství, ale sa-
mozřejmě – pokud jsem si chtěl uchovat kněžskou inte-
gritu a zároveň nespolupracovat s režimem – nebylo v té 
době jiné možnosti. 

 
V civilním zaměstnání jste pracoval jako topič a ze-
měměřič, proč zrovna tyhle profese?
Chtěl jsem dělat lapiducha, ale nebylo mi to 

umožněno, protože bych prý ve špitále negativně ovliv-
ňoval nemocné. Stejně tak jsem nemohl mýt okna, to 
zase vadilo, že bych se setkával na veřejnosti s mnoha 
lidmi. 

 
Začalo se to hýbat. Konečně
Katolická církev šla masověji do konfrontace s re-
žimem až začátkem roku 1988. Například Augustin 
Navrátil, zemědělec a katolík z Moravy, sestavil pe-
tici, která žádala odluku církve od státu a nábožen-
skou svobodu; podepsalo ji neuvěřitelných 600 tisíc 
lidí a podpořil ji kardinál Tomášek.
Petice pana Navrátila, zemědělce z Lutopecen, kte-

rého se režim snažil všemožně zdiskreditovat, řekl bych 
až terorizovat třeba tím, že ho umístil do psychiatrické lé-
čebny, a to, že se pod ni podepsaly statisíce lidí, bylo ob-
rovsky důležité stejně jako podpora kardinála Tomáška. 

Už totiž nešlo o pouhou soukromou aktivitu někoho ne-
známého. Mnozí se díky tomu odvážili svým podpisem 
veřejně přihlásit k tomu, že se jim přístup státu ke kato-
lické církvi nelíbí. 

Nicméně různý vzdor se projevoval už dřív; třeba 
v roce 1985 se konala pouť na Velehradě, kde byl vypískán 
tehdejší komunistický ministr kultury Milan Klusák. Při 
výročí svatého Metoděje se tam sešlo přes sto tisíc kato-
líků, kteří tak dali jasně najevo, že takhle s nimi režim 
zacházet nebude. 

 
Jak si vysvětlujete, že tak klíčovou petici sepsal 
v podstatě „obyčejný občan“?
Pan Navrátil byl soukromě hospodařící rolník, 

který dlouhodobě vzdoroval komunistické kolektivi-
zaci v zemědělství a jenž bojoval s každou nespravedl-
ností ve svém okolí. Musím říct, že ona petice byla vel-
kým oživením v intelektuálních kruzích, kde se hodně 
diskutovalo, ale výsledek z oněch diskusí nebyl často 
žádný, kdežto Augustin Navrátil byl člověk akce. Rád 
říkám, že nám – v tom dobrém slova smyslu – vypálil 
rybník. Po zveřejnění petice v lednu 1988 se diskutovalo, 

které body ano a které ne, přirozeně nebyly všechny vy-
cizelované. Ale to nehrálo takovou roli, bylo důležité, 
že to někdo rozjel.

Co se vám vybaví, když se řekne rok 1988?
Začalo se to hýbat, konečně. Bylo cítit, že i ka-

tolická veřejnost započala pozvedat hlas. Důležité bylo, 
že docházelo ke sblížení Charty 77 a katolíků. Protože, 
co si budeme povídat, spousta katolíků se k Chartě ne-
hlásila, protože jim vadilo, že ji podepsali také ti, kteří 
v padesátých a šedesátých letech působili všelijak a pak-
tovali se s komunistickým režimem. Snažil jsem se jim 
vysvětlovat, že Charta 77 je spojena hlavně s otázkou 
lidských práv, týká se tedy všech a zapojit se vnímám 
jako povinnost. 

Režim si začal dávat na  věřící větší pozor. Třeba 
na jaře 1988 na bohoslužbu, kterou sloužil v chrámu 
svatého Víta na Hradě kardinál František Tomášek, ne-
pustila Veřejná bezpečnost řadu lidí z venkova a auto-
busy a auta s věřícími zastavila už před Prahou.
To bylo při výročí blahoslavené, dnes už svaté 

Anežky České. Osobně jsem tam nebyl, protože jsem se-
děl ve vazbě; při takovýchto akcích nás vždycky pro jistotu 
na 48 nebo 96 hodin sbalili. Význam té bohoslužby byl 
obrovský – i když se ji režim snažil všemožně znepříjem-

Musím říct, že ona petice byla velkým oživením
v intelektuálních kruzích, kde se hodně diskutovalo, 
ale výsledek těch diskusí nebyl často žádný.
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nit, byla plná katedrála a lidé vyjádřili kardinálu Tomáš-
kovi podporu – stal se symbolem obdobně jako Alexander 
Dubček nebo Václav Havel. Šlo o velmi důležitý moment, 
myslím, že dodnes nedoceněný; bylo to totiž poprvé v no-
vodobých dějinách Československa, kdy se katolický před-
stavitel stal symbolem. 

Co demonstrace během Palachova týdne?
Ty jsem sledoval a měl jsem radost, že přicházelo 

– i na další demonstrace, které následovaly – konečně víc 
a víc lidí. Protože do té doby jsme řešili, kdy už konečně 
lidé přijdou; v Sovětském svazu běží perestrojka, už se tam 
otevřeně mluví o zlořádech za Stalina, a tady to vypadá, 
že všechno drží pevně... Palachův týden byl taková první 
dobrá vlaštovka, že tomu tak ve skutečnosti není.

 
Kdo jsou pro vás osobnosti roku 1988?
Bezesporu tím nepsaným vůdcem opozice byl Vác-

lav Havel, dovedl integrovat lidi, vystihnout to podstatné. 
Byli i další jako Václav Benda nebo Petr Uhl, kteří ode-
vzdali obrovské množství práce. 

A z církevních kruhů?
Rozhodně Josef Zvěřina, výborný katolický teolog, 

signatář Charty 77, který si odseděl 14 let za bolševika, se-
děl i za druhé  světové války. Byl to člověk, který se ne-
bál, takový schopný bojovník, intelektuál, zároveň velmi 
statečný. Kardinála Tomáška Josef Zvěřina přesvědčil, že 
Charta 77 stojí za to, a i když to podepsali lidé, kteří se 
zdiskreditovali v padesátých letech, je rozhodně převažu-
jící to, že jde o dobrou věc. 

Měl jste v roce 1988 pocit, že se to zlomí tak brzy?
Že se to zlomí, to jsme doufali, ale že to bude 

za rok, tomu, myslím, nevěřil nikdo. Samozřejmě když 
to člověk vidí zpětně, tak si říká, že to nemohlo vést k ni-
čemu jinému, ale komunisté měli pořád ještě dost silné 
mocenské páky a společnost byla pasivní. Lidé sice po-
slouchali Hlas Ameriky a doma nadávali na komunisty, 
ale ve čtvrtek se nakupovalo, aby se už v pátek v 11 ho-
din mohlo vyjet z práce, na  chatách péct buřty, často 
i s estébákama... V pondělí ráno se všichni svorně vrátili 
do práce, kde další tři dny nějak přežili, a ve čtvrtek už 
zase nakupovali na chatu...

Takže jsme si tu svobodu úplně nezasloužili?
Minulostí nežiju a rozhodně neříkám, že všichni 

byli kolaboranti, to chraň Bůh, byla spousta slušných 
lidí. Ale mlčeli. Oproti Polákům, kteří do  toho šli 
a  přinesli oběti, nám svoboda spadla do  klína. Ne-
nalhávejme si, že jsme tak dobří, že jsme si svobodu 
vybojovali. X

VáClaV malý (1950)
Po maturitě na gymnáziu studoval v letech 1969–1976 na Cyrilome-
todějské bohoslovecké fakultě v litoměřicích, na kněze byl vysvěcen  
26. června 1976. o půl roku později podepsal Chartu 77 a byl jedním 
ze 17 zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V lednu 
1979 byl zbaven státního souhlasu, od května do prosince téhož roku 
byl bez soudu vězněn za podvracení republiky. Poté pracoval jako topič 
a zeměměřič, tajně působil jako kněz a podílel se na tvorbě katolického 
samizdatu. V roce 1981 byl mluvčím Charty 77. od roku 1988 byl členem 
Československého helsinského výboru. V roce 1989 byl spoluzaklada-
telem občanského fóra.

V letech 1990–1996 působil jako kněz v Praze, poté byl jmenován 
kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta. V prosinci jej papež jan Pa-
vel II. jmenoval titulárním biskupem marcelliánským a pomocným bis-
kupem pražským; vysvěcen byl v lednu 1997. jeho biskupské heslo zní 
„Pokora a pravda“.
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1988: Vzpomínky a eseje
Pithart, Rakušanová, Placák, 
Svatošová, Padevět, Sedláčková, 
Formánek, Bartlová, Palán
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Oslava „Vítězného února“ na  
Staroměstském náměstí v Praze, 1988
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Petr Pithart 
Nic jsem 
nečekal. Tedy 
„nic moc“ jsem 
nečekal
Ani koncem osmaosmdesátého jsem nečekal, že de-

větaosmdesátého bude všechno jinak. Nikdy jsem 
na „osmičky“ jako pro národ osudové mezníky ne-

věřil. Je to další podpěrný, alibistický mýtus – pověra, 
která má s těmi ostatními mýty a pověrami společné to, že 
potvrzuje, že na nás nezáleží, nýbrž na „tamtěch“, v Mni-
chově, Jaltě, Moskvě, Washingtonu, dnes v Bruselu. Nebo 
na nějakých cyklech, letopočtech. Není letos osmičkový 
rok? Můžeme si tedy ještě pospat, že. 

Já sám, zřejmě slepý, neviděl jsem naději na změnu ani 
o rok později, když jsem pro čs. exil napsal na jeho vý-
zvu něco jako zprávu o stavu země: Československá spo-
lečnost v 80. letech (konkrétně šlo o setkání OPUS BO-
NUM ve  Frankenu, které organizoval po  dlouhá léta 
otec Opasek). Zato jsem tam dosti přesně popsal potíže, 
které máme sami se sebou i skoro po třiceti letech od lis-
topadu… A tvrdil jsem v té zprávě, že mnoho lidí změnu 
ani nebude chtít. 

Nejlepší pero publicistického disentu Milan Šimečka, 
Brňák žijící na Slovensku, zkusil uvěřit v osmičkový cy-
klus a psal si po celý ten rok sociologicko-politický deník 
– kroniku. Čekal, že jednoho dne stránku nadepíše: Čas 
oponou trhnul – a změněn svět, po způsobu Nerudově. 
Byl by to trhák, kdyby mu to vyšlo… Nevyšlo. Dnes je to 
nejlepší vylíčení úpadkové fáze normalizace: nehybnost. 
Když pak po převratu knihu vydával, nadepsal ji Konec ne-
hybnosti. Ačkoli když ji dokončoval, nehybnost ještě nudně 
pokračovala. A on taky věděl kulový.

Nedávno Šimečkova kniha Konec nehybnosti vyšla 
znovu (poprvé papírově v osmdesátitisícovém nákladu, 
dnes už jen jako čtení do čtečky) a já měl tu čest napsat 
k jeho pozorováním a úvahám předmluvu. Vřele doporu-
čuji: věrohodná, totiž nemilosrdná připomínka, z jakých 
časů se vylíhly ty slavné polistopadové události, a že tedy 
bylo na místě nemít iluze. 

Ten rok před… Co se tedy děje, neděje: všelijak si po-
máháme, abychom tu tíhu dějin nějak unesli, nefl ákáme 
se, každý na něčem dělá, ale vypadá to, že to bude na-
dlouho. 

Hned na začátku roku za mnou přišel do kanceláře 
skladu železa pro celou Prahu (já měl ovšem na starosti 
to, co bylo neželezné, tj. obalové materiály, hlavně palety) 
Jiří Ruml a nabídl mi členství ve zveřejněné redakční radě 
Lidových novin, které budeme vydávat na samizdatových 
kolenou. Ale budeme prý od počátku usilovat o úřední re-
gistraci! Už jednou jsem dokonce přímo v redakci Lido-
vek měl být – to bylo v létě 1968, kdy přípravy vedl A. J. 
Liehm. Měli jsme být něco jako český Le Monde, odpo-
ledník, už s komentáři. Pak z toho nějak sešlo… hádejte 
jak… Jirkovu nabídku jsem před početným dámským osa-
zenstvem kanceláře s rozechvěním (směs strachu a od-
vahy) přijal a každou (?) neděli odpoledne jsme se my, re-
dakční rada, scházeli u Ladislava Hejdánka. Nejagilnější 
tam byl (jako vždycky) Václav Havel. Kolem domu cho-
dili fízlové – jednou jsem nepřekonal strach a minul jsem 
Hejdánkův dům a dělal jsem, že jdu někam úplně jinam… 
Směšné. Kam asi? 

Do samizdatových Lidovek jsem na konci toho roku 
napsal text k 28. říjnu. Nazval jsem jej Blahopřání repub-
lice. Připojuji jej jako apendix. Ale nebýt výzvy redakční 
rady, nenapsal bych k výročí nic. Takhle jsem aspoň intu-
itivně popsal žádoucí i nežádoucí postoje budoucích poli-
tiků jednou svobodného Československa. Byla to docela 
trefa: právě na ty jsem pak jako předseda vlády (a se mnou 
celé Občanské hnutí) dojel. 

Ten rok se disent šířil i prohluboval, snad prý i politizo-
val. To jsem právě nepozoroval a k ničemu jsem se nepři-
dal. Připadalo mi to stále jen jako slova, slova, slova. Hnutí 
za občanskou svobodu inicioval Rudolf Battěk, připojili se 
i nesignatáři Charty 77, to bylo dobré. Byla v tom manifestu 
řeč nejen o lidských právech, to bylo také dobré. Nepřidal 

23. března
Charta 77 vyzvala do-
pisem vůdce sssr 
Michaila Gorbačova 
ke stažení sovětských 
vojsk a jaderných raket 
z území Českosloven-
ska; československou 
vládu pak dopisem ze 
stejného dne vyzvala, 
aby řešení této otázky 
na jednáních s Gorba-
čovem iniciovala. 

OkuPaČní VOJska
střední skupina vojsk, vojenské uskupení sovětské armády, umístěné v roce 1968 
„dočasně“ v Československu, v roce 1987 zahrnovala: 

85 000 
vojáků

650 
děl

rakety 
s jadernými 
hlavicemi19871987198719871987350 

letadel 
a helikoptér 
včetně 
bitevníků

1500 
tanků
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jsem se i proto, že jsme se pomalu, po třinácti letech neko-
nečných debat a svárů blížili – my tři PODIVENI, autorské 
pseudonymy Petr Příhoda, Milan Otáhal a já – k prvnímu 
smysluplnému mezníku, ke konci druhého dílu (15. bře-
zen 1939) Opusu magnum Češi v dějinách nové doby. A já 
na přání kolegů nechtěl jako opět nový signatář HOSu dílo, 
všelijak po částech hned po napsání poschovávané, ohrozit. 

Disidenti a jejich přátelé a stoupenci se sešli – povoleně 
– na Škroupově náměstí. Byla to mírová manifestace. Ani 
tam jsem nešel. Nějak mi to nedoklaplo, proč bych tam 
měl jít. Anebo jsem měl prostě strach. 

Zase ale tak moc jsem se nebál. Celý ten rok, a také 
roky předtím a rok potom, jsme se ve složitě konspirativně 
smluvený den, a ještě složitěji domluvený den a hodinu, 
setkávali s neznámým nám mužem, o kterém jsme věděli, 
že je to obětavý pašerák. S Janem Šternem jsme mu říkali 
„Smutný muž“. Nemluvil, ani jednou se neusmál. S Hon-
zou mne k němu zase svedl osud (společná práce v marin-
gotkách Vodních zdrojů), abychom dělali sběrače, popř. byli 
sami autory textů pro naše exilové časopisy a nakladatel-
ství. Scházeli jsme se jednou za měsíc. Místo setkávání jsem 
vybral jako Malostraňák a už zkušený pašovatel z raných 
sedmdesátých let. Bylo kuriózní a stoprocentně bezpečné: 
v chodbách z prken vzniklých pod a mezi četnými lešeními 
kolem nějaké budovy na Sněmovním a Pětikostelním ná-
městí. Ani jsem pořádně nevěděl, co se za nimi opravuje. 
Ale když jste tím labyrintem chodili pět minut sem a tam, 
měli jste mít naprostou jistotu, že se za vás, ani za ním 
(důkladně kdesi v Evropě instruovanému) nikdo nenalepil. 
To, co jsem jistě věděl, bylo, že to opravují nějaké Pozemní 
stavby Pardubice. Nemohlo mi dojít, že je to starý palác 
Thunovský, Český sněm, že tam za rok budu skládat slib 
předsedy vlády České republiky. Tu radu (Českou národní) 
jsme tehdy nikdo nebrali na vědomí. A hle, ona se vyloupla 
z lešení právě včas, asi abych tam ten slib mohl složit! 

Nakonec mne i jako nesignatáře HOSu a nedemon-
stranta zašili stejně: brali to zkrátka popořadě. Signatáři, 
nesignatáři. Třeba jim bylo podezřelé, že jsem nepode-
psal. Proč asi? Chystá něco většího? Nechystal jsem nic. 
Už jsem v papírová provolání a manifesty nevěřil. 

A tak ráno 28. října před půl šestou mne na 59. výročí 
vzniku Československa vzbudila na Dražického náměstí 
čtyři bouchnutí dveří automobilu. To už jsem věděl. Dvě, 

to nemusí znamenat nic. Tři, takhle brzy ráno, to už vy-
padá, že dva si půjdou pro mne a třetí si zapálí cigaretu, 
Čtyři, to je jisté: něco většího se děje, jdou si pro mne pro 
jistotu všichni. A taky že jo. Takže jsem jako nesigna-
tář HOSu s desítkami zadržených signatářů strávil 2kát 
48 hodin, už ani nevím kde. No asi v Ruzyni. Stáli jsme 
fronty na výslechy a registraci. Bylo nás tam jako při pro-
cesu s Omladinou v roce 1884 – vskutku: pár budoucích 
ministrů mezi námi jistě bylo… Nálada veselá. Povídali 
jsme si, jako kdyby tam oni nebyli. Pamatuji si ale z těch 
nepohodlných dní jen to, že jsme se s Andrejem Stan-
kovičem nekonečně dlouho dohadovali, až skoro hádali 
o jakýchsi houbách. Já mu v houbařství ovšem nesahal ani 
pod kotníky. Pak mne pustili. Se všemi papírovými nále-
žitostmi. A vzápětí mne opět zadrželi. Vezli mne za úče-
lem druhého zadržení, kdoví proč, z Ruzyně ulicí dnes 
Milady Horákové v noci v poutech myslím do Křížkovy 
ulice a dramatických hlasem mi ten hlavní po cestě ozna-
moval, že v Praze teče krev a že je jeden mrtvý. A co já 
na to. Nic, byl jsem hodně zaražený a myslel na Jana Ople-
tala. Toho také střelili na 28. října. Když je nás tolik za-
držených, tak je opravdu možné, že se děje něco většího. 
Byla ve mně malá dušička. 

Když mě pak opravdu pustili, byla noc. Vypadl jsem šťas-
ten, ale poničen na těle i duchu z brány ruzyňské věznice 
na tu jakoby venkovskou ruzyňskou náves s vrbami a s po-
tůčkem. A říkal jsem si, jak já se teď, nad ránem, dostanu 
domů? V tom náhle ostré světlo přímo do očí! Odporné! Co 
zase? Nějaké fízlovské reflektory, proč? Bude se snad střílet? 
Naštěstí za reflektorem, ve skutečnosti za silnou baterkou, 
dobře známý hlas Honzy Urbana: Přijel jsem pro vás, kolik 
vás tu je, už jste třetí várka, nasedejte… Jak já ho měl v tu 
chvíli rád! Mám ho rád pořád, ale ten den nejvíc. 

Bouchání dveří: čtyři bouchnutí dveří na tichém Ma-
lostranském náměstí, ne tři, ne dvě, čtyři brzy nad ránem 
mne budily a děsily ještě dlouhé roky potom. To už jsem 
byl předseda vlády a probudil jsem se vždycky s ledovým 
potem na čele… To jsou, panečku, pořádně vtištěné pav-
lovovské podmíněné reflexy! Ale musí ty rány být čtyři 
a musí to být nad ránem. Ještě za tmy. Tfuj tajfl. 

Dnes už to jsou možná čtyři úředníci ministerstva fi-
nancí, kteří si přivstali, aby uklidili papíry a počítače, pro-
tože dostali v noci od spřátelených policajtů echo… 

9.–11. dubna – Česko-
slovensko navštívil michail 
Gorbačov, s jehož návště-
vou byla spojována naděje 
na tzv. glasnosť a de-
mokratizaci života u nás. 
očekávání se nenaplnila. 
Gorbačov podpořil tehdejší 
vedení ksČ včetně jeho 
pookupační politiky.

aBY se DaLO DÝChaT
V dokumentu z 30. dubna upozornila Charta 77 na ka-
tastrofální stav životního prostředí v Československu. 
např. v Praze překračovaly denní hodnoty oxidu si-
řičitého v  ovzduší 20x nejvyšší možnou přípustnou 
koncentraci, hodnota znečištění polétavým prachem, 
jenž obsahoval vysoké procento těžkých kovů a dal-
ších stopových a jedovatých prvků, se v hlavním měs-
tě pohybovala v  rozmezí 220–240 tun na  kilometr 
čtvereční za  rok. extrémní hodnoty pak dosahovaly 
1000 tun za rok na kilometr čtvereční.
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ležité jsou pro ně objektivní informace v situaci, kdy se 
na ně doma valí z oficiálních médií jen lež a přetvářka. 

Mladík, který čekal na recepci, ale nepřišel děkovat. Při-
šel si stěžovat. Vytýkal nám, že vysíláme tematicky ome-
zeně, že pořád řešíme, co se děje v komunistické straně, 
která je přece v Československu každému už dávno ukra-
dená, místo abychom vysílali informace, které lidi doopravdy 
postrádají. Přitom neseme obrovskou odpovědnost, protože 
jsme jeden z mála nezávislých zdrojů, který lidi v Českoslo-
vensku mají. Tak ať se podle toho koukáme chovat!

Namítala jsem, že přece vysíláme nejen politické, ale 
i vzdělávací a kulturní pořady, jako je třeba Rozhlasová 
univerzita nebo Literatura bez cenzury, ale nedal se. 
A mně chvíli trvalo, než jsem pochopila, co ve skuteč-
nosti postrádá on: totiž celé to široké spektrum impulzů, 
které člověku může poskytnout pouze svobodná společ-
nost. Tu jsme ovšem nemohli suplovat ani při nejlepší vůli. 
Československá redakce RSE mohla být maximálně jen 
ochutnávkou demokratického světa, malým vzorkem svo-
body slova. 

Mladík tvrdil, že tak jako on to cítí v Československu 
celá jeho generace. Pokud to tak bylo, pak to znamenalo, 
že mladým lidem už totalitní režim evidentně nestál ani 
za to, aby se ho báli.  

Faktem je, že se vnější projevy tohoto „sebeosvobozo-
vacího“ vnitřního procesu nedaly v roce 1988 přehlédnout: 
z iniciativy mladých lidí vznikala až překotně nejrůznější 
občanská uskupení, od Nezávislého mírového sdružení 
až po monarchisticky laděné České děti nebo happenin-
govou Společnost pro veselejší současnost. Všechny tyto 
iniciativy měly jedno společné: sebevědomě se hlásily o své 
právo na legální existenci. 

Režim z toho byl paf. A reagoval ode zdi ke zdi. Na vý-
ročí okupace a pak i vzniku republiky poslal na demon-
stranty vodní děla, zatímco manifestaci ke Dni lidských 
práv na Škroupově náměstí oficiálně povolil a Manifest 
Českých dětí o obnově království dokonce otiskl v Rudém 
právu. V naději, že tím jeho autory zdiskredituje. Což se 
ovšem nestalo. Slova o tom, že „království není vláda ně-
kolika tisíc hrabivců, samozvanců, darmožroutů a para-
zitů země a národa“ a že „královská vláda budiž taková, 
jakou si zvolí lid“, pochopili čtenáři v kontextu normali-
zace přesně tak, jak je autoři zamýšleli.

Vymýšlím si, ale ne moc. To už by ovšem byla nová 
doba. Přitáhli jsme si ji z té staré. X

P. PIthart (1941)
Vystudoval práva na univerzitě karlově, na škole pak pokračoval jako 
odborný asistent. na protest proti srpnové okupaci v roce 1968 vystou-
pil z ksČ, členem byl od roku 1960. sedmdesátá léta strávil jako čer-
pař Vodních zdrojů a podnikový právník. jako jeden z prvních podepsal 
Chartu 77, podílel se na samizdatu, např. stál u zrodu samizdatových 
lidových novin. V  roce 1989 patřil k  zakladatelům občanského fóra. 
angažoval se politicky – byl členem kDu-Čsl a zastával funkci premi-
éra, senátora a předsedy a místopředsedy  senátu.

lída  
Rakušanová 
Pootevřená 
brána  
ke svobodě
Bylo to někdy v  polovině letních prázdnin roku 

1988, kdy mi došlo, že to komunisti mají asi už do- 
opravdy – jak říkáme my, rodáci od jihočeských 

rybníků – „slovený“. Měla jsem tenkrát v Rádiu Svobodná 
Evropa víkendovou službu, takže když volali z recepce, že 
je tam návštěva z Československa a chce mluvit s někým 
z redakce, bylo to na mně.  

Režimní propaganda, vykreslující RSE coby „štvavou 
vysílačku“ a nepřítele číslo jedna, přestávala sice na lidi 
zabírat už od poloviny osmdesátých let, ale většinou nám 
naši posluchači ze svých zahraničních cest hlavně telefo-
novali. Čas od času se však zastavili i přímo v Mnichově, 
v budově rádia. Aby nám poděkovali a zdůraznili, jak dů-

VasiL MOhOriTa
Začátkem října byl na čtvr-
tém sjezdu socialistického 
svazu mládeže zvolen před-
sedou ústředního výboru 
ssm. „mohorita od koryta“ 
skandovali o rok později 
jméno tohoto snaživého 
svazáka a nejmladšího člena 
vedení ksČ demonstranti 
při sametové revoluci.

8. prosince 
na Velkopřevorském 
náměstí na pražské 
kampě se sešla za asi-
stence několika stovek 
policistů asi pětistovka 
mladých lidí u příle-
žitosti 7. výročí úmrtí 
johna lennona. ně-
kolik účastníků policie 
zadržela.f
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Dům obuvi na Václavském náměstí v Praze, 1984
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1988

Jako sebevědomá a zcela samozřejmá součást občan-
ské společnosti se v roce 1988 ale v prvé řadě emancipo-
val disent, a to pozoruhodným vydavatelským počinem. 
Chartisté Jiří Ruml, Jiří Dienstbier a Ladislav Hejdánek 
se rozhodli obnovit tradici demokratických Lidových no-
vin formou měsíčníku a usilovali o oficiální registraci. Tu 
jim sice režim nepovolil, takže se výtisky musely šířit ob-
vyklými samizdatovými cestami, ale co se zdařilo takřka 
dokonale, bylo pojetí obsahu. LN byly koncipovány jako 
nezávislé noviny se vším všudy.  S přesahem do politiky, 
ekonomiky i kultury. Se zpravodajstvím z domova a ze 
zahraničí. S reportážemi, recenzemi, komentáři a feje-
tony.  

V  prvním lednovém čísle zveřejnil Václav Havel 
úvodník nazvaný „Noviny jako škola“. A  vypočítal 
v něm, čeho je nutno se vyvarovat, aby tradice před-
válečných Lidovek, jako „novin vskutku svobodných, 
nejen vnějškově, ale i vnitřně nezávislých, novin by-
tostně demokratických a veskrze věcných, kterým jde 
o pravdu a její nepředpojatou analýzu“, byla zachována. 
Znamená to ale, psal Havel, zbavit se publicistických 
nešvarů disidentského světa, jako je „bolestínství nad 
vlastní vyvržeností, mytologizace pražského jara, pri-
mitivní pošklebky na adresu soudobé moci, neustálé, 
napůl žertovné a napůl zatrpklé, referování o vlastních 
policejních ústrcích“. Obnovené Lidové noviny mají po-
dle Havla dobrou vůli být nepokřiveným zrcadlem doby. 
„Tímto zrcadlem se ale nemohou stát ihned a svrcho-
vaně, protože jsou teprve počátkem sebeosvobozovacího 
procesu našeho novinářství.“ 

Mohu dosvědčit, že se o to Lidovky v letech 1988–
1989 snažily nejen usilovně, ale i s úspěchem. V každo-
roční anketě československé redakce Radia Svobodná 
Evropa o Knihu roku (převzatou co do kritérií z před-
válečných Lidovek) jsem je v roce 1988 uvedla jako svého 
favorita. 

Dalším – a svým emancipačním významem snad ještě 
důležitějším – počinem disentu bylo v roce 1988 založení 
Východoevropské informační agentury, unikátní sítě ne-
závislých novinářů v Československu, Maďarsku, Polsku 
a Sovětském svazu. Oficiálně byla sice VIA ustavena až 
v prosinci, ale pracovala už měsíce předtím. V Praze ji 
vedl Petr Uhl, v Brně ji zastupoval Petr Pospíchal. V do-

mácí redakci RSE jsme zpravodajství VIA využívali snad 
denně. 

Jakkoli úctyhodně může předchozí výčet aktivit ro-
dící se občanské společnosti vypadat, neznamená to, že 
by snad byla v roce 1988 brána „cesty ke svobodě“ už ote-
vřena dokořán. Především ve srovnání s Polskem a Ma-
ďarskem tomu bylo právě naopak. Podle hesla „smrádek, 
ale teploučko“ se většina zdejší společnosti nechávala dál 
korumpovat režimem, který se snažil ze všech sil, byť už 
skomírajících, dál skýtat obyvatelstvu jakýs takýs životní 
standard. Ani v létě 1989, kdy v Polsku dojednávali ko-
munisti s disidenty u legendárních kulatých stolů podobu 
budoucí vlády, ani na podzim, kdy se Praha zaplnila od-
stavenými wartburgy východních Němců, prchajících přes 
západoněmecké velvyslanectví za svobodou, to nevypa-
dalo ani v nejmenším, že by to většinu zdejšího obyvatel-
stva zvedlo ze židlí. 

Pomatuji se, jak se v  listopadu 1989, bezprostředně 
po pádu Berlínské zdi, ptal na sympoziu Opus Bonum 
v bavorském Frankenu Pavel Tigrid Ladislava Balleka, 
který tam oficiálně přijel s několika českými a slovenskými 
spisovateli, kdy myslí, že by se tradiční exilové sympo-
zium mohlo sejít v Československu. Ballek odpověděl – 
a všichni členové jeho delegace s ním byli zajedno –, že 
nejdřív snad tak za dva roky. A to ještě spíš v Bratislavě, 
protože tam komunisti přece jen nejsou tak rigidní jako 
v Praze. 

Netrvalo to snad ani měsíc, a Ladislav Ballek seděl jako 
kooptovaný poslanec ve slovenském parlamentu. Ale to už 
je zase jiný příběh. X

l. rakuŠanoVá (1947)
novinářka a spisovatelka. studovala češtinu a dějepis na karlově univer-
zitě, po sovětské okupaci Československa v roce 1968 odešla nejprve 
do francie a pak do německa, kde v roce 1969 poté, co politbyro ksČ 
za „bratrskou pomoc“ moskvě oficiálně poděkovalo, požádala o politic-
ký azyl a spolu s manželem se zapojila do aktivit československého exilu. 
Působila v rádiu svobodná evropa v mnichově; kromě stovek politic-
kých komentářů připravovala pro rse také pořad Literatura bez cen-
zury, četbu z knih režimem zakázaných autorů, vydávaných v samizdatu 
a v exilových nakladatelstvích. Po  roce 1989 žije střídavě v německu 
a Česku a spolupracuje jako novinářka s českými i německojazyčnými 
médii.

Jakeš střídá husáka
na zasedání Ústředního výboru 
ksČ 17. a 18. prosince rezigno-
val na funkci generálního tajemní-
ka strany Gustáv husák. funkci 
po něm převzal miloš jakeš, který 
se v projevu vyslovil pro „kom-
plexní přestavbu a prohloubení 
socialistické demokratizace“. 
Gustáv husák zůstal nadále 
ve funkci prezidenta.

10. prosince 
na Den lidských 
práv na staroměst-
ském náměstí de-
monstrovaly na vý-
zvu Charty 77 asi 
dva tisíce občanů 
za přítomnosti sto-
vek uniformovaných 
a tajných policistů.
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Petr Placák
Stínadla se 
bouří

Tak jsem nazval kdysi dosti blbou povídku či text, 
ve kterém jsem polopaticky ventiloval své nadšení 
z událostí let 1988–1989, kdy se po letech Husákova 

bezčasí ozvaly zase dějiny (Husáka, přes některé pokusy 
o jeho rehabilitaci, považuji za vůbec největší kreaturu 
doby vlády normalizační amorálnosti, která českou spo-
lečnost rozložila a zatěžuje ji dodnes).

Zatímco v padesátých letech pod příkrovem teroru stále 
přežívala nekomunistická kultura, která se po uvolnění re-
žimu v následujícím desetiletí opět s plnou silou projevila, 
a v sedmdesátých letech ještě více méně značná část spo-
lečnosti věděla, že zemi okupují Rusáci a vládnou jí bez-
skrupulózní kariéristé a kolaboranti, společenský maras-
mus dostoupil vrcholu právě v osmdesátých letech. Zemi 
ovládala naprostá zmrtvělost a vyduchlost. Nejenže jsme 
si zvykli na vševládnoucí blbost a podprůměrnost, neumě-
telství, kolaboraci, přetvářku, lež, děsivě kýčovitou a pa-
tolízalskou kulturu, mrtvé lesy, toxické řeky, vševládnoucí 
nepoctivost, šlendrián, nedochvilnost… ale komunistům 
se začalo dařit měnit společnost a kulturu jako takovou. 

Naše učitelka češtiny na střední škole, čerstvá absol-
ventka peďáku, vůbec nebyla komunistická svině nebo za-
pálená svazačka, ale nevěděla, kdo to byl Jakub Deml, Jan 
Zahradníček nebo Václav Černý. Komunistům se s novou 
generací podařilo vyšlechtit nového socialistického člověka, 
umělou bytost bez paměti, vytrženou z jakéhokoli kultur-
ního kontextu. To byl skutečný Orwellův rok 1984. 

Jistý poklid vládl v  osmdesátých letech i  na  opoziční 
scéně, která si po letech tvrdé perzekuce vybojovala své místo 
na slunci, a pokud někdo neudělal nějaký výrazný přešlap 
přes pomyslnou linii „tolerovaného“ statu quo, mohla si opo-
zice více méně žít i s StB za zády (to ovšem platí o Praze, 
na venkově byla situace podstatně jiná). Zatímco v Polsku bě-

žely podzemní tiskárny naplno, v Česku se vyráběl samizdat 
o několika desítkách či stovkách kusů a vydávala se prohlá-
šení, která – z tehdejšího pohledu – neměla sebemenší ode-
zvu: jak ve společnosti, tak ze strany moci, pokud tedy za ni 
nepovažujeme permanentní šikanu a buzeraci. 

Zatímco v samotném SSSR běžela perestrojka a glas-
nosť, v Československu vládla strnulost. Členové stranic-
kého aparátu se podezírali a vzájemně hlídali, aby náho-
dou někdo neudělal něco za zády ostatním. Celý vládní 
aparát byl paralyzován a za všechnu tu nehybnost mohla 
okupace ze srpna 1968 – zdánlivá výhra, která ovšem Hu-
sáka a spol. držela po celou dobu v pasti. Kdyby se z „bra-
trské pomoci“ stalo to, co skutečně byla, prachsprostá, ne-
vyprovokovaná okupace, rozpadla by se normalizátorům 
vláda pod rukama jako domeček z karet. 

Nebyli sami, koho držel rok 1968 v pasti. Podobně 
na tom byla armáda vlastními kolegy ze strany vylou-
čených komunistů, kteří se po celou dobu normalizace 
na nic nezmohli, sekali latinu a jen intrikovali – ne ani 
tak proti straně a vládě, aby si nepokazili konexe, které 
jim zůstaly dovnitř stranického a vládního aparátu, jako 
spíš proti občanské opozici: lidem, kteří zastávali odlišná 
ideová východiska, ať už byli konzervativně, liberálně či 
socialisticky orientovaní. Tito intrikáni, kteří se báli při-
pojit k Chartě, aby si tím neztížili cestu ke své možné re-
habilitaci, ucítili s Gorbačovem novou šanci.

Když pak Gorbačov přijel v roce 1987 do Prahy a oku-
paci z  roku 1968 nejen neodsoudil, ale de facto zdejší 
skalní komunisty podržel u moci s tím, že „eto vaša pro-
blema“, byl jsem tomu moc rád – představa, že by nás nor-
malizátorů zbavili sami okupanti s armádou zdejších lí-
sajících se exkomunistů, byla představa po výtce ostudná. 
Rok 1968 byl důležitou pobídkou ke změnám, ale zcela 
jinak, než si tito intrikáni, ke kterým do jisté míry patřil 
i Dubček, představovali. 

V druhé polovině osmdesátých let bylo stále zřejmější, 
že je třeba vyjít do ulic, aby se něco změnilo. Nebyla vůbec 
náhoda, že se věci daly do pohybu právě během 20. výročí 
okupace Československa. I když už na Den lidských práv 
10. prosince 1987 pořádala opozice na Staroměstském ná-
městí shromáždění, byla to akce malá a uzavřená – účast-
nili se jí pouze opoziční aktivisté. Svíčková demonstrace 
v Bratislavě na jaře 1988 byla sice skvělá, ale měla spíš ná-

prosinec – slovenský svaz 
ochránců přírody zveřejnil 
publikaci Bratislava nahlas, 
v níž upozornil na ekologic-
ké a sociální problémy Bra-
tislavy. režim označil tuto 
iniciativu za pokus o desta-
bilizaci politické situace; 
autoři publikace následně 
čelili policejní a soudní per-
zekuci.

600 tisíc
Tolik podpisů se sešlo pod 
peticí, kterou v lednu zorga-
nizoval katolický aktivista 
augustin navrátil. Petice o 31 
bodech žádala mimo jiné od-
luku státu od církve a obnovu 
náboženských svobod. Petici 
podpořil i kardinál František 
Tomášek.

5. ledna 
Dohoda mezi 
Čssr a usa 
o provádění in-
spekce na česko-
slovenském území 
v souvislosti se 
sovětsko-americkou 
smlouvou o likvida-
ci raket středního 
a kratšího doletu.f
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boženský než politický kontext, i když za bolševika byla 
politikou i předpověď počasí. 

První velká a otevřeně protirežimní demonstrace se 
udála až 21. srpna 1988 v Praze a trvala řadu hodin, než 
se ji podařilo policejním jednotkám ve večerních hodinách 
rozehnat. I když se jí účastnilo několik tisíc lidí, většina 
Prahy o ní nevěděla. Při následující velké protirežimní de-
monstraci 28. října 1988 už ale bylo všechno jinak. 

Několik dní před 28. říjnem jsme po Praze roznesli le-
táky s českým lvem, jak se utrhl ze řetězu, a „potopili jsme 
se“, to znamená, že jsme se přestali zdržovat v místě byd-
liště. Poté co pohotovostní pluky v bílých helmách s dlou-
hými obušky a štíty vytlačily protestující z Václavského 
náměstí, rozlily se demonstrace po celém Starém i Novém 
Městě, ulicemi projížděly obrněné vozy, po lidech „pálila“ 
vodní děla a houkání sirén se mísilo se štěkotem policej-
ních psů a výbuchy slzných granátů. 

Poté co nás policie vytlačila z Václaváku, ocitl jsem se 
asi s tisícovkou lidí na Staroměstském náměstí, odkud nás 
po delší době natlačily obrněné transportéry s radlicemi 
do úzké Železné. Nasazení obrňáků proti do té doby více 
méně pokojné demonstraci nás tehdy natolik rozčílilo, že 
jsme po nich začali metat dlažební kostky. Transportéry nás 
zatlačily až před Stavovské divadlo, kde jsem dostal z boku 
přímý zásah vodním dělem, a než jsem se stačil zvednout, 
vrhli se na mě dva fízlové a začali mě přes záda mlátit pen-
dreky, což přes mokré hadry docela štípalo, načež mě pře-
dali pořádkové policii. Policisté mi nasadili pouta a vedli 
mě Železnou zpět na Staroměstské náměstí. Byla to scéna 
jako z nějakého filmu: ulice byla prázdná, posetá jen botami 
a různými oděvními doplňky, které poztráceli lidé v úprku 
před bicími komandy, ve vzduchu byly ještě zbytky slzného 
plynu a vládlo tam podivné ticho – jen odněkud zdálky tam 
doléhaly policejní sirény. Do tohoto ticha najednou vrzla 
vrata a z průjezdu domu vykoukla hlava. Jeden z policistů 
okamžitě k domu přiskočil, dveře rozkopl a vytáhl ven ja-
kéhosi vyděšeného člověka, z kterého se vyklubal holand-
ský turista. Do antonu, který stál přistavený na náměstí, nás 
naložili vedle sebe. Holanďan se mě ptal, co s námi bude. 
Vzpomněl jsem si na Strange Days od Doors, pokrčil jsem 
rameny a řekl jsem, že tohle je strange město. 

MO VB v Benediktské, kam nás odvezli, bylo přepl-
něno zatčenými a vládl tam chaos. Velící důstojník chtěl 

po esenbácích, co nás tam vyložili, zatýkačenky, a když 
zjistil, že je nemají, vyhodil nás všechny ven. Ocitl jsem se 
na ulici a vydal se do restaurace Olympia na Újezdě, kde 
jsme se měli po demonstraci sejít s přáteli. Cestou jsem to 
vzal přes Václavák, že obhlédnu situaci. Městem ještě po-
jížděly policejní patroly, ale všude už vládl více méně klid. 
Na Můstku jsem narazil na postarší dámu ve večerní róbě. 
Zřejmě šla odněkud z divadla, a když mě uviděla zlitého 
a zbitého, zastavila a na celé to prostranství zakřičela: „Ty 
svině komunistický, já je tak nenávidím!“

Jakmile to vykřikla, jako kdyby z ní spadl nějaký bal-
van – úplně se celá proměnila, napřímila, najednou měla 
úplně jiný výraz v obličeji. Po letech trpění různého poni-
žování to najednou byl člověk, který si je vědom své ceny. 

28. října 1988 jsem poprvé za svůj dosavadní život po-
cítil, že to divné, cizí město je moje město – že komunisté 
sice nad ním dočasně získali moc, ale ve skutečnosti jej ni-
kdy nedostanou a vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, 
ó lide český, navrátí. Když jsem dorazil do Olympie, bylo 
tam už asi padesát lidí a celou restauraci opanovala úžasná 
vzbouřenecká atmosféra. 

Z naprosto mrtvolného bezčasí se stala malá občanská 
válka, kterou měli komunisté do roka a do měsíce prohrát, 
i když to tak tehdy ještě vůbec nevypadalo. Sám jsem v pád 
režimu uvěřil až asi týden před 17. listopadem, kdy jsem se 
dozvěděl, že komunisté povolili studentskou demonstraci 
– tehdy jsem si říkal, že tam přijde tolik lidí, že to bude 
jejich konec. No, ještě to pár dní trvalo… A trvá to stále. 
Svoboda je nikdy nekončící proces osvobozování, každého 
z nás, každý den. A existuje snad větší radost ze života? X

P. PlaCák (1964)
spisovatel, historik a  publicista. Vyučil se mechanikem, prošel různými 
dělnickými profesemi. Publikoval v  samizdatu, organizoval protirežimní 
demonstrace včetně první povolené 10. prosince 1988 na  Škroupově 
náměstí. V  roce 1988 založil nezávislou iniciativu České děti a vydával 
samizdatový zpravodaj koruna, za  svoje postoje čelil perzekuci tajné 
policie. Po roce 1989 vystudoval historii na ff uk; v roce 1995 založil 
studentský politicko-kulturní měsíčník Babylon a stejnojmenné naklada-
telství. ještě v samizdatu debutoval prózou Medorek, za Fízla – rozsáhlý 
knižní esej věnovaný době komunistického režimu založeného na plošném 
fízlování, získal v  roce 2008 cenu magnesia litera. V  roce 2015 vydal 
historickou publikaci Gottwaldovo Československo jako fašistický stát.

88 494
tolik bylo k 1. lednu 1988 
příslušníků lidových milicí. 
Z tohoto počtu dělníci tvořili 
80 procent, věkový průměr 
milicionářů byl 45 let.

lidové milice
Tato „ozbrojená 
pěst dělnické třídy“ 
v následujících 
měsících stále více 
spolupracovala 
s policejními 
složkami při plnění 
„mimořádných 
bezpečnostních úkolů 
k zachování klidu 
a pořádku na teritoriu“.f
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Marie 
Svatošová
Dopis Anežce
Kdykoli jedu tramvají pražskými Vršovicemi, vy-

baví se mi vzpomínka stará víc než třicet let. Ten 
dům bych už asi neidentifikovala, ale vím, kde jsem 

z tramvaje vystupovala, odbočila jsem vpravo a pak dva-
krát vlevo, co nejnenápadněji jsem vklouzla do pootevře-
ných domovních dveří a seběhla po schodech do větší su-
terénní místnosti. Scházívalo se nás tam kolem dvaceti, 

někdy i víc. Mezi jiným také Ota Mádr a Tomáš Halík. 
Odcházeli jsme opět jednotlivě, tiše a nenápadně. 

Obezřetnost byla na místě, protože v té době platil pa-
ragraf přezdívaný „mařička“. Jeho oficiální název si už 
nevybavím, ale šlo o „dozor státu nad církvemi“. Za „ne-
dovolené shromažďování“ hrozil kriminál, a  my jsme 
se shromažďovat potřebovali. Když říkám „my“, mám 
na mysli křesťany různých denominací a humanitních 
profesí: lékaře, psychology, sociology apod. Spojovala 
nás touha poctivě a v křesťanském duchu sloužit nemoc-
ným, případně hendikepovaným. Prostě nevidět v nich 
jen pracovní sílu nebo množinu orgánů v koženém pytli, 
ale osobu, jedinečnou bytost stvořenou podle Božího ob-
razu, prostě člověka celého, s tělem i duší. Přednášeli nám 
velmi vzdělaní a sečtělí přednášející, které režim za ka-
tedry nepustil. Nebo je za ně na chvíli v roce 1968 pustil, 

6. ledna 
na základě návrhů schválených před-
sednictvem ÚV ksČ mohl občan, po-
kud si sehnal devizy a otevřel devizový 
účet, získat tzv. výjezdní doložku a vy-
cestovat na Západ, pokud proti žada-
teli neměla policie námitek. Do té doby 
bylo obtížné individuálně cestovat 
i v rámci východního bloku – například 
do Polska či sovětského svazu, kam 
člověk potřeboval zvací dopis.

alexander Dubček prolomil mlčení
Deník Italské komunistické strany l’unita 
uveřejnil 10. ledna rozhovor s  prvním ta-
jemníkem ÚV ksČ z  období pražského 
jara alexanderem Dubčekem; ten přirov-
nal probíhající perestrojku k  obrodnému 
procesu v roce 1968. Překlad článku byl 
předložen vedoucím tajemníkům kraj-
ských, okresních a městských výborů ksČ 
jako interní a důvěrná informace.

Kardinál František Tomášek slouží mši v chrámu 
sv. Víta v Praze, 1988

f
o

to
 l

u
B

o
m

ír
 k

o
t

e
k

 /
 t

a
D

y
 B

y
lo

 h
u

s
á

k
o

V
o

f
o

to
 Č

t
k



62

ale později je neprokádroval a vyhodil. Některé k lopatě, 
jiní myli výkladní skříně nebo topili v kotelnách.

Vlastně jsme si tenkrát ani neuvědomovali, že tahle ile-
gální setkávání jsou pro nás velmi užitečnou teoretickou 
přípravou na to, co nás brzy čeká. A opravdu, prakticky 
všichni jsme se bezprostředně po sametové revoluci pustili 
do práce. Já konkrétně do zakládání hospiců, protože tu 
chyběly, a najednou to šlo. O jejich existenci za hranicemi 
jsem se dozvěděla v roce 1988 ze samizdatového časopisu 
Salus. Zakladatelka slavného Hospice sv. Kryštofa v Lon-
dýně, Cecilly Saundersová, mě svým článkem uchvátila. 
Jenže v té době měl stát ve zdravotnictví monopol. O hos-
picích jsem si mohla nechat jen zdát. 

V té době byl pražským arcibiskupem kardinál Fran-
tišek Tomášek. Velmi živě si vzpomínám na jeho pastýř-
ský list, kterým koncem listopadu 1987 vyhlásil Desetiletí 
duchovní obnovy národa. Šlo o dobře promyšlenou pas-
torační iniciativu, v níž každý rok byl věnován určitému 
tématu a měl svého patrona. Rok 1988 měl téma „Služba 
životu“ – jinými slovy pozitivně vyjádřeno páté přikázání 
Desatera: „Nezabiješ!“ Patronkou roku byla, tehdy ještě 
blahoslavená, nyní již svatá, Anežka Česká. 

Křesťané se tenkrát pravidelně scházeli v kostele sv. 
Salvátora u Karlova mostu, aby si vyslechli promluvu k té-
matu a prosili Anežku o přímluvu za národ. Kostel pras-
kal ve švech, atmosféra byla nepopsatelná, sounáležitost 
obrovská a často se to protáhlo dlouho do noci. Nikomu 
se nechtělo skončit. 

Jednou pozdě v noci jsem po příchodu domů pocítila 
neodolatelné nutkání napsat Anežce osobní dopis. Nepo-
chybuji o tom, že si ho přečetla ještě dřív, než se slova zro-
zená v mém srdci zobrazila na papíře. Kopii dopisu jsem 
tenkrát poslala jezuitovi Josefu Koláčkovi do Rádia Va-
tikán. Jen tak, pro radost, a aby věděl, že se tady v rámci 
svých možností snažíme, nerezignujeme. Že ten dopis 
v pořádku došel, jsem se dozvěděla o rok později, ve va-
gonu římského metra, z úst biskupa Škarvady. Jeli jsme 
na poslední poutní mši u příležitosti svatořečení Anežky 
České. Pan biskup, který žil léta v emigraci a po rodné 
vlasti se mu stýskalo jako každému jinému, se hlasitě dělil 
o radost: „To bych si nepomyslel, že někdy pojedu v Římě 
narvaným metrem a všichni tam budou mluvit česky!“ Vy-
právěl, vzpomínal a najednou řekl: „A to jedna doktorka 

z Prahy napsala Anežce dopis. To bylo ale žrádlo!“ Děv-
čata kolem mne se začala smát a prstem ukazovat na mě. 
Od té doby jsme byli s panem biskupem Škarvadou velcí 
kamarádi. Kdykoli jsme se později v Praze potkali, na tu 
jeho upřímnou „recenzi“ mého literárního výtvoru jsme 
se smíchem vzpomínali. 

Když tak lovím v paměti, co významného jsem v roce 
1988 ještě zažila, vybavuje se mi vzpomínka na  pouť 
do katedrály sv. Víta. Bylo to v březnu. Čekala jsem přes 
dvacet přátel z Čech a Moravy, se kterými jsme se tam 
měli sejít. Nesetkala jsem se ani s jedním z nich. Pouť 
sice byla oficiálně povolená, ale hrůza tehdejšího režimu 
ze „shromažďování“ byla až hysterická. Technické kont-
roly aut na silnicích rovnající se šikaně, výpadky městské 
hromadné dopravy a řada dalších „bezpečnostních opat-
ření“ způsobila, že se do katedrály dostavil sotva každý 
desátý z těch, kdo tam směřovali. Přesto byl chrám plný 
a bohoslužba slavnostní a důstojná. 

V Římě už v té době probíhaly přípravy svatořečení 
Anežky České. Mnoho emigrantů, žijících za železnou 
oponou, se tam chystalo a my byli smířeni s tím, že nás 
na pouti zastoupí. Že na poslední chvíli bolševik ote-
vřel klec a české poutníky na výjezdní doložku k pasu 
do Říma pustil, pokládám dodnes za zázrak, který nám 
vyprosila Anežka. Jinak si to vysvětlit neumím. Mladší 
čtenář možná neví, co je to výjezdní doložka k pasu, tak 
to musím vysvětlit. Každý si o ni před zamýšlenou cestou 
mimo socialistický blok mohl zažádat. To ho stálo jenom 
kolek. Jenže málokdo ji dostal. A když ji dostal a poda-
řilo se mu vycestovat, mohl si být jistý, že v zájezdu je ně-
kdo, kdo ho na každém kroku sleduje – jestli se neoddělí 
od skupiny, s kým tam promluví, o čem promluví a jestli 
se nechystá zdrhnout. 

My jsme s manželem o výjezdní doložku žádali mno-
hokrát, pak už spíše ze sportu, ale nikdy jsme ji nedostali. 
Až jednou, bylo to v roce 1976, nám ji vyřídili železničáři, 
kteří mě chtěli na svém vlakovém zájezdu po západních 
zemích jako lékařku. Asi se za mě nějak zaručili, pozadí 
toho „zázraku“ neznám. Když jsme se vrátili, musela jsem 
na kádrovém oddělení napsat a vlastnoručně podepsat, že 
se za mého pobytu v zahraničí nic mimořádného neudálo. 

V souvislosti s tím ještě jedna vzpomínka na rok 1988. 
Náš ředitel zjistil, že na kádrovém oddělení mají nepořá-

rODina POD MOsTeM
Oficiálně vycházející týdeník 
Mladý svět se ve svém druhém 
čísle zabýval nedostatkem 
bytů hlavně pro mladé rodiny 
a přinesl článek o manželské 
dvojici se dvěma dětmi, která 
nemá kde bydlet, v Praze pře-
bývá v dodávce a na toaletu 
chodí do stanice metra kače-
rov.

6. března – V pražské 
katedrále sv. Víta se 
uskutečnila slavnostní 
poutní mše na počest 
blahoslavené anežky Pře-
myslovny. navzdory snaze 
stB se na mši shromáž-
dilo na osm tisíc věřících; 
několik stovek účastníků 
poté demonstrovalo před 
arcibiskupským palácem.

26.–27. ledna – Zá-
padoněmecký spol-
kový kancléř helmut 
kohl přijel do Čssr. 
mimo jiné bylo do-
hodnuto, že Čes-
koslovensko ukončí 
rušení českého 
vysílání Deutschlan-
dfunk. stalo se tak 4. 
února 1988.
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dek. Konkrétně že na polovině kádrových spisů zaměst-
nanců chybí jejich fotografie. Kádrovačka obvolávala nás 
hříšníky s tím, že ještě dnes musíme dodat fotku, jinak bude 
zle. Tenkrát ještě nebyly na každém rohu ty samoobslužné 
budky s fotoaparátem a žádnou fotku jsem u sebe neměla, 
tak jsem se vypravila za manželem do práce. Měl tam moji 
fotku vystavenou, docela hezkou, ale jak jedu na koni. To 
se do kádrového spisu nehodilo. Jeho kolega Jarda, ještě 
žije a mohl by to potvrdit, situaci zachránil. Otevřel šuple 
plné fotek různých žen, pak vybral jednu, že prý jí jsem 
podobná. Kádrovačka ji přilepila na můj spis, podívala se 
na mě, na fotku, znovu na mě, znovu na fotku a pravila: 
„Paní doktorko, víte, že bych vás na ní vůbec nepoznala?“ 
Popravdě jsem jí odpověděla: „Z toho si nic nedělejte, já 
sebe taky ne.“ Zasmály jsme se tomu, soudruh ředitel byl 
spokojený, kádrovačka mohla dostat osobní ohodnocení a já 
se bez postihu mohla vrátit ke svým pacientům. X

m. sVatoŠoVá (1942)
lékařka, spisovatelka a publicistka, iniciátorka a zakladatelka hospicové 
péče u  nás – první hospic v  České republice otevřela v  roce 1995 
v  Červeném kostelci; o  existenci a  fungování hospiců se dozvěděla 
v osmdesátých letech ze samizdatové literatury. Po absolvování zdra-
votní školy vystudovala lékařství a do roku 1990 působila jako praktická 
lékařka v Praze, kdy se také věnovala rodinám, které chtěly svým umí-
rajícím dosloužit doma. Začátkem roku 1990 nastoupila do katolické 
charity, v roce 1993 založila občanské sdružení ecce homo pro pod-
poru domácí péče a hospicového hnutí. Převážně hospicové péči se 
věnuje i v knihách a odborných publikacích, čtenářsky nejúspěšnější je 
její publikace Hospice a umění doprovázet, která vyšla v nákladu mnoha 
desítek tisíc kusů.

Jiří Padevět
Národní třída 
1988

lepkavou šeď, která se už skoro dvacet let táhla po Ná-
rodní třídě jako mastný povlak, v podvečer narušila 
svatá Voršila, která se opřela do dveří chrámu, pro-

táhla se škvírou a z plechové oprýskané konývky zalila 
strom vedle kostela. Její červený plášť zasvítil víc než una-
vená světla tramvajové soupravy a zdatně soutěžil s barev-
nými číry punkerů, posedávajících před Novou scénou. 
Barevní kohouti na jejich hlavách se snažili svými ostny 
proříznout alespoň malé štěrbiny do plátna, nataženého 
Gustávem Husákem a jeho věrnými nad celou republikou 
a na rozích přidržovaného ruskými tanky.

Škvíry byly sice malé, ale sem tam se jimi protáhl Jello 
Biafra nebo jiný punkový křikloun. Jeden z punkerů za-
hodil ještě hořící cigáro pod obrubník. Chvíli žhnulo, ale 
pak přiznalo porážku a tiše zesnulo. Na výlohu knihku-
pectví nalepil nos básník Miroslav Florian a zíral dovnitř. 
Nemohl se zbavit pocitu, že si ta slečna v háčkované pele-
ríně kupuje jeho básnickou sbírku, ale nakonec uznal, že 
špatně viděl. Slečna si kupovala úplně jinou knihu. 

Básník odlepil nos a vydal se do útrob chrámu knihy. 
Když bral za dveře, zahlédl na vteřinu v odlesku skla čer-
vený plášť svaté Voršily. Rudý prapor revoluce, pomyslel 
si. Slečna už dávala zabalenou knihu do neforemné brašny, 
ozdobené plackou s Johnem Lennonem, a básník tak ne-
měl možnost zjistit, co bude číst. Počkal, až odejde, chvíli 
zevloval u regálu, ze kterého na něj zíralo asi třicet sou-
druhů Gorbačovů, přinášejících přestavbu a nové myšlení. 
Pak vyrušil knihkupce, čtoucího kupodivu knihu. Básník 
se zavrtěl, polknul a pak se zeptal, co si kupovala slečna. 
Knihkupec si pomyslel něco o estébácích, usmál se tak 
kysele, že krámem zavanul odér saka funkcionáře, který 
právě absolvoval celodenní schůzi závodního výboru v to-
várně na utěrky, a podal básníkovi knihu. 

Ve stejnou chvíli opřel nos o sklo výkladu jiný básník, 
Egon Bondy. V tašce nese básně o odplouvání a dvě udání. 
Básně do kavárny Slavie, udání na Střelecký ostrov. Má 
to celkem při cestě. Teď přemýšlí, jestli si nekoupit Tri-
bunovou sútru Šestého patriarchy. Třeba by se v tašce s En-
gelsovým Ludvíkem Feuerbachem, co ho našel v poledne 
u popelnice, nepoprali. 

Básník, co je uvnitř, zírá na zelenou knihu, co mu podal 
knihkupec, pořád ještě úplně kyselý. Jmenuje se Dobrého 
člověka těžko najdeš. Vytáhne portmonku a chvíli žmoulá 

16. března 
sovětská armáda 
ukončila v souvislosti 
s dohodami s usa 
stahování operačně 
taktických raket ss 
22 z hranic na mora-
vě. tím se Českoslo-
vensko oficiálně stalo 
zemí bez jaderných 
zbraní.

Bratislavský Velký pátek
25. března se na bratislavském 
hviezdoslavově náměstí uskutečni-
la tzv. svíčková manifestace, na kte-
ré se sešlo několik tisíc katolíků, 
aby manifestovali za náboženskou 
svobodu a respektování lidských 
práv. Policie je rozehnala obušky 
a vodními děly, zásahu přihlíželi 
vysocí slovenští státníci a straničtí 
funkcionáři za okny hotelu Carlton.

23. dubna – Primas český, 
kardinál františek tomášek, 
zaslal předsedovi vlády 
Čssr lubomíru Štrouga-
lovi dopis, ve kterém poža-
doval změnu postoje státní 
moci k církvi a protestoval 
proti způsobu, jakým veřejní 
činitelé a oficiální sdělovací 
prostředky informují o ak-
cích věřících.
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okraj desetikoruny, odvážně vyčuhující z koženkového 
bezpečí. Americká autorka. No snad to bude alespoň od-
halovat pravou tvář imperialismu. Knihkupec vypíše pa-
ragon a převezme obnos. Svatá Voršila se protáhne zpátky 
do chrámu a dvě stařenky, sedící tiše v kostelních lavicích, 
aby nerušily Boha, se za ní ohlédnou. Egon Bondy vezme 
za dveře knihkupectví a chvíli se o ně přetahuje s druhým 
básníkem. Aktovky obou se úsilím svých majitelů rozkmi-
tají tak, že narážejí ze všech stran do futer. Nakonec zví-
tězí Miroslav Florian a vítězoslavně vyjde z knihkupec-
tví, jako by kráčel na tribunu. Egon Bondy si všimne, že 
má na jedné polobotce nalepený list. Úplně zrzavý střep 
podzimu. Parta punkerů se pomalu pohne ulicí směrem 
k automatu Metro. Pár korun na polívku, žádná budouc-
nost a iluze svobody. Esenbák si povytáhne opasek, a když 
mu dojde, že první punker je o dvě hlavy vyšší, upustí 
od zamýšlené perlustrace a přejde Národní třídu. Možná 
by mohl chtít občanské průkazy po stařenkách, co zrovna 
vyšly z kostela. List opustí básníkovu polobotku a vítr ho 
nalepí na dveře Národního divadla. X 

j. PaDeVět (1966)
spisovatel a nakladatel. Po střední zeměměřičské škole vystudoval Pe-
dagogickou fakultu uk. V  roce 1988 začal pracovat jako knihkupec, 
v roce 2004 jako nakladatel, v současnosti vede nakladatelství acade-
mia. je autorem řady knih, v nichž zmapoval naši protektorátní a pová-
lečnou historii (Tři králové, Krvavé finále, Krvavé léto 1945, Průvodce 
stalinistickou Prahou 1948–1956 ad.). Za Průvodce protektorátní Pra-
hou získal v roce 2014 cenu magnesia litera.

Andrea 
Sedláčková
Děti 
normalizace

V únoru 1988 mi bude 21 let. 
Snažím se vybavit si svůj tehdejší svět. Všichni 
kouříme, jíme nezdravá jídla, pijeme turka, nad 

nímž trávíme dlouhé hodiny v kavárně Slavia pod sho-
vívavým pohledem homosexuálního vrchního Zdeněčka. 
Kolem páté odpolední do kavárny vstupuje svým káci-
vým krokem poloinvalidní prodavač Večerní Prahy, kte-
rou si za padesátník kupujeme. Nespěcháme ven, kde pa-
dají omítky, zábradlí jsou oprýskaná, domy olemované 
lešením. Pražané mi připadají šediví a shrbení, cizince 
v ulicích skoro nepotkáš. Málokdo má doma telefon, sto-
jíme fronty u budky. Prodavačky jsou nepříjemné a v ob-
chodech stejně nic není, tak proč tam chodit. Ve skříni 
nám visí jen pár kousků oblečení, nosíme směšné účesy. 
Budoucnost je slovo bez významu, doufáme, že se ži-
votem protlučeme bez kompromisů, a zároveň je už ne-
ustále děláme. Zahraničí je pro nás orámováno vojsky 
Varšavského paktu a devizový příslib a doložka nedo-
stupnými metami. 

Už pár roků vím, že svět je pro mě rozdělený na komu-
nisty a antibolševiky – a jen s těmi se chci bavit. Není to 
samozřejmě jednoduché, i na FAMU, svobodnější škole 
než ostatní, se člověk musí podvolit a poslouchat před-
nášky členů KSČ. I mě si v únoru v roce 1988 předvolají, 
zda bych se nechtěla stát kandidátkou strany, protože jsem 
aktivní v SSM. Jenže to jen proto, abych prostřednictvím 
svazácké organizace mohla společně s dalšími spolužáky 
vydávat studentský časopis Kavárna. Zdvořile odmítnu 
s tehdy běžnou výmluvou, že bych takovou zodpověd-
nost neunesla.

Přemlouvají mě jen chvíli, mluví o perestrojce, je to 
všechno svým způsobem fraška. Ale nejsem natolik od-
vážná, abych jim oznámila, že s politikou vládnoucí strany 
nesouhlasím a že se podle mě nikdy nezmění, ačkoli se 
tváří, že prochází vnitřní obměnou. 

Když listuji svými deníky z té doby, překvapuje mě, že 
jsem si především zaznamenávala bouřlivý milostný život, 
a bohužel daleko méně ten, jenž by mě zajímal nyní, tedy 
společensko-politický, ačkoli jsem už v té době byla poli-
tikou svým způsobem posedlá a jejím prizmatem hodno-
tila okolí. Nezajímáš se o svět kolem sebe? Tak se s tebou 
nebudu bavit. Naštěstí těch, kteří mají obdobný názor, je 
hodně, především moji spolužáci ze scenáristiky – Petr 

28. května 
byl zveřejněn 
manifest nezá-
vislé skupiny 
České děti, 
v němž bylo 
vyhlášeno tr-
vání Českého 
království.

Zlatí slavíci
Zlatými slavíky 
v populární 
anketě mla-
dého světa se 
stali Dalibor 
janda, Petra 
janů a skupina 
Citron.

17. června – Předsednictvo ÚV ksČ se za-
bývalo problémy se zásobováním toaletním 
papírem. V informaci, kterou předložil člen 
sekretariátu ÚV ksČ František Pitra, se 
uvádí, že v roce 1989 se vyrobí 37 500 tun 
toaletního papíru. na plné uspokojení po-
třeb občanů by však bylo nutné zásobit trh 
50 000 tunami, což by umožnilo realizovat 
roční spotřebu dva a půl kilogramu na oby-
vatele, a tím se přiblížit k evropskému prů-
měru.
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Kavárna Slavia v Praze, 1986
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Jarchovský, Honza Hřebejk, Igor Chaun. A taky Mar-
tin Mejstřík, který studuje na DAMU, Monika Pajerová 
a Pepa Brož z filozofické fakulty. Jsme všichni děti nor-
malizace, ale čteme indexovou literaturu a posloucháme 
Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky. 

S Mejstříkem jsme se potkali jednoho letního večera 
roku 1986 na Karlově mostě. Seděl u paty sochy svaté 
Ludmily, pil víno a říkal, že by rád založil studentský 
časopis, který by spojoval všechny tři fakulty AMU a ob-
sahem by byly články o umění. Okamžitě nadšeně při-
kývnu, a tím se stávám redaktorkou za FAMU. Neumím 
si moc představit, co to bude znamenat, ale ambiciózně 
a naivně předpokládám, že zvládnu napsat pár článků, 
udělat nějaký rozhovor a přemluvit spolužáky k podobné 
činnosti. 

Přesně za rok máme připravené nulté číslo časopisu, 
který nese hrdý název Kavárna AFFA (art forum + forum 
amu). Vysloužilo si spíš nedůvěru a přezíravost, chvilkami 
až posměšky, ale už následující číslo, které vyšlo v lednu 
1988 s otvírákem o perestrojce, již čtenáři oceňují a spo-
lužáci se nechávají snadněji přesvědčovat ke spolupráci. 
Na redakční porady se scházíme v půdním bytě Martina 
Mejstříka, na kterém leží osmdesát procent práce a zod-
povědnosti a jenž bere svoji roli šéfa velmi vážně. Tudíž 
se často strašně hádáme, křičíme na sebe jako dvě domov-
nice, ale pak, když archy nového čísla přijdou z tiskárny, 
je svorně do pěti do rána skládáme. Za rok 1988 vydáme 
tuším šest čísel, dosahujeme nákladu osmi set kusů a na-
konec výtisk Kavárny prodáváme za 5 korun. Každé nové 
číslo je odbojnější, při redakčních radách se vždy shod-
neme, že musíme ještě víc přitvrdit, skoro všechny články 
mají politický podtext. Časopis se evidentně nepodobá 
typickému svazáckému produktu, za který se vydává, aby 
nebyl zakázán. Opovažuji se psát o věcech, kterým nero-
zumím, jiní by byli povolanější, ale důležití lidé mi klepou 
na ramena, protože bráním ve svém článku o stavu české 
literatury Kunderu, Škvoreckého, Vaculíka, Linhartovou, 
Smetanovou, Kantůrkovou, Putíka či Sidona. 

Ve vzpomínkách vidím sama sebe, jak neustále spě-
chám, sháním a vymýšlím články, přepisuji je a do toho 
se snažím, mimo milostných aktivit, chodit na semináře, 
psát první scénáře, skládat zkoušky a pít po večerech víno 
u Rarášků nebo v Rubínu. Nechápu, kde jsem tehdy vzala 

čas na hraní ve filmech Pražská pětka či Bony a klid, ani 
to, kdy se nám podařilo s Václavem Marhoulem napsat 
nikdy nerealizovaný scénář na polofikci o Tvrdohlavých. 
A do toho jsem musela někdy i jen přes noc přečíst tak-
zvaně zakázané knihy, které mi půjčovali noví přátelé. 
Protože díky Kavárně se seznamuji se spoustou zajíma-
vých lidí, a to především při pondělních schůzkách ve Fil-
movém klubu Na Příkopech, kde sedají a k diskuzi jsou 
připraveni Jiří Křižan, Michael Žantovský, Honza Foll, 
Rudolf Růžička. Dívají se na mě se sympatií, student-
skému časopisu fandí. Kavárna umožňuje vydávat texty, 
které jsou jinde odmítnuté z cenzurních důvodů, jako na-
příklad úvahu filmových kritiků o stavu české kinemato-
grafie. A naopak k nám studentům se dostává první číslo 
Lidových novin, které pak moje statečná maminka bude 
v práci hromadně xeroxovat. 

Jiří Křižan mi půjčuje Dálkový výslech, rozhovor s Vác-
lavem Havlem vedený Karlem Hvížďalou. Je to pro mě 
šok a získání jistoty, že takto by měl být vedený život nás 
všech, nekompromisně a statečně. 

Díky výměně studentů se s  třemi spolužáky dostá-
vám do Paříže. Jak se později dozvím, jeden z nich podá 
o naší návštěvě exilového nakladatelství Svědectví a se-
tkání s Pavlem Tigridem zprávu estébákům, stejně jako 
o naší docházce na tajné přednášky k Lubošovi Dobrov-
skému. Ale na Bartolomějskou jsem „pozvána“ až v létě 
roku 1989.

Osmadvacátého října jsem na Václavském náměstí po-
prvé konfrontována s pendreky, bitím a vodními děly, před 
kterými úspěšně utíkám. Jsem v šoku, nikdy jsem podobné 
násilí neviděla na vlastní oči. 

V prosinci zakládáme s Václavem Marhoulem Sdružení 
nezávislých filmařů, které později přejmenujeme na AZ.
K.Alonu. Naše řady se rychle rozrůstají, mezi prvními 
členy jsou Milan Šteindler, Irena Pavlásková, Oskar Reif, 
nakonec je nás asi dvacet. Cítíme se být indiány česko-
slovenského filmu a chceme organizovat projekce děl čes-
kých umělců žijících v zahraničí a zvát je při té příležitosti 
do Prahy. Napíšu Pavlu Landovskému a Josefu Škvorec-
kému, kteří mi obratem odpoví, že by rádi přijeli, ale ví-
zová politika to zatím nedovoluje. Měli pravdu. Zatím. 

O rok později si ve Slavii připíjím s Pavlem Landov-
ským na zvolení Václava Havla prezidentem. X

Demonstrace proti okupaci
21. srpna se na Václavském náměstí uskutečnila demonstrace k 20. 
výročí sovětské okupace Československa. na výzvu iniciativ České 
děti a  nezávislého mírového sdružení se shromáždilo několik tisíc 
lidí, kteří požadovali odchod sovětských vojsk ze země, zrušení cen-
zury, svobodné volby, propuštění politických vězňů a dodržování lid-
ských práv. Demonstrace byla rozehnána a účastníci brutálně zbiti. 
Bylo zadrženo přes 100 lidí, proti třinácti pak zahájeno trestní stíhání. 
Předsednictvo ÚV ksČ následně projednalo dokument, v němž se 
konstatuje, že „vnitřní nepřátelé, podněcovaní ze zahraničí, zvyšují 
svoji aktivitu“. f
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a. seDláČkoVá (1967)
režisérka, scenáristka a spisovatelka. Vystudovala famu. V roce 1989 
emigrovala do francie, kde 17. listopadu získala politický azyl. V Paří-
ži  navštěvovala prestižní filmovou školu femIs, kde  studovala režii 
a střih. Ve francii působí jako střihačka celovečerních filmů, v Česku 
natočila řadu dokumentů i celovečerních filmů, na některých se podí-
lela i scenáristicky – podle vlastního scénáře natočila snímek Ze života 
pubescentky, Oběti a vrazi nebo Fair Play. Zatím jejími posledními filmy 
jsou Dívka za zrcadlem a Backstage. je autorkou celovečerního doku-
mentu Život podle Václava Havla, napsala také autobiografický román 
Moje pařížská revoluce. minulý rok jí vyšla kniha Každý něco tají. Žije 
střídavě v Praze a Paříži.

Jaroslav 
Formánek 
objev v hluché 
prázdnotě
V roce 1988 jsem bydlel v jednom starém pražském 

domě v Opatovické ulici. Masivní dřevěná vrata se 
otevírala do potemnělého průjezdu s otlučenými 

plechovými popelnicemi a poštovními schránkami. Ús-
til na zatuchlý dvorek, odkud stoupalo schodiště ke třem 
pavlačovým patrům. Opatovická leží kousek od rušné 
Národní třídy a Spálené ulice. Dnes je slušně frekven-
tovaná i díky několika kavárnám, restauracím, barům 
a obchůdkům. Tehdy tam byla jen vinárna č. 14 a na rohu 
s Ostrovní ulicí hospoda U Zlatého soudku. Na opač-
ném rohu s Křemencovou pak šedivými kachlíčky ob-
ložený obchod Ovoce zelenina, kde většinou prodávali 
jen nahnilé brambory, celer a scvrklá jablka. Vesnický 
ráz dodávala této části Prahy zrezivělá kovová pumpa 
a ozvěna vlastních kroků poloprázdnými ulicemi. Psi 
sice na chodce neštěkali, ale ve večerních hodinách se 

vzduchem nesly protáhlé zvuky harmoniky i řev opilců 
od Fleků. 

Osobitá atmosféra panovala i ve starém domě s papež-
skou mitrou nad průčelím, pozůstatkem to benediktin-
ského kláštera, jenž tady kdysi stával. Byt patřil kama-
rádovi a získal jej po prarodičích. Nacházel se v prvním 
patře v místě, kam téměř nikdy nesvítilo slunce. Pach sta-
roby a věčné pološero snad nejlépe přiblíží kuchyň a velký 
pokoj zařízený předválečným nábytkem a černobílým tele-
vizorem z počátku sedmdesátých let. Jen sporadicky jsem 
v těch prostorech zaslechl hlasy sousedů, rychlé či šoupavé 
kroky po pavlači, skřípot a cvaknutí domovních dveří. Ná-
sledné ticho se opět zvolna prolínalo s nehybností a napl-
ňovalo prostor i čas hluchou prázdnotou. 

Když jsem v podobných okamžicích pozoroval přes za-
žloutlé záclony protější pavlač, obyčejně jsem slyšel jen své 
srdce a dech. Takové chvíle vybízely k neobvyklé možnosti 
soustředění na každý vnější i vnitřní podnět, impulz či 
detail života. Střídaly se podle nálady, únavy, četby, ob-
sahu televizních zpráv, vzpomínek, debat s přáteli. Mimo 
to se mi často zjevovala jedna a tatáž scéna. Na přelomu 
minulého století do toho domu chodíval na návštěvy li-
terární mistr proměny člověka v čase Gustav Meyrink. 
Papežskou mitru z průčelí i atmosféru Opatovické také 
použil ve své povídce Bílý kakadu dr. Haselmayera. V hlu-
ché prázdnotě jsem ho proto vídával, elegána se špacírkou 
v ruce a s pečlivě zastřiženým knírem, jak rozvážně kráčí 
po pavlači, a než zaklepe na dveře, pravidelně se zarazí 
a jeho ruka na chvíli ustrne ve vzduchu. 

Nevím, proč jsem měl rád zrovna toto iluzorní gesto 
nerozhodnosti? Možná souviselo s  tehdejší nejistotou. 
Bylo mi osmadvacet let a všechna ta léta jsem prožil v re-
álném socialismu, jak se tenkrát oficiálně nazýval komuni-
smus. Moje realita spočívala v práci pochůzkáře. Z vysoké 
školy jsem odešel, jakmile mi zkoušející položil otázku: 
Vyjmenujte leninské principy budování socialistických ar-
mád. Co ale vyjmenovat v zemi okupované takovými ar-
mádami? Ticho starého baráku tak bylo odměnou zaplace-
nou i dvěma roky vojny a mizerně placeným zaměstnáním. 
Odměnou, k níž patřila i ta úžasná možnost soustředění. 
Když člověka nerozptyluje honba za kariérou, slávou, pe-
nězi či požitky, má čas. I na debaty se známými po by-
tech, chalupách a hospodách, které tenkrát spíš mátly, než 

havel na pódiu
3. září na folkovém festi-
valu v Lipnici byl na pódi-
um pozván Václav havel, 
který takto na veřejnosti 
nevystoupil devatenáct 
let. následujících deva-
desát minut pak rozdával 
účastníkům festivalu au-
togramy. Policie nezasáh-
la.

hYMna  
šiBeniČníCh BraTří
název jedné ze dvou 
skladeb prvního punkového 
singlu vydaného 
v Československu kapelou 
Visací zámek.  
LP vydal supraphon spolu 
s videoklipem, jenž byl 
režimem hodnocen jako 
nevýchovný.f
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aby vybízely k ostražitosti, že režimu začíná zvonit hrana. 
V naprosté většině totiž převládali skeptici argumentující 
počtem vojáků, policistů, tajných, stojících proti jakékoliv 
změně. Argumentující i navzdory vnějším podmínkám, 
jež začaly naplňovat proroctví formulované mým dědou, 
když před dvaceti lety rezignovaně pozoroval příjezd so-
cialistických armád vybudovaných na leninských princi-
pech: „Dokud se nezačne měnit Rusko, nikdy se to tady 
nezmění.“ 

Co se ale v roce 1988 měnilo? 25. února jsem šel přes 
Staroměstské náměstí a skrze poletující sněhové vločky 
a kšiltovky milicionářů pozoroval ty samé zachmuřené 
obličeje na hlavní tribuně jako v časech dětství, mládí, 
dospívání. Na druhou stranu jsem měl za sebou i šokující 
zkušenost pošlapaných nových tenisek, jež měl na svě-
domí dav nadšeně se ženoucí Jungmannovou ulicí za ge-
nerálním tajemníkem ÚV KSSS Michailem Gorbačovem. 
Viděli v něm a jeho perestrojce, glasnosti, nového Dub-
čeka. Já jen dalšího komunistu, kterým, což jsem od dět-
ství slýchával doma, se nedá věřit. 

Pár týdnů poté mě při pochůzce s objednávkami v tašce 
zastavil na Malé Straně kamarád, vydavatel samizdatu 
a přidavač u zedníků. Říkal: „Představ si, zavolali si mě 
na policii, a prý za jakých podmínek bych se vrátil zpět 
do Akademie?“ Bylo to nové myšlení, jak hlásaly sovět-
ské noviny po návratu z vyhnanství akademika a drži-
tele Nobelovy ceny za mír Andreje Sacharova, jestliže 
v Československu šlo o ty samé policajty, kteří po deva-
tenácti letech v srpnu opět vtrhli na Václavák s vodními 
děly a pendreky? 

V čem tedy spočívaly hlavní signály smrtelných křečí 
režimu? Že v létě přestali rušit Svobodnou Evropu? Že 
po 40 letech poprvé povolili v malém soukromé podni-
kání? Že samizdatové Lidovky si mezi sebou půjčovali 
už i komunisté? Že náhle nehrozil trest za vlastnění de-
vizové měny a častěji se zdvíhala hraniční závora? Bě-
hem mých pochůzek centrem Prahy se rozjasňovaly tváře 
pouze vekslákům, taxikářům, číšníkům a recepčním z ho-
telů a restaurací se západní klientelou. Země nadále zůstá-
vala obehnaná ostnatými dráty, za mřížemi pořád seděli 
lidé s „protispolečenskými názory a postoji“, na emigranty 
v zahraničí se stále pohlíželo jako na zrádce a zločince. 
Režim kvůli Moskvě pouze znejistěl a dílčími úpravami 

se snažil dodat lesk své nechutné a krví potřísněné fasádě. 
Že se za pár měsíců sama zhroutí pod tíhou své neschop-
nosti a prolhanosti, v roce 1988 neočekával ani ten nej-
větší optimista.

Přesto se mi v létě toho roku stala výjimečná věc. V te-
levizi jsem sledoval jakýsi koncert z hudebního festivalu 
Bratislavská lyra. Představení pomalu končilo a na pó-
dium přišel slovenský operní tenorista Peter Dvorský. Za-
čal zpívat píseň o Slovensku, jak je krásné a tak podobně. 
Z duševní letargie mě vytrhl pohled kamery na diváky. 
Vstávali, přesnější by bylo vyskakovali, oči jim vzrušením 
plály, a zpívali jako o život. Členové ÚV KSČ Peter Co-
lotka i Jozef Lenárt, jacísi další papaláši i obyčejní lidé. 
Užasle jsem je pozoroval. Očividný výtrysk dlouho potla-
čovaného nacionalismu mě ale nezajímal. V přímém pře-
nosu jsem viděl, co se stane, jestliže člověk odhodí vnuce-
nou masku a v zájmu jiné masky se promění. Ale k čemu 
se promění, rotovala mi v hlavě otázka, když ti lidé v sále 
byli sice náhle jiní, ale současně zase stejní? Tehdy mě 
poprvé napadlo, že byť komunismus někdy padne, lidi 
to nezmění, poněvadž zvyky, předsudky i komplexy de-
terminované určitým národním rámcem a jeho jazykem, 
dějinami, školní i rodinnou výchovou budou vždy silnější 
než sebedokonalejší svoboda, o níž jsme s kamarády snili. 
Usilovně jsem pak přemýšlel a přes zažloutlou záclonu 
pozoroval protější pavlač, v čem spočívá opravdová pro-
měna člověka. Tenkrát jsem na nic podstatného nepřišel. 
Po třiceti letech ale vím, že právě tehdy v roce 1988 začalo 
moje jedinečné duchovní dobrodružství, které každému 
člověku nabídne jeho čas, pokud jej umí náležitě využít. X

j. formánek (1960)
narodil se ve Veselí nad moravou, gymnázium vystudoval ve strážnici. 
Byl přijat na pedagogickou fakultu do Brna, kterou záhy opustil, poté, 
kdy na zkoušce z branné výchovy dostal otázku týkající se leninských 
principů budování socialistických armád. odešel do Prahy, kde působil 
v dělnických profesích a pohyboval se v prostředí undergroundu a sami-
zdatu. V dubnu 1989 využil možnosti složit devizy v bance a vycestovat 
– ve francii pak zůstal dalších dvacet let, získal i francouzské občanství. 
Přispíval jako novinář do BBC a respektu, kde posléze několik let pů-
sobil. je autorem několika knih, v roce 1993 debutoval prózou Dlouhá 
kakaová řasa, následovala povídková kniha Beze stop či román Fran-
couzský rok. Zatím posledním titulem je téměř detektivní román Morituri. 

5. října – Byl vydán programový doku-
ment Demokratické iniciativy, která se 
prohlásila společenským a  politickým 
hnutím, otevřeným každému česko-
slovenskému občanu. hnutí požado-
valo odchod zdiskreditovaných osob 
z funkcí a odvolání Poučení z krizové-
ho vývoje ve straně a společnosti, jež 
odstartovalo po  obsazení Českoslo-
venska sovětskými vojsky v roce 1968 
tuhou normalizaci.

DeMise VLáDY
10. října podala 
federální vláda 
Lubomíra 
štrougala demisi. 
Prezident husák 
pak 12. října 
jmenoval novou 
vládu v čele 
s Ladislavem 
adamcem.
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je spoluautorem historické knihy Čechoslováci v gulagu, věnované té-
měř neznámé historii represí sovětského režimu vůči československým 
občanům ve dvacátých až padesátých letech minulého století. V sou-
časnosti vychází druhý díl této historické publikace.

Milena Bartlová
Když jsme 
ještě neměli 
žádnou 
budoucnost
Rok 1988 byl pro mne přelomový, z osobního hle-

diska dokonce víc než ten následující. Ve třiceti 
jsem se vědomě rozhodla založit rodinu. Měla jsem 

za sebou pět let odborné práce v Národní galerii, která 
mne velmi bavila. Musila jsem si ji náročně vydobýt: kvůli 
svému otci Zdeňku Mlynářovi a dědečkovi Stanislavu Bu-
dínovi, kteří mimo jiné byli prvními signatáři Charty 77, 
jsem směla díky osobnímu zásahu Gustáva Husáka začít 
studovat až tři roky po maturitě a vystudovat jen dálkově 
a ve zkráceném termínu, při práci na plný úvazek v ad-
ministrativě Národní galerie. Díky několika vstřícným 
lidem, v první řadě díky řediteli galerie Jiřímu Kotalí-
kovi, jsem mohla po studiu změnit místo a stát se (dneš-
ními slovy řečeno) kurátorkou. Přesto mi po pěti letech 
bylo jasné, že před sebou nemám žádnou odbornou bu-
doucnost. Nadřízení mi nikdy nedávali zapomenout, že 
jsem jen trpěná a moje pracovní výkony jsou irelevantní. 
Vstup do aspirantury vedoucí ke kandidatuře (dnešními 
pojmy postgraduální studium a doktorát) byl podmíněn 
souhlasem okresního výboru KSČ a nepřipadal pro mne 
v úvahu. Nesměla jsem mít cestovní pas, takže jsem mohla 

vyjet pouze na výjimečné služební cesty do socialistic-
kých zemí. Koncem předchozího roku jsem se tedy vdala 
a v červnu 1988 se nám narodila dcera. Mít první dítě 
ve třiceti bylo krajně neobvyklé a byla s tím spousta kom-
plikací; v papírovém těhotenském průkazu jsem měla ra-
zítko „stará matka“. Počítala jsem s tím, že jsem s vědou 
a dějinami umění skončila.

Změnily se tehdy zcela zásadně i moje životní pod-
mínky. Po osmi letech velkoměstského single života – v té 
době pro ženu něco zcela nezvyklého – jsem byla v mi-
lované rodině, ale neměli jsme kde bydlet. Do září 1989 
jsme měli díky laskavosti přátel zadarmo vypůjčený letní 
byt v Řevnicích, pak jsme se nastěhovali do rozděleného 
státního (dnes obecního) bytu v oblasti dolní Letné, pod 
Veletržním palácem. Rozdělené byty byly v té době už jen 
okrajovým pozůstatkem sovětského modelu řešení bytové 
nouze. V přízemním bytě jsme měli dvě malé místnosti, 
kam nikdy nezasvítil ani odlesk slunce, v dalších dvou 
pokojích žili dva další staří nájemníci. Jedinou výhodou 
byly minimální náklady na bydlení. Okolí bylo zanedbané, 
špinavé a v zimě udušené hustým smogem. Neměli jsme 
kde sušit prádlo, ale venku by to stejně nemělo smysl, pro-
tože celou topnou sezonu padaly velké, mastné, černé saze 
a prádlo pak páchlo smogem. 

Neměli jsme televizi, protože jsme se na ni nepotře-
bovali a nechtěli dívat. Ve vysílání Svobodné Evropy 
v rádiu jsme poslouchali Ivana Medka, jak četl dlouhé 
seznamy signatářů textu Několik vět. Radovali jsme se, 
že tolik lidí se nebálo je stejně jako my podepsat. Pokud 
bych měla zachytit tehdejší náladu, byla to zvláštní směs 
hluboké rezignace s neurčitými nadějemi, o nichž ale ne-
bylo možné si vůbec nijak představit, co by mohly reálně 
znamenat. Osobně jsem nikdy neměla pocit, že by ná-
stup Michaila Gorbačova mohl být obratem k lepšímu, 
ale o tři roky později to stejně vypadalo, že českosloven-
ský režim se dokáže skutečným změnám nějak vyhnout. 
Oficiálně povolená kultura mne nikdy nezajímala, ta vy-
hraněně undergroundová mi neseděla. Bylo prima, že 
v mezilehlé „šedé zóně“ se po roce 1985 v Praze a okolí 
mírně rozšiřovaly možnosti tu a tam vidět dobré divadlo 
a zajímavé výstavy, slyšet písničkáře nebo rockové kon-
certy. Na akcích jako Rockfest mi vadilo, že je pořádá 
Socialistický svaz mládeže, a přeli jsme se s přáteli, zda 

Rozrazil 1/88
na brněnskou premiéru scé-
nického časopisu rozrazil 1/88 
– o demokracii Divadla na pro-
vázku a haDivadla začátkem 
října dorazila i olga havlová. 
součástí byl také hra z pera 
Václava havla Zítra to spustíme, 
což bylo první uvedení havlova 
textu na prknech oficiálního 
divadla od roku 1969.

7199 kčs
tolik činila průměrná měsíční 
mzda horníků, která patřila 
k nejvyšším v republice. Plat 
lékaře se pohyboval okolo 
5062 kčs, průměrná mzda 
byla 3300 kčs. Škodovku 
105 l, přezdívanou „pojízdná 
rakev“, bylo možno pořídit 
za 56 810 kčs.

15. října – 
Zveřejněním 
manifestu 
Demokracie 
pro všechny 
byla ustavena 
politicky 
orientovaná 
iniciativa Hnutí 
za občanskou 
svobodu. f
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stojí za to s ním kvůli takovým možnostem spolupraco-
vat – anebo zda se tím svobodná kultura zaprodává té 
režimní a jen se k režimu přitahují další lidi, kteří při-
stupují na politické a osobní kompromisy.

Bydlení v Řevnicích na podzim a v zimě 1988 zname-
nalo, že jsem se do Prahy dostala jen výjimečně. Idea-
lizované představy o krásném a zdravém životě na ven-
kově rychle mizely tváří v tvář kotli, který byl dimenzován 
na brikety, ale ty byly pro nás příliš drahé. Topení ne-
kvalitním hnědým uhlím plným mouru zahřívalo jen 
ve  chvíli, kdy jsem zvedala uhláky nebo štípala dříví 
na podpal. Po konci šestiměsíční mateřské jsme měli tak 
málo peněz, že jsem musela chodit v kalhotách, protože 
na punčocháče nebylo. Vzala jsem proto práci za peníze: 

pro Pavla Seiftera a samizdatový sborník Historické studie 
jsem v zimě 1988 z angličtiny překládala (ještě na obyčej-
ném psacím stroji) kratší verzi textu Istvána Bibóa o bídě 
malých národů střední Evropy. Pro ilegální Lidové noviny 
a exilové Listy jsem pod pseudonymem Marie Bergma-
nová občas psala, samozřejmě zadarmo.

Když za  rok bylo všechno jinak, praktický život se 
pro ženu s malým dítětem moc nezměnil. Spousta mých 
přátel a členů mé rodiny zaujala na počátku roku 1990 
v nové situaci místa v nově vznikajícím politickém sys-
tému; moje matka Rita Klímová odjela jako velvyslan-
kyně do USA a bratr Vladimír Mlynář se stal redaktorem 
Lidových novin. Nebyl nikdo, kdo by mi pohlídal dítě, 
takže z výbuchu svobodné kultury jsem si mohla užívat 

28. října – Oficiální oslava proběhla už 27. října, současně 
byla vyhlášena amnestie. V odpoledních hodinách 28. říj-
na se na výzvu nezávislých iniciativ shromáždilo na Vác-
lavském náměstí několik tisíc lidí. stB pár dní předem 
uskutečnila desítky domovních prohlídek a  preventiv-
ně uvěznila 140 aktivistů, rozběhla se také zastrašovací 
kampaň ve sdělovacích prostředcích. Za použití vodních 
děl, obrněných transportérů, služebních psů a pendreků 
byli demonstranti brutálně rozehnáni. Zkontrolovány byly 
stovky občanů, na  policejní stanice jich bylo odvezeno 
přes 130; proti 29 z nich bylo zahájeno trestní stíhání.

Škroupovo náměstí v Praze, 10. prosinec 1988
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jen nově vydávaných knih; většinu jsem ale už měla pře-
čtených v samizdatových nebo exilových vydáních. Když 
mi v dubnu 1991 skončila mateřská, vesele jsem dala v Ná-
rodní galerii výpověď s představou, že budu dělat kunst-
historii „na volné noze“. Síla pocitu osvobození byla poše-
tilá, ale neuvěřitelně nádherná. Zásadně se totiž změnilo 
to hlavní: otevřela se naděje, možnosti, náhle jsme měli 
budoucnost! O  tom, že moje generace s ní nenaložila 
dobře a nemůže dnes odcházet z aktivního života spoko-
jená, by bylo už jiné vyprávění. X

m. BartloVá (1958)
historička umění a  vysokoškolská pedagožka. je dcerou docentky 
ekonomie rity klímové, disidentky a  po  revoluci diplomatky v  usa, 
a bývalého reformního komunisty Zdeňka mlynáře. Vystudovala dějiny 
umění na ff uk, je docentkou oboru dějiny umění a profesorkou a au-
torkou řady odborných publikací, věnovaných dějinám umění převážně 
středověku.

Aleš Palán
Noc 
nejtemnější 
před 
rozbřeskem
O hadry jsem se nikdy nezajímal, ale tohle tričko 

jsem kamarádovi skutečně záviděl. Byl na něm 
tank s rudou hvězdou a schematická mapa Eu-

rasie. Rudou barvou zde byly vyvedené ty země, kam 
už tank komunismu dorazil: od Vietnamu po východní 
Německo, od Mongolska po Afghánistán. A nikde, vů-
bec nikde nebyla ta barva retušována. Kam tank jednou 

4665
tolika odsouzených se týkala amne-
stie Gustáva husáka vyhlášená 27. 
října 1988. amnestováni byli rovněž 
českoslovenští emigranti, odsouzení 
pro nedovolení opuštění republiky, 
avšak pouze ti, kdo „neprojevovali 
nepřátelský vztah ke státnímu zřízení“.

dojel, tam už zůstal. Na věčné časy a nikdy jinak. Oby-
vatelé některých zemí s ním bojovali, třeba Poláci, které 
jsem tak obdivoval, ale ani jedna země ho zatím nedo-
kázala vyhnat. Rudá barva vládla všem.

V roce 1988 nechyběl do toho trapného pšouku, s nímž 
se pak bolševický režim odporoučel, pouhý jeden rok. Byl 
by zásadní omyl vidět tu dobu ve světle následných sku-
tečností. Ano, Gorbačov se pokoušel o utopii s názvem 
perestrojka a činovníci SSM občas z nejistoty povolili 
koncert kapely, která by si před pár lety ještě ani nevrzla. 
A já jednou potkal ve vlaku někde u Raspenavy člověka, 
který si na tranzistoráku pouštěl nahlas Svobodnou Ev-
ropu. Ostatní cestující se znepokojeně ohlíželi, ale on 
si vyslechl celé zprávy, po kterých následoval pražský 
kontaktní telefon 02 420 118, číslo – samozřejmě že od-
poslouchávané – do kamarádova bytu na pražské Pan-
kráci, kde jsem tehdy žil. Drobnosti, které potěší, ale jež 
nemohly otřást tím neporazitelným monolitem totality. 
Stejně to viděli mí přátelé, naši rodiče, spolužáci, spo-
lupracovníci, všichni. Ne, tehdy opravdu nezbýval bol-
ševikovi rok, maximálně dva. Zbývaly mu celé naše ži-
voty. V komunismu jsem se narodil a taky v něm umřu, 
nic nemohlo být zjevnější.

Znal jsem mimochodem jediného člověka, skutečně 
jen jednoho, který byl přesvědčen o brzkém pádu pěti-
cípé hvězdy. Jmenoval se Václav Benda a nám mladým 
připadal nepoučitelně naivní.

Nejúrodnějším obdobím roku bývalo pozdní léto 
a podzim. 21. srpen, 28. říjen, 17. listopad. A samozřejmě 
ještě Palachův 16. leden. A pak dlouho, velmi dlouho nic, 
žádné výročí, které by se dalo využít k nepovolenému 
shromáždění v Praze u koně nebo v Brně na Svoboďáku, 
kde jsem taky pobýval a při zásahu pořádkových sil do-
stal řádně do huby. Mladej, zdravej kluk ale nějakou tu 
ránu vydrží, o tom žádná.

Horší byla ta opakovaná beznaděj. Pár stovek, možná 
i několik málo tisíc se nás shromáždilo, něco jsme vy-
křikovali, tleskali řečníkům, které jsme pořádně nesly-
šeli, a čekali na to, kdy nás fízlové obklíčí. Zásah vod-
ním dělem se dá přečkat, rána obuškem taky. Horší bylo, 
když se člověku nepovedlo včas pláchnout a byl zadržen. 
Na služebnách StB nastalo teprve to mevro, systema-
tické mlácení, výhrůžky, ponižování, odpírání spánku... 

haZarD Jen PrO CiZinCe
V karlovarských Císařských lázních vzniklo první 
kasino na území republiky – nejprve v půlročním 
zkušebním provozu, od 1. listopadu pak v ostrém 
provozu. šlo o vůbec první oficiální otevření ha-
zardního podniku od února 1948. Vstup do sálu 
se třemi stoly s americkou ruletou, blackjackem 
a s 29 herními automaty byl povolen pouze cizin-
cům po předložení cestovního pasu; čeští a slo-
venští občané mohli do kasina vstoupit pouze jako 
doprovod zahraničních návštěvníků, hrát nesměli. 
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Po pár dnech nás pustili z cel předběžného zadržení a my 
se potkali někde v hospodě. Vyprávěli jsme si historky, 
ukazovali si šrámy a čekali na další výročí. 

Nemělo to žádný progres, nezdálo se, že by nás proti 
mlátícímu komandu stálo víc než minule. Starší nás na-
bádali, ať neblbneme, že změny je třeba dosáhnout ji-
nak. Jak? Co jste dokázali vy?, pošklebovali jsme se jim 
– a měli jsme pravdu. A co se povedlo vám?, replikovali 
ti zkušenější – a taky měli bohužel pravdu.

Bál jsem se. Bál jsem se ran do hlavy, toho, že mi es-
tébáci zase vykloubí rameno, dlouho jsem se bál pode-
psat i Chartu. Když jsem ji v osmaosmdesátém konečně 
podškrábl, ulevilo se mi. Už před váma nebudu zdrhat, 
hajzlové, rozhodl jsem se. Skutečně jsem neutíkal, bylo 
to moje malé soukromé vítězství.

Neutíkal jsem, proto mě na  podzim 1988 snad 
na všech demonstracích chytli. Při výsleších přišly pra-
videlně výhrůžky: „Se studiem máš konec, skončíš ně-
kde u lopaty.“ (To než se podívali do papírů.) Smát se 
jim do ksichtu jsem si netroufl, ale usmíval jsem se. U té 
lopaty jsem totiž už byl. Mohli mě zavřít, to jo, ale vy-
dírat ztrátou dobrého bydla mě opravdu nemohli. Vzdal 
jsem se ho sám – samozřejmě pod určujícím vlivem Ji-
rousovy paralelní polis. Nemám s váma nic společného, 
snad i ten vzduch, který dýcháme, je jiný.

Rok 1988 jsem z podstatné části trávil ve vlacích. 
Začal jsem totiž pracovat na železnici jako figurant – 
v jedné ruce geodetickou tyč, v druhé krumpáč. Pokud 
si dobře vybavuju, z nás sedmi figurantů jsme Chartu 
podepsali čtyři. Byli jsme dobré hnízdo. Četli jsme sa-
mizdaty, já se pokoušel nějaké i psát, distribuovali jsme 
Infoch, nadávali na komanče a říkali to nahlas. Zá-
měrně. Provokovali jsme. Byli jsme ta dělnická třída, 
které prý patřil celý stát. Prdlačky. My sami jsme jim 
ale už nepatřili.

Vzít lopatu do ruky mi nevadilo, ale nevybral jsem si 
to. Už jsem si prostě netroufal dál zůstat bez razítka za-
městnavatele v občance. V předjaří roku 1988 jsem měl 
totiž soud za příživu. Pár roků předtím jsem se toulal, 
nevydělával si v řádném zaměstnání, což bylo za socia-
lismu povinné. Čím jsem se živil? Ani pořádně nevím. 
Občas, když jsem hrál na chodníku na flétnu, mě ně-
kdo pozval na smažák. Před Jednotou jsem se poohlížel 

po prázdných flaškách – za jednu jsem dostal korunu 
a rohlík stál 30 halířů. Několikrát jsem jedl i z popelnic. 
Ale hlavně jsem byl v pohybu, stopem, pěšky, vlasatý, 
vousatý, neumytý, šťastný – aspoň tedy relativně. Spával 
jsem pod širákem, pod mostem, v mezipatrech paneláků. 
Četl jsem a psal. Navštěvoval známé a byl dlouho sám. 
Dokud mě nedostihla ta soudní obsílka…

Soud se konal bůhvíproč na Praze 1 a já se měl dosta-
vit za dva dny. Přišel jsem odhodlán prohlásit, že jsem 
si výzvu převzal nedávno, a nestihl tak zkontaktovat 
obhájce. Žádám tedy odročení. Mladému samosoudci 
jsem to vyklopil, načež on vyslovil zcela nečekanou větu: 
„Opravdu myslíte, že to budete potřebovat?“ Co má tohle 
znamenat? Naznačuje mi ten chlápek, že je na mé straně 
a že mě obvinění zprostí? Nebo je to hra, jak dostat jed-
noho polekaného vlasatce za mříže?

Ten pohled si vybavuju dodnes. Podíval jsem se soudci 
do očí a on neuhnul. Zdálo se mi, že mu můžu věřit. 
Rozhodl jsem se pro risk. „Ne, obhájce nepotřebuju.“ 
Za deset minut jsem byl venku – a  svobodný. Soud-
covy otázky byly tak návodné, že jsem nemohl odpoví-
dat chybně. „Hotovost jste od nikoho nikdy nevzal, že?“ 
„Kdepak, nevzal.“ Navíc to byla i pravda.

Ze zpětného pohledu byl i tenhle vstřícný soudce syn-
dromem pozvolného drolení dříve všemocného impéria. 
Já ho ale viděl jen jako výjimku, slušného člověka v od-
pudivém systému, který nezměněn trvá.

Vzpomínám na silvestr 1987. Doufali jsme v osmičko-
vou magii českých dějin, osmaosmdesátý by mohl přinést 
nějakou tu změnu. Nepřinesl ale nic, čas jako by neexis-
toval. Silvestr 1988 si nepamatuju, zřejmě byl tak hutně 
zahalen beznadějí.

Přes propast tří desetiletí, přes hradbu technologic-
kých, politických a kulturních změn k nám dnes rok 
1988 mluví obzvlášť naléhavě. Myslím, že ještě naléhavěji 
než rok následující, kdy se kýžená změna udála. Mluví 
k nám z nejhlubšího bezčasí, z únavy z marnosti konání, 
jak říká Oldřich Janota.

Hlas roku 1988 nám, kteří dnes máme neporovnatelně 
víc možností než tehdy, říká tohle: Bouřit se je správné. 
Má to smysl i tehdy (a možná právě tehdy), když není 
vidět konkrétní naděje na změnu. Prohráváme? Budiž. 
Ale nevzdáme se, neboť i prohra může mít jednou svůj 

rušičky utichly
sovětský svaz ukončil 30. listopadu rušení roz-
hlasových stanic svoboda, svobodná evropa 
ad. souhlas s ukončením rušení svobodné ev-
ropy pak vyslovil také ÚV ksČ. ministr zahra-
ničních věcí československé vlády jaromír jo-
hanes pak tohoto kroku propagandisticky využil 
na mezinárodních setkáních coby „praktického 
příkladu realizace přestavby a  demokratizace 
života společnosti v Čssr“. oficiálně bylo ru-
šení svobodné evropy zastaveno 16. prosince. 

10. prosince – 
na Den lidských 
práv proběhlo 
na Škroupově 
náměstí na praž-
ském Žižkově 
poprvé úředně 
povolené shro-
máždění nezávis-
lých iniciativ.
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význam. A kýžené světlo třeba už čeká někde za rohem. 
Jen ho zatím – v zajetí dneška – prostě nevidíme. Noc 
bývá nejtemnější před rozbřeskem. X

a. Palán (1965)
spisovatel a publicista. narodil se v jihlavě. V Brně nedokončil studi-
um pedagogické fakulty, několik let se pak toulal po Československu. 
je jedním ze signatářů Charty 77. V  druhé polovině osmdesátých let 
(i na začátku let devadesátých) pracoval jako noční hlídač, figurant a ko-
páč. od  roku 1993 se věnuje žurnalistice, vedl kurzy tvůrčího psaní 
na literární akademii josefa Škvoreckého a Vysoké škole kreativní ko-

munikace. Za román Ratajský les a knihu rozhovorů Být dlužen za duši 
byl nominován na  magnesii literu. Za  průvodce brněnským Bronxem 
Brnox toto ocenění získal. Za knihu rozhovorů Kdo chodí tmami dostal 
výroční cenu Českého literárního fondu, vydal i další knižní rozhovory – 
s Vítem tajovským, bratry reynkovými, ludvíkem armbrusterem či marií 
svatošovou. letos mu vyšla kniha rozhovorů se šumavskými samotáři 
Raději zešílet v  divočině. od  února 2018 je ředitelem nakladatelství 
kalich.

15.–22. ledna – akce 
u příležitosti upálení jana 
Palacha se po brutálním 
zásahu policie proměnila 
v osmidenní demonstrace, 
kdy policie nasadila vodní 
děla, psy a speciální jednot-
ky. Bylo zatčeno na 800 lidí, 
osm účastníků, mezi nimi 
například Václav havel, bylo 
uvězněno.

14. února  
Předsednictvo 
federálního 
shromáždění 
odhlasovalo 
podstatně vyš-
ší tresty za ru-
šení veřejného 
pořádku.

Palachův týden, Václavské náměstí v Praze, 1989
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Pasáž Luxor na Václavském náměstí v Praze, 
28. říjen 1988
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Svět je nějaký a my jej 
zaznamenáváme
S režisérkou Helenou Třeštíkovou o vystřižené 
mši v kostele, nízkých obzorech  
a dokumentech, které mohou něco změnit
Před pouhými pár dny se Helena Třeštíková vrátila z 31. mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Amsterdamu, kde 
byla hlavním hostem a kde jí byl vzdán hold za čtyřicet roků tvorby včetně originálních časosběrných dokumentů, v nichž dlou-
hodobě sleduje jednotlivé aktéry a zachycuje jejich lidskou i osobnostní proměnu v čase. Touto metodou vznikla také první řada 
cyklu Manželské etudy, jež kromě filmařského pohledu na šest manželských dvojic mapují osmdesátá léta a „obyčejný život“ i ze 
sociologického hlediska. Dnes jsou Manželské etudy realistickým svědectvím toho, jak se za normalizace žilo.

kateŘ I na máZ DroVá / foto m I lan jaroŠ

FAMU jste začala studovat v roce 1969, kdy na škole 
doznívaly poslední chvíle svobodné tvůrčí éry ovliv-
něné pražským jarem. Pocítila jste je ještě? 
Už jen dozvuky. Začaly čistky, kdy profesoři byli tla-

čeni ze všech stran, nastávala éra strachu. První půlka sedm-
desátých let, kdy jsem studovala, už v zemi panovala tuhá 
normalizační atmosféra. Třeba ve druhém ročníku jsem dě-
lala film o zanikající vesnici na Želivce, která se má brzy za-
topit, protože tam vznikne přehrada pitné vody pro Prahu. 
V dokumentu byla také natočená poslední mše v kostele 
těsně před tím, než se lidé budou muset vystěhovat a ves-
nice se úplně zbourá. Dokument pak měl jít na Mezinárodní 
festival krátkých filmů do západoněmeckého Oberhausenu 
a tu mši – bez mého vědomí – mi pedagogové vystřihli. 

Tomu se nešlo vzepřít? Stát si za svým jako autorka? 
Přece sloužit mši nebylo nic protizákonného, nebyl 
důvod tu scénu vystřihnout.
To už byly věci, se kterými člověk – ačkoli s nimi 

nesouhlasil – nemohl nic dělat. Prostě to udělali bez mého 
vědomí a dokument poslali na festival.

Po škole jste nastoupila kam?
Začínala jsem jako dramaturgyně a později re-

žisérka v Krátkém filmu, což bylo na tu dobu relativně 

chráněné území, ačkoli v jejím čele stála dosti kontro-
verzní postava, bývalý důstojník StB Kamil Pixa, o je-
hož minulosti se už i tenkrát otevřeně mluvilo. On ale 
paradoxně i přes svoji temnou minulost poskytl možnost 
pracovat několika tvůrcům, kteří na Barrandově neměli 
šanci, třeba Věře Chytilové, Františku Vláčilovi a dal-
ším. Myslím, že to tehdy dělal natruc barrandovským šé-
fům. Nejspíš to byla nějaká jejich hra, nicméně vznikly 
krásné filmy.

V Krátkém filmu jsem pak na začátku osmdesátých 
začala natáčet metodou časosběrného dokumentu, která se 
tak nějak v náznaku objevuje už v mém prvním filmu Zá-
zrak, který sleduje těhotenství a posléze narození dítěte. 

Jak se stalo, že jste k víceméně nevyzkoušenému ex-
perimentu, když pomineme první film, k téhle sázce 
na nejistotu dostala zelenou? 
Ono to mělo tak trochu pikantní rozměr. Ředi-

tel Pixa měl přítelkyni, herečku Marii Drahokoupilovou. 
Ta se s ním ale rozešla a Pixa, jak z toho byl nešťastný, 
začal navštěvovat doktora Dytrycha, psychiatra tehdej-
ších celebrit. Ten tenkrát pracoval na tzv. longitudinálním 
výzkumu, což je metoda, kdy se nějaký vzorek populace 
zkoumá po dlouhé časové období; zabýval se tím, proč se 
tolik mladých manželství rozpadá a rozvádí. A napadlo 

Ředitel Krátkého filmu Pixa i přes svoji temnou 
minulost poskytl možnost pracovat několika 
tvůrcům, kteří na Barrandově neměli šanci.
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helena tŘeŠtíkoVá (1972)
narodila v Praze. její otec, právník jaroslav Böhm, byl v padesátých 
letech v rámci akce Inteligence do výroby vyhozen z ministerstva, poté 
pracoval jako lakýrník. Vystudovala famu, po škole nastoupila do krát-
kého filmu, kde začala natáčet dokumenty časosběrnou metodou. mezi 
její nejvýraznější počiny patří tři cykly Manželských etud, Ženy na pře-
lomu tisíciletí, Marcela, René, Soukromý vesmír, Mallory a další. Působí 
jako pedagožka na famu, v roce 2007 byla krátce ministryní kultury.
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ho, že by tohle téma bylo zajímavé sledovat i filmově – ne 
v momentě rozvodu, ale začít svatbou a to, jak to s manžel-
stvím pokračuje dál, sledovat několik let. Doktor Dytrych 
se o nápadu Pixovi zmínil; ten se mu chtěl nějak zavděčit 
a nezvyklý námět přijal. A řekl, že ví o jedné šílené ženské, 
která dělá v jeho Krátkém filmu, a ta by do toho asi šla. Což 
jsem byla já. Touhle souhrou náhod jsem dostala zelenou 
k práci na experimentálním projektu, a nakonec se mi ta-
hle stala „osudnou“.

Jinak co se týče sociálních a intimnějších témat, byla 
to v té době v dokumentární tvorbě spíše okrajová záleži-
tost, což mě možná uchránilo před tím, že bych nějak ci-
telně při své práci narážela nebo snad musela dělat nějaké 
kompromisy.

Pravda, Svoboda a Krása
Odrážejí z dnešního pohledu Manželské etudy nor-
malizační osmdesátá léta?
Když točíte dokument, nepřemýšlíte o tom – a ani to 

nemáte nijak pevně stanovené –, co je typické; natáčíte to, co 
je okolo vás. Na Etudách jsme pracovali v letech 1980–1986 
a tehdy bylo naprosto běžné, že například mladé manželské 
dvojice nemají kde bydlet a žijí spolu s rodiči nebo si staví 
byt svépomocí, což trvá roky. Že všichni mají nějakou práci, 
protože je povinnost být zaměstnaný, ale málokdo dělá to, 
co opravdu chce; nemůže třeba vyrábět nábytek na zakázku, 
i když je na to šikovný, protože vyběhávat si desítky razítek 

a povolení a ještě u toho někoho uplácet nestojí za to. Nedá 
se nikam cestovat, maximálně třeba do Bulharska k moři, 
stejně na to ale nejsou peníze, i na běžné věci se stojí fronty. 

Takže v téhle dokumentární lince tu dobu Manžel-
ské etudy odrážejí. Včetně toho, že jediným „dobrodruž-
stvím“ bylo provdat se nebo oženit, mít dítě, čekat, až vám 
podle pořadníku přidělí byt na sídlišti, šetřit na auto a jed-
nou možná vyjet se stanem i do toho Bulharska. Typické 
pro onu dobu bylo také to, a je to vidět i v Manželských etu-
dách, že aktéři že nestěžují v tom smyslu, „my se máme 
blbě, nemůžeme nikam jezdit, stojíme fronty na banány“. 
Zkrátka berou realitu a každodenní život jako něco samo-
zřejmého, jsou s tím víceméně smíření a možná ani nepře-
mýšlejí o tom, že by to mohlo být jinak.

Nebyla by to spíš přílišná odvaha, stěžovat si do ka-
mery na režim?
Faktem je, že my se jich ani na nic podobného ne-

ptali. Chtěli jsme zachytit realitu, a ta, i když šlo často 
o „nízké obzory“, tam zachycená je. Kdybych se v čase 
vrátila zpět a mohla to točit znovu, možná bych udělala 
spoustu věcí jinak. Ale i já jsem v té době žila a možná i já 
jsem měla obzory nízko.

Bylo obtížné aktéry Manželských etud k účasti na na-
táčení přemlouvat?
Byli vybráni úplně náhodně na matrice, kde si podá-

vali žádost o termín sňatku. Samozřejmě v té době neexis-
tovaly žádné televizní reality show nebo něco podobného 
a nabídka pět šest let někoho natáčet v jeho reálném pro-
středí zněla podobně, jako kdybychom těm lidem nabídli 
cestu na Mars. V žertu občas říkám, že oslovené dvojice 
na natáčení kývly možná proto, že je nadchlo, že budou mít 
hezky natočenou svatbu. 

Kromě hezky natočené svatby – co ještě jste jim 
mohla nabídnout?
Věděli, že ačkoli je budeme točit v  „dobrém“ 

i ve „zlém“, budou mít možnost, až bude dokument ho-
tový, jej autorizovat. V každém případě jsme šli všichni 
do velké nejistoty, nebylo například možné uzavřít žád-
nou smlouvu, zavázat je, že budou po celé ty roky spo-
lupracovat, takže se mohlo stát, že pokud se na to ně-
kdy v polovině vykašlou, natočený materiál můžeme 
hodit do koše. 

A  i  když časosběrné natáčení často probíhalo 
modelem pokus-omyl, protože si sice můžete některé 
věci předpřipravit, ale stejně pak musíte reagovat na to, 
co se aktuálně děje, vydrželi nakonec všichni. Manžel-
ské etudy pak odvysílala Československá televize v roce 
1987 a měly úspěch. 

Odrazovým můstkem pro vznik projektu byl výzkum 
rozvodovosti mladých rodin. Kolik se jich z těch šesti 
párů v první etapě cyklu opravdu rozvedlo?
Jedna dvojice. A poměrně dramaticky. Bydleli v bytě 

s rodiči muže a od první chvíle bylo jasné, že to nemůže 
klapat. Ovšem naděje na vlastní byt v té době byla nu-
lová. Rozešli se asi po roce a měsíc poté, co se jim narodila 
dcera. Vůbec spolu nemluvili, tahali se o výživné na dítě 
a podobně. Přitom byli jediní, kdo měli svatbu i v kostele. 

Zajímavé je, že poté, co se cyklus odvysílal v televizi, 
měla jít verze právě tohoto příběhu manželství do kin, to 
bylo v roce 1988. A při schvalování snímku na Ústředním 
ředitelství československého filmu tu scénu – svatbu v kos-
tele – zakázali. Opět kostel! Bizarní je, že pod zákazem 
byly na papíře podpisy těch, kdo o tom rozhodli – pánové 
se jmenovali Pravda, Svoboda a Krása.

Jak to dopadlo?
Já jsem u toho rozhodnutí nebyla, to mi vyřídil pro-

dukční, ale říkala jsem si, proč tak blbnou, vlastně se jim to 
mohlo hodit do krámu – manželský pár, který má svatbu 
v kostele a záhy nato se rozvede. To by mohli říkat: Kouk-
něte, tady máte doklad toho, že víra v naší zemi opravdu 

V žertu občas říkám, že oslovené dvojice 
na natáčení kývly možná proto, že je nadchlo,  
že budou mít hezky natočenou svatbu.
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Zastavte se na nejbližší pobočce It’s my life!,
jež najdete po celé České republice,
a nechte si poradit od jednoho z našich
certifikovaných výživových poradců. Máme pro
vás jedinečnou nabídku!

JÍDELNIČEKNAMÍRU.
Díky unikátní technologii měření tělesných
hodnot na InBody si naši certifikovaní poradci
změří vaše tělesnéhodnotyasestaví vámtýdenní
jídelníček přímo na míru v souladu s vaším
zdravotním stavem a denním režimem. Ať už jste
maminka na mateřské, aktivní sportovec nebo
senior, vhodný jídelníček dokážeme sestavit pro
každého.
Tak na co ještě čekáte? Domluvte si schůzku
s naším výživovým poradcem a začněte jíst
zdravěji ještě dnes!

Nevíte si rady s vaším jídelníčkem?
Chtěli byste zlepšit stravovací návyky
a shodit pár kilo, ale nevíte jak na to?

RS007290

nehraje žádnou důležitou roli. V každém případě jsem se 
tehdy sekla a rozhodla se, že tu scénu nevystřihnu a uvi-
dím, co se stane. 

A co se stalo?
Nestalo se nic.  Film šel do kin i s tou scénou. A pak 

přišel listopad 1989. 

Dokument jako zbraň
Co je oním stavebním základem, aby časosběrný do-
kument držel pohromadě? 
Určitě vzájemná důvěra mezi naší trojicí – já, kame-

raman a zvukař – a aktéry. Ta se buduje třeba tím, že když 
slíbím, že film uvidí, než bude dokončený, tak slib dodr-
žím. Nebo že je nikdy nebudu při natáčení nutit k něčemu, 
co sami nechtějí; i když budu z dramaturgického hlediska 
přesvědčená, že mít tam to a to by bylo skvělé; musím ctít 
jejich rozhodnutí. Snažím se být také maximálně otevřená. 

Je nějaká hranice, která by neměla být překročena? 
Myslím to tak, aby člověk nebyl emočně zavlečen 
do problémů, jež nemůže vyřešit, jako tomu bylo třeba 
u natáčení Katky nebo Reného či Mallory. 
Nikdy nesmím zneužít důvěru mých natáčených hr-

dinů. Nikdy netočím nic proti jejich vůli. Snažím se jim 
pomoci v jejich situaci, ale mimo kameru – ten film není 
o mně a mých zásazích do jejich situace. Zůstávám s nimi 
v kontaktu i po dokončení filmu. Vždy jim dávám najevo, 
že pro mě jsou důležití nejen jako filmové postavy, ale i jako 
lidé, které mám ráda.

Stalo se, že při autorizaci chtěl někdo nějakou scénu 
vystřihnout? 
Většinou šlo o drobné připomínky, právě proto, že 

nikdy jsme netočili nic, o čem by lidé nevěděli a ani jsme 
nikdy nepoužili skrytou kameru. Samozřejmě, když se pak 
hodiny natočeného materiálu střihem zhustí, některé věci 
se tím třeba víc zvýrazní. Ale jak říkám, vždycky šlo spíše 
o drobné připomínky. 

I když přece jen jedno vystřihnutí bylo. V Man-
želských etudách po 35 letech si manželský pár pořídí bazén 
a na kameru se rozplývají, co umí – jaké má protiproudy 
apod. Při autorizaci pak požádali, abychom ten „proti-
proud“ vystřihli, prý vypadají, že se tím hrozně vychloubají.

Po revoluci jste film a sociologii spojila a založila stej-
nojmennou nadaci. Proč?
V osmdesátých letech jsme pořádali s ostatními do-

kumentaristy takové soukromé projekce – Jan Špáta, Olga 
Sommerová, Pavel Koutecký, Vladislav Kvasnička, Viktor 
Polesný a další, bylo to vždy spojeno s debatou nad promí-
taným dokumentem. No a zároveň jsme se přátelili s jinou 
partičkou – sociologů –, kam patřili Jiřina Šiklová, Jiří Ka-
bele, Bohuslav Blažek, Josef Alan a další, které jsme na naše 
projekce zvali.

Nadace Film a sociologie byla zhmotněním těchto 
společných setkání, naší společnou aktivitou. Sociologové 

vytipovávali témata a společně jsme řešili námět i podobu 
filmu. Oni se pak stali odbornými poradci režisérům, kteří 
snímky točili. Tak jsme společně udělali asi čtyřicet doku-
mentů, které pravidelně vysílala televize.

Co vaši studenti na FAMU? Jsou o hodně jiní než 
vaše generace, která mládí a část tvůrčích roků pro-
žila v normalizaci?
Jsou výrazně jiní. Svobodnější, mají obrovský pře-

hled, co se kde ve světě točí, což může být někdy zrádné 
– člověk pak může mít tendenci kopírovat některé módní 
trendy. V každém případě pracují s daleko větším spektrem 
témat, vlastně není nic, co by bylo úplně tabu – kromě zá-
kladních věcí, která jsou tabu obecně, si troufnou na cokoli. 
A určitě jsou mnohem aktivističtější, i když to slovo nemají 
rádi. Dnes dokument může být i zbraň, nástroj ke změně 
světa. 

Tenhle aspekt v naší tvorbě před sametovou revolucí 
neexistoval; svět byl nějaký a my jej zaznamenávali. Já v této 
pozici setrvávám. Doufám, že svět mohu měnit tím, že di-
váci, kteří mé filmy uvidí, si z nich odnesou nějaký pocit, 
a ten pak může případně přispět k určité změně. Třeba film 
Katka používají školy jako součást protidrogové prevence 
a mám zprávy, že to funguje docela dobře. X

 I nZ e rCe
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V
V září 1987 vychází v samizdatu nulté číslo Lidových novin 
uvozené textem disidenta a dramatika Václava Havla Co lze 
a co nelze očekávat od právě vzniklého nezávislého měsíč-
níku. V šesti bodech se tehdejší čtenáři dozvídají o dobré 
vůli redakce navázat na slavné předválečné Lidové noviny, 
i když v mnohem skrovnějších podmínkách a touze pokrýt 
svět ve veškeré jeho pestrosti.

Těch třiadvacet prvních stran se skládalo v bytě prvního 
šéfredaktora LN Jiřího Rumla, který texty i redigoval, pří-
padně vracel zpátky autorům na přepsání. „A ti byli pěkně 
nasraní. Psali to v kotelnách a zadarmo, a ještě po nich 
chtěl někdo přepis,“ vzpomíná s pobavením Jan Ruml, syn 
tehdejšího šéfredaktora, který podle svých slov byl „logis-
tou“ a distributorem nového listu. Celá akce kolem vzniku 
každého dalšího čísla nelegálních (ale stále úřady o regist-
raci žádajících) Lidovek probíhala ve čtyřech fázích: obsa-
hová, přepisovací, distribuční a rozmnožovací.

Prvních deset kopií směřovalo rovnou do rukou členů re-
dakční rady, tedy jejího předsedy Jiřího Dienstbiera, Petra 
Pitharta, Václava Havla a dalších. Ostatní kopie putovaly 
k neméně důležitým, i když bezejmenným lidem: těm s mi-
noltou. „Jezdili jsme na Jižní Město do bytů, kde byly první 
kopírky, a v rychlém sledu se udělalo dvě stě, tři sta kopií. 
Pak už to bylo na lidech, ke kterým se dostaly, aby udělali 
další načerno v podnicích, kde pracovali,“ popisuje běžné 
kolečko opakující se s každým vydáním Jan Ruml.

A čtenáři uvyklí praxi totalitního státu „co si nepře-
píšeš, to nemáš“ se činili – tehdejší čtenost Lidovek je 
odhadovaná na desítky tisíc. Skladba textů je stále spíše 
komentativní a úvahová, pilířem se stávají fejetony Lud-
víka Vaculíka, nechybí však ani první reportáže. Jednou 

z nich je Staroměstské náměstí 17:00 Olgy Šulcové, za-
chycující demonstraci ke Dni lidských práv v prosinci 1987, 
jež končí symbolicky řečnickou otázkou dívky procházející 
náměstím po jejím ukončení: „Kdyby mi tak někdo řekl, 
co se děje? Co to bylo?“ A přáním autorky: „Snad už se 
to dozvěděla…“

Jakkoli Lidovky z nepochopitelných důvodů Státní bez-
pečnost jako nelegální médium nechávala být, jistota, že se 
podaří vydat další číslo, mezi jejich tvůrci určitě nepano-
vala. Prvním varováním bylo zadržení Jana Rumla Státní 
bezpečností na podzim 1987. „Sebrali jen písemnosti, mimo 
jiné tašku s nultým číslem Lidovek, pak mě poněkud pře-
kvapivě propustili a já zamířil na plánovanou schůzi re-
dakce,“ říká.

Odhadovat, proč se proti Lidovkám v začátcích neza-
sáhlo s razancí, kterou totalitní stát předváděl v mnoha ji-
ných případech, je téměř nemožné. Vydavatel samizdatu 
Vokno František Stárek byl za svou vydavatelskou činnost 
odsouzen ke dvěma a půl roku odnětí svobody a kunsthis-
torik Ivan Jirous dostal kvůli Voknu počátkem osmdesátých 
let dokonce pět let těžkého kriminálu. Přesto byla role ne-
závislého měsíčníku Lidové noviny ve srovnání s jiným sa-
mizdatem specifická. „Neustále jsme žádali na Federálním 
úřadě pro tisk a informace o registraci. Navíc redakce chtěla 
jít cestou dialogu, dávat prostor i druhé straně, radikálně se 
nevymezovat,“ popisuje Jan Ruml ideové kořeny redakce, 
jejíž mnozí členové včetně šéfredaktora byli před okupací 
Československa armádami jeho „lidově demokratických“ 
spojenců členy komunistické strany. Přesto i na médium 
snažící se neustále o svou legalizaci si Státní bezpečnost 
došlápla – Jiří Ruml a Rudolf Zeman, dvě vůdčí postavy 

Lid a hry
Samizdatová žurnalistika 
a novináři v ilegalitě
kateŘ I na ČoPjakoVá
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projektu, byli zatčeni v říjnu 1989, a listopadovou revoluci 
tak strávili ve věznici na pražské Ruzyni.

novinář sportovcem 
Politická umírněnost pomohla na svět druhému českému 
pokusu o žurnalistický samizdat – Sportu. Tento „časo-
pis pro kulturní a společenskou orientaci“ poprvé vyšel 
v červnu 1989 a hned svým úvodníkem se jasně vymezil. 
„Vznikáme, protože zde není dostatek prostoru pro autory 
a protože Lidové noviny podle nás upadají do pasti stereo-
typů spojených s určitým typem politické reflexe,“ hlásala 
do světa mladá redakce prohlašující se otevřeně za antiko-
munistickou.

Tým, který se dal dohromady z přispěvatelů Lidovek 
a kulturního magazínu Revolver Revue, si do svého čela 
postavil Zbyňka Hejdu, mimořádného básníka a velkou au-
toritu českého disentu. Název Sport, shodný s titulem teh-
dejšího nejprodávanějšího deníku, byl u média bez řádky 
o jakémkoli sportování ironickou nadsázkou i symbolem.

„Být tehdy novinářem prostě znamenalo podat sportovní 
výkon. Nejen psát, ale být fyzicky propojen s tím, co dě-
láš,“ vysvětluje spisovatel a tehdejší redaktor Sportu Jáchym 
Topol. Mezi sportovní disciplíny, jež se staly součástí práce 
novinářů pohybujících se v ilegalitě, patřily podle Topo-
lových slov především běh, přenášení a roznášení, honba 
za materiálem a tisknutí. „V podchodu tiskárny jsem měl 
pravidelně sraz s holkou, o které jsem neměl tušení, jak se 
jmenuje. Ta mi předala plastové flašky s tiskařskou černí 
a já se s naloženým batohem vydal přes policajty obšanco-
vané Staré Město k tajné tiskárně,“ vzpomíná na své spor-
tovní výkony Topol.

Čerstvé číslo v počtu několika desítek kusů roznesli 
„běžci“ po těch, u nichž byla jistota, že zajistí jeho přežití – 
šíření. Zvlášť ceněným běžcem byl podle Topola tehdejší 
manažer undergroundové skupiny Národní třída a dnešní 
politik za ODS Alexandr Vondra.

novinář svoboden 
Novinářem s pověstí muže mizícího Státní bezpečnosti 
skoky přes pražské střechy byl Jan Urban, spoluzaklada-
tel Východoevropské informační agentury (VIA). „Jinak 
ode mě z bytu utéct nešlo. A pak – pracoval jsem jako zed-
ník a na údržbě komínů, takže jsem měl ten prostor zma-
povaný,“ uzemňuje vzletnou pověst Urban. Inspirací pro 
Východoevropskou informační agenturu mu byli sovětští 
disidenti, kteří za gorbačovského tání v roce 1987 uspořá-
dali v Moskvě konferenci na téma Nezávislé informace jako 
cesta ke svobodě.

Urbanovi se podařilo do Moskvy dostat, a přinést tak 
alespoň zprostředkovaně zkušenost z  ruského podzemí. 
„A hlavně jsem přivezl dohodu, že vznikne informační osa 
Praha, Varšava, Budapešť, Moskva. Odkud potečou zprávy 
nejen ke spoluobčanům, ale i dále do světa,“ vzpomíná Ur-
ban, který byl hned po příletu z Moskvy v Praze na něko-
lik hodin zatčen.

Nakonec jej estébáci z ničeho ne-
obvinili a  Východoevropská infor-
mační agentura oficiálně vznikla v roce 
1988.  Jejím skálopevným pravidlem 
bylo domácí zprávy nečerpat jen z jed-
noho zdroje, ale ověřovat, u zahranič-
ních (sdělovaných telefonicky a těsně 
před revolucí i neuvěřitelnou vymože-
ností – faxem) pak stoprocentně důvě-
řovat kolegům, že odvedli stejně kva-
litní práci.

Na kolika výsleších byl či kolikrát 
utíkal před Státní bezpečností, už si 
Urban nevybavuje. Poté co třikrát 
vzali na výslech jeho otce po něko-
lika infarktech, a ten následně zemřel, 
se však rozhodl, že vězení už risko-
vat nebude. Proto když u něj v srpnu 
1989 zazvonil úřední posel s povolá-
ním na mimořádné vojenské cvičení 
na  následující den do  Mělníka, se-
bral se a vyrazil do fakultní nemoc-
nice na  pražském Karlově náměstí. 
„Věděl jsem od přátel, že je tam lékař, 
který by snad mohl pomoci,“ vzpo-
míná. A doktor, kterému v ordinaci 
popsal svou situaci, mu skutečně po-
mohl: pro „akutní nebezpečí infarktu“ 
jej ihned hospitalizoval. Policie, která 
si pro „zběha“ došla za  dvě hodiny 
nato domů, musela odejít s prázdnou. 
Po propuštění se ještě pro jistotu skrý-
val nějaký čas po známých. 

S blížícím se koncem režimu stou-
pala nutnost informovat lidi odhod-
lané ke  změnám  – rychle, svižně, 
stále. A  právě v  tomto momentu se 
Východoevropská informační agen-

tura nešťastně podílela na šíření dezinformace o smrti stu-
denta matematicko-fyzikální fakulty Martina Šmída během 
demonstrace 17. listopadu. Zpočátku se jevilo, že tragická 
zpráva pochází od věrohodného zdroje a její šíření posilo-
valo odhodlání lidí postavit se režimu. Po pár dnech ale bylo 
jasné, že jde o podvrh z neznámé dezinformační dílny; stu-
dent Šmíd ani nikdo jiný zabit nebyl.

Nezávislá novinařina už v Československu měla našláp-
nuto a s listopadovými událostmi její čtenost stoupala do as-
tronomických čísel. „Šel jsem ráno po ulici a celá Praha 
najednou byla polepená mojí reportáží o vystoupení Havla 
a Dubčeka na balkonu Melantrichu,“ vzpomíná Jáchym 
Topol. „Bylo to všude, na zastávkách tramvají, v masně, 
na zdech ulic. V tu chvíli mi došlo, že jsem novinář, že 
jsem vně dění.“  X

Autorka je spolupracovnicí Respektu.
respekt 39/2009
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Perlová ulice v Praze, 1984
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D
„Dnešní doba si žádá nové postoje, nové myšlenky, nové 
odvážné činy. A ani my, pracovníci zestátněné kinemato-
grafie, nechceme a nesmíme zůstat pozadu. V této sou-
vislosti jsme se rozhodli provést tu přestavbu klasického 
filmového příběhu a dali jsme zelenou filmovému ex-
perimentu,“ deklamuje osvětový pracovník a alkoholik 
Dr. Milan Šteindler, CSc., v úvodu filmu Pražská pětka, 
který se stal filmovou událostí roku 1988.  

Šteindlerův břitce parodický komentář pronášený 
vedle vadnoucích karafiátů stále opilejším hlasem 
v sobě drze spojuje dikci prezidenta Gustáva Husáka 
a  vyprázdněnost projevů normalizačních kulturních 
pracovníků. Je tak něčím, co československé publikum 
rozhodně nebylo v kinech zvyklé slýchat. Ostatně celá 
Pražská pětka debutujícího Tomáše Vorla byla něčím ne-
vídaným. 

Snímek zachycoval v pěti epizodách tvorbu nejvýraz-
nějších pražských amatérských uměleckých souborů té 
doby – baletní jednotky Křeč, pantomimické skupiny 
Mimoza, divadla Sklep, recitační skupiny Vpřed a vý-
tvarného divadla Kolotoč. Sdružovaly se právě pod hla-
vičkou Pražská pětka a stavěly se tvůrčí nekonformností 
proti normalizační „prudě“. „Chtěli jsme do toho dát 
myšlenky, které jsme cítili, a kdyby to chtěli zakazovat, 
tak by nám řekli, kluci, brzděte. Ale nikdo nic neříkal,“ 
vzpomíná po letech na natáčení Milan Šteindler. Vznik 
Pražské pětky, jež se točila od půle roku 1987 do září 
1988, tak možná lépe než jakýkoli jiný film vystihuje 
situaci na přestavbovém Barrandově na konci osmde-
sátých let.

Tak nějak bokem
Vznik filmu Pražská 
pětka výmluvně vystihuje 
perestrojku na Barrandově
j I n DŘ IŠka B láhoVá

Kapusta roste zhusta. (Na brigádě)
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Názory, ne angažovanost
I  po  letech napadá diváka při sledování Pražské pětky 
otázka, jak mohl film, který si otevřeně dělá legraci z vlád-
noucího režimu, vůbec vzniknout. Filmovému studiu Bar- 
randov sice už nevládl tvrdou a v podstatě neomezenou 
ideologickou rukou hlavní dramaturg Ludvík Toman, 
který až do roku 1982 diktoval podobu normalizační ki-
nematografie. Přesto byl Barrandov pod ideologickým 
dohledem Ústředního výboru KSČ, platily dramatur-
gické plány a pětiletky, jež podléhaly ideologické kont-
role, a hotové filmy musely projít schvalováním. Ani my-
šlenky přestavby a glasnosti, s nimiž v roce 1985 přišel 
sovětský vůdce Michail Gorbačov a které pomalu přechá-
zely do československé reality, neznamenaly, že se moloch, 
jakým byl Barrandov, jako jeden muž pohnul k progresivní 
tvorbě a novým, nečekaným tématům. 

Kinematografie, v porovnání například s divadlem, byla 
navíc už z podstaty méně dynamická v reakcích na pro-
měňující se dobu. Zatímco divadlo Sklep mohlo hrát 
na okrajových scénách bez nutnosti profesionálního zá-

zemí a ignorování oficiálních autorit jeho členům umož-
ňovalo tvořit svobodněji a kritičtěji, celovečerní film vy-
žadoval technické i finanční zázemí, a filmaři tak byli více 
vázáni na stát a oficiální struktury. „Zvažoval jsem hodně, 
co můžu a co nemůžu – proto jsem raději tlačil Pražskou 
pětku, než abych šel do vyložených zběsilostí a vzal třeba 
nějakou věc Václava Havla a snažil se ji realizovat. To bych 
dostal přes prsty hodně rychle,“ vzpomíná Karel Czaban, 
v jehož dramaturgické skupině Pražská pětka vznikla. 

I na Barrandově však bylo cítit jisté oteplení. Zvláště pak 
od roku 1988, kdy nastal pohyb uvnitř komunistické strany 
– a na pozici hlavního ideologa střídá Vasila Biľaka liberál-
nější Jan Fojtík. Ten se obklopoval buď generačně mladšími 
neokoukanými tvářemi, nebo dokonce lidmi s pověstmi 
reformátorů či liberálů. Režim tak mnohé toleroval. Při-
mhuřoval oči před hospodářskými delikty a černou eko-
nomikou, připustil vznik mládežnických organizací nebo 
ekologických hnutí, rostl prostor pro soukromé aktivity. 
Bylo možné říkat své názory, ale ne se politicky angažovat. 

Tlak na stárnoucí politickou garnituru sílil i s tím, jak 
se k moci snažili prosadit mladší komunisté hlavně ze So-
cialistického svazu mládeže. Ti, jak píše Milan Otáhal 
v knize Opozice, moc, společnost 1969–1989, „sice nechtěli 
změnu režimu, ale chtěli jeho reformu“. Pod hlavičkou 
SSM se konala řada hudebních festivalů, na nichž často 
vystupovali hudebníci, proti kterým mělo vedení strany 
výhrady. Mladší generace obecně byla vůči režimu kritič-
tější, i když i uvnitř ní stále panoval strach ze ztráty exis-
tenční jistoty. Navzdory oteplení byl komunistický režim 
přijímaný jako daný fakt. V československé společnosti 
tak panoval pocit, že je částečně možné dělat si své věci, 
pokud nebudou otevřeně atakovat existující moc. 

Jak využít video 
„Dělat si své“ začalo v rámci možností zkoušet i pár lidí 
na Barrandově, jenž byl tak trochu světem sám pro sebe. 
Nebyli vedeni snahou o tvůrčí vzdor nebo bojem proti re-
žimu. Většinou prostě chtěli natočit „lepší film“. Systém 
jako celek se v porovnání třeba s koncem sedmdesátých let 
příliš neměnil, ale někteří šéfové dramaturgických skupin 
dostávali větší odvahu. „Myslím, že cítili, že je vzhledem 
k oteplení naopak vhodné přizvat mladé tvůrce a udělat 
něco zajímavého, aby se řeklo, že v téhle skupině udělali 
dobrou věc,“ poznamenává Milan Šteindler, který se tak 
dostal v roce 1988 až nečekaně snadno ke svému celo-
večernímu hranému debutu Vrať se do hrobu, jenž vznikl 
v dramaturgické skupině Jiřího Blažka, který patřil právě 
k progresivněji uvažujícím dramaturgům. 

K těm se počítal i Karel Czaban, jenž léta na Barran-
dově koordinoval dramaturgii a vypracovával plány, podle 
nichž filmová fabrika jela. Czaban spojil chuť dělat „lepší 
věci“ s kariérou a osobní ambicí vytvořit vlastní drama-
turgickou skupinu. Využil k tomu tehdy populární video, 
s nímž bylo třeba v socialistickém Československu nějak 
naložit. Právě jeho dramaturgická skupina měla od roku 
1986 vyrábět videoprogramy, od nichž si strana a vláda 
ekonomicky i ideologicky mnohé slibovala. 
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Czabanovy ambice se o rok později potkaly s ambi-
cemi Tomáše Vorla, čerstvého absolventa katedry režie 
na FAMU. Czaban hledal vhodné a levné formáty, které 
by se hodily pro video. Už hotová představení souborů 
Pražské pětky, jejichž popularita rostla v té době geo-
metrickou řadou a v jejichž okruhu se Vorel pohybo-
val, se nabízela jako dobrá cesta. Video otevřelo mož-
nost tvůrčímu experimentu, jenž se dal obhájit, protože 
byl zaštítěn oficiální politickou poptávkou po využití 
nového média. Vytvořilo skulinu v systému, do níž se 
vtlačila část neoficiální kultury. To vše v situaci, kdy se 
ke konci osmdesátých let smazávala hranice mezi jednot-
livými zónami společnosti – mezi první a druhou kul-
turou. Lidé z oficiálních kruhů Barrandova se tak do-
stávali do kontaktu například právě s divadlem Sklep. 
O něm se vědělo víc i díky filmu Kopytem sem, kopytem 
tam Věry Chytilové, jenž patřil mezi nejlépe hodnocené 
tituly roku 1987. 

„Ředitel Barrandova, který neměl nejmenší potuchy, 
že existují nějaká malá divadla, to odsouhlasil, ale ni-
kdo jiný o tom pořádně nevěděl. Pořád se to bralo, jako 
že tam dělají nějaké video,“ popisuje Czaban okolnosti 
natáčení Pražské pětky. Nakonec však byla Pražská pětka 
paradoxně natočena na klasický materiál. Czaban i Vorel 

s Václavem Marhoulem, který se na filmu podílel pro-
dukčně, protože se mohl se soubory a svými kamarády 
lépe dorozumět než oficiální produkce, vycítili příleži-
tost natočit standardní celovečerní snímek. A podařilo 
se ho protlačit do výroby s více než slušným rozpočtem 
pět milionů korun. Za ně vznikl film spojující rozmanité 
poetiky pěti generačně blízkých souborů. 

Nejdřív sebe, pak diváky
„Pražskou pětku nepovažuji za svůj debut, za svůj názor, 
protože je názorem kolektivu lidí, je to vlastně pět 
názorů, pět poetik,“ řekl v  roce 1988 časopisu Kino 
Tomáš Vorel. „Já jsem vystupoval především v  roli 
koordinátora a realizátora těchto názorů, který převádí 
divadelní vyjadřování do filmové řeči… Texty a scénáře 
nevznikaly ze snahy něco sdělovat, ale bavit: Nejdřív sebe, 
pak diváky.“ 

Pantomimická groteska Směr Karlštejn skupiny Mi-
moza, kterou napsal Vorel s Davidem Vávrou, ironizo-
vala organizované mastňácké výletnictví ideálních pane-
lákových rodin do přírody. Výtvarně pojatý kaleidoskop 
Bersidejsi divadla Kolotoč je formální meditací. Recitál 
Oldův večírek ukazuje na fungování bizarního hotelu zde-
formovanou realitu soudobé společnosti. Choreograficky 
výrazně pojaté Barvy vyprávějí o střetu uniformity a je-
dinečnosti a povídka divadla Sklep s názvem Na brigádě 

je parodií budovatelských zemědělských agitek padesá-
tých let. 

„Tvorba tohoto divadla je mému srdci nejbližší, neboť 
se vrací do dob minulých, do dob, kdy se scelovaly meze 
a lidé, formovaly se názory a životní postoje. Každý z nás 
si tehdá musel ve společnosti najít své místo! Musel se 
rozhodnout! Ano!“ říká Dr. Šteindler. „To obrovské nad-

šení, to nasazení, ty vznešené ideály, ten historický opti-
mismus… Jako bych se vracel do dob svého mládí. Melo-
dram divadla Sklep s názvem na Na brigádě na nás dýchne 
obrovskou, neutuchajucou radosťou…“ 

Po letech Milan Šteindler vzpomíná, že byl trochu pře-
kvapen, co si mohl při natáčení dovolit – ale na druhou 
stranu nikdo z tvůrců neřešil, jestli jim to bude někdo 
zakazovat. Pak ale jejich renegátský postoj narazil na re-
alitu Československého filmu. „Vznikalo to v rámci ofi-
ciální instituce tak nějak bokem, teprve když to mělo být 
hotové, začali z toho mít někteří lidé zamotanou hlavu,“ 
podotýká Czaban. 

Film zamotal hlavu schvalovací komisi, v  níž byli 
kromě dramaturga zástupci filmových podniků a ÚV 
KSČ, kterým se film nelíbil. Snímek tak putoval tak-
zvaně k ledu, ale ne na dlouho. „Náhodou“ totiž z Bar- 
randova unikla videokazeta s filmem, který se neoficiálně 
hrál před nabitým sálem na Fóru mladého filmu v Brati-
slavě v prosinci 1988. Od té chvíle nemělo smysl ho „scho-
vávat“ – a obklopen fámami „co bude k vidění a co bude 
naopak zakázáno“, jak psalo Kino v roce 1989, tak smě-
řoval do široké distribuce. Premiéru měla Pražská pětka 
v červnu 1989 v pražské Lucerně.  A film, který vznikl 
„tak nějak bokem“ uvnitř pomalu končícího systému, se 
stal jedním z nejnavštěvovanějších titulů roku. A jedním 
ze symbolů proměňující se společnosti. X

Film zamotal hlavu schvalovací komisi, v níž byli kromě
dramaturga zástupci filmových podniků a ÚV KSČ,
kterým se film nelíbil.

Proti normalizační „prudě“. (Baletní jednotka Křeč)
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K
Kdo na sametové revoluci nejvíc vydělal? Tahle otázka 
může působit trochu nesmyslně, troufneme si ale tvrdit, že 
má zcela konkrétní a jednoduchou odpověď: lidé se zdra-
votním postižením. Pokud by existoval způsob, jak změřit 
kvalitu života „před“ a „po“, v případě vozíčkářů nebo lidí 
upoutaných na lůžko bude takový index změny mnohem 
vyšší než u zdravých smrtelníků. Před převratem jejich 
život často vypadal jako depresivní živoření bez možnosti 
svobodně se pohybovat, pracovat, mít rodinu nebo dostat 
odpovídající zdravotní péči a pomůcky.  

Nestalo se to jen tak samo od sebe. V předivu příběhů, 
které společně spustily velkou změnu a způsobily, že dnes 
mohou vozíčkáři v české společnosti mnohem snáz vést 
plnohodnotný život, sehrál důležitou roli jeden, jejž od-
startovala osobní tragédie. V dubnu roku 1988 vylezl herec 
a kulisák Divadla Járy Cimrmana Jan Kašpar na chalupě 
svého tchána do koruny staré lípy, aby prořezal pár větví.

Azyl u Cimrmanů
„Tehdy nás v divadle postihly dvě tragédie,“ vzpomíná 
na jaro předrevolučního roku herec, scenárista a drama-
tik Zdeněk Svěrák. „Nejdřív zemřel herec Jaroslav Vozáb. 
Měl jsem mluvit na jeho pohřbu a pamatuju si, že zrovna 
když jsem se na něj chystal, zazvonil mi telefon. Volal 
primář z nemocnice v Českých Budějovicích, že Honza 
Kašpar měl úraz, spadl ze stromu na záda a máme se prý 
připravit, že už nebude nikdy chodit.“

Taková zpráva asi člověku pokaždé vyrazí dech, v pří-
padě Jana Kašpara ovšem jeho kolegy vyděsila dvojná-
sobně. Kašpar byl mimořádně činorodý, neposedný, dnes 
by se možná řeklo hyperaktivní chlapík. Vrozený ku-

til a opravář, přátelé vzpomínají, že nevydržel ani chvíli 
v klidu, pořád něco dělal, montoval nebo zařizoval.

Vyučil se zámečníkem a od konce šedesátých let praco-
val jako kulisák v Městských divadlech pražských. Díky 
známosti s režisérem Andrejem Krobem, blízkým pří-
telem a chalupářským sousedem Václava Havla, se se-
známil s manželi Havlovými, stal se členem rodícího se 
disentu a v roce 1975 jako herec účinkoval v legendár-
ním tajném představení Havlovy Žebrácké opery. Stálo 
ho to kulisácké místo v Městských divadlech pražských, 
ale za nějaký čas dostal možnost pracovat v Divadle Járy 
Cimrmana, kde už pár podobných režimu nepřátelských 
jedinců našlo azyl.

Zrzavý všeuměl tu brzy nejen stavěl kulisy, dělal zvu-
kaře a vymýšlel různé technické zlepšováky, ale jak bylo 
v divadle spravovaném tvůrčí dvojicí Svěrák-Smoljak zvy-
kem, začal také hrát menší role. V žižkovském divadle 
i na Havlově chalupě na Hrádečku, kde působil coby ja-
kýsi neformální údržbář, měl Kašpar pověst muže, který 
je prakticky neustále v pohybu. A právě o ten ho teď pře-
rušená mícha měla připravit.

V televizním dokumentu cyklu Třináctá komnata z roku 
2010 Kašpar popisuje, jak v koruně lípy, již motorovou 
pilou prořezával, ztratil rovnováhu a sletěl dolů. Když se 
probral, necítil dolní polovinu těla a tušil, že je zle. Lé-
kař v nemocnici nevěděl, jestli má pacientovi říct holou 
pravdu, a šel prý nejprve zavolat do Prahy Zdeňku Svě-
rákovi, který se tak prognózu dozvěděl dřív než samotný 
pacient. „Upřímně řečeno, mysleli jsme si, že spáchá se-
bevraždu,“ vzpomíná ve zmíněném dokumentu herec di-
vadla Petr Brukner.

Nemysli si, vole,  
že přestaneš hrát
Jak úraz Jana Kašpara 
změnil život Čechů 
na vozíku
Petr tŘ eŠňák
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Udržet si po úraze páteře svou práci se před rokem 1989 
podařilo jen těm nejsilnějším. (Zkouška Žebrácké opery, 1995)  
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Život po životě
Ztráta mobility představuje samozřejmě vždycky osobní 
tragédii, s níž se člověk dlouho vyrovnává, nutno ovšem 
říct, že Jan Kašpar tehdy v dubnu předrevolučního roku 
spadl do mnohem depresivnějšího světa, než jaký známe 
dnes. Vozíčkáři v  současnosti mnohem častěji studují, 
pracují, podnikají nebo klidně zastávají náročnou parla-
mentní či ministerskou funkci jako známá politička ODS 
Daniela Filipiová. Města, úřady a dopravní podniky in-
vestovaly miliardy a odstranily mnoho fyzických překážek 
ve veřejném prostoru, stát a pojišťovny proplácejí nebo ale-
spoň přispívají na moderní kompenzační pomůcky, spo-
lufinancují speciální úpravy domácnosti, hradí úpravy au-
tomobilu.  

Praha roku 1988, do níž se po zotavení v rehabilitač-
ním ústavu v Kladrubech měl tehdy pětatřicetiletý muž 
vrátit, ovšem fungovala jinak. Pojem bezbariérovost vů-
bec neexistoval ve společenském slovníku a město bylo 
pro vozíčkáře samostatně prakticky neprůjezdné. Inva-
lidní vozíky, které socialistický stát produkoval, měly 
spíš než k životodárné pomůcce blíže k noční můře. 
Byly těžké, neskladné a široké, takže neprojely někte-
rými dveřmi, sypala se z nich ložiska a po první zimě 
rezivěly.

Mnoho dalších pomůcek se nedalo sehnat vůbec nebo 
jen za valuty v Tuzexu. Kvůli pomůckám pro inkonti-
nenci, tzv. urinalům, vozíčkáři upláceli kamioňáky jezdící 
na západ. Tehdejší medicína si většinou neuměla poradit 
s problémem proleženin, které lidi po ochrnutí často po-
stihují a velmi snadno se promění ve smrtelnou infekci. 
„Mezi lékaři jsem slýchala názor, že životnost člověka 
s poškozenou míchou bývá čtyři až osm let,“ říká Anna 
Kábrtová, před listopadem vůbec první psycholožka u nás, 
která se zaměřila na pomoc lidem s tímto poškozením. 
„Takže když se u nich objevily proleženiny, které se neda-
řilo léčit, často převládl názor, že na něco takového stejně 
dřív nebo později zemřou. V sedmdesátých a osmdesá-
tých letech tu totiž existovala zřejmě jediná specialistka 
na operativu dekubitů, doktorka Věra Riebelová.“

Na ulicích nebo v zaměstnání člověk paraplegiky nebo 
kvadruplegiky prakticky nevídal a jejich život se mohl ubí-
rat v podstatě jen několika málo směry. Pár nejsilnějších 
a nejschopnějších si dokázalo s podporou rodiny a ka-
marádů zařídit základní úpravy bydlení a někdy si udr-
žet běžné zaměstnání. Další část žila zavřená v bytech, 
z nichž prakticky nevycházela, plně odkázaná na péči pří-
buzných. A ti nejméně šťastní končili v ústavech nebo 
jakýchsi ghettech, která byla třeba v Hrabyni nebo Kro-
čehlavech. Nejvhodnější práce pro invalidy bylo podle teh-
dejších představ lepení sáčků. Naprostou výjimkou byla 
po roce 1981 pro vozíčkáře a později i pro nevidomé pří-
ležitost pracovat jako programátoři. Zasloužil se o to so-
ciolog Viliam Hanzel, který prosadil experimentální pra-
coviště s výukou programování pro vozíčkáře v podniku 
Svazu invalidů META.

„Jako lékařka jsem jezdila do ústavů a byla to velmi 
depresivní zkušenost,“ vzpomíná Milena Černá, letitá 

předsedkyně Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Hav-
lové, která pomáhá lidem s postižením. „Někteří lidé 
ani neměli vozík a celý den jen leželi v posteli a vlastně 
čekali na smrt.“

Ani Jan Kašpar tehdy v dubnu 1988 podle svých slov 
nepočítal s tím, že by mohl pokračovat v dosavadním he-
reckém životě. Pár dnů po úraze se ale u jeho lůžka ob-
jevil Zdeněk Svěrák. „Krátce jsme se poradili se Smol-
jakem, ale měli jsme v tom hned jasno, tak jsem to jel 
Honzovi vyřídit,“ vzpomíná Svěrák na první setkání s ko-
legou po úraze. „Řekl jsem mu: Nemysli si, vole, že pře-
staneš hrát.“

Na vozíku na děkovačku
Přestože se přátelé z divadla strachovali, jak se čerstvý 
invalida se svým osudem vyrovná, záhy se ukázalo, že 
Kašparova činorodost bude v nové situaci spíše výhodou 
než zdrojem deprese. „Pro něj byly zejména technické pro-
blémy lahůdkou, řešil je rád, což se mu v takovou chvíli 
hodilo,“ vzpomíná psycholožka a pozdější Kašparova ka-
marádka Anna Kábrtová.

Její manžel Bohumil, sám už tou dobou mnoho let 
na vozíku, byl na rehabilitačním pobytu v Kladrubech 
ve stejnou dobu, kdy se tu po úraze zotavoval Kašpar. 
Právě potkávání služebně starších vozíčkářů s  čerstvě 
ochrnutými nováčky patřilo v tomhle zařízení k nejúčin-
nějšímu způsobu předávání zkušeností, k přípravě na ži-
vot tam venku. „Čím dřív to člověk přijme, tím lépe,“ 
shrnuje své zkušenosti Bohumil Kábrt, dnes konstruktér 
na penzi. „U Honzy mě tehdy překvapilo, jak brzo začal 
řešit čistě praktické věci, což bylo dobré znamení. Vy-
mýšleli jsme spolu třeba, jak překoná sedm schodů, které 
vedly do jeho bytu.“

Podobně na těžké období vzpomínají i další Kašpa-
rovi přátelé. Nikdo ho neslyšel si stěžovat, ani nad svým 

Jan Kašpar, ještě na nohou. (Natáčení filmu Nejistá sezona v roce 
1987, J. Kašpar druhý zleva)
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neštěstím nějak zvlášť důvěrně rozjímat. Rtuťovitý vše-
uměl zůstal stejně aktivní jako předtím. „Velmi brzy jsem 
zjistila, že tenhle muž psychologa nepotřebuje,“ shrnuje 
Alena Kábrtová.  

Záhy po  návratu si Jan Kašpar skutečně sestrojil 
zdvižnou plošinu na ruční pohon klikou a instaloval ji 
na schody před svým bytem. Ve svažitém pražském Žiž-
kově plném obrubníků se ale stejně neobešel bez pomoci 
a jeho „chůvou“ se stal kamarád z divadla i Havlova Hrá-
dečku Marek Šimon. Chodil pro Kašpara před předsta-
vením, se vším mu pomáhal a na zájezdech bydleli ti dva 
spolu. „Měl smysl pro svérázný černý humor,“ vzpomíná 
na svého letitého souputníka Šimon. „Když si třeba kou-
pil boty, nechal je vždycky někomu pár týdnů ochodit, 
aby nepůsobily jako nové. Říkal, že přece nebude vypa-
dat jako mrzák.“

Svému návratu na jeviště ochrnutý herec nejprve moc 
nevěřil, ale principálové divadla Smoljak se Svěrákem se 
tvářili, jako by šlo o samozřejmost. Nejprve Kašparovi 
svěřili roli děda Vševěda, který v představení Dlouhý, Ši-
roký a Krátkozraký sedí, a záhy mu začali psát sedací role 
na míru. V první hře Blaník ještě diváci invalidní vozík 
neviděli, v dalších kusech ho ale divadlo začalo záměrně 
přiznávat.

„Nejdřív jsme byli hloupí a skrývali jsme jeho invali-
ditu. Měli jsme pocit, že diváci se přišli pobavit a tohle 
by jim mohlo vadit, netušili jsme, že to bude mít naopak 
kladný náboj,“ vzpomíná Zdeněk Svěrák. „Takže nejdřív 
jsme se domluvili, že Honza se nebude klanět na konci 
představení. A jednou večer nám řekl, že se nemá proč 
schovávat, a prostě na jeviště při děkovačce vyjel.“

Zájem o sedací role
Váhání šéfů oblíbeného divadla dobře ilustruje dobovou 
náladu vůči vozíčkářům na přelomu osmdesátých a deva-
desátých let. Díky podpoře přátel se mohl Jan Kašpar zařa-
dit mezi tu nejšťastnější část lidí s postižením a zachovat si 
ještě před revolucí život, jaký vedl před úrazem. Spolu s dal-
šími disidenty dokonce pokračoval v práci pro Originální 
videojournal, první filmový samizdat v Československu.

Zároveň platilo, že lidi na vozíku člověk na ulici vůbec 
nepotkával, takže vyvolávali rozpaky. „Tehdy bylo úplně 
běžné, že lidi se nebavili s člověkem na vozíku, ale jen s jeho 
doprovodem,“ vysvětluje příznačný detail Anna Kábrtová. 
Společenské klima se ovšem po listopadové revoluci rychle 
změnilo. Sotva měsíc po událostech na Národní třídě 
manželé Kábrtovi spolu s Janem Kašparem a přáteli za-
ložili Svaz paraplegiků, první nezávislou organizaci pro 
lidi s poškozením míchy v Československu (do té doby 
jejich zájmy zastupoval jen komunistický Svaz invalidů).

V divokých porevoluční časech měli spoustu práce. Ko-
munita byla hladová po kvalitních zdravotních pomůc-
kách, které se konečně do Česka hrnuly ze Západu, takže 
Kašpar a jeho kolegové neustále něco zařizovali, domlou-
vali, opravovali nebo přesvědčovali úřady k větší vstříc-
nosti. „Honza měl nesmírné množství přátel z různých 
světů, což se velmi hodilo,“ vzpomíná Alena Kábrtová. 
„A když bylo potřeba něco popostrčit, zeptal se vždycky: 
Tak co kdybych pozval Olgu?“

Jan Kašpar měl v  první polovině osmdesátých let 
s manželkou budoucího prezidenta milostný poměr, který 
se rozvinul ve svérázný vztahový čtyřúhelník, když si Ha-
vel začal s psychoterapeutkou Jitkou Vodňanskou a celá 
čtveřice občas přebývala na Hrádečku společně a v přá-
telských vztazích. Milenecké vztahy se sice v druhé po-
lovině dekády rozpadly, ale Havlovi zůstali s Kašparem 
blízcí přátelé – po úraze mu pořídili například kvalitní 
invalidní vozík ze zahraničí.

A Olga se pak po listopadu 1989 stala Kašparovým 
trumfem, když bylo potřeba věci vozíčkářů trochu po-
strčit, například když Svazu paraplegiků hrozila výpo-
věď z čerstvě zrekonstruovaných prostor. Sama Havlová 
v roce 1990 založila nadaci na pomoc lidem s postižením 
a její dlouholetá ředitelka Milena Černá je přesvědčená, 

že příběh kamaráda a bývalého milence v tom sehrál svou 
roli. „Olga o tom nikdy nemluvila, ale najednou měla bez-
prostřední zkušenost toho, že její blízký člověk potřebuje 
pomoc. Myslím, že to její směřování ovlivnilo.“

A stejně jako osud Jana Kašpara inspiroval vznik klíčové 
nadace, tak bývalý kulisák a herec získal pro svět lidí s po-
stižením ještě jednu zásadní posilu. V časech, kdy slovo 
„ambasador“, které se dnes v neziskovém sektoru používá 
pro celebrity propagující nějakou bohulibou věc, ještě dávno 
neexistovalo, přitáhl k problematice života na vozíku svého 
kolegu Zdeňka Svěráka. Ten pak v roce 1994 pomohl zalo-
žit Centrum Paraple a prosadil v České televizi dobročinný 
pořad, který k tématu přitáhl pozornost a peníze. „Honza 
byl málokdy vidět, nedostával žádné ceny, kromě divadla 
nerad vystupoval na pódiu,“ shrnuje Anna Kábrtová, „ale 
v zákulisí díky svému nasazení, smyslu pro spravedlnost 
a spoustě kamarádů udělal hodně práce.“

V  Divadle Járy Cimrmana vydržel Jan Kašpar až 
do konce života. V roce 2010 onemocněl plicní fibrózou 
a jeho stav se nečekaně rychle horšil. Poslední představení 
odehrál deset dnů před smrtí s hadičkami v nose a kyslí-
kovou bombou za zády. Na jeho pohřeb kromě herců a ka-
marádů z disentu přijely také desítky vozíčkářů. „Je tady 
pořád s námi,“ říká v šatně Divadla Járy Cimrmana jeho 
blízký kamarád Marek Šimon. „A jak stárneme a neslouží 
nám nohy, je o ty jeho sedací role čím dál větší zájem.“ X

„Když si třeba koupil boty, nechal je vždycky 
někomu pár týdnů ochodit, aby nepůsobily jako 
nové. Říkal, že přece nebude vypadat jako mrzák.“
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Najdete ve svém zápisníku, co jste dnes dělal přesně 
před třiceti lety?
Dnes je 17. října? Takže... Stěhoval jsem se do gar-

sonky na Pražského povstání. Dopoledne. Potom jsem 
odvážel všechny věci, které už jsem nepotřeboval, do ba-
zaru na Libeňský ostrov. Pak mi Eva Holubová přinesla 
škrabku, váleček a namíchala mýdlovou vodu. Potom jsem 
celé odpoledne až do večera ten nový byt maloval. A v 19 
hodin jsem šel s Františkem Skálou a Jardou Rónou cvičit 
do TJ Zdraví v Ambassadoru.

Co jste cvičili?
Tu tělocvičnu kdysi založil silák Gustav Frištenský, 

ještě koncem osmdesátých let tam visely jeho fotografie 
s medailemi. V sále seděl člověk u klavíru a hrál cvičen-
cům k předepsaným sestavám písničky od Ježka nebo Šli-
tra. Prostná se cvičila s činkami, když jste chodili pravi-
delně, dávali jste v jedné ruce třeba sedm kilo. Takže jsme 
šli do Zdraví a potom na pivo a následně do Klášterní vi-
nárny. A potom jsem jel domů.

Bylo pondělí, to jste měl jen samou zábavu a žád-
nou práci?
Tohle je jen soukromý diář, ještě mám někde scho-

vaný ten pracovní. V roce 1988 jsem se opravdu nenu-
dil. Fungovalo samozřejmě divadlo Sklep, pro které jsem 
napsal hru Mazaný Filip. Scházeli jsme se s výtvarnou 
skupinou Tvrdohlaví, kterou jsme založili rok předtím, 
připravoval jsem s nimi druhou výstavu. S režisérem To-
mášem Vorlem jsme dodělávali film Pražská pětka, takže 
buď jsem byl na natáčení, nebo později jezdil na Barran-

dov na postprodukce. A zároveň jsme s Tomášem začali 
na podzim připravovat jeho nový filmu Kouř. 

Jak jste se dostal na Barrandov?
Práci mi nabídl tehdejší výrobní náměstek Karel 

Vejřík, byl jsem na FAMU jeho oblíbený student. Sice jsem 
měl špatné studijní výsledky, ale udělal jsem nejvíc filmů ze 
všech, za pět let dohromady dvaapadesát.

Proč jste z Barrandova odešel?
Protože jsem musel dělat na strašlivých filmech, ten 

první byl v roce 1985 Boj o Moskvu. Na Barrandově byly 
tehdy píchačky: pic, bum, prásk a jde se domů. Řekl jsem 
si, že nebudu dělat takovéhle kraviny, a dal jsem výpověď. 
Což způsobilo šok, protože z Barrandova se výpověď ne-
dávala. Měla šestiměsíční výpovědní lhůtu plus dva mě-
síce navíc, a tak se mi na volnou nohu podařilo dostat te-
prve na konci roku 1986. Když pak začal Tomáš Vorel dělat 
Pražskou pětku, pod výrobním číslem 17025 ji dostala pro-
dukce Přemysla Pražského. Ti dva si ale absolutně nero-
zuměli, a tak si mě Vorel prosadil právě do produkce. Byl 
jsem první člověk v historii, který byl na volné noze a kte-
rému dali smlouvu. Protože podruhé jsem se už zaměst-
nat nenechal. 

Skoky přes umělý oheň
Jak v roce 1988 Barrandov vypadal?
Špína, zanedbanost, na WC žádný toaletní papír, 

na oprýskané průčelní budově od architekta Maxe Urbana 
rostla jako nálet několikametrová bříza, nad vchodem se 
vyjímala z barvy oloupaná rudá hvězda z plexiskla, armáda 

Každá generace se 
chce vymezit. My zvolili 
humor
S režisérem Václavem Marhoulem o tom, že 
nechtěl dělat na strašlivých filmech, Tvrdohla-
vých a o střelbě na jezdících schodech
Patří k umělecké generaci, které se podle jeho slov vyčítá, že se příliš politicky neangažovali, nepodepisovali Chartu 77 a fun-
govali v šedé zóně. Prý to bylo proto, že komunisty úplně ignorovali a žádné chartisty ani pořádně neznali. Zároveň bylo pro 
jeho generaci přirozené, že si ze všeho dělali „prču“, ze sebe samých pak nejvíc.

jan h. V ItVar /  foto m I lan jaroŠ
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VáClaV marhoul (1960) režisér, producent, sce-
nárista a herec. narodil se v Praze. V roce 1984 absol-
voval famu, působil také jako herec v divadle sklep 
a v Pražské pětce, v roce 1987 byl spoluzakladatelem 
umělecké skupiny tvrdohlaví. Po  listopadu 1989 byl 
sedm let generálním ředitelem filmových studií aB Ba-
rrandov. Po odchodu z Barrandova v roce 1997 založil 
společnost silverscreen. jako režisér a scenárista je 
podepsán pod filmy mazaný filip a tobruk. V těchto 
týdnech dokončuje práce na filmu Nabarvené ptáče po-
dle románu polského spisovatele jerzyho kosińského. 
Do kin by měl přijít příští rok.
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neochotných lidí a absolutní nadvláda dělnických profesí 
nad uměleckou složkou. Jestli se bude točit, nebo nebude, 
o tom rozhodovali třeba osvětlovači. Když jste je za pří-
padné přesčasy nepodplatili – a podplácelo se hodně –, 
v polovině záběru vám zkrátka vypnuli světla. Pro mě to 
bylo utrpení. No a také jsem vlastně v roce 1988 začal dě-
lat tajné projekce v kině Olympic, dnešním Studiu Ypsilon. 

Co to bylo za projekce?
Vymyslel jsem projekt Pan Ponrepo uvádí. Podplatil 

jsem pár stovkami – což bylo docela dost peněz – nějaké lidi 
v Národním filmovém archivu a tahal odtud filmy, které 
byly na indexu nebo zkrátka nemohly ven. Byly to doslova 
filmové maratony. Jednou za dva měsíce jsem se tedy oblékl 
jako pan Ponrepo a jako takový pak postupně uvedl kolem 
pěti šesti filmů za sebou. První byl vždycky němý, nějaká 
klasika jako Kabinet doktora Caligariho nebo Zrození národa. 
Potom přišel těžký psychologický film, třeba něco od Berg-
mana. Třetí už byla třeba trochu náročnější westernová zá-
ležitost jako V pravé poledne. Čtvrtý film byl akční, třeba 
s Belmondem. A na závěr vždy nějaká klasická komedie. 
Začínalo to v osm večer a končilo pak druhý den ráno okolo 
šesté, bylo to zadarmo, ale lidi dávali dobrovolné vstupné.

Tím výčet vašich pracovních aktivit roku 1988 končí?
Ještě fungovala skupina filmového trampingu AZ.

K.alona. Tam byla celá ta naše silná generace bývalých 
studentů FAMU – třeba Milan Šteindler, Irena Pavlás-
ková, Zdeněk Tyc, Martin Duba, Oskar Reif, Petr Niko-
laev. Jediný plus komunismu bylo, že lidi nutil se nacházet, 
komunikovat, navzájem se podporovat a držet při sobě. 
Skupinu jsme založili, protože když jsme odešli z FAMU, 
tak nás vítr na rozdíl od výtvarníků a divadelníků roz-
foukal všude možně. Chtěli jsme si dál předávat náměty, 
inspirace. První akcí byl velký filmový potlach v klubu 
v Adrii. Promítali jsme naše školní filmy, byli jsme pře-
vlečení za kovboje a indiány, předčítali z románů Karla 
Maye a mezitím skákali přes umělý oheň.  

Proč jste se pojmenovali tak divně – AZ.K.alona?
Pro nás, pro filmové trampy, byl nejhorším režisérem 

naší doby Jaroslav Balík, který v roce 1987 natočil film Na-
rozeniny režiséra Z. K. Ten film byl děsivý, byl to, myslím, 
jeho životopis, jak po válce zažil zestátnění filmu. Končí 
únorem 1948, kdy si na Václaváku při Gottwaldově pro-
jevu utírá slzy dojetí, protože pochopí, jak krásná je komu-
nistická myšlenka. Vyměnili jsme písmena es a cé v názvu 
známé trampské osady Ascalona a místo nich použili právě 
zet a ká. Taky jsme jako skupina udíleli cenu Zlatý náboj 
za nejhorší film roku. Další naší akcí pak měl být právě 
v kině Olympic projekt Přetržená nit. Z archivu jsem vybral 
filmy našich režisérů na indexu, Passera, Juráčka, Formana, 
Chytilové a všech dalších, a připravil z nich dvoudenní pro-
jekci, kde by zároveň běžely pro srovnání naše filmy: Vor-
lova Pražská pětka a myslím, že už i Čas sluhů od Pavlás-
kové. Proběhnout to mělo v prosinci 1989, ale protože přišly 
listopadové události, tak se to už neuskutečnilo.

To ale asi nebylo žádné oficiální sdružení, ne?
To byla absolutní partyzánština! Třeba jsme jeli 

do Krkonoš, na Janovu horu, kde byl huculský chov. A tři 
dny jsme tam v těch kovbojských a indiánských oblecích jez-
dili na koních. Nejlepší rudoch byl David Bonaventura, který 
dnes v ČT dělá publicistiku. Jednou jsme se neuvěřitelně 
nalili ve vinárně U Rarášků a v našich převlecích jsme ho 
pak venku neustále popravovali. Postavili jsme ho ke stěně, 
zařvali na něj „Ty rudá svině!“ a pálili do něj z poplašňáků.

To jste se nebáli policie?
Dnes nechápu, jak nám to mohlo projít. Franta Skála 

tenkrát vymyslel hru Hey You! Nosili jsme u sebe poplašné 
pistole, a když jsme se potkali, museli jsme se zastřelit. Ať 
to bylo kdekoli: v metru, divadle, v kině. Jeli v tom s námi 
i bratři Formani. Když jsem šel na jejich rodinu Váňovu 
na Divadelní pouť na Střeleckém ostrově, od mostu jsem 
se radši brodil vodou, aby mě nedostali jako prvního. Nebo 
jsem jel metrem a na Můstku mě Aleš Najbrt zastřelil přímo 
na jezdících schodech. Musel jsem podle pravidel okamžitě 
padnout, což v tomto případě znamenalo rozbití mé termo-
sky s čajem v batohu. A já měl právě rýmu. Katastrofa. 

Vy jste po sobě veřejně stříleli na ulicích?
Dneska je to nemyslitelné. A to si ještě nechal Mi-

lan Šteindler ze západního Německa přivézt pistoli, která 
vypadala jako pravá. Revolver na osmimilimetrové náboje. 
A když jsme jeli coby divadla celé Pražské pětky na výlet 
do Macochy, vytáhl ji a přiložil pokladní k hlavě se slovy, 
že chce skautský oddíl Vyder, Lišek a Delfínů slevu. Nor-
málně té ženské mířil mezi oči! A paní se smála! Bože… 

Když ledy tály
Jak jste v roce 1988 vnímal politickou situaci?
Naší generaci se občas vytýká, že jsme se politicky 

neangažovali. Nepodepisovali jsme Chartu 77 a fungovali 
jsme v šedé zóně. Ale to bylo proto, že jsme komunisty 
vlastně úplně ignorovali a žádné chartisty neznali. Byli jsme 
z absolutně jiného prostředí. Oba mí rodiče byli komunisti 
a v životě se přede mnou nezmínili o procesech, koncent-
rácích, disentu. Z nás ze všech se s Vaškem Havlem poprvé 
čirou náhodou seznámila až Eva Holubová. Zároveň bylo 
naší generaci vrozené si ze všeho dělat prču, ze sebe nejvíc. 
Bylo to způsobeno tím, jak moc si to odskákala celá umě-
lecká generace před námi, ruská okupace a následně nor-
malizace jim zničila životy a od všeho je odstřihla v tom 
největším rozletu. Proto brali samozřejmě všechno strašně 
vážně. A každá umělecká generace se chce vymezit vůči té 
předešlé. A my si právě proto zvolili humor. 

Kdy jste si uvědomil, že se v zemi spolu s perestroj-
kou něco hýbe k lepšímu?
Všechno začalo už Brežněvovou smrtí v roce 1982. 

Když přišla ta zpráva, přerušila se na FAMU samovolně 
tak nějak další výuka a běželo se do kavárny Slavia koupit 
šampaňské na oslavu. Celá škola se radostí opila. A potom 
přišla v pětaosmdesátém perestrojka, která tady místní sou-
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druhy těžce vykolejila. Ledy tály a my to podvědomě cítili. 
Když jsme v roce 1987 zakládali uměleckou skupinu Tvrdo-
hlaví, nikoho jsem se neptal, jestli to můžeme udělat. I při 
vědomí toho, že je zakázané zakládat jakákoli svobodná 
sdružení, jsem prostě napsal na Svaz československých vý-
tvarných umělců, že zakládáme skupinu a tečka.

 
Vnímal jste spolu s oteplováním v kultuře i rostoucí 
občanskou neposlušnost?
V srpnu 1988 jsem byl na dovolené v Orebiči v Ju-

goslávii. Když jsem se osmadvacátého vrátil do Prahy, byl 
jsem v šoku z toho, že tady týden předtím proběhla demon-
strace ke výročí srpnové okupace. Vůbec jsem to nečekal. 

Nečekal jste, že by se ji někdo odvážil zorganizovat?
Myslel jsem, že národ je ztracený, že lidi už dávno 

ztratili vůli se jakkoli angažovat. Normalizace byla ve všech 
tak nějak zaklíněná. Takže moje první účast na demonstraci 
přišla až 28. října 1988, kdy jsme vyrazili na Václavák a z něj 
pak na Staromák. Policejní zásah ještě nebyl až tak ostrý 
jako o pár měsíců později během Palachova týdne.

A na demonstraci jste se poprvé setkal s někým z di-
sentu?

Nejspíš. Každopádně jsem asi viděl poprvé Vaška 
Havla, když jsme o trochu později s divadly Pražské pětky 
vyprodali Lucernu. Tedy viděl: byl jsem kvůli tomu pak es-
tébáky předvolán k podání vysvětlení, problém ale byl, že 
jsem nevěděl, že tam Havel byl. Protože jsem zkrátka ne-
věděl, jak vypadá. Takže když mi řekli, že v páté řadě seděl 
Havel, tak jsem jen podle pravdy řekl: Opravdu? Seznámili 
jsme se až další rok v klubu na Chmelnici, kde jsem produ-
koval akci s názvem Kabaret u staré party.

V dnešní době se často operuje s tím, že většina lidí 
musela myslet na svou existenci, a na nějaký od-
por proti režimu kvůli tomu nebyl prostor. Jak jste 
to měl vy?
Byl jsem svobodný, neměl jsem děti, žil jsem sám 

v garsonce po dědečkovi za nájem 380 korun na měsíc a je-
diné, na co jsem potřeboval peníze, byly cigára, pivo a ně-
jaké to jídlo. Všecko ostatní mi bylo jedno. Takhle tehdy 
fungovala většina z nás. O emigraci jsem neuvažoval, pro-
tože by se mi strašně stýskalo, po rodičích, po Sklepu, 
po všech těch lidech. S represí, kterou jsem zažil během 
Palachova týdne na začátku roku 1989, pak v mém uvažo-
vání přišla změna. Stal jsem se zarputilým. Každou druhou 
neděli jsem ve svém bytě pořádal takové semináře, poučení 
o tom, jak se chovat při zatčení. Chodili tam úplně cizí lidi 
a já nevěděl, jestli mezi nimi nejsou třeba fízlové. Byl jsem 

proto připravený, že mě sichr někdo udá a že si pro mě při-
jdou. Každé ráno jsem si proto nařídil budíka na čtvrtou 
hodinu, vstal jsem, umyl se, uvařil si kafe, dal si cigáro, ob-
lékl se a čekal. Když do půl šesté nepřišli, šel jsem zase spát. 
Takhle jsem žil dva nebo tři měsíce. Byl jsem přesvědčený, 
že mi to nemůže projít.

Na začátku roku 1989 jste ale zároveň s Tvrdohlavými 
dostali cenu Bílá vrána, kterou udílel Mladý svět coby 
oficiální časopis Svazu socialistické mládeže. Spousta 
otevřených odpůrců režimu vám kvůli tomu nemohla 
přijít na jméno.
Kolem Bílé vrány taky vznikla neuvěřitelná hádka, 

jestli ji přijmout, nebo nepřijmout. Rok před námi ji do-
stal Michael Kocáb, což bylo v našich úvahách dost pod-
statné: když ji dostal on, asi se v Mladém světě dějí dobré 
věci. A když budeme vyfocení na titulní straně a mít uvnitř 
naše rozhovory, mohlo by to pomoci liberalizaci a povzbu-
dit další lidi. Hlasovali jsme o tom čtyři hodiny a nakonec 
jsme se rozhodli, že si všichni necháme narůst kníry a li-
cousy, vezmeme si na sebe kvádra a kalhoty ze sedmdesá-
tých let a cenu převezmeme.

Jak jste hlasoval vy?

Hlasoval jsem myslím proti, nepřišlo mi to jako 
dobrý nápad. Jako dobrý nápad mi naopak přišlo zneužít 
svazáckou pokladničku a zrealizovat Tvrdohlavým v roce 
1989 druhou výstavu v ÚLUVu, což jsem taky nakonec 
udělal. 

S  Andreou Sedláčkovou jsme v  rámci AZ. 
K.alony mimochodem psali scénář k dokumentárnímu 
filmu o Tvrdohlavých. Chtěl jsem, aby byl vlastně hraný 
a aby v něm byli Tvrdohlaví při soudním přelíčení souzeni 
za porušení mnou vymyšleného paragrafu o čistotě mo-
derního socialistického umění. Mělo se to jmenovat Cor-
pus delicti a žalobce by k soudu nechal postupně přinášet 
jejich díla jako předměty doličné. V Krátkém filmu to ale 
samozřejmě zakázali.

Kdy jste si řekl, že komunistický režim u nás musí 
padnout?
Ještě 17. listopadu 1989 po zásahu na Národní třídě, 

kdy jsme absolutně otřesení seděli v Mánesu na víně, jsem 
úplně vážně myslel, že tu komunisti budou ještě tak deset 
let. Byl jsem přesvědčený, že to tu nepustí, že zůstaneme 
poslední stalinistickou výspou. Že klidně armáda vyrazí 
proti demonstrantům na Prahu a bude se střílet. S Jardou 
Rónou jsme zcela vážně plánovali vyloupit zbrojní sklad 
Lidových milicí na Barrandově, kdyby se muselo vyrazit 
na barikády. X

Každé ráno jsem si nařídil budíka na čtvrtou, vstal jsem, 
umyl se, uvařil jsem si kafe, dal si cigáro, oblékl se 
a čekal. Když do půl šesté nepřišli, šel jsem zase spát.
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M
„Místo saka mám jen džínsů pár,“ zpíval Pavel Bobek v ro-
mantické písni Amanda. V padesátých letech žádné ne-
měl. Jen se, jak vzpomíná, strašně obdivoval Elvisi Pres-
leymu a Jamesi Deanovi, kteří byli svobodní a oblečení 
v amerických džínách. Skutečné džíny viděl až na konci 
padesátých let, když mu bylo dvacet. Džíny měly značku 
Lee a nosil je jeho kamarád Jan Kaplický. Tou dobou stu-
dovali na fakultě architektury a vzít si je do školy zname-
nalo tehdy ještě jasnou provokaci. 

V  roce 1964  dostal Pavel Bobek své první levisky 
z Ameriky. V roce 1965 viděl film Sedm statečných. „Ten-
krát jsme si s klukama řekli, že už si nikdy nic jiného než 
džíny na sebe nevezmeme. No a vydržel jsem to doteďka,“ 
vzpomínal zpěvák. „Mít je na sobě, to byl vzdor proti re-
žimu, připadali jsme si jako diverzanti, a to se nám líbilo.“

Tahle soukromá džínová diverze nebyla ojedinělá, 
vzpomínají na ni pamětníci z celého východního bloku. 
„Džíny jsou postoj, ne kalhoty,“ říká se v knize Ulricha 
Plenzdorfa o životě v NDR Nová utrpení mladého W.

Historička Rebecca Menzelová si tuhle větu vzala jako 
motto knížky Džíny v NDR (Jeans in der DDR, vyšla 
2004). Také podle jejích výzkumů byly džíny až do sedm-
desátých let symbolem opozice proti režimu a ztělesňo-
valy nepřípustné přání „dělat si, co chci“. Režim, v NDR 
stejně jako v ČSSR, postupně polevil, nechal džíny vplí-
žit do socialistického životního stylu a posléze je sám za-
čal produkovat.

Nejstarší české džíny, dochované ve sbírkách Umělec-
koprůmyslového musea v Praze, pocházejí z roku 1978, 
byly vyrobeny v Krasu Brno a nesou hrdou značku Yukon. 
Tkát džínovinu čili denim a vyrábět džínové zboží ve vel-

kém, k tomu se ale socialistické hospodářství odhodlalo 
až v roce 1986.

Avšak: „Východní džíny vždycky byly jen východní 
džíny,“ píše s ironií Rebecca Menzelová. „České džíny? No 
to ne, to by si na sebe slušný člověk nevzal,“ glosuje to Pa-
vel Bobek. Nikdy to prostě nebylo ono. Džíny z Brna, Pro-
stějova ani z Oděvných závodů kapitána Nálepku v Pre-
šově v sobě prostě nějak neměly rebelství Jamese Deana.

Džínová perestrojka 
OP Prostějov byl „oborový podnik“ čili vedoucí pracovi-
ště, odkud se řídily všechny oděvní a prádlařské podniky 
v ČSSR, masivní odvětví s celkem třiceti tisíci zaměstnanci. 
Odsud byla také vedena operace „české džíny“, nařízená 
z ministerstva průmyslu. Byl rok 1985, džíny už dávno ni-
koho nepobuřovaly. Režim je potřeboval využít: bylo třeba 
zachránit nepřehlédnutelně zaostalý spotřební průmysl 
a trochu umlčet stížnosti občanů na prázdné obchody.

V rámci perestrojkové odvahy se džínám dala anglicky 
znějící jména. V Prostějově měli značku Bell a v Třeboni 
zase Blue Flower. Na Slovensku šli ještě dál, závod v Pre-
šově zakoupil licenci na značku Le Cooper a chrlil je 
ve velkém; za den ušili tisíc džín.

„Každý podnik dostal přiděleny určité metry denimu 
a měl za úkol vyvzorovat a nabízet pod vlastní značkou 
džínové výrobky,“ vzpomíná Jaroslav Kučera. Dnes je jed-
ním z akcionářů OP Prostějov, tehdy byl mladý textilní 
inženýr a jako vedoucí odboru řízení výroby měl na sta-
rosti právě nové džínové značky. V Tatře 613 objížděl pod-
niky od Otavanu Třeboň po Severku Cvikov a sledoval, 
jak se džínové programy uvádějí do praxe.

Džínová diverze
Jak texasky přispěly 
k rozkladu socialismu
 karolína Vrán koVá
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Se střídavými výsledky. Tak třeba Le Cooper byly po-
vedené, měly v sobě cosi nesporně „zápaďáckého“. V Ota-
vanu Třeboň se do té doby šily jenom montérky, a podle 
toho vypadala i tamní „džínová móda“. Aby džíny vypadaly 
aspoň zhruba jako džíny, bylo třeba vyřešit spoustu tech-
nologických obtíží a vymýšlet to, co bylo jinde už dávno 
vymyšlené: vhodné zipy, nýtky, knoflíky. Výzva byla také 
vyvinout technologii stone wash, známější jako „plísňáče“.

„Byl to velký krok do neznáma, museli jsme na všechno 
přijít. Hrozně nás to tenkrát bavilo,“ vzpomíná Ing. Kučera 
na velké džínové dobrodružství, kdy pracoval deset hodin 
denně a často i o sobotách. Výsledek se dostavil; už brzy mohl 
vyjít na ulici v módní plísňové bundě prostějovské výroby. „Já 
jsem měl bundu a džíny Bell, moje žena měla sukni. Tehdy 
nám to připadalo krásné. Co je za železnou oponou, to jsme 
nevěděli,“ říká pan Kučera. Je docela možné, že by se česká 
produkce časem vyrovnala zahraniční a získala si srdce ob-
čanů. Nestihlo se to, všichni dál toužili hlavně po tuzexo-
vých džínách z dovozu a bellky, yukonky a prekonky zůsta-
nou v džínové historii spíš kuriózní slepou větví.

Džínová historie
Ideologové padesátých let dobře odhadli, že oděv formuje 
společnost. „Nechceme tvořit módu pro hrstku kapitalistů, 

pro jejich přání a záliby,“ hlásaly po roce 1948 články o odí-
vání. „Byla snaha najít úplně nový styl oblékání, odtrhnout se 
od západní módy a vytvořit vlastní módu ‚lidově demokra-
tickou‘,“ vysvětluje Konstantina Hlaváčková, která se pová-
lečné módě věnuje v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. 
Ještě v polovině šedesátých let bylo podle historika Martina 
France možné se dočíst v příručce o společenském chování, 
že se džíny do slušné společnosti nehodí, a celkově byly odsu-
zovány pro „nelogické stehování a přemíru křiklavých zipů“.

Jenže příručky se vždycky zpožďují za  skutečností: 
v době, kdy zmíněná rada vyšla, už džíny nastupují ví-
těznou cestu do socialistické popkultury. V roce 1964 šli 
do kin Starci na chmelu, kde mladí „horovali pro texasky“ 
(nejužívanější dobový termín). O pět let později přichází 
na filmová plátna Utrpení mladého Boháčka. Slečna z města 
tam má džíny a pozná to i venkovská panímáma. (Jenže 
si to splete a říká jim džeksony.)

Normalizační komunisty už ani nenapadlo vytvářet ně-
jaký zvláštní životní styl. „Vzorem a ideálem bylo to, co bylo 
na Západě, to se otevřeně přiznávalo,“ říká Konstantina Hla-
váčková. Pokud jde o džíny, vzdali to skoro úplně. V roce 
1976 se v německém časopise Neues Leben objevila tato pa-
mátná slova: „Oblečení pro den a pro volný čas juniorů si už 
nelze představit bez džínoviny.“ V tomtéž roce vyšly v časo-
pise Vlasta módní fotografie socialistické rodiny v džínách. 
Džíny definitivně pronikly do socialistického tábora.

„Móda je taková, jaká je společnost. Odráží sociální a kul-
turní situaci. Jenže socialistická společnost si oblíbila módu 
z nepřátelského tábora. Byla to vlastně taková permanentní 
ideologická diverze,“ soudí historička Hlaváčková.

Existuje ještě další způsob, jak džíny přispěly k roz-
kladu socialismu. Martin Franc to vysvětluje: „Vždyť to 
každý viděl, že tenhle režim nedokáže udělat džíny a tam-
ten ano. Nedostatek konzumního zboží, nejen džín, ale 
třeba také elektroniky nebo jižního ovoce, to velmi při-
spělo k nespokojenosti lidí.“ Džíny byly též předmětem 
směny a položkou šedé a černé ekonomiky. Zvláště na Jin-
dřichohradecku.

Modrý Vajgar
„Přišel jsem na vietnamskou ubytovnu a donesl jsem dží-
novinu. Jejich tlumočník mi vzal míry a za dva dni jsem si 
přišel pro džíny. Měly knoflíky, nýtky i kožený znak vzadu, 
kde to vzali, to já nevím,“ vzpomíná Jiří Holakovský.

Tato historka se odehrává někdy mezi lety 1986 a 1989. 
V Jindřichově Hradci tehdy bujel svébytný byznys. Tamní 
textilka Jitka byla jediná fabrika v Česku a v přilehlých 
zemích, kde se vyráběla džínovina.

A ne málo: režim zakoupil moderní švýcarské a ital-
ské stroje, na předení, barvení indigem a praní, které 

jely ve dne i v noci. Každý rok tady vyrobili dva tisíce 
kilometrů denimu. Jiří Holakovský tehdy v Jitce praco-
val, tak jako ostatně velká část obyvatelstva, v továrně 
byly dva tisíce zaměstnanců. A všichni měli zvláštní 
zaměstnaneckou výhodu. Mohli si kus džínoviny od-
koupit. Něco málo se prodávalo také v podnikovém 
obchodě naproti fabrice a za tou vzácností sem jezdil 
celý kraj.

Místní si pak šili džíny buď sami doma, nebo je no-
sili na  vietnamskou ubytovnu. Řada z  tehdejších děl-
níků, kteří přišli z komunistického Vietnamu, se usadila 
v Hradci a mají tu dnes obchody. Také v bistru Alka po-
blíž náměstí prodává dodneška pan Vuong Tu. Bojoval 
ve vietnamské válce proti Američanům, přímo z fronty 
se mu povedlo dostat do Československa. Pracoval v Jitce 
jako tlumočník pro vietnamské dělníky a po večerech šil 
pro Čechy americké kalhoty. „Perfektní kalhoty jsem 
uměl,“ vzpomíná. Válku ve Vietnamu Američané nevy-
hráli, ale džínová diverze v Československu byla dove-
dena do zdárného konce. Tou dobou je už nosili všichni: 
rockeři i svazáci a jejich ženy i děti. Možná nikdy komu-
nisté nic tak neprohráli jako svůj boj proti džínám. Až 
pak v roce 1989. X

Článek vyšel v Respektu 33/2009. Od té doby zemřel zpěvák Pa-
vel Bobek (2013) a také  zkrachoval OP Prostějov (2010), továrna 

byla zbourána. Džínové vzpomínky však nevybledly.

„Každý viděl, že tenhle režim nedokáže udělat džíny 
a tamten ano. Nedostatek konzumního zboží, nejen 
džín, to velmi přispělo k nespokojenosti lidí.“
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Příběh o přátelství, které se ocitalo v soukolí velkých dějin. Osudy tří kamarádů a jejich snaha za-
chovat si vedle vzájemného přátelství také čistý štít. Čisté svědomí, je však bude už brzy něco stát.

V následujících letech diktatury, strachu a fízlování se totiž za odvahu a charakter musí platit – a
cena bývá někdy hodně vysoká… Jak se zachovají oni i jejich sousedé z moravské vesnice, až dojde
na lámání chleba?

MALÁ LIDSKÁ DRAMATA NA POZADÍ VELKÝCH DIKTATUR.
DIVADELNÍ POHLED NA 60 LET ČESKÉ HISTORIE.

RS007248
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Nemáme!
V roce 1988 už lidé 
nechtěli být bez  
hezkých věcí
karolína Vrán koVá

Občané, kteří se ve dne a v noci 
střídají na hlídce před Mototech-
nou, aby získali Škodu Favorit. 
Fronty na  toaletní papír, které 
se po požáru v papírnách ve slo-
venském Harmanci ještě pro-
dloužily – problém řešil na svém 
zasedání i ÚV KSČ a vyčlenil de-
vizy na dovoz papíru z Číny a Ra-
kouska. Designový nábytek z ve-
letrhů, který se ale nikdy nezačal 

vyrábět – takže firmy pak musely vracet veletržní me-
daile. Tohle byla realita roku 1988, zatímco spotřebitelé 
chtěli Persil, Milku a video, které znali z výloh rozšiřu-
jící se sítě prodejen Tuzex. 

Frustrace rostla. Chybějící zboží, fronty a shánění ne-
byly nic neobvyklého. „Ono pořád něco nebylo,“ říká 
František Hrubý, od roku 1976 vedoucí Drogerie Brou-
mov. Nedostatek byla jeho realita. Když na prodejnu při-
šlo šest kusů zahraničního „intimspreje“, byl problém, 
aby se podělily aspoň prodavačky. Když do sousední ze-
leniny dodali na Vánoce mandarinky, vyjednal pro své 
zaměstnankyně celou krabici – donesl ji ovšem raději až 
po setmění. A když přivezli prášek na praní a vyprodal 
se během několika hodin, bylo jasné, že další bude až 
za čtrnáct dní.

V roce 1987 ovšem dostal František Hrubý novou práci, 
stal se vedoucím oddělení průmyslového zboží v Jednotě 
v nedalekém Meziměstí. K prodejně přiléhal objemný 
sklad, kde bylo radno udržovat zásoby – bylo jich tu skoro 
stejně jako zboží v obchodě. „V létě se nakupovalo zboží 

na zimu, a naopak – v zimě třeba opalovací krémy, pro-
tože pak by už nebyly,“ vzpomíná.

Osobně jezdil do podniku objednávat zboží – jednou 
měsíčně jej naložila dvanáctsettrojka. Nasedli i vedoucí 
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prodejen z dalších měst a vyrazili směr Nová Paka do vel-
koskladů. Nejsilnější vzpomínka na ty cesty je prý kouř 
z cigaret, který postupně plnil dodávku.  Objednávání 
probíhalo poklidně – vedoucí usedli v kanceláři a pracov-
nice skladů jim položku po položce jmenovaly nabídku 
toho, co je. Zbytek prostě nebyl. „Byl jsem na to zvyklý, 
jako obchodník i jako spotřebitel,“ vzpomíná.

Štrougal a Conan
Ale touha po zboží rostla. Lidové noviny, tehdy ještě ile-
gální, jmenují: videa, osobní počítače, digitální hodinky, 
přístroje pro domácí kutily, módní zboží. Tenhle hlad se 
nevyhnul ani zapadlému Broumovsku. „Jednou za čas při-
šla televize Sharp, ani nebyla moc velká,“ vzpomíná Fran-
tišek Hrubý. Prodala se prý ještě týž den, ačkoli stála dva-
cet jedna tisíc, což byl zhruba pětinásobek měsíční mzdy. 
Totéž v případě kazetového přehrávače Toshiba – „dvojče“ 
za šest tisíc bylo hned pryč.

Další nedostupný artikl byly videopřehrávače. Histo-
rik Tomáš Vilímek našel v zápisu z jednání předsedy vlády 
Lubomíra Štrougala s jeho východoněmeckým kolegou 
Willim Stophem Štrougalův povzdech ohledně videa: 
„Nyní jsou pašovány do země všemi možnými cestami… 
Dováženy jsou přirozeně i kazety s různými programy, 
které nejsou právě dobré. Také pornofilmy. Také se rád 
na ně podívám, ale ideologicky to není v pořádku (smích).“ 

Aby republika nebyla závislá na dovozu a pašerácích, 
od roku 1985 se první socialistické videopřehrávače mon-
tovaly v Tesle Bratislava. V dubnu 1987 pak vznikla akciová 
společnost AVEX, podnik firem TESLA – spotřební elekt-
ronika v Bratislavě a nizozemského Philipsu, jak připomíná 
historik Martin Franz. Pod značkou Avex se vyrobilo ko-
lem sta tisíc videopřehrávačů, podle pamětníků stály 19 ti-
síc korun. Sen dotvářely videokazety Barbar Conan, Rambo 
a Policejní akademie nebo zmíněné porno – na videopřehrá-
vačích Avex prý bylo možné kopírovat všechny kazety bez 
ohledu na zabezpečení. 

Vznikly také první socialistické počítače, nejprve do škol, 
pak i pro domácnosti – počítač Didaktik Gama začalo 
v roce 1987 vyrábět výrobní družstvo Didaktik ve sloven-
ské Skalici.

Dalším příběhem československého socialistického vy-
touženého produktu byla zmíněná Škoda Favorit. Ve Ško-
dovce se nový vůz vyvíjel od roku 1983, a když bylo v rych-
lém termínu třeba vydesignovat karoserii, oslovili zástupci 
ČSSR na autosalonu v Ženevě italského designéra Nuccia 
Bertoneho. Vznikl vůz snů.

V roce 1985 byl dokončen vývoj, v roce 1987 se začala 
první auta vyrábět, v roce 1988 byly už fronty nekonečné – 
Československá televize o nich odvysílala několik pořadů. 

Například reportáž v Auto-moto-revue z Mototechny v Bra-
tislavě: „Ačkoli se neprodal ještě ani jeden kus, lidé si už 
vytvořili vlastní pořadník a nepřetržitě ve dne i v noci se 
střídají před prodejnou,“ hlásí reportér a podrobně si nechá 
popsat propracovaný systém pořadníku a služeb.

Takových relací bylo víc – spotřebitelské problémy se 
staly na konci osmdesátých let předmětem kritiky televiz-
ních novinářů, za práva spotřebitelů se bral například také 
Dikobraz, jehož redaktorkou byla v té době Ida Rozová, 
pozdější šéfka časopisu 
dTEST. Kritizovalo se.

V časopise Domov na-
příklad najdeme článek 
z Brněnských výstavních 
veletrhů o nových mode-
lech nábytku – a o  tom, 
že velká část z nich se ni-
kdy nebude vyrábět. Čes-
koslovenská televize vy-
sílala zprávy o  interních 
nařízeních, podle nichž si 
nikdo nesmí odnést z ob-
chodu víc než dva prášky 
na  praní, o  chybějících 

Videopřehrávače jsou 
pašovány do země všemi možnými  
způsoby. 



104

dámských vložkách, kvůli jejichž 
nedostatku ženy žádaly pracovní 
neschopnost. 

Vidíme otevření Libereckých 
výstavních trhů 19. července 
1989 – sotva se brána otevře, 
dav se dává do běhu. „Myslím, 
že to nabízí obrázek neuspoko-
jivé situace na našem vnitřním 
trhu,“ hodnotí reportér. Anebo 
absurdní happening – fronta 

na martinském trhu v Šumperku. Lidé stojí frontu u za-
tím zavřeného stánku a reportér se ptá, na co vlastně. „Co 
bude, to koupím,“ odpovídá paní.

Hezké věci nejsou
Ani spotřebitelé už nemlčeli. V roce 1987 přišla před-
sedovi ÚV KSČ Miloši Jakešovi stížnost paní Rohlí-
kové: „Víme, že auto pro život není vše, že je důležitější 
mír, klid, zdraví, ale přesto si myslíme, že když si člo-
věk na auto poctivě našetří, tak by měl mít možnost si 
ho také koupit.“

Stížnost cituje historik Tomáš Vilímek v článku Kon-
struktivní kritika, nebo „protistátní štvaní“? v časopise Dě-
jiny a současnost. Podobných byly desítky tisíc: v roce 1987 
přišlo generálnímu tajemníkovi, prezidentovi, ÚV KSČ 
i dalším organizacím 150 tisíc stížností, o třetinu víc než 
v roce 1971.

„Ekonomika se vydala špatným směrem už někdy 
v sedmdesátých letech a dál se to jen zhoršovalo. Někdy 
od roku 1986 se dá mluvit o agonii centrálně plánova-
ného hospodářství,“ říká Vilímek. Ve svých pracích při-
náší řadu důkazů téhle postupné koroze. Snižování kvality 
výrobků, váznoucí inovace. Naprostá dominance dodava-
telů nad odběrateli. Plánování, při němž podniky „skrý-
vají své potenciální rezervy, klamou a předstírají“ – třeba 
když ve škodovce každý měsíc vykazují rozdělané výrobky 
jako hotové. 

To byla běžná praxe v mnoha podnicích. Kontroly 
dále odhalovaly mezery ve  využívání pracovní doby, 
dlouhodobé výpůjčky firemního vybavení zaměstnan-
cům, lidé si v práci zhotovovali předměty pro svou ro-
dinu a známé za použití podnikových strojů a materiálů 
a převážně v pracovní době, což se podle zápisu z kont-
rol setkává s „falešnou solidaritou a smířlivectvím“. Pro 
tento stav mají ekonomové termín „sociální pohodlí“, 
tedy využívání výhod a pseudovýhod, které však v dů-
sledku vedlo ke snižování produktivity a další stagnace 
ekonomiky. K frustraci přispívaly také lepší informace 

ze Západu. „Více se cestovalo, lidé sledovali zahraniční 
televize,“ dodává historik Martin Franz – podle prů-
zkumu z roku 1984 sledovala západní kanály téměř čtvr-
tina obyvatel.

Výsledek byl předvídatelný. Když v roce 1987 proběhlo 
šetření mezi mládeží, padla i otázka: „V jakém společen-
ském zřízení mají mladí lepší možnost koupit pěkné věci?“ 
Čtyřiačtyřicet procent mladých hlasovalo pro kapitalis-
mus, pro socialismus jen 14. Hezké věci nebyly, socialis-
mus skončil. X

Použitá literatura:

Tomáš Vilímek: K příčinám pádu režimu v ČSSR a NDR v roce 1989, in: Oldřich  Tůma 

a Tomáš Vilímek (eds.): Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945; 

Tomáš Vilímek: Kdo řídí – kontroluje!. Podnikový management a úskalí „socialistické kon-

troly“ v československých podnicích v osmdesátých letech 20. století.  

Soudobé dějiny 3 / 2017; 

Tomáš Vilímek: Konstruktivní kritika nebo protistátní štvaní,  

Dějiny a současnost 9/ 2014.

Reklamy vyšly v roce 1988 v časopisech Květy, Domov, Vlasta  

a 100+1 zahraničních zajímavostí.

V jakém společenském zřízení mají lidé možnost 
koupit si hezké věci? V kapitalistickém.
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odmítla jsem přijmout 
tenhle horizont
Se spisovatelkou Magdalénou Platzovou  
o dětství v disidentské rodině, učení se  
demonstrovat, dívčích idolech a lačnosti 
po vzdělání
Magdaleně Platzové bylo v roce 1988 šestnáct let a zažila svou první manifestaci, ale také cestu na Západ. Změny, které se 
ve společnosti děly, a věci, jež se dávaly do pohybu, prožívala nesmírně intenzivně. Jak říká, strašně totiž toužila po svobodě.

kateŘ I na máZ DroVá / foto m I lan jaroŠ

Konec osmdesátých let tě zastihl coby teenagera. Co 
ti naskočí, když se řekne rok 1988?
Tehdy to začalo být zajímavé a docela pestré. Děla 

se spousta věcí – koncertů, výstav – do té doby skoro ne-
myslitelných. V klubu Na Chmelnici, v hotelu Tichý, 
v Deltě... Některé akce dokonce zastřešoval SSM, zřejmě 
v rámci perestrojky. Někdy tou dobou taky vyšly první 
české knížky, které se daly číst. Třeba povídky Alexan-
dry Berkové – ty se, myslím, prodávaly v trafice. Byla jsem 
z toho úplně na větvi. Současnou českou literaturu jsem 
znala jen ze samizdatu nebo z exilových knih, tu ofici-
ální jsem nebrala vůbec vážně. A najednou tu byla knížka 
od mladé české spisovatelky, kterou jsem si mohla koupit 
a která se mi docela líbila. V tom roce jsem taky byla po-
prvé na Západě. A poprvé jsem byla demonstrovat. 

 
Kolik ti bylo?
Šestnáct, chodila jsem do  druháku na  gympl. 

Úplně první velkou demonstraci v srpnu jsem kvůli let-
ním prázdninám propásla. Ale když České děti a další ne-
závislé iniciativy svolaly manifestaci na 28. října k sedm-
desátému výročí vzniku republiky, musela jsem jít.

 
Co rodiče?
No báli se, aby se něco nesemlelo. Já si ale stála 

za svým, tak táta řekl, že půjde se mnou a naučí mě de-
monstrovat. Takže jsme vyrazili.

 
Co tě naučil?
Hlavně jak utíkat. Když se na Staromáku objevily 

obrněné vozy a vodní děla a policajti s bílými přilbami 

a pendreky se dali do pohybu, lidi začali utíkat. Běželi 
jsme s tátou Celetnou a já se chtěla schovat do průchodu, 
ale on mě tahal ven: „Nikdy nesmíš vběhnout do domu, 
do dvora nebo do slepý ulice, odtamtud tě vyberou. Mu-
síš běžet tam, kde je otevřenej prostor.“ Vážně nevím, 
odkud to věděl. Takže jsme vyrazili směrem k Prašné 
bráně a vlevo byl takový podnik, myslím, že se jmenoval 
U Žemle. Tam seděli u dvojky vína Jarda Kořán a Petr 
Kabeš, tak jsme zapadli k nim ( J. Kořán byl překladatel, 
po roce 1989 pražský primátor; P. Kabeš byl básník – pozn. 
red.). To byl pro nás ten den konec demonstrace.  Byla to 
tehdy ještě docela legrace. Opravdu zlomovým zážitkem 
pro mě byl – jako ostatně pro mnohé – takzvaný Palachův 
týden v lednu 1989. Tam už jsem tu tupou policejní bru-
talitu zažila na vlastní kůži a byla jsem taky poprvé za-
tčená, během pouti k Palachovu hrobu do Všetat. Ale to 
předbíhám.

Jsi z disidentské rodiny. Bylo tvoje dětství a dospí-
vání jiné než u „normálních“ spolužáků ze základky 
a gymplu?
Asi bylo, ale dítě bere vždycky jako normální to 

prostředí, v jakém vyrůstá. Rozdílů si začne všímat až 
později. Já a moje sestra jsme odmala považovaly za při-
rozené, že se u nás schází spousta lidí, že se mluví ote-
vřeně o politice i že máma občas chodí na výslechy. Ro-
diče nás školili, co můžeme říkat do telefonu, báli se, že 
je odposlouchávaný. A taky nám vysvětlovali, co máme 
a nemáme říkat, kdyby k nám přišli tajní na domovní pro-
hlídku kvůli samizdatům a knihám z exilu. V základě šlo 
o to, že máme dělat blbé, a pokud možno se s nimi vůbec 
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maGDalÉna PlatZoVá(1972)

novinářka a  spisovatelka, autorka románů  

Aaronův skok a  Anarchista. její poslední kniha 

Druhá strana ticha vyšla letos v létě v nakladatel-

ství Paperjam. Žije v lyonu.
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nebavit. Hlavně se je nemáme snažit přechytračit, něco si 
vymýšlet. Naštěstí k tomu nikdy nedošlo. Ale je fakt, že 
naši se před námi nikdy nepřetvařovali, vysvětlovali nám, 
jak se věci mají. Nějak důvěřovali našemu smyslu pro ne-
bezpečí a nechtěli, aby nás režim zkazil.

Co okolí a škola?
Nechápala jsem, jak je možné, že moji spolužáci 

nevědí nic o tom, co se stalo v roce 1968. Pro nás byla 
ruská okupace naprosto základní událost – skoro mytická. 
Nebo že nikdy neslyšeli o Chartě 77, o Václavu Havlovi. 
To byla součást mého světa. Pamatuju si taky, že jsem se 
styděla, když se ve škole ptali, co dělají rodiče a já musela 
odpovídat, že máma (spisovatelka a novinářka Eda Kris-
eová – pozn. red.) je v domácnosti. Vypadalo to, že je ně-
jaká hloupá nebo líná. Takže jsem pak tajně spolužákům 
vykládala, že máma ve skutečnosti píše a že je na indexu. 
Nevěděla jsem, co to je „být na indexu“, ale znělo to dost 
dobře. 

 
Když se tě přece jen zeptali, co to je být na indexu, 
cos odpovídala?
Myslím, že se neptali, dětem tajuplnost nevadí. 

Nebo jsem jim řekla, že máma nemůže publikovat, což 
bylo jasnější, i když pro moje znormalizované spolužáky 
asi také nepochopitelné. S nimi většinou rodiče o ničem 
nemluvili – pro jistotu. Mámě ruská okupace a norma-

lizace zničila úspěšně našlápnutou novinářskou kariéru. 
Nemohla pak dělat svoji profesi a byla odevšad vyha-
zovaná. Tehdy začala psát beletrii a publikovat v  sa-
mizdatu. Chartu ale nikdy nepodepsala, možná proto, 
že táta byl na volné noze, dělal dokumenty pro Čes-
kou televizi, občas Televizní klub mladých nebo Studio 
kamarád. Živil nás tím, ale jeho práce vždycky visela 
na vlásku, mohli mu ji dát a nemuseli. Zvlášť když od-
mítl členství v KSČ. Jako manžel chartistky by měl při-
rozeně s televizí utrum. Taky asi chtěla, abychom přece 
jen se sestrou něco vystudovaly. Sestra se zázrakem do-
stala na medicínu a  já nakonec na gympl – i když až 
po druhém odvolání a na přímluvu strýce, který znal 
nějakého papaláše na Národním výboru.

Nebylo to spíš proto, že se blížil konec osmdesátých 
let a nastávalo uvolnění i díky perestrojce?
Myslím, že to s uvolněním poměrů nesouviselo, 

režim ještě pořád mohl, komukoli zavařit, když chtěl,  
a taky to dělal. Na jednu stranu povoloval a na druhou 
přitvrdil, pěkně to popsal Petr Placák v knize Fízl. Podle 
mého názoru bylo hranicí opravdu to, že rodiče nepode-
psali Chartu. Proto jsme nebyli tolik perzekvovaní. 

Bála ses o mámu, když musela k výslechu?
Když se objevila obsílka s předvoláním, zavládla 

u nás vždycky velká nervozita, na to si dobře pamatuju, 
i jako malá jsem to intuitivně vnímala. Nejvíc jsme se sa-
mozřejmě báli, aby si ji tam nenechali. 

Dneska je tendence označovat disidentství jako ur-
čité elitářství. Čím to, že tahle osobní i občanská sta-
tečnost je zpochybňována?
Podle mě to souvisí se snahou o rozštěpení společ-

nosti, na které se už mnoho let pracuje. Je tu snaha nejen 
rehabilitovat, ale dokonce idealizovat minulý režim, tudíž 
je nutné co nejvíc pošpinit a umenšit ty, kteří proti němu 
bojovali. Je třeba podívat se, kdo a jakým způsobem ta-
kové věci šíří a co z toho má. A vědomě tomu nepomáhat, 
například zveřejňováním drbů. 

Co máš na mysli?
Například knihu vzpomínek paní Vodňanské. 

Řeči o tom, jak se disidenti měli dobře, samý mejdan 
a peníze ze Západu, jsou nesmysl. Většina těch lidí ně-
kde uklízela, dělala noční hlídače nebo topiče nebo myla 
výlohy. Po revoluci pak nedostali ani normální důchod, 
na rozdíl od vysloužilých funkcionářů, kteří měli za ko-
munistů velké platy. Takový Jirous neměl ve stáří nic. 
Nebo Alexandr Kliment, Josef Hiršal a další. Pěkná 
ostuda. 

Bod obratu
A bylo na té době něco pěkného podle tebe?
Že všechno, k čemu jsme se nějak dostali, ať to 

byla literatura nebo hudba či informace ze zahraničí, jsme 
vnímali hrozně intenzivně. Všechno mělo zásadní vý-
znam. A žili jsme ve společenství zajímavých lidí, které 
se po revoluci bohužel rozpadlo. Všechny jsem je obdi-
vovala, nejvíce Havla. Ale v těch šestnácti sedmnácti pro 
mě byli nejdůležitější o pár let starší kluci: Jáchym To-
pol, jeho bratr Filip a nejvíc asi Petr Placák. To byl můj 
totální idol. 

 
V čem?
Byl statečný a hrdý, šel s režimem do otevřené kon-

frontace. A navíc mi připadal krásný. Skutečný český král. 
 
Copak tvoje máma nebyla statečná?
Byla, ale v těch šestnácti jsem si přirozeně víc ce-

nila kluků. Byli to hrdinové. Pamatuju si, že když jsem šla 
párkrát na Klamovku, kde se tahle parta scházela, měla 
o mě máma docela starost. 

 
Že tě zavřou?

Spolužákům jsem vykládala, že máma ve skutečnosti 
píše a že je na indexu. Nevěděla jsem, co to je „být 
na indexu“, ale znělo to dost dobře.
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To ani ne, spíš aby mě někdo nesvedl (smích). Ale 
myslím, že vyjma pochopitelné obavy matky o dceru byla 
ráda, že se s těmi lidmi stýkám, vážila si jich a věděla, že 
se od nich můžu něco naučit. Ve třeťáku jsem taky psala 
seminární práci o českém undergroundu. Měli jsme docela 
osvíceného profesora Nezkusila, který nebyl proti. Ostatně 
i na školní besídku v zimě 1988 jsem s naší třídou nacvi-
čila pásmo z básní zakázaného Ivana Wernische. I když 
naši mě varovali; mysleli, že mi to neprojde. 

 
A prošlo?
Ano, dokonce jsem dostala pochvalu od ředitelky. 

Byla to dost velká komunistka, pamatuju si, jak si mě 
v lednu 1989 poté, co mě zatkli ve Všetatech a poslali hlá-
šení do školy, zavolala do ředitelny. Chtěla mě přesvěd-
čit, že vlastně ani nevím, proč jsem do Všetat jela, že jsem 
zmanipulovaná a tak dále. Obvyká strategie. Když jsem jí 
na to řekla, že pro mě je Palach hrdina, protože se oběto-
val pro pravdu a že si za tím stojím, neměla na to co říct. 
Tihle lidé si s tou dobou vůbec nevěděli rady; v novinách 
se sice mluvilo o perestrojce a glasnosti a dialogu, ale ne-
přicházel žádný rozkaz shora a oni nevěděli, jak reagovat, 
co povolit a co zakázat. Takže v tom zmatku se dalo občas 
něco někam vpašovat. I ten nápad se seminárkou o českém 
undergroundu mi kupodivu taky prošel. Dlouho jsem tím 
opravdu žila, chodila za lidmi, vyptávala se, půjčovala si 
samizdaty, antologie, sborníky. Hodně mi toho poradil 
a půjčil Andrej Stankovič a taky Jáchym Topol. 

 
A dokončilas ji? 
Ano, dokončila. Dokonce si po revoluci seminárku 

ode mě profesor Nezkusil vyžádal, že podle ní bude učit. 
 
Jak sis v té době představovala svoji budoucnost?
Vždycky mě zajímala literatura, filozofie, dějepis. 

Ale studovat za komoušů tyhle obory nedávalo smysl. 
Ani by mě tam nevzali. Mojí velkou vášní bylo také di-
vadlo, režie a herectví. Pro ně jsem se nakonec, asi v těch 
šestnácti, rozhodla. Můj kmotr Sergej Machonin, diva-
delní kritik, mě poslal k herečce Janě Březinové, aby se 
mnou pracovala. Tvrdili, že mám talent. Jana Březinová 
mne seznámila s Doubravkou Svobodovou, hrála jsem 
pak v jejím divadelním souboru několik let. DAMU byla 
tehdy poměrně apolitická a jeviště mi připadalo skuteč-
nější a svobodnější než to, v čem jsme žili. Po revoluci 
ale moje hraní najednou přestalo dávat smysl. Pamatuju 
si, že když padl v listopadu 1989 režim, jeden z prvních 
euforických pocitů byl, že teď konečně bude mít smysl 
se učit. Do té doby jsme žili v takovém schizofrenním 
pocitu nesmyslnosti, v zemi obehnané ostnatým drátem 
– to, co bylo opravdu důležité, zůstávalo pod povrchem, 
skryté. 

 
Nepřemýšlela jsi o tom, že emigruješ, až to půjde?
V roce 1988 komunisté, kteří se potýkali s nedo-

statkem deviz, povolili, že pokud si člověk založí de-
vizový účet a složí na něm nějaké peníze, může dostat 

výjezdní doložku. Měla jsem pratetu v Anglii, která ne-
směla do Československa, protože jí po emigraci v roce 
1949 zkonfiskovali majetek a ona odmítla podepsat, že 
s tím souhlasí. Ta mi poslala pozvání a složila za mě 
peníze, takže jsem mohla o letních prázdninách vyces-
tovat. To byl bod obratu. Najednou jsem viděla Česko-
slovensko zvenku se všemi zátarasy, strážními věžemi, 
pohraničníky, s celou tou ubohostí. Když jsem se pak 
vrátila, už nikdy jsem nebyla schopná se toho pohledu 
zbavit, přijmout ten omezený horizont. Strašně jsem tou-
žila po svobodě, úplně jsem z  toho šílela. Můj deník 
z té doby je toho plný. Ale o emigraci do zahraničí jsem 
vážně nepřemýšlela, všechno důležité a všechno, o co 
šlo, bylo tady. 

 
Z Československa jsi ale záhy po listopadu nako-
nec odjela.
Ano, po maturitě jsem odešla studovat do Ame-

riky a pak ještě na rok do Británie. I potom jsem vždycky 
byla jednou nohou venku. Teď znovu žiju v cizině, již de-
sátým rokem. Ale to už s tím nesouvisí. Tehdy, po pádu 
komunismu, jsem si hlavně uvědomovala, že se chci učit 
a že musím ven. Dodnes si vybavuju ten pocit intelek-
tuální lačnosti podobný fyzickému pocitu hladu. A s ja-
kou radostí a vděkem jsem hltala všechno, co se mi na-
bízelo. X 
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P
Připomínalo to obrovské hejno havranů, které se ná-
hle a k údivu všech sneslo z nebe na zem. V pražském 
Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (dnešní Výstavi-
ště) sice stále ještě probíhala Matějská pouť, ten den se 
však o kolotoče nikdo nezajímal. Ke zdejší sportovní hale 
mířily tisíce mladých lidí – a všichni oblečení v černé. 
Nemohli si tehdy po sociálních sítích ani jinak dát vě-
dět, jak se obléknout, ale ani nemuseli. Černé lesklé ko-
žené bundy, pláště, barety, černé punčochy, lak na nehty 
i rtěnka a podholené postpunkové účesy.

Černou si ten den neoblékli pouze početní uniformo-
vaní policisté s nervózními psy na vodítkách, obsluha 
vodního děla připravená rozhánět dav a příslušníci StB 
v civilu, kteří si fotili hloučky návštěvníků sedících před 
halou. Napětí, že může dojít ke střetu výstřední mlá-
deže s policejními složkami, bylo cítit ve vzduchu, ale 
převažovala euforie z koncertu, který měl za pár desítek 
minut začít. Byl pátek 11. března 1988 a do Prahy, která 
za dobu normalizace nespatřila jedinou západní kapelu 
na vrcholu sil, přijeli Depeche Mode.

„Bylo hnusně, lezavo, snad i pršelo, ale to vůbec ni-
komu nevadilo,“ vzpomíná na ten den textař a prezident-
ský kandidát Michal Horáček, který tehdy působil jako 
novinář v kulturní redakci časopisu Mladý svět. Otázku, 
proč k nám nejezdí žádné světové kapely, když v soused-

ním Polsku i Maďarsku běžně vystupují, si tehdy vzal 
za svou – a právě Depeche Mode onu záklopku kulturní 
izolace prorazili. „Bylo to úžasné a památné. Ten koncert 
měl obrovský politický význam. Šlo o demonstraci síly 
nové generace, která jako by prohlásila: Tohle, soudruzi, 
chceme! A i když jste nám to dát nechtěli, nakonec jste 
museli,“ popisuje Horáček přelomový význam události, 
na niž účastníci do dnešních dnů vzpomínají. Zrodila se 
tu vzájemná oddanost a pouta, která jsou pevná do dneš-
ních dnů: Depeche Mode se snažili na svých turné Prahu 
nebrat zkrátka.

Když hudební časopis Filter v roce 2007 sestavoval že-
bříček nejpamátnějších domácích koncertů, umístil tu-
zemskou premiéru Depeche Mode na první místo. Ne 
náhodou. O to víc, že nešlo jen o milník politický. Vztah 
Depeche Mode se zdejším publikem byl a je naprosto 
unikátní – a má širší kulturní rozměr. Žádná jiná zá-
padní kapela se mezi fanoušky v bývalém východním 
bloku netěšila tak výsadnímu postavení jako oni. Měli 
tu svou vlastní subkulturu – depešáky u nás, depešisty 
v Sovětském svazu. Zároveň žádná jiná kapela nebyla tak 
odhodlaná se za železnou oponu vypravit a hrát pro ně.

„Bylo to, jako by najednou sestoupili z  plakátů 
na zdích a obživli,“ poznamenal o koncertě Depeche 
Mode ve východním Berlíně mládežnický tisk. Tohle 

černá oslava  
po černém dni
Pražská premiéra Depeche 
Mode ukázala sílu i nálady 
mladé generace
PaVe l tu r e k

Žádná jiná kapela se ve východním bloku netěšila 
tak výsadnímu postavení. A žádná jiná nebyla tak 
odhodlaná se za železnou oponu vypravit.
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tvrzení platilo beze zbytku pro všechny země regionu 
včetně Československa, kde sice teenageři a dvacátníci 
o existenci moderní západní popkultury moc dobře vě-
děli, znali ji z kopírovaných kazet i z načerno chyta-
ného zahraničního rozhlasu, ale netroufali si pomýšlet 
na to, že by něco z ní mohlo byť jen na chvíli pronik-
nout do normalizační reality. Z rádia i televize ten rok 
zněly rozjuchané písně Michala Davida a Sagvana To-
fiho a černá rozhodně nebyla barva, kterou by si režim 
představoval jako vhodný odstín pro mladého člověka. 

Máme promyšlenou politiku
Peter Gabriel, Queen, Genesis, Iron Maiden. Obří kon-
certy, které se v druhé půli osmdesátých let odehrály 
v Budapešti, lákaly i fanoušky z Československa – pře-
devším proto, že k nám nikdo nejezdil. „Jako redakto-
rovi kulturní rubriky mi přišlo správné se na ty koncerty 
vypravit. Pak ale následovala logická otázka: Proč se ne-
pořádají také u nás?“ rekapituluje Horáček důvody, proč 
do jeho článků začalo stále více prosakovat téma, že tu 
není na co chodit, a když už nějaká kapela ze Západu 
přijede, je většinou za zenitem kariéry – jako například 
rockeři Uriah Heep, kteří se v roce 1987 objevili v Ost-
ravě a Hradci Králové. Horáčkovy rozhovory s organizá-
tory z Pragokoncertu zahrály na citlivou strunu. Ukázalo 
se, že mezi mladými čtenáři je po živé hudbě ze zahra-
ničí obrovský hlad a do redakce začaly chodit souhlasné 

dopisy. „Netrvalo ani týden a byl jich plný prádelní koš,“ 
vybavuje si Horáček masovou podporu, která zároveň 
ilustrovala náladu přestavby, kdy bylo možné přijít s kri-
tikou v jistých mantinelech. 

Klíčovou roli v hudební zkostnatělosti Českosloven-
ska hrála právě agentura Pragokoncert. Nejenže zastu-
povala nejpopulárnější umělce v zemi jako Karla Gotta 
nebo Helenu Vondráčkovou a měla výhradní právo do-
mlouvat jejich koncerty v zahraničí, což byl vítaný pří-
sun cizích měn do státní kasy. Také jako jediná mohla 
organizovat vystoupení zahraničních skupin u nás – a to 
už taková priorita nebyla kvůli jejich honorářům. Neo-
mezeným vládcem tohoto molochu byl po celou normali-
zaci František Hrabal: člověk, který rozhodoval o karié-
rách zpěváků a zpěvaček a krátce po svém nástupu v roce 
1970 figuroval ve vykonstruovaném skandálu s podvr-
ženými pornofotkami, které měly zdiskreditovat Martu 
Kubišovou.

Tlak čtenáři oblíbeného a do jisté míry chráněného 
Mladého světa, který vedla šéfredaktorka Olga Čermá-
ková, manželka šéfa Federálního úřadu pro tisk a infor-
mace – jinými slovy hlavního cenzora v zemi –, nemohl 
Pragokoncert úplně ignorovat. Vše vyústilo ve společnou 

bizarní schůzku kritika s kritizovaným, Horáčka s Hra-
balem. „Co přesně jsme si říkali, si už nevybavuji. Proč 
nevozí zahraniční kapely, nevysvětloval, pouze opako-
val, že mají promyšlenou politiku,“ matně shrnuje Horá-
ček setkání, po němž se Pragokoncert zaplavený dalšími 
a dalšími dopisy začal nesměle poohlížet, čím by česko-
slovenskou mládež uspokojil. A k triumfálnímu úlovku 
přišel jako slepý k houslím.

„Všechno začalo vlastně tím, že manažer, který nám 
přislíbil účast Chrise Normana na loňském Intertalentu, 
nesplnil smlouvu. Nepřijel, prý pro onemocnění,“ svě-
řuje Jan Posejpal, náměstek Pragokoncertu, v dobovém 
rozhovoru pro Mladou frontu. Vtip byl ale v tom, že 
onen manažer měl v portfoliu kromě nijak neurážejícího 
folkrockového zpěváka z kapely Smokie i zcela trendo-
vou hvězdnou čtveřici Depeche Mode – a tu nabídl jako 
kompenzaci za Normana.

Seš nahoře a já pod tebou
Hudba Depeche Mode v socialistickém Československu 
spojovala davy. Poskytovala celé jedné subkultuře únik 
z šedé normalizační reality. Depeche Mode přicházeli 
s temnotou, elegancí, romantismem, industriálním zvu-
kem, uměli pojmenovat pocit vyděděnosti. V tom všem 
se obrovská skupina mladých lidí za železnou oponou 
poznávala. A podobně se fascinace kapely východním 
blokem datuje už do raných osmdesátých let. 

Vždy se sem chtěli vypravit a tato touha zesílila, když 
se čtveřice z britského provinčního městečka Basildon 
vydala v roce 1983 poprvé do berlínských nahrávacích 
studií Hansa. Sály, kde se dařilo převážně německým 
šlágrům, proslavili na sklonku sedmdesátých let dva vý-
jimeční návštěvníci. David Bowie tu natočil své Heroes 
a Iggy Pop zase Lust for Life – umělecky nejvíce ceněná 
alba svých kariér. Depeche Mode toužili jít v jejich sto-
pách. 

Náladu studií Hansa určovalo mimo jiné i to, že se 
nacházela na dohled od berlínské zdi, z oken bylo vidět 
do východního Berlína i na strážní věže s pohraničníky 
a samopaly připravenými ke střelbě. Atmosféra střetu 
dvou světů tu byla přímo hmatatelná. A tak jako oby-
vatelé Východu toužili přelézt zeď na Západ, mnozí zá-
paďáci nemohli potlačit zvědavost, jak to vlastně tam 
na druhé straně vypadá. Obzvlášť v případě Depeche 
Mode, kteří se pro mnohé ve  své estetice inspirovali 
u ruských modernistů, ale také se zajímali o průmyslo-
vou mašinerii, již východní blok vzýval.

V červenci 1985 tak došlo k tomu, že Depeche Mode 
na svém turné k desce Some Great Reward poprvé zahráli 
v Budapešti a Varšavě. Nevěděli pořádně, co mají čekat, 

Do akce bylo v den koncertu nasazeno 422 
příslušníků Veřejné bezpečnosti a StB plus 60 
specialistů z armády.
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protože jejich alba se v těchto zemích oficiálně neprodá-
vala. Neslibovali si ani výdělek, protože z Polska i Ma-
ďarska bylo zakázáno vyvážet peníze. Tratili na tom, ale 
šlo o výpravu za poznáním, a to bylo ohromující.

Zjistili, že tu mají zástupy oddaných fanoušků, kteří 
jsou schopní je pronásledovat na každém kroku. Při pro-
cházkách ulicemi nebo jízdě MHD budili okamžitý po-
prask. Východní Evropa uctívala Depeche Mode více než 
domovská Británie. Pochopili spřízněnost, jaké se netěšila 
žádná jiná kapela. Obdiv mladých lidí k Depeche Mode 
v této části světa a v tomto historickém období nemá srov-
nání. Zkoumá jej mnoho novinářských textů, dokumen-
tárních filmů i  akademických studií, ale nemá jedno-
značné vysvětlení, na němž by se všichni shodli.

Depeche Mode zachycovali samotu, odcizení i hledání 
duchovních hodnot v industriálním věku. Nabízeli takřka 

náboženské zážitky mší a shromáždění, provokovali gen-
derovou neurčitostí, to vše s hudbou, která vznikala po-
mocí samplů zachycujících třeba zvuky kovových trubek 
drnčících o vlnitý plech. Klip ke skladbě People Are Pe-
ople přinesl černobílé záběry bitevních křižníků i vojen-
ských přehlídek na Rudém náměstí, ale jízlivě, nechápavě 
a bez podtextu propagandy, na který byli obyvatelé socia-
listického bloku zvyklí. Měli pocit, že jim Depeche Mode 
rozumějí, že mluví o jejich realitě. Skladby jako Master 
and Servant hovořily o dominanci či sadomasochistickém 
vztahu utiskovatelů a utlačovaných: „Je to stejné jako v ži-
votě, tahle hra mezi prostěradly, kdy ty seš nahoře a já pod 
tebou. Zapomeň na veškerou rovnoprávnost.“ 

To se zdálo být trefné podobenství i pro vystižení 
pozdní normalizace. Významné symboliky černé barvy 
si všímá i výstižná dobová recenze koncertu ze sami-
zdatových Voknovin, kde se píše, že „je ostatně chápána 
na rozdíl od všední šedé jako barva života – ovšem ži-
vota v moderním civilizovaném velkoměstě“. Neméně 
důležitý faktor pro popularitu byl technologický. V pro-
středí kopírovaných kazet to byla elektronická hudba, 
která tolik neztrácela na zvukové kvalitě při opětov-
ném nahrávání, tím pádem měla šanci zasáhnout větší 
publikum. 

Depeche Mode mnohé z  toho při své první cestě 
za železnou oponu pochopili a bylo jasné, že se budou 

chtít vrátit. Na turné k desce příhodně nazvané Music for 
the Masses zařadili opět Budapešť, nově východní Ber-
lín – a díky odpadlému Chrisi Normanovi též i Prahu. 
Ve všech zemích bylo setkání s Depeche Mode zážitkem 
srovnatelným s tím, jako by posluchače někdo na dvě ho-
diny teleportoval na Západ, a do dnešních dnů si je při-
pomíná polský i německý tisk.

Mimořádně mimořádné
„Přišel jsem ze školy, hodil tašku do kouta. Převlékl 
jsem se do černého oblečení, nandal na něj placky a vy-
razil jsem,“ vzpomíná na onen pátek tehdejší žák matu-
ritního ročníku Pavel Strnad – dnes šéf úspěšné filmové 
produkční společnosti Negativ, která stojí za filmy jako 
Prezident Blaník, Alois Nebel nebo Venkovský učitel.

Byl jedním z oněch 13 tisíc šťastlivců, kterým se po-
dařilo sehnat vstupenku na událost, kterou Pragokon-
cert vůbec nemusel propagovat. Agentura si totiž neu-
vědomovala, jaký fenomén Depeche Mode představují. 
Sotva se informace dostala na konci ledna do oběhu, za-
plavilo agenturu na 90 tisíc žádostí o lístky a začalo být 
jasné, že ani nebude třeba tisknout letáky a plakáty. Pro-
dávat se začalo 1. března. „Ani si nepamatuji, že bych 
stál frontu, spíš mi bylo líto těch peněz, protože 150 

korun byla obrovská suma,“ říká Strnad. A po krátké 
odmlce dodává: „Mohl jsi za ni mít 60 piv – celý sud.“ 
K Depeche Mode se dostal ve čtrnácti přes singl People 
Are People, který se po škole šířil na kazetách: chytil 
ho industriální zvuk, pak mu učarovala jejich image. 
Když uviděl jejich fotky v dovezeném časopise Bravo, 
pochopil, že vypadají jinak než ostatní. „Byli temní, 
černí, byl to naprostý opak zdejší popové rozjásanosti,“ 
vzpomíná na impulzy, které stály na počátku etapy jeho 
„depešáckého“ dospívání. Završil ho právě na pražském 
koncertě, pak už ho začaly zajímat jiné kapely, napří-
klad The Cure.

Než dostal občanku, pravidelně se vydával na disko-
téku Vlasta poblíž pražského koupaliště Džbán, kde se 
jednou za pár týdnů konaly depešácké diskotéky. „Nej-
hezčí pak bylo, když jsme po skončení všichni v černém 
– v partě – nastoupili na konečné u Šárky do tramvaje, 
jeli do centra a zpívali jejich skladby na celý vagon,“ do-
kládá Strnad schopnost hudby Depeche Mode soustředit 
kolem sebe oddanou komunitu. Ta se v plné síle zjevila 
na počátku března v Parku kultury a represivní složky 
tomu přihlížely s obavami. Nikdy předtím se jich to-
lik pohromadě nesrotilo. Symbolizovali generační střet 
umocněný démonizací subkultur, o nichž se v tisku mlu-
vilo jako o deklasovaných živlech a zdrogovaných šílen-
cích s řetězy.

Setkání s Depeche Mode bylo zážitkem 
srovnatelným s tím, jako by posluchače na dvě 
hodiny někdo teleportoval na Západ.
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Nervozitu bezpečnostních složek umocňovala rela-
tivně čerstvá zkušenost ze září 1987 z Mírového kon-
certu Olofa Palmeho v plzeňském Lochotíně. Na dra-
maturgicky zcela nesmyslně připraveném minifestivalu 
měli vedle německých punkových Die Toten Hosen 
a  Einstürzende Neubauten vystupovat ještě Michal 
David a Stromboli. Příznivci Die Toten Hosen ovšem 
hvězdu normalizačního popu logicky neakceptovali 
a začali po Michalu Davidovi házet, co jim přišlo pod 
ruku – od kamenů po gumový granát. Ve finále zasa-
hovala policie, která mnohé fanoušky zadržela, per-
lustrovala a Neubauten eskortovala na hranice, aniž si 
zahráli.

Všichni trnuli, aby na Depeche Mode nedošlo k po-
dobné mele, a bezpečnostní opatření pro ten večer byla 
slovy dobového tisku „mimořádně mimořádná“. Nikdo 
neměl zkušenost, co znamená pořádat velký koncert. Po-
dle situační zprávy z archivů Veřejné bezpečnosti bylo 
nasazeno 422 příslušníků Veřejné bezpečnosti a StB, 
k tomu 50 příslušníků vojenského Pohotovostního pluku, 
10 členů specialistů z odboru zvláštního určení a ještě 
psovodi. „Bylo to zvláštní,“ popisuje nepříjemné pocity 
Strnad. „Byl jsem jedničkář z matematického gymnázia, 
nepřipadal jsem si jako hrozba.“

Uvnitř haly a  s  osmou hodinou ale napětí opadlo 
a v oparu umělého kouře došlo k něčemu jako zázrak. 
Ze zvukové aparatury, jakou tu do té doby nikdo neviděl, 
se rozezněly tóny intra Pimpf a s prvními verši skladby 

Behind the Wheel začala celá hala společně se svými 
idoly zpívat každičké slovo. V zemi, kde žádná jejich na-
hrávka legálně nevyšla, natož aby státní televize a roz-
hlas vysílaly jejich písně. Černý trh, burzy desek i kopí-
rování z kazety na kazetu vykonaly své.

Před československým publikem se zhmotnilo vše, co 
dobře znalo a dokázalo si všemožnými informačními ka-
nály obstarat, ale nikdy nedoufalo, že své hvězdy spatří 
na vlastní oči. Slova skladby Black Celebration, která 
zazněla v půli večera, jako by shrnula celý historický vý-
znam tohoto setkání: „Pojďme si dnes večer udělat čer-
nou oslavu, abychom oslavili fakt, že jsme se protloukli 
dalším černým dnem.“ Depeche Mode hráli něco přes 
hodinu a půl, před desátou bylo po všem. Sportovní halu 
opouštěly poslední hloučky, postavy v černém se roz-
cházely za přihlížení Veřejné bezpečnosti a pomalu je 
polykala noc.

„Přišlo mi to jako obrovská chyba v systému. Jak se 
mohlo stát, že tuhle kapelu přiveze státní agentura?“ shr-
nuje prožitky z večera Strnad. Nedošlo k žádnému inci-
dentu, jehož se vládnoucí normalizační generace obávala. 
„Zavládl optimismus,“ hodnotí zpětně Horáček. „Mladí 
lidé si pochutnali, dopadlo to dobře. Tak co? Už nebyly 
argumenty proti.“ Stalo se něco historicky přelomového; 
něco, co dlouhé roky nebylo myslitelné, ale vyjádřeno 
jednou větou to vlastně bylo velmi prosté: v Praze se 
právě odehrál první skutečně velký koncert zahraniční 
kapely. X
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Vždycky jsem byla 
divoká holka
Se zpěvačkou a herečkou Monikou Načevou 
o plotech zbořených ruskými tanky, o tom, že 
Brno byla dobrá škola, a o nepříteli, který není 
vidět
Monika Načeva je tak trochu nepředvídatelná. S oblibou dělá věci jinak, než se od ní v životě očekává a taky než je v její branži 
zvykem – neubírá se vyšlapanými cestami, naopak nebojí se zkoušet stále nové věci. Řídí se přitom instinktem a daří jí spojo-
vat zdánlivě nespojitelné, třeba právě teď v koncertním projektu Spolu, na kterém se sešly s Ivou Bittovou a Lenkou Dusilovou. 
Možná k tomu přispěly i odlišné světy dětství a mládí, prožité na českém maloměstě a v bulharských horách.

kateŘ I na máZ DroVá / foto matěj stránský 

Když se sejdou tři výrazné hudební umělkyně – Mo-
nika Načeva, Iva Bittová a Lenka Dusilová – na jed-
nom pódiu, není jim tam těsno? 
Právě naopak, dobře se doplňujeme. Každá jsme 

paličatá po svém a každá jinak mapujeme a cítíme hudbu, 
kdy pro mě je třeba na prvním místě slovo; nemůžu zpívat 
bez silných textů, proto pracuji s básněmi třeba Jáchyma 
Topola a Pavla Zajíčka.

Paličatost a chuť spojovat nespojitelné – kde se to 
v tobě vzalo?
Určitě to souvisí s mým dětstvím a dospíváním, 

které jsem prožila na  takovém klasickém maloměstě, 
v Chocni ve východních Čechách. Za socialismu to byla 
šedá zóna, kde nikdo nevybočoval, absolutně nic se tam 
nedělo a nikdo nic zajímavého nedělal. 

Nepocházím z žádné intelektuálské rodiny, rodiče 
pracovali v dělnických profesích, a třeba o politice nebo 

o umění se u nás nemluvilo. Spíš bylo pořád úplné ticho. 
Spoustu času jsem ale zažila s dědou, za kterým jsem jez-
dila o prázdninách. Pásl ovce, salaš měl v pohoří Vitoša, 
můj táta totiž pochází z Bulharska. Takže to byly nejspíš 
tyhle odlišné světy, které mě ovlivnily.

Jak se tvůj otec ocitl v Československu?
V   rámci socialistických spřátelených států ho 

z Bulharska vyslali, aby se coby dělník zaučil v ČKD. No 
a na nějakém odpoledním tanečním čaji se pak poznal 
s mojí mámou a někdy v pětašedesátém se vzali.

Kam jsi chodila na střední?
Do Vysokého Mýta, asi deset kiláků od Chocně, 

což je město, jehož celou jednu třetinu zabrali po okupaci 
v roce 1968 ruští vojáci, měli tam obrovská kasárna. Vojáci 
mívali každý měsíc velké cvičení a pamatuji si, že vždycky 
lidem pobořili tanky ploty, měsíc co měsíc se to opako-
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valo. Vždycky mi přišlo hrozně divný, že se proti tomu 
nikdo neozval, že lidi svěsili hlavy a mlčeli.

Když jste měli ruské okupanty hned vedle gymplu, 
bavili jste se ve škole se spolužáky o politice?
Nebavili. Třeba když nastala Gorbačovova pere-

strojka a najednou se všude objevoval v televizi a novinách 
chlap s mapou na čele, nikoho to nezajímalo. A vlastně 
ani mě politika nezajímala – jak jsem říkala, doma jsme 
se o ní nebavili, ve škole také ne a kolem školy chodili 
lidi se svěšenými hlavami, když jim Rusáci zbořili ploty...

Nicméně už na střední jsi začala vybočovat z pro-
středí, kde normální bylo nevybočovat. To tě přece 
jen někdo ovlivnil?
Myslím, že každý mladý člověk v šestnácti sedm-

nácti začne vybočovat, chce se vymezit vůči rodičům, být 
jejich pravým opakem. Byla jsem docela divoká holka a lá-
kalo mě prožít něco dobrodružnějšího, než co mi mohlo 
nabídnout maloměsto.  

Odmala jsem tíhla k divadlu a umění vůbec a vě-
děla jsem, že to je svět, kde se dá život prožít jinak, svo-
bodněji. Což mě samozřejmě táhlo z Chocně jinam – zá-
konitě do Prahy, kde jsem měla pocit, že se něco děje. 
Někdy v šestnácti a později čím dál víc jsem tam začala 
jezdit do divadel, na výstavy, na koncerty. A návraty byly 
čím dál těžší.

Co na to rodiče? Bavili jste se o tom, co jsi v Praze 
viděla, zažila?
Ani ne, u nás se vedly takové ty obyčejné řeči, třeba 

co se bude vařit. Až když začala revoluce, chtěla máma 
pořád vědět, kde jsem, protože – hlavně na malém městě 
– byli všichni hrozně vyděšení, co se děje.

Na druhou stranu musím ocenit, že rodiče mě sice 
nikam nesměrovali, ale také k ničemu nenutili a nechali mi 
volné pole působnosti. Na všechno jsem si musela tak ně-
jak přijít sama, odspodu, což nakonec nebylo vůbec špatné.

Kdy jsi Choceň opustila?
Ono to odcházení bylo spíš takové pomalé, neu-

dálo se najednou. Asi jsem musela počkat, než dospěju. 

Kdysi jsi řekla, že tohle pozvolné odcházení bys při-
rovnala k „hledání mentálních rodičů“. Našla jsi je?
Po maturitě jsem to dvakrát zkoušela na DAMU, 

ale bez úspěchu. Dodnes mám před očima v čele přijí-
mací komise sedícího pana Přeučila v roláku, evidentně 
jsem se mu nelíbila.

Byla jsem z toho strašně zklamaná, že ze mě ne-
bude herečka. Nakonec se to nepřijetí na DAMU uká-
zalo vlastně jako štěstí. Podařilo se mi dostat se do A stu-
dia Rubín, což byla v druhé polovině osmdesátých let 
zajímavá alternativní divadelní scéna, kde jsem se po-
tkala třeba s režisérem Zdeňkem Potužilem či herci On-
dřejem Pavelkou, Miky Jelínkem, Evou Salzmannovou... 
Byli pro mě velkými vzory. Nějak mě brali, pomáhalo 
to, že jsem byla hodně otevřená a nebála se nových věcí, 
všechno jsem si potřebovala vyzkoušet. Zkrátka když 
jsem přišla z Chocně do Prahy, byla jsem takový nepo-
psaný list papíru. V každém případě jsem měla vždycky 
obrovské štěstí na lidi a těch „mentálních rodičů“ jsem 
pak našla spoustu.

Kam dál směřovaly tvoje divadelní kroky?
Těch projektů bylo víc, spolupracovala jsem s Di-

vadlem Sklep, kde mě na představeních Besídka s ob-
libou představovali jako bulharského nalezence, nebo 
s uskupením Hloupý Honza, které pořádalo různé ta-
kové spíš happeningy; s nimi jsem dělala třeba muzikál 
o politickém bordelu přímo v bordelu Tlustá Mařena aneb 
Od ouška k oušku. V roce 1988 jsem pak dostala nabídku 
od Arnošta Goldflama, se kterým jsem se potkala při na-
táčení filmu Zvířata ve městě, do HaDivadla, kde jsem 
zůstala dvě sezony, takže revoluci v osmadevadesátém 
jsem prožila v Brně. 

Brno bylo dobrá škola?
Určitě. Já přišla v době, kdy se společně se sou-

borem Divadla na provázku připravoval projekt scénic-
kého časopisu Rozrazil 1/88 – O demokracii, premiéru 
měl v říjnu a součástí byla i Havlova hra Zítra to spus-
tíme. Zkoušelo se od srpna a pamatuji se, že do divadla 
přišli několikrát policajti, museli jsme stát na chodbě če-
lem ke zdi a oni se mezitím hrabali v kancelářích v pa-
pírech. Bylo to takové přelomové představení, se kterým 
pak byly ještě nějaké popotahovačky, ale nakonec ho ko-
munisti povolili. Diváci vždycky ke konci povstali a zpí-
vali s námi hymnu, bylo cítit to propojení, že strach se 
začíná ztrácet. Naposledy se hrálo 17. listopadu v Junior 
klubu Na Chmelnici v Praze, druhý den pak vstoupily 
oba soubory do stávky.

Přecitlivělost na Michala Davida
Po revoluci ses ale od divadelní kariéry vydala jiným 
směrem.
Zjistila jsem, že mě to táhne někam jinam, že ze 

mě žádná herečka nebude, já vlastně nikdy nehrála kla-

Ve Vysokém Mýtu mívali ruští vojáci každý měsíc velké 
cvičení. Pamatuji se, že vždycky lidem pobořili tanky 
ploty, měsíc co měsíc se to opakovalo. Přišlo mi divný, 
že se proti tomu nikdo neozval. lidi svěsili hlavy a mlčeli.
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sické role. Bavily mě zajímavé projekty autorských divadel 
a týmová práce na nich, potkávat se s lidmi, být sou-
částí tvoření. 

Ovšem to, že jsem začala zpívat, byla spíš ná-
hoda. Zavolal mi jednou, to bylo někdy v roce 1992, je-
den kluk, Tomáš Klíma, jestli nechci do kapely, jmeno-
vala se Něžná žláza. Mně se ten název hrozně líbil, tak 
jsem řekla, že jo.  Ona to vůbec byla po revoluci nesku-
tečná jízda, úplně jsem se vnořila do podzemí Prahy, a to 
nejen ve smyslu hudebního undergroundu, ale i skuteč-
ného, kdy vznikala spousta klubů, třeba jen na čtrnáct 
dní, v různých sklepích a podzemních prostorách. Město 
bylo nabité neskutečnou atmosférou, ve které tvorba, 
ale i třeba experimentování s drogami neměly absolutně 
žádné mantinely.

Tvému synovi Ryu Nealovi je devatenáct. Bavíte se 
někdy spolu o minulých časech – dospívání za so-
cialismu?
Bavíme, dokonce říká, že mi to docela závidí, 

že současná doba je hodně o individualismu. A že dost 
často vyhrávají nebo jsou v popředí lidi, kteří jsou nej-
větší řvouni, umějí všechno okecat nebo zamořit prostor 
vtíravými hesly. 

Myslím, že znát minulost – tu za komunistů i revo-
luční přelomovou, je pro dnešní mladé lidi klíčové. Hlavně 
tu undergroundovou a disidentskou. K čemuž mám vlastní 
zkušenost ze školy svého syna, kdy na hudební výchově 
probírali asi tři hodiny tvorbu Michala Davida. Když jsem 
to zjistila, vlítla jsem do ředitelny, co je to za blbost, věno-
vat tomuhle člověkovi tři vyučovací hodiny. Oni se tam 
na mě s přemáháním usmívali a říkali: „Ale paní Na-
čevo, vy jste moc přecitlivá na tohle téma.“ Naprosto ne-
uvěřitelné!

Já teď hraju v jednom dětském představení v Mi-
noru, v  představení pro děti Jak kohouti obarvili svět 
s podtitulem Magoři dětem. Je to od undergroundových 
tvůrců včetně Ivana Martina Jirouse, kteří byli soustře-
dění kolem časopisu Vokno.

O čem to je?
O rodině se třemi dětmi, tátu zatknou a strčí do vě-

zení. Domů jim pak chodí různí zlí lidé-estébáci, soused 
je udavač, ředitel školy komunista, sociální pracovnice jim 
chce odebrat děti... 

Diváci, děcka okolo šesti osmi let, jsou z tématu 
ze začátku trochu zaskočení, asi o ničem takovém ni-
kdy neslyšeli, ale pak je to vždycky vezme. Z toho mám 
radost. Myslím, že se ta hrozná doba musí stále připo-
mínat, aby až budou větší, se nenechali obamalutit ně-
jakými řečmi nebo populistickými hesly. Jak říkal kdysi 
Magor: V tomhle to mají dneska těžší, nepřítel totiž 
není vidět. X

monIka naČeVa (1966)
Byla členkou Divadla sklep, haDivadla ad. od roku 1992 se 
věnuje hudbě, začínala jako zpěvačka v kapele něžná žláza. 
Poté začala pracovat na vlastních projektech. V roce 1994 
vydala album Možnosti tu sou, o dva roky později triphopově 
laděné Nebe je rudý a v roce 1988 experimentální album Mi-
moid, následovala alba Fontanela, Mami ad. texty většiny 
nahrávek vznikly ve spolupráci s básníkem a spisovatelem 
jáchymem topolem. jejím posledním počinem je společný 
projekt s Ivou Bittovou a lenkou Dusilovou Spolu.
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N
Na sklonku roku 1988 se opozice vůči totalitnímu režimu 
rozhodla uspořádat demonstraci k mezinárodnímu Dni 
lidských práv, který připadá na 10. prosince. Členové ne-
závislých hnutí chtěli komunistickému vedení státu při-
pomenout, že právě lidská práva hrubě porušuje. Země 
měla čerstvě za sebou protesty na výročí srpnové invaze 
a založení Československa – největší za uplynulých dvacet 
let –, jež režim tvrdě rozehnal obušky a vodními děly. Ani 
s prosincovým setkáním to nevypadalo dobře. Do dešti-
vého odpoledne na jednom žižkovském náměstí ale tehdy 
šťastně zasáhly dějiny.

Pojďme to zkusit
Zástupci nezávislých hnutí ohlásili demonstraci ke Dni 
lidských práv na Václavské náměstí a 5. prosince dostali 
zamítavou odpověď. Úřednice Obvodního národního vý-
boru pro Prahu 1 se podle předpokladu odvolala na vy-
hlášku přijatou účelově před 28. říjnem, která zakázala 
na území Prahy 1, s odkazem na ochranu památek, veš-
kerá veřejná shromáždění mimo těch pořádaných Národní 
frontou, tedy de facto komunistickou stranou.

Potud nešlo o nic překvapivého. V dopise však úřednice 
Eva Baráková – stejná, která předtím zakázala demon-
straci k 28. říjnu – ještě dodala, že pokud chtějí oznamo-
vatelé „pořádat tuto akci na vhodném místě mimo praž-
skou památkovou zónu“, ať se obrátí na příslušný odbor 
Prahy nebo konkrétní obvodní národní výbor vytipované 
městské části.

„Příliš jsme nevěděli, jak tomu rozumět,“ vzpomíná 
na nečekaný moment advokát Stanislav Devátý, tehdy 
mluvčí Charty 77 a jeden z oznamovatelů akce. Část di-

Byl to šok. Skvělý
Komunisté v prosinci 
1988 ustoupili a povolili 
demonstraci nezávislých 
hnutí. Poprvé  
a naposledy.
kateŘ I na ŠafaŘíkoVá

Den, do kterého 
šťastně zasáhly 
dějiny. 
 (Škroupovo náměstí, 
10. prosinec 1988)
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sentu to považovala za administrativní formalitu, na je-
jímž konci bude demonstrace tak jako tak zakázána, 
další za snahu režimu rozmělnit akci, protože Prahou 
už začaly kolovat samizdatové letáčky zvoucí 10. pro-
since na Václavské náměstí a po zkušenostech z říjno-
vých protestů se dalo předpokládat, že se „pod koněm“ 
sejdou tisíce lidí. 

Mezi pořádajícími skupinami se rozhořela debata, jestli 
se cestou jiného místa akce vydat. Zejména mladší gene-
race opozičníků s ústupkem od Václavského náměstí ostře 
nesouhlasila. „Považovali jsme to,“ říká Stanislav Devátý, 
„za kapitulaci. Věděli jsme, že když nedobudeme Václa-
vák, nic se tady nestane. A taky jsme věděli, že lidé, kteří 
se už osmělili, přijdou automaticky právě tam,“ pokračuje 

Devátý. „Byl jsem zrovna na výslechu ve Zlíně a volal jsem 
klukům do Prahy, aby neustupovali. Ale byl jsem v men-
šině. Většina pořádajících skupin byla pro.“

Z vyjednávání s pražskými soudruhy, kdy například 
neprošel požadavek opozice na Střelecký ostrov nebo Le-
tenskou pláň, vzešla shoda na „Škroupáku“ – kulatém ná-
městí na Praze 3 schovaném mezi vysokými žižkovskými 
činžáky. Sedmého prosince 1988 pak Obvodní národní vý-
bor v Praze 3 vydává souhlas s akcí. Zastoupené skupiny 
a hnutí – kromě Charty 77 ještě Výbor na obranu nespra-
vedlivě stíhaných (VONS), České děti, Nezávislé mírové 
sdružení a Hnutí za občanskou svobodu – se musely za-
vázat, že zajistí lékařskou a požární službu, a pořádkové 
síly naopak přislíbily vyklidit prostor od parkujících aut. 
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Začalo to vypadat, že první povolené demonstraci od po-
čátku normalizace nic nestojí v cestě.

Opozice měla tři dny na to přetisknout a rozdat Pra-
žanům podomácku vyrobené letáčky s novým místem 
konání akce a doufat, že další se o přesunu shromáž-
dění dozvědí ze svobodných zahraničních vysílačů, které 
o Škroupově náměstí mohutně informovaly. A také držet 
palce kurýrům, jakým byla bohemistka Johanna Posset, 
která od Ivana Medka z Vídně přivezla na demonstraci 
megafon s  mikrofonem – v  komunistických regálech 
prudce nedostatkové zboží. 

Nelenili však ani pražští soudruzi. Příslušníci StB 
jednak nechali zatknout několik lidí, kteří v metru nebo 
po pražských hospodách rozdávali letáčky, a v samotný 
den konání demonstrace vyháněli z Václavského náměstí 
pořadatele, kteří se snažili zmateným Pražanům předat 
informaci o přesunu akce. A pak, ne všechny buňky KSČ 
byly srozuměny s tím, že shromáždění „protisocialistic-
kých živlů“ – jak nezávislé iniciativy označoval režimní 
tisk – dostane zelenou. Z dobových dokumentů vyplývá, 
že uvnitř strany se rozhořel spor, jestli bylo povolení de-
monstrace správné. Přímo v terénu se o rezistenci v par-
taji přesvědčil i Stanislav Penc, tehdy zástupce nastupující 
generace disidentů.

„V předvečer akce jsme se šli s Láďou Lisem (chartis-
tou a jedním z těch, kteří vyjednávali o přesunu demonstrace 
na Škroupovo náměstí – pozn. red.) podívat na místo, aby-

chom zjistili, jestli z náměstí a přilehlých ulic opravdu 
zmizela auta,“ vzpomíná Stanislav Penc. „Na rohu ná-
městí bylo místní agitační středisko KSČ, ještě se tam sví-
tilo, tak jsme se šli podívat dovnitř,“ pokračuje. „Za stolem 
tam sedělo několik komunistů a řešili, jak té akci zabrá-
nit. Chvíli jsme je poslouchali a pak jsme se začali smát. 
To už jsme věděli, že o demonstraci rozhodla vyšší moc,“ 
dodává Penc.

Všechny cesty do Moskvy, respektive Vídně
Tou vyšší mocí myslel Françoise Mitterranda. Tehdejší 
francouzský prezident přijel 8. prosince 1988 na ofici-
ální návštěvu ČSSR a jednou z jeho podmínek bylo, že 
se setká také se zástupci nezávislých iniciativ a česko-
slovenské orgány se zdrží represí vůči nim během jeho 
pobytu v zemi.

Jakkoli souhlas komunistického vedení státu s Mit- 
terrandovou podmínkou zjevně nepadl na úrodnou půdu 
ve všech patrech strany a na všech odděleních StB, to 
hlavní splněno bylo. Francouzský prezident se 9. pro-
since ráno sešel s osmi představiteli opozice včetně Vác-
lava Havla na snídani na francouzské ambasádě v Praze; 
z původního seznamu chyběl jen Alexander Dubček, 
s nímž se Mitterrand na Husákovu žádost nesetkal, což 
byl jeho ústupek husákovsko-jakešovskému vedení. Ani 
cestou na ambasádu, ani po zbytek dne nebyl nikdo z pří-
tomných na snídani zadržen, jakkoli jednou ze slavných 

„Abych si udělal obrázek o lidech žijících v této zemi.“ (Zleva Mitterrand, Havel, Dienstbier))
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vět setkání s Mitterrandem byla Havlova replika, že i teď 
má s sebou pro jistotu „kartáček na zuby, protože nikdy 
neví, jak jeho den skončí“.

Zpráva o nenarušené snídani disidentů s francouzským 
prezidentem se mezi členy nezávislých skupin rychle roz-
šířila a dodala vzpruhu pro demonstraci následujícího 
dne. V bočních ulicích Škroupova náměstí v Praze 3 stála 
i 10. prosince před třetí hodinou odpoledne připravená 
vodní děla, psovodi drželi na vodítkách nervózní zvířata 
a přítomní agenti StB zakázali napojení zvukotechniky 
na elektřinu z přilehlého bytu, takže po celou dobu akce 
bylo hůř slyšet. 

Přesto to ale prošlo, hodina a půl nerušeného shro-
máždění na podporu dodržování lidských práv a pro-
puštění vězňů svědomí v komunistických kriminálech. 
Na  tvářích přítomných, tak jak je zachytily kamery 
na místě, je vidět úžas a euforie z toho, že tu mohou 
být, zástupci pronásledovaných hnutí i řadoví Pražané, 
celkem dva až tři tisíce lidí, plné náměstí. Že mohou 
volat „Ať žije Charta, ať žije svoboda!“, poslouchat čes-
koslovenskou hymnu od Marty Kubišové a nikdo je ne-
rozhání obušky ani vodními děly. „Kdyby mi byl někdo 
na cele v Ruzyni řekl, že za tři týdny budu snídat s fran-
couzským prezidentem a den nato vystupovat na neza-
kázané manifestaci, myslel bych, že žertuje,“ vyznal se 
neformální lídr opozice Václav Havel na začátku svého 
projevu rozesmátým tvářím okolo sebe. 

„Čekal jsem, že budu při odchodu ze Škroupova náměstí 
zatčen, když už nás nerozehnali a nechali celou manifes-
taci proběhnout,“ vzpomíná biskup Václav Malý, chartista 
a jeden ze zakladatelů VONS. „Ale nepřišlo to. Bylo to 
velmi příjemné. Pamatuji se, že jsem šel tak radostně domů 
jako dlouho ne.“ „To, že režim udělal ústupek, byl šok. Ale 
skvělý, kvitovaný,” připojuje Stanislav Penc. 

Co se na škroupáku naučíš…
Když zástupci opozice ústupek zpětně analyzovali, dospěli 
většinou k tomu, že za něj mohla právě návštěva Françoise 
Mitterranda, ačkoli v den konání manifestace už v zemi 
nebyl. Do jaké míry za to mohl skutečně on, není dodnes 
jednoznačně prokázáno. 

„Žádný hmotný důkaz, například zápis ze schůze po-
litbyra, že se Škroupovo náměstí nechá projít kvůli Mit- 
terrandovi, neexistuje,“ říká historik moderních českých 
dějin Jiří Suk. „Existuje však několik nepřímých důkazů, 
že tomu tak pravděpodobně bylo,“ dodává. Uvádí jak 
Husákův strach, že by se Mitterrand sešel s Dubčekem, 
a rehabilitoval tím kurz pražského jara – „disidentů se 

Gustáv Husák bál méně než vlastních soudruhů“ –, tak 
to, že si vedení partaje nepřálo, aby se o návštěvě fran-
couzského prezidenta, tehdy klíčového představitele zá-
padoevropské levice, psalo hlavně v souvislosti s poten-
ciálními represemi obyvatel v socialistickém bloku den 
po Mitterrandově odjezdu ze země. 

Petr Blažek z  Ústavu pro studium totalitních re-
žimů pak dodává, že ještě důležitější než Mitterrand 
byl tehdejší zájem gorbačovské Moskvy o klid v sate-
litech. V prosinci 1988 vrcholilo ve Vídni tři roky tr-
vající mezinárodní vyjednávání o uvolnění mezi oběma 
znepřátelenými bloky v rámci Konference o bezpečnosti 
a spolupráci v Evropě, od níž Sověti chtěli ústup USA 
od vojenského programu hvězdných válek, za nímž za-
ostávali. „Poštvat si na sebe kritiku Západu kvůli dění 
v ČSSR bylo to poslední, co Moskva potřebovala. Úplně 
stačil rozruch, který dříve téhož roku vyvolala smrt po-
litického vězně Pavla Wonky. Tehdy speciálně k tomu 
vystoupil americký velvyslanec a hrozil krach jednání,“ 
zdůrazňuje historik Blažek. „Den podpisu závěrečného 
dokumentu z Vídně v lednu 1989 byl také jediným, kdy 
se tady po přímé intervenci Moskvy během Palachova 
týdne nebilo,“ dodává. 

Václav Havel končil svůj příspěvek na Škroupově ná-
městí přáním, aby se z demonstrace 10. prosince 1988 
stal „důležitý krok na cestě k občanské svobodě a poli-
tické spravedlnosti“ v zemi. To se nestalo. Ještě tentýž 

měsíc si vedení Obvodního národního výboru v Praze 
3 předvolalo chartisty Ladislava Lise, Miloše Hájka 
a Rudolfa Battěka, kteří počátkem prosince vyjednávali 
o přesunu akce na Škroupovo náměstí, a sdělili jim, že 
jakékoli obdobné akce budou na území Prahy 3 do bu-
doucna nežádoucí – jako důvod byl uveden „negativní 
ohlas mezi občanskou veřejností“ na Den lidských práv. 
Následoval už zmíněný Palachův týden v lednu 1989 
a tvrdé potlačování jakékoli známky politické nepo-
slušnosti.

Přesto měl „Škroupák“ podle samotných účastníků 
smysl. Jak v samotném faktu, že režim udělal ústupek 
a nerušený průběh demonstrace dodal řadě obyvatel od-
vahu. „Tak v tom,“ pokračuje Stanislav Devátý, jeden 
z počátečních kritiků přesunu demonstrace na Žižkov, 
„že naprostá většina z obyčejných Pražanů vůbec poprvé 
viděla naživo Havla a další disidenty. Mohli se přesvěd-
čit, že to nejsou žádní zločinci a kriminální živly, jak 
tvrdili komunisti.“ A dodává: „Navíc jsme si vyzkoušeli, 
jaké to je svobodně mluvit venku před davem lidí. Ze-
jména Václavu Havlovi se to později docela hodilo.“ X

Zpráva o nenarušené snídani disidentů s francouzským 
prezidentem se mezi členy nezávislých skupin 
rychle rozšířila a dodala vzpruhu pro demonstraci 
následujícího dne.
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Říkali mi,  
že tu umřu hlady
S  britským novinářem Edwardem lucasem 
o dobrodružném reportování z jedné  
úplně nudné země
Většina návštěv, která si doma u známého britského novináře Edwarda Lucase potřebuje odskočit, očima dříve či později spo-
čine na první stránce novin The Independent. Je už dost zažloutlá, byla vytištěná před dvaceti lety. Hlavní článek opatřený 
velkou fotografií z demonstrací v Československu roku 1989 napsal právě Lucas a jeho umístění na toaletě neznamená, že by 
na něj nebyl hrdý. Naopak – tady ho nikdo nemůže přehlédnout. Lucas byl v posledních měsících totality jediným západním re-
portérem, který tu dlouhodobě působil, a jeho reportáže z přelomových revolučních dnů patří k tomu nejlepšímu, co šlo o Česko-
slovensku na Západě číst.

on DŘ ej ku n Dra, lon Dýn / foto B lan ka n e Z B e Da roseCká

Do Československa jste přijel jako britský reportér 
v lednu 1989. Byla to vaše první návštěva země?
Ano. Někteří moji přátelé Československo navští-

vili, můj otec tu také byl, já ale nikdy, ani jako turista. Mé 
první seznámení s komunistickým Československem bylo 
právě až v lednu 1989, kdy jsem si v Praze vyzvedával no-
vinářskou akreditaci. 

Měl jste nějakou bližší představu, jak vypadá země, 
do které se vydáváte? Psal jste o ní předtím?
Měl jsem československé přátele v Londýně, v osm-

desátých letech jsem pracoval jako novinář pro BBC World 
Service a o událostech v Československu jsem pravidelně 
psal. Pamatuju si například, že jsem měl v roce 1987 právě 
službu, když se Miloš Jakeš stal generálním tajemníkem ÚV 
KSČ. Natáčel jsem v té době telefonickou reportáž s Jiřím 
Dienstbierem a ten mi tehdy řekl, že Jakeš je nejnudnější muž 
z celé komunistické strany. To znamenalo, že je pro tuhle po-
zici ideální, ale že není nejspíš ideální pro dobro země. Dien-
stbier pak ještě dodal, že život v Československu je extrémně 
nudný, takže asi proto potřebujete nudného lídra. 

O čem dalším, co se týkalo Československa, jste 
psal?
Před odjezdem do Prahy o zatčení Václava Havla, 

byl jsem v Londýně a snažil jsem se získat nějaké infor-
mace. Bylo to velmi frustrující, hledat lidi, kteří by chtěli 
po telefonu mluvit do rádia; buď se nešlo nikomu dovo-
lat, nebo úřady hovor přerušovaly. Zahraniční zpravoda-
jové na místě byli k ničemu, takže tam nebyl nikdo, s kým 
bych se mohl spojit. 

Napadlo mě tedy, že tam pojedu. Přečetl jsem snad 
každé slovo monitoringu BBC o Rudém právu a ostatních 
novinách, které se překládaly do angličtiny, co se týče po-
litiky komunistického Československa. Dá se říct, že jsem 
tedy v Londýně patřil k těm nejlépe informovaným.

Rozhodnutí přijet do Prahy jako reportér bylo tedy 
vaše?
Ano, pustil jsem velmi dobrou práci v BBC, abych 

mohl odjet.

Co vše jste v BBC dělal?
Byl jsem producentem a poté jsem byl na šest měsíců 

poslán do východního Berlína jako zpravodaj. Tam se mi 
ale nechtělo moc zůstávat, věci se sice dávaly do pohybu, 
člověk nicméně paběrkoval po západoněmeckých zpravo-
dajích, kteří na místě pracovali už dlouho a o východním 
Německu psali přes dvacet let. Cítil jsem se tam jako dítě 
mezi dospělými. 

Byli to skvělí zpravodajové a bylo poučné je pozo-
rovat, ale já chtěl víc prorazit sám. Říkal jsem si, že pokud 
odjedu do Československa, měl bych všechno víceméně pro 
sebe a nemusel bych se dělit se zkušenějšími kolegy. Nešlo 
tedy jen o Havla. Opustil jsem BBC a vydal se do Česko-
slovenska na vlastní pěst.

Neměl jste obavy, že neuspějete? Přece jen jste ne-
měl v té době s žádným médiem v Británii dohodnu-
tou stálou spolupráci, a tím pravidelný příjem peněz.
Na britské ambasádě mi tehdy řekli, že v Praze 

umřu hlady, protože o zprávy ze země, kde se nic moc ne-
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eDWarD luCas (1962)
Britský novinář a expert na bezpečnostní politiku. ruskem a východní 
evropou se zabývá více než třicet let – jako zpravodaj deníku the In-
dependent, stanice BBC World service a týdeníku the economist, 
kde působil od roku 1998–2002 jako zpravodaj v moskvě. V součas-
nosti působí v Centru pro analýzu evropské politiky (CePa). je autorem 
knihy Nová studená válka. Kdo zvítězí v novém konfliktu mezi Výcho-
dem a Západem (2008); Klam – Špioni a lži aneb Jak Rusko obelhává 
Západ (2012) ad.
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děje, nebude zájem. Radil jsem se o tom s mnoha kolegy, 
například jeden bývalý zpravodaj BBC v Portugalsku mi 
řekl, že když se nic neděje v politice, tak mám psát o eko-
nomice, když se nic neděje v ekonomice, mám psát o kul-
tuře, a když se nic neděje v kultuře, mám psát o sportu. 
Ujistil mě, že vždycky něco najdu, když budu na místě 
jediný.

To mi dodalo kuráž. Kdyby to náhodou nedopadlo, 
mohl jsem mít alespoň pocit, že jsem strávil delší dobu 
za železnou oponou a že to byla dobrá životní zkušenost. 
Navíc mi bylo dvacet šest let, v takovém věku člověk cítí, 
že má smysl riskovat. 

Učil jste se před odjezdem česky?
Uměl jsem docela dobře polsky a německy a taky 

trochu rusky, takže jsem si říkal, že mi učení nezabere 
zas tolik času, takže se tomu budu věnovat víc až po pří-
jezdu. Moje hlavní příprava spočívala v tom, že jsem si 
vyrobil kartičky, to bylo v čase, kdy jsme nepoužívali po-
čítače. Na těch kartičkách jsem měl všechny důležité po-
litiky z regionu, z Polska, Maďarska i Československa. 
Po večerech jsem se snažil všechny si je zapamatovat – 
kdo se narodil v roce 1930, odkud je Jakeš, kdo jsou členové 
Ústředního výboru Komunistické strany Československa, 
jaké jsou nejdůležitější noviny. Nejdřív jsem mluvil polsky, 
pak jsem se začal pokoušet o češtinu.

Úžasná hnědá kartička
Jak vypadal váš první den v Československu? 
Musel jsem si především vyzvednout akreditaci. 

Šel jsem za jistým panem Loudou, který seděl na minis-
terstvu zahraničí a měl to na starosti. Byl to tlustý, veselý 
a nekompetentní úředník, ten typ, který udělá přesně to, 
co je mu řečeno – ani míň, ani víc. Ten mi akreditaci na-
konec vydal. 

Dostat ji totiž nebylo vůbec snadné. Na českoslo-
venském velvyslanectví v Londýně mi sdělili, že vydá-
vají pouze jednu hnědou akreditační kartičku pro každou 
jednu seriózní zpravodajskou organizaci a že všechny už 
jsou rozdané, i když ta média neměla nikoho na místě. Na-
konec jsem po měsíci snažení přesvědčil Sunday Times, 
aby mi přepustili tu svoji. 

Tím jste měl akreditaci definitivně v kapse?
Ne úplně. Někdo mi poradil, že někteří úředníci 

by mi ji neschválili, ale že je pár vstřícnějších. Dostal jsem 
tip, že mám přinést na československou ambasádu žádost 
v určité pondělí a adresovat ji tam určitému člověku. To 
byl takový předstupeň před panem Loudou z ministerstva 
zahraničí v Praze. Vyšlo to. Po čase mi zavolali, že je to 
připravené a že si akreditaci musím obratem vyzvednout 

v Československu. Ještě ten den jsem nasedl do letadla, 
pamatuju si, že jsem neměl čas na to zajít si ani k holiči, 
oblékal jsem se promptně. V Praze jsem přistál neoho-
lený, bez kravaty a myslím, že jsem dokonce ani neměl dvě 
stejné ponožky. Přinesl jsem ale dvě pasové fotky a dostal 
tu úžasnou hnědou kartičku. 

Víc věcí jste ten první den již nestihl?
Ještě jsem zašel do tiskové agentury ČTK a začal 

odebírat všechno, co bylo dostupné v angličtině. Každý 
den jsem pak začal tím, že jsem měl obří vytištěný mate-
riál, který jsem studoval, než vyrazím do ulic.  

Proč jste do Československa nevyjel v „dresu“ BBC?
Nechtěli mi to zaplatit. Přišlo jim, že náklady 

na mě jako stálého reportéra v porovnání s tím, co bych 
mohl psát a co bylo z pohledu Britů zajímavé, byly pří-
liš vysoké. 

Vše jste si tedy platil sám?
Vzhledem k tomu, že jsem neměl našetřeno víc pe-

něz, jsem se v Praze snažil moc neutrácet. Vše jsem dal 
za nájem. Pamatuju si, že jsem si udělal takový graf, který 
ukazoval, jak peníze na mém účtu klesaly, zatímco moje 
výdaje stoupaly. Přemýšlel jsem, kdy se to potká. A hro-
zil se toho. 

Kde jste bydlel? 
První dny jsem trávil u kamaráda mého kamaráda. 

Pak se mi nějak podařilo potkat dvě lesbické dámy, po-
třebovaly peníze a nabídly mi, že mi pronajmou svůj byt 
v Mánesově ulici. Zůstal jsem tam čtyři měsíce, aniž bych 
se registroval. Později se uvolnil jeden z bytů britské am-
basády, tam jsem se nakonec přestěhoval.

Jak jste odsud komunikoval s kolegy v Británii?
Československo bylo jediným místem ve východ-

ním bloku, odkud šlo přímo vytočit číslo na Západ. Věděl 
jsem, že se můžu kdykoli dovolat do Londýna. To jsem 
nemohl z Polska ani z Maďarska, a určitě ne ze Sovět-
ského svazu. V Polsku jsem musel jako reportér nejdříve 
poslat dálnopis s textem „zavolejte mi tehdy a tehdy“ a oni 
pak zavolali. Většinou jsem odsud volal na účet volaného, 
abych ušetřil. 

Sledovala vás v Praze totalitní policie?
Nějací lidé mě kontaktovali, byli podezřelí. Jeden 

ke mně na jednom z úřadů přistoupil a řekl: Vy musíte 
být asi Angličan, že? A začal vyprávět, že je také novinář. 
Pořád mě zval na tenis, což bylo v mé složce, kterou měla 
StB. Já mu říkal, že tenis nehraju, a on to stále nechápal. 

V Praze jsem přistál neoholený, bez kravaty a myslím, že 
jsem dokonce neměl ani dvě stejné ponožky.
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četl Tribunu lidu, stranický tisk, byly tam nějakým způso-
bem zachyceny rozdíly ve straně. Tehdejší premiér Ladislav 
Adamec tlačil stranickou linii více progresivnějším směrem, 
očividně to tedy nebyl monolit. Změny nebyly jen v politice, 
ale i ve společnosti. Na 1. máje jsem při procházce Podolím 
počítal s jedním kamarádem rudé vlajky, jejichž vyvěšení 
bylo v podstatě nařízené, a satelitní antény. Vsadil jsem se 
s ním, že satelitů bude více, a vyhrál jsem. Bylo jasné, že 
systém ztrácí vůli vnucovat lidem svá pravidla. 

Na druhou stranu, o necelý rok dříve, v roce 1988, 
zemřel ve vězení disident Pavel Wonka, tajná poli-
cie zatýkala lidi na demonstracích. Z toho bych spíše 
vyvozoval, že komunistická strana se vzdát nechce. 
Určitě měli schopnost utlačovat lid. Nesčetně-

krát jsem volal do různých redakcí v Londýně, kterým 
jsem nabízel své články. Zvládl bych to odříkat snad i ze 
spaní: Zdravím, tady Edward Lucas z Prahy. Právě za-
drželi muže, asi jste o něm nikdy neslyšeli, ale je celkem 
důležitý, je to jistý Saša Vondra. A vždycky jsem dodal, 
ať už šlo o Vondru nebo kohokoli dalšího, že jde o přítele 
Václava Havla. Jedině to zabíralo, abych článek protlačil 
nebo dostal třicetivteřinový vstup. Vím, že se stále děly 
hrozné věci. Zadržených neubývalo, ale celkový trend se 
pozvolna měnil.

Z čeho to ale šlo vyvozovat, mimo různých drobností 
à la nesmazané protirežimní nápisy na oknech, které 
jste zmiňoval?

Někde v překladu se totalitní policii ztratilo, když mapo-
vali moje záliby, že tenis sice hraju náruživě, ale jen stolní. 

Taky se ke mně snažila dostat pohledná dívka, která 
zničehonic zazvonila u mých dveří a tvrdila, že se chce učit 
anglicky. Bylo to velmi okaté, tak jsem ji poslal pryč s tím, 
že moje sousedka v Mánesově ulici je skvělá učitelka. Byla 
vyhozena z práce po šedesátém osmém a já ji na ni odkázal. 
Neměla zájem. Poté se to děvče ještě vrátilo, navrhlo mi, 
že bychom se mohli nezávazně scházet, což jsem odmítl. 
Pak něco podobného zkoušely i další ženy, jednou i gay. 
Nikdy ale nepochodili. 

Zdravím, tady Edward Lucas z Prahy
Jak na vás Československo na začátku roku 1989 pů-
sobilo? Měl jste pocit, že se tu dávají věci do pohybu? 
Nebo převládala neměnnost?
Poměrně rychle jsem nabyl pocit, že tu nakonec za-

žiju něco jiného než jen tu slibovanou nudu. Popíšu vám 
takový detail z února 1989, kdy jsem si to říkal. S přáteli 
jsem v Praze procházel kolem velmi špinavého okna, zaujal 
mě nápis na něm. Někdo vevnitř tam načmáral „Svoboda 
Havlovi“. To mi přišlo pozoruhodné. V dobře fungujícím 
totalitním státě by takový nápis nezůstal na veřejném místě 
ani deset minut. A tenhle nápis tam zůstal až do revoluce. 

Co jste z toho vyvozoval?
Že se komunistický systém očividně rozpadá. Když 

jsem si četl noviny, viděl jsem mnoho různých názorů a ar-
gumentů. Hospodářské noviny psaly o akceschopnosti, což 
bylo jen jiné pojmenování pro reformy. Nebo když jsem 
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Byli tu zastánci tvrdé linie, ale některé věci je začaly 
přesahovat. Například emigranti z východního Německa. 
Myslím, že to začalo na ambasádě ve Varšavě, brzy ale lidé 
žili i na západoněmeckém velvyslanectví v Praze. Přichá-
zelo jich během března a dubna stále víc, ten hlavní proud 
byl až do září. Zajímavé bylo i dění okolo protirežimní pe-
tice Několik vět. Každý týden na Rádiu Svobodná Evropa 
hlásili počty podpisů, nejdříve pět tisíc, pak šest, deset, 
dvacet tisíc. Potkával jsem více a více lidí, kteří podepsali, 
a úřady nemohly nic dělat. Tedy přesněji řečeno nedělaly. 
Upřímně jsem si říkal, že komunistický režim do konce 
roku padne. Chtěl jsem odjet na dovolenou, ale bál jsem 
se, že o ten pád přijdu.

Byl jste v kontaktu s Václavem Havlem?
První setkání bylo po Havlově podmínečném pro-

puštění v květnu 1988 v jeho bytě, původně dostal v únoru 
devět měsíců. Když ho soud propustil, běžel jsem na poštu, 
nechal si vytočit Londýn, příběh jsem nadiktoval a měl 
jsem s  tím hrozný úspěch. Nikdo jiný to neměl. Večer 
jsem pak šel na jeho večírek, představil jsem se a zeptal 
se, jestli ho můžu pozdravit. Překvapilo mě množství lidí 
na té party a jejich postavení, měl jsem pocit, že se pohy-
buju mezi pražskou aristokracií. Samí disidenti, ale i kul-
turní osobnosti. Marta Kubišová, Jiří Dienstbier, Zdeněk 
Urbánek, všechna tahle jména jsem znal ze svých kartiček 
a fotek. O dva dny později jsem už Havla navštívil v klidu, 
byl překvapený, že umím česky. Ještě víc ho ale překvapilo, 
že jsem akreditovaný novinář. 

Co ho na tom zaujalo?
Myslel si, že jsem jen student, co novinařinu před-

stírá. Ukázal jsem mu akreditaci, povolení k pobytu i tr-
valé zpětné vízum a on jen řekl: „Neuvěřitelné, oni tě sem 
opravdu pustili.“ Trochu jsme o tom vtipkovali. Pak jsme se 
bavili o tlaku, pod kterým byl. Očividně byl dost zesláblý, 
řekl jsem mu, že potřebuje sekretářku. Povídal mi, jak je 
to těžké, že si chce udělat čas na novináře, ale také na svoji 
práci a na psaní. Do toho mu neustále zvonil telefon. 

Jaký na vás udělal Havel dojem?
Byl jsem zvyklý na polské disidenty, jako byl třeba 

Jacek Kuroń. Byli to tvrdí chlapíci, dělníci, plní života, 
a Havel byl proti nim mnohem křehčí. Působil na mě tro-
chu chaotickým dojmem člověka, který by nejradši zůstal 
literátem. Místo toho byl vymrštěn do světa politiky. Ne-
chtěl být politikem, ale politika chtěla jeho. Věděl, že je to 
jeho povinnost a že se tomu nevyhne.

Byl jste v kontaktu i s lidmi z režimní vlády včetně 
prezidenta Gustáva Husáka? 
Nikdy jsem se nesetkal ani s Husákem, ani s Jake-

šem. Komunistická strana neposkytovala žádné rozhovory. 
Setkal jsem se například s Jiřím Kohútem z Rudého práva, 
byl jsem překvapen jeho angličtinou. Vzal mě na oběd, ale 
prezentoval mi profesionální a zcela standardní stranickou 
linii. Také jsem se setkal s Adamcovým mluvčím Miro-

slavem Pavlem, a ten byl zajímavý. Mluvil velmi dobře ně-
mecky, a tak jsme si mohli dobře povídat. Probíhaly zrovna 
celkem silné represe. Můj přítel korespondent BBC Misha 
Glenny, který byl několikrát v Československu, odešel 
z výslechu StB se zlomeným zápěstím, a třeba taky s disi-
dentem Petrem Cibulkou bylo ve vězení zacházeno velmi 
špatně. Miroslav Pavel mi na to vždycky říkal, že „dělají, 
co můžou“. Samé výmluvy a lži. 

Postupně jste z Prahy začal přispívat do různých brit-
ských médií, co po vás hlavně chtěli?
Nejvíce jsem psal pro The Independent. Psal jsem 

hodně o politice, disidentech. Někdy to Independent ne-
chtěl, tak jsem to nabídl BBC. Lidi z Independentu si to 
pak poslechli a kontaktovali mě, že už o to zájem mají. 
A v opačném gardu to platilo i pro BBC. 

A pak to ruplo
Jaké jsou vaše nejsilnější vzpomínky z Českosloven-
ska z posledních měsíců před příchodem demokra-
cie?
Bylo tam několik zásadních momentů. Prvním bylo 

výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy, pak přišel 28. říjen, 
založení Československa. Probíhaly demonstrace, bylo dů-
ležité sledovat, jak se bude chovat režim, jaké dopady to 
bude mít na lidi, jakou dynamiku protesty naberou. Pama-
tuju si zvuk policejních obušků, zvuk toho, jak jsou lidé biti. 

Po skončení akce vždy pár lidí na náměstích zůstalo, 
ale nic moc z toho nevzešlo. Vím, že jsem vám říkal, že jsem 
cítil, že věci se mění. Ale někdy se mi zároveň honilo hlavou, 
jestli se ve svém odhadu nepletu. Na začátku listopadu pro-
běhl na Slovensku soud s disidenty Čarnogurským, Kusým 
a Šimečkou, napsal jsem článek o tom, že tihle lidé jsou pro-
tějšky Wałęsy a Havla, ale šance, že budou se svými žalobci 
vyjednávat, je mizivá, když teď sedí u soudu. Byl jsem velmi 
zklamaný, že nikdo nepřišel protestovat. Tedy až na pár čest-
ných výjimek. Vrátil jsem se do Prahy, kde zrovna vrcholila 
krize s východoněmeckými uprchlíky, a pak západoněmecký 
ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher konečně ozná-
mil, že všichni budou moci odjet na Západ. Padla berlínská 
zeď, a tak zbývalo jen Československo, Rumunsko a Bulhar-
sko. A pak přišel 17. listopad a konečně to ruplo.

Byl jste tenkrát na Národní třídě?
Na Národní třídě mě dokonce zbili. Tehdy jsem 

už pevně věřil, že zítra přijdou lidé znovu, sice to budou 
menší akce, ale budou. Následující dny byly klíčové. A lidé 
vydrželi – nejdřív jich bylo málo, pak to začalo narůstat. 
Bylo to úžasné. Moje kamarádka mi volala, že musím bě-
žet do Laterny magiky, že se tam děje něco opravdu vý-
znamného. Byl jsem hodně unavený, dvaasedmdesát hodin 
jsem nespal, moc nejedl, nemyl se, bolela mě hlava. Odsekl 
jsem, že už nemám sílu a potřebuju si na chvíli odpočinout. 
A tak se stalo, že jsem propásl založení Občanského fóra. 

Následující týdny byly natolik bohaté na události, že 
jsem psal jako o závod, tak jsem to snad svým čtenářům 
nakonec nějak vynahradil. X
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