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&ime"ka.p2em+!lí, uva3uje tak, jak to jiní nesvedou, a.p2esto 
mu ka3d+ porozumí. Tato kní3ka je jako p2em+!lení p2ed 
spaním, v.n0m3 "lov0k zhodnocuje den, kter+ pro3il.

Kruhová obrana – to je p2edstava obklí"ené jednotky, kte-
ré z4stala u3 jen mo3nost padnout nebo se vzdát.

Julius César zaznamenal ve sv+ch zápiscích 2e" jedno-
ho z.galsk+ch bojovník4, které obklí"il se sv+m vojskem ve 
m0st0 Alésie: Slovem vzdát se ozna"ujeme nejpotupn#j$í otroc-
tví. Je jenom slabostí ducha, ne state"ností, neschopnost sná$et 
nedostatek. Podívejte se na sousední Galii, ze které se stala pro-
vincie. Po úplné zm#n# ústavního a%právního &ádu úpí v%trvalé 
porob# s%ohnutou $íjí pod hrozbou liktorsk'ch seker.

V.my!lenkách Milana &ime"ky jakoby zaznívala ozv0na 
dávné události. Byli a.jsou 2e"eno tituly jeho d0l Sv0teln+mi 
znameními nezni"itelnosti duchovních, mravních a.ob-
"ansk+ch hodnot, které po Obnovení po2ádku v.roce %'5( 
Milan &ime"ka bránil proti jejich po!lapávání, nebo6 si zvo-
lil Kruhovou obranu – nevzdat se.
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O velk+ch a.mal+ch d0jinách

Lidé, kte2í 3ili p2ed námi, pat2ili pr+ v3dy k.n0jaké epo!e. 
Byli to lidé z.doby kamenné, lidé starov0cí, st2edov0cí, ba-
rokní, osvícen!tí, moderní a.úpln0 moderní. Dovedeme své 
p2edky v3dy n0kam za2adit. Nau"ili jsme se to ve !kole a.p2i 
studiu historik4 a.Llozof4. Takové za2azení je praktické, 
proto3e zp2ehledMuje nekone"n+ zástup lidsk+ch bytostí, 
které 3ily a.myslely v."ase, jen3 je u3 ztracen v.kosmick+ch 
hloubkách. Zdá se, 3e v!ichni ti chudáci byli zajatci epoch, 
plnili poslu!n0 v!echny úkoly, které jim velké d0jiny sv02ily.

Takto, s.v0domím p2evahy nad lidmi, kte2í zaplMovali his-
torick+ "as, jsem i.já mluvil kdysi ke sv+m student4m. M0l 
jsem to z.Hegela, z.Marxe ba i.z.Russella. Mátlo m0 v!ak n0-
kdy ahistorické p2íbuzenství, které jsem pocítil, kdy3 n0-
kdo ze star+ch promluvil p2es clonu historického za2azení 
p2ímo ke mn0. T2eba i.sám 2ímsk+ císa2 Marcus Aurelius: 
„Bude!-li okolnostmi uvr3en v.jak+si vnit2ní nelad, rychle se 
uchyl v.sebe sama a.nedávej se strhnout z.rytmu více, ne3 
je nutno.“ Císa2 nemohl nic v0d0t o.okolnostech, které m0 
vrhají ve vnit2ní nelad, p2esto mi dob2e poradil. Ve v0ze-
ní jsem "etl sto let starou knihu. Kdy3 jsem dosp0l k.mís-
tu, kde Nata!a Rostovová p2ichází v.bílé no"ní ko!ili k.umí-
rajícímu Andreji Bolkonskému, oto"il jsem se ke zdi, aby 
spoluv0zni nevid0li, jak se mn0, "lov0ku úpln0 jiné epochy, 
plní nos a.o"i vodou. Staré knihy mi "asto vypráv0ly p2íb0-
hy o.nic mén0 poutav0j!í ne3 strojem rozepsané dílo, které 
mi poslal n0jak+ kamarád.

Ptal jsem se tedy, jak+ d0jinn+ "as se tak t0sn0 st+-
ká s.m+m, 3e ho bez ohledu na jeho stá2í cítím jako sv4j 
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vlastní? Jaké lidské d0jiny mi mohou poskytnout radu a.vy-
volat dojetí? Ur"it0 ne ty velké, nep2átelské d0jiny válek, 
stát4 a.ideologick+ch fanatism4. To, co nás spojuje p2es pro-
pasti "asu, jsou malé d0jiny lidského 3ivota, vymezené na-
rozením a.smrtí. V3dy6 i.v.nich dochází k.p2evratn+m histo-
rick+m událostem, zápas4m, agresím a.p2evrat4m, ob0tem 
a.zradám, vít0zstvím a.porá3kám, vesm0s d0j4m, které se 
tak velkolep0 vyjímají v.d0jepisn+ch knihách. Jen3e v.ma-
l+ch d0jinách je nevysv0tlujeme jako d4sledky um0l+ch 
abstrakcí, ale jako následky pohnutek, které odedávna do-
provázejí lidsk+ 3ivot, lásky a.nenávisti, víry a.beznad0je, 
skromnosti a.p+chy, cti3ádosti a.slabosti, v!eho toho, co se 
velkolep0 vyjímá v.lidsk+ch p2íb0zích, které se nám docho-
valy a.které si znovu a.znovu vypravujeme. Jen prost2ed-
nictvím mal+ch d0jin jsme schopni rozum0t si s.t0mi, kte2í 
3ili v.jin+ch historick+ch epochách a.dokonce i.s.t0mi sou-
"asníky, které nám velké d0jiny odcizují, proto3e jim na-
mlouvají, 3e jejich malé d0jiny jsou bezcenné ve srovnání 
s.epochou, ve které 3ijí a.která sm02uje k.abstraktnímu his-
torickému poslání.

Evropská tradice nám odedávna vnucuje p2edstavu, 3e 
velké d0jiny stojí nekone"n0 v+!e ne3 malé d0jiny "lov0ka. 
V.oblib0 jsou hlavn0 ti p2edkové, kte2í splnili vy!!í historic-
ké poslání. S.úctou mluvíme o.myslitelích, kte2í p2esn0 vy-
jád2ili my!lení, cít0ní a.pot2eby své doby. Ur"it0 jsem n0co 
takového o.n0kom u3 napsal; líbilo se mi asi, 3e tak p0kn0 
a.poslu!n0 konal svou povinnost. P2itom jsem vytahoval 
ze star+ch knih p2edev!ím sd0lení, která doba-ne-doba mi 
n0co vzkazovala, osv0tlovala cosi z.osudu "lov0ka, posky-
tovala p2íb0h k.identiLkaci nebo dokonce pomáhala 3ít. Co 
v!echno se muselo stát, abych se pln0 p2iznal k.váze sv+ch 
mal+ch d0jin a.mal+ch d0jin t0ch lidí, kte2í m0 obklopují!

Nepopírám p2itom, 3e jsme jako lidské spole"enství na-
lo3eni v.sudu velk+ch d0jin a.3e tomuto úd0lu nikdo z.nás 
nem43e uniknout. Vzpomínám si velmi p2esn0, kdy a.jak 
m0 velké d0jiny pokopaly. Tím v!ak nesní3ily cenu m+ch 
mal+ch d0jin, naopak, 2ekl bych, 3e ji zv+!ily. Po takovém 
kopanci jsem se v3dy do nich vrátil a.oh2ál se u.tepla, které 
jenom ony poskytují. Nijeme ve velk+ch d0jinách, ale netr-
"íme v.nich a3 po krk. V0t!ina na!eho osudu se odvíjí v.ma-
l+ch d0jinách, jejich b0h se ne2ídí takzvan+mi zákonitost-
mi, 2ídí se spí!e tajemn+mi v+roky sudi"ek, mo3ná podle 
konstelace hv0zd, z.jejich3 hmoty je pr+ sestaveno na!e t0lo, 
mo3ná podle Bo3í v4le, v.ka3dém p2ípad0 v!ak podle n0"e-
ho, "emu nerozumíme zdaleka tak dob2e jako velk+m d0ji-
nám král4, pyramid, revolucí a.válek.

Velké d0jiny se neustále sna3í valit nás sv+m vlastním 2e-
"i!t0m jako oblázky. Tak jako p2edkové máme b+t je!t0 za-
3iva zaevidováni ve své epo!e a.poslu!n0 vykonávat dobové 
my!lení a.dobové "iny. Za2adí nás do zem0pisného pásma, 
ve kterém 3ijeme, pojmenují nás podle toho, jak+ re3im je 
u.moci v.zemi, kde jsme doma, podle dotazník4, které jsme 
nuceni vyplMovat, kde se nakonec v3dy provalí, "ím byl táta, 
do jaké !koly jsme chodili, do jaké organizace jsme vstou-
pili, z.které nás vyhodili, zda jsme byli chudí nebo bohatí, 
barevní nebo bílí.

Nechci hlásat nep2átelství v4"i velk+m d0jinám, ale v!í-
mám si u3 dlouho, a.p2ede mnou si toho v!imli jiní, na-
p2íklad Ooreau, ten, kter+ se odst0hoval do lesa, 3e mno-
há !patnost tohoto sv0ta je odvozena od velk+ch d0jin. 
Nap2íklad zbytn0l+ stát a.jeho moc. Armády a.zbran0 tu také 
nejsou z.rozumné lidské pot2eby, ale jako záloha d0jin, aby 
se proboha nepropásl n0jak+ d0jinn+ okam3ik. Pro pot2eby 
d0jin se vytvo2ily mocenské struktury a.na ka3dém kroku se 
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d0jinami ohán0jí, p2esto3e lidé v.nich usazení jednají p2e-
"asto z.d4vod4 vysv0tliteln+ch jen jejich mal+mi d0jinami. 
Velké d0jiny nás v2adily do r4zn+ch sociálních systém4 a.ty 
brání tomu, aby se na!e malé d0jiny setkaly a.porozum0ly si.

Velké d0jiny se zmocnily jazyka, kter+m mluví noviny, 
a.u"inily jej nesrozumiteln+m. Kdykoliv otev2u rádio nebo 
si pustím televizi, sly!ím jazyk d0jin. Vidím t2eba v.televizi 
"lov0ka, jak otvírá ústa a.mluví, ale nevím, o."em to mluví, 
a.pravd0podobn0 ani on sám neví, o."em mluví. Píká t2e-
ba, 3e v!echen lid schvaluje n0jaké opat2ení, ale vsadím se, 
3e se na to nikoho neptal, ani souseda, se kter+m jel ráno 
ve v+tahu. D0jiny se tvá2í stra!n0 d4le3it0, ale vyráb0jí jen 
samé l3i. Je!t0 !t0stí, 3e mezi sebou mluví lidé v0t!inou 2e"í 
sv+ch mal+ch d0jin, ale nevím, jak dlouho to potrvá. Nejsme 
si vlastn0 ani jisti, zda jsme schopni vypov0d0t n0co o.sta-
vu sv0ta jin+m jazykem ne3 jazykem velk+ch d0jin. Je to pr+ 
dobr+ úzus a.zlep!uje to p2ehlednost velk+ch problém4 na 
velk+ch plochách. Uleh"uje to pr+ rovn03 spravování spo-
le"ensk+ch celk4. Pochybuje v!ak dnes je!t0 n0kdo o.tom, 
3e je to spravování mizerné a.nebezpe"né?

Pokou!ím se v.t0chto sloupcích vypov0d0t n0co o.sociální 
skute"nosti, která m0 obklopovala a.obklopuje. Vypovídám 
tedy i.o.dob0, proto3e se nevzdávám d0jin, chci v!ak mít 
p2itom na pam0ti svéprávnost mal+ch d0jin a.mluvit, po-
kud to je!t0 umím, jejich jazykem. Doufám, 3e se vyjeví, 
jak po!etilá a.beznad0jná je posedlost velk+mi d0jinami, jak 
zhoubné jsou "iny diktované ideologick+mi konstrukcemi 
a.fale!nou p2edstavivostí opírající se hlavn0 o.velkod0jin-
né triumfy. Souhlasím s.t0mi, kte2í tvrdí, 3e stojíme na sva-
3itém terénu. V.minulosti m0ly d0jiny je!t0 tu vlastnost, 3e 
v!echny zb0silosti lidí samy opravily, na konci druhého tisí-
ciletí v!ak u3 nemají tu sílu, ztratily schopnost vyb2ednout 

samy z.nejhor!ích !pinavostí, tak jako 2eky, mo2e a.vzduch. 
Jestli3e malé d0jiny miliard lidí vzdají svou svéprávnost ve 
prosp0ch d0jinné velkohubosti, ukon"í b0h obojích d0jin. 
Velk+m d0jinám se tak stane po zásluze, ale mal+ch d0jin 
by bylo !koda.
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O kruzích v.písku

S velk+mi d0jinami jsem se dostal do styku u3 v.útlém d0t-
ství (sic!). Bylo mi tehdy asi tak sedm nebo osm let. Z2eteln0 
se schylovalo k.válce a.musely se tedy i.d0ti zajímat o.stav 
sv0ta, do kterého se narodily. Bylo nás p0t, d2ep0li jsme na 
patách a.ryli jsme klacíkem do písku strategické postave-
ní znep2átelen+ch národ4. Nic jsme si nevym+!leli, d0jiny 
nám pozd0ji daly za pravdu. Válka vypukla a.zten"ila po-
"et obyvatel Evropy o.padesát milion4. My jsme tehdy ne-
pochybovali o.tom, 3e válka bude, nekojili jsme se plan+-
mi nad0jemi jako n0kte2í dosp0lí. Zajímalo nás jen to, kdo 
ji nakonec vyhraje.

Osmilet+ n0meck+ stratég Fonxl vyryl do písku mal+ 
krou3ek a.2ekl: „To jste vy, 1e!i.“ Pak ud0lal okolo 3alost-
ného krou3ku velk+ soust2edn+ kruh a.poznamenal: „To je 
N0mecko, nemáte se kam schovat.“ Soudím, 3e to muselo 
b+t u3 po An!lusu Rakouska, obklí"ení bylo dokonalé, vy-
padalo to velmi !patn0. Jen3e chytré polské dít0 nakres-
lilo kolem n0meckého kruhu je!t0 v0t!í kruh a.2eklo: „To 
je Francie.“ Pak jsem vzal klacík já a.2ekl jsem: „Tady je 
Anglie,“ a.vyryl jsem je!t0 v0t!í kruh. Diskusi ukon"ilo dít0, 
kterému se pozd0ji dostalo historické satisfakce. Uzav2elo 
soust2edné kru3nice tím nejv0t!ím kruhem a.2eklo: „A to je 
Rusko.“ z.nákresu v.písku bylo z2ejmé, 3e válka bude kru-
tá, 3e bude trvat dlouho, ale 3e ji N0mecko nakonec prohra-
je. Do!lo to v.té chvíli i.Fonxlovi, tak3e se rozbre"el a.ute-
kl dom4 3alovat.

Pozd0ji jsem si mnohokrát polo3il otázku, pro" za"al 
Hitler a.v!ichni jeho generálové válku, kdy3 jsme my, d0ti 

do deseti let, do!li na sv+ch strategick+ch poradách k.záv0-
ru, 3e N0mecko musí válku prohrát. Je mo3né, 3e by nev0-
d0l to, co jsme v0d0li my, 3e by byl h42e informován nebo 
3e by byl dokonce hloup0j!í ne3 my?

Otázky tohoto druhu se mi pozd0ji "asto vracely a.spo-
"ívaly mi na mozku t03ce jako mokr+ hadr. Znepokojovalo 
m0 p2i pozorování t0ch událostí, které se takzvan0 zapisu-
jí do d0jin, depresivní poznání, 3e dosp0lí pravd0podobn0 
nejsou p2i d0jinném po"ínání o.nic chyt2ej!í ne3 d0ti, ba 3e 
se "asto chovají h42e ne3 d0ti, a.3e jim tedy není co v02it.

Na strategické porady v.d0tství jsem nemohl zapomenout, 
v!echno, "eho jsem byl pozd0ji sv0dkem v.d0jinách, se roz-
víjelo p2ede mnou stále jako by podle onoho d0tského sché-
matu. I.nadále jsem se cítil b+t v.roli malého kluka, kter+ 
sice nemá mo3nost zú"astnit se na nebezpe"né h2e dosp0-
l+ch, ale velmi dob2e chápe její pravidla a.m43e si v!echno 
vyr+t klacíkem do písku. S.kruhy je to samoz2ejm0 u3 trochu 
jinak. 1eskoslovensko u3 není mal+m krou3kem uprost2ed 
nep2átel, je sou"ástí mocného ruského kruhu, sv4j vlast-
ní kruh mají N0mci, Francouzi a.Angli"ané, v!echny jsou 
navíc vyztu3ené 3elezn+m kruhem Ameri"an4. Av!ak dále 
trvá nep2átelství kruh4 a.v.písku se dá vyzna"it, jaké !ance 
mají proti sob0 kruhy v.p2í!tí válce. Mo3ná 3e n0jaké dne!ní 
d0ti, v0rní diváci televizního zpravodajství, u3 d2epí n0kde 
na patách a.vyr+vají klacíkem do písku strategická postave-
ní. Pravd0podobn0 u3 u"inily záv0ry stran vít0z4 a.pora3e-
n+ch. Budeme klidn0ji spát, kdy3 se jich na to nezeptáme.

Existuje n0jaké vysv0tlení pro to, 3e sv0t se s.dosp0los-
tí nestává ve své politické podob0 slo3it0j!ím a.3e je po2ád 
p2evediteln+ do naivních d0tsk+ch schémat? Ná! vlastní 3i-
vot nám u3 po t2icítce za"ne p2ipadat jako mu"ivá záhada, 
na!e malé d0jiny se stanou spletencem nevysv0tliteln+ch 
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d0j4, náhod, euforick+ch vrchol4 a.depresivních ní3in, ne-
sta"íme se ani divit. Velké d0jiny z4stávají naopak sche-
matick+m p2íb0hem, ve kterém se po2ád v!echno opakuje, 
po2ád v.n0m zakopáváme o.tent+3 praktikábl moci, p+chy, 
rozma2ilosti a.blbosti. Velké d0jiny se po2ád vejdou do sta-
ré evidence, pod stará jednoduchá hesla a.trapné t2íslovné 
nápisy, je3 je mo3né vyv0sit na fasády dom4 nebo provolá-
vat do shromá3d0n+ch dav4.

Nevím sám, "ím to je. Z"ásti snad proto, 3e se na cest0 
k.dosp0losti u"íme osv0d"en+m abstrakcím z.knih a.z.pros-
tink+ch hesel politického 3ivota. Mo3ná 3e stojíce p2ed ob-
rovsk+mi problémy národních a.sociálních celk4 couváme 
prost0 p2ed kosmickou slo3itostí velkého shromá3d0ní lid-
sk+ch osud4, jedine"n+ch a.rozdíln+ch, bojíme se slo3itého 
vzorce, kter+ to v!echno dohromady dává, a.tak jednodu!e 
v!echno pod!krtneme a.uvedeme na primitivního spole"-
ného jmenovatele, abychom se o.tom v!em mohli spolu ba-
vit. Tímto jednoduch+m trikem se chráníme, abychom se 
nezbláznili p2i úsilí najít pro chování n0kolika milion4 lid-
sk+ch jedinc4 n0jaké spole"né vysv0tlení.

V!e, co probíhá ve velk+ch d0jinách, má pon0kud infantil-
ní nádech. Politikové nap2íklad l3ou stejn0 bezosty!n0 jako 
d0ti, p2etva2ují se, hrají si na n0co, vytahují se, vyhro3ují si, 
urá3ejí se, p2itom to v!echno vypadá p2irozen0, jako by to 
k.d0jinám pat2ilo. P2ípravy na válku, které jsou nejvlastn0j-
!ím v+razem velk+ch d0jin, jsou infantilní. Kdy3 jsem jako 
voják v.prezen"ní slu3b0 se svou "etou úto"il, nebo se zako-
pával nebo stál na strá3i u.zástavy, v3dy jsem m0l neodbytn+ 
pocit infantility, ú"asti na d0tsk+ch hrách, n0"eho nepat2i"-
ného ve sv0t0 dosp0l+ch. I.2e", kterou d0jiny promlouvají, je 
infantiln0 zjednodu!ená. Dít0 zpo"átku pojmenovává jed-
ním v+razem jídlo i.vlastní v+kaly. V.d0jinách pou3íváme 

termíny, jejich3 rozli!ovací schopnost je také na pová3e-
nou. Píkáme t2eba Rusové, Ameri"ané, Nidé, Arabové, ko-
munisté, k2es6ané, "erno!i a.dodáním jednoho nevhodné-
ho p2ívlastku popliváme miliony jedinc4, kte2í si to v4bec 
nezaslou3í. Pro klid du!e nebereme tuto infantilní 2e" tak 
doslova, kdy3 2ekneme n0co nep0kného t2eba o.Rusech, ne-
myslíme tím kamaráda, se kter+m jsme jednoho ve"era vy-
pili tisíc gram4 vodky. Jinak by se nedalo s.tvrzeními infan-
tilní ideologické povahy vydr3et.

Tímto zjednodu!ováním p2esahují v!ak velké d0jiny do 
mal+ch lidsk+ch d0jin a. drtí jejich svébytnost. Vy2azují 
z."innosti "idla, která má "lov0k pro styk s.lidmi ve své vlast-
ní skute"nosti, a.nahrazují je spole"nou anténou, p2es kte-
rou u3 "lov0k chytá jen infantilní ideologickou hant+rku, 
schematická shrnutí, abstrakce a.hesla. Tím se samoz2ej-
m0 velké d0jiny odcizují lidskému smyslu a.vzdalují "lov0-
ka od sv0ta lidí. Je to jedna z.podob odcizení, které u3 po-
psali Llozofové.

V d0jinách z4stáváme vlastn0 d0tmi, svéhlav+mi a.nebez-
pe"n0 lehkomysln+mi, nikdy nedosp0jeme k.té poko2e, kte-
rou se nau"íme mít k.slo3itosti individuálních 3ivot4.

1ím více se toho o.sv0t0 a.pr4b03ném d0ní dozvídáme, 
tím více se zahlcuje mozek i.2e" zjednodu!en+mi spole"-
n+mi jmenovateli. Masmédia nemají dnes u3 v4bec schop-
nost vysílat zprávy o.stavu sv0ta jinak ne3 infantilní zjed-
nodu!enou 2e"í. Jen 2e" omezená na malé d0jiny "lov0ka, 
2e" vedená u.n0jakého ohn0 v.p2átelském kruhu, se snad 
je!t0 m43e vyhnout infantilit0. Té3 jazyk dobré literatury 
vrací "lov0ku rozm0r jeho vlastní skute"nosti, pravou v4ni, 
slast a.bídu jeho mal+ch d0jin. Jestli to v!ak sta"í na vyrov-
nání hmotnosti, kterou nás velké d0jiny vytla"ují z.lidskos-
ti, to je otázka.



#$ #%

Já pak kdykoliv zasednu s.p2áteli ke stolu a.vedeme 2e" 
o.stavu sv0ta, p2ipadám si, jako bych znovu d2ep0l na pa-
tách a.ryl klacíkem do písku kruhy s.Fonxlem a.jin+mi d0t-
mi, které tehdy byly p2i tom.

O hledání na glóbu

Poctiv0 2e"eno, 3ádn+ glóbus doma nemám, hraji si jen na 
ploch+ch mapách sv0ta a.hledám místa, kde se neodehrá-
valy skoro 3ádné d0jiny a.kde, jak si to p2edstavuju, 3il "lo-
v0k od narození a3 do smrti bez ú"asti na válkách, revo-
lucích, státních p2evratech a.politick+ch bou2ích. Takové 
místo se dnes hledá velmi t03ko, obávám se, 3e i.izolované 
indiánské kmeny v.povodí Amazonky se u3 dozv0d0ly o.hr-
dinsk+ch "inech Che Guevary. V0t!inou se mi p2i takové h2e 
zastaví prst na Novém Zélandu, kam jsem kdysi tajn0 tou3il 
odejít. P2edstavím si p2írodní krásy, které jsem vid0l v.te-
levizi, m0sto, ve kterém za"aly dva roky prázdnin, a.pod-
dávám se sladkému tu!ení, 3e tam n0kde vycházejí noviny, 
v.nich3 jsou velké d0jiny odkázány na krátké noticky uvnit2 
listu a.první strany jsou v0novány svatbám, golfov+m turna-
j4m a.po"etním stav4m pták4 kivi.

Jsem zv0dav, co by bylo p2edm0tem rozhovor4 s.lidmi, se 
kter+mi bych se tam setkal. Zde, ve st2ední Evrop0, se bavím 
s.lidmi hlavn0 o.tom, jak velké d0jiny zasahují do na!ich 
3ivot4 a.jak nám je kazí. V!echny vá3né rozhovory, které 
jsem kdy vedl, se alespoM sv+m pozadím vztahovaly k.da-
nému historickému rámci; "tu si staré dopisy, t2ebas i.mi-
lostné, a.jímá m0 stud, nacházím v.nich slova o.socialismu, 
o.míru, o.práci na p2íprav0 budoucnosti. Av!ak i.v.této chví-
li, kdy jsem za"al p2em+!let o.Novém Zélandu, p2i!li dva 
d0lníci od domovní správy s.pov02ením nat2ít v.byt0 okna. 
A.hned pletou n0co o.komunismu, o.rozdílech mezi pra-
cí zi!tnou a.uv0dom0lou, o.LlozoLi dr3itel4 stranické legi-
timace. Konfuzní ideologickou hatmatilkou mi nazna"ují, 
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3e jim budu muset dát n0co navíc ke státnímu platu. Zum 
kotzen!

Kdy3 mi padne do ruky text p4vodem z.ne!6astné st2ední 
Evropy, hned poznám, z.které fáze d0jin pochází. D0jiny tu 
poznamenaly ka3d+ text jako móda oble"ení 3en. Je mi p2i 
takovém "tení jako p2i sledování starého známého Llmu: 
d0j u3 ani nevnímám, zato se intenzivn0 divím, jak divn0 
se "esaly holky, do kter+ch jsme se zamilovávali, v.jak "le-
nit+ch kárách jezdili Ameri"ané a.jak groteskn0 vypadal J. 
V. Stalin ve své kamizole. Zast2elení Ferdinanda v.Sarajevu 
vnímáme jako komickou fra!ku. A.p2ece prom0nlivá móda 
d0jin dr3ela ve sv+ch spárech "ty2i generace Evropan4. Moji 
p2edkové zem2eli skoro v!ichni v.d4sledku d0jin, na válku, 
hlad, ch2ipku, strádání a.bombardování. Já jsem si u3 s.d0-
jinami také u3il své. Na Novém Zéland0 by se 3ivoty m+ch 
p2edk4 vytvá2ely asi úpln0 jinak.

Vá3nost se s. postupem "asu z. d0jin vytrácí a. patetic-
ké události nab+vají komickou podobu. Mladé publikum 
se 2ehtá v.kin0, kdy3 sleduje na plátn0 poskakování histo-
rick+ch osobností a.m43e se strhat smíchy nad k2e"ovit+-
mi gesty Hitlera. Vn0j!í dramati"nost d0jin p2estává vzru-
!ovat a.jejich naléhavá 2e" se stává nesrozumitelnou. Za 
srdce nás u3 chytá jen dramati"nost mal+ch d0jin, dojí-
mají nás zma2ené 3ivoty jednotlivc4, naskakuje nám husí 
k43e, kdy3 se pokusíme identiLkovat se s.mu3em, kter+ 
stál p2ed poprav"í "etou. Uniká nám ale d4le3itost toho, o" 
tehdy vlastn0 !lo. Metály z.válek cinkající na klopách star-
c4 budí jen shovívavost, ale jsme schopni pro3ít si hr4zu 
v.zákopech s.Remarqueov+mi hrdiny. Se stejnou intenzi-
tou nás v!ak strhne nehistorick+ p2íb0h starce, kter+ ulovil 
velkou rybu, ale dom4 dotáhl jen její kostru. Napadne nás 
p2itom, 3e k.dramatickému zá3itku "lov0k ani velké d0jiny 

nepot2ebuje, 3e v.mal+ch d0jinách je dramati"na dost a.dost. 
Potvrdit by nám to mohli NovozélanQané.

Vysv0tlujeme si r4zn0, pro" nám v. Evrop0 d0jiny tak 
t0sn0 p2iléhají k.t0lu. Poslouchal jsem nedávno, jak prá-
v0 o.tom dumali dva sta2í a.úctyhodní mu3i, osmdesátilet+ 
Karl Popper a.stejn0 star+ Konrad Lorenz. Besedovali vtipn0 
a.vesele o.tom, pro" se sv0t po2ád n0kam 3ene, pro" se d0ji-
ny nezastaví a.nedají si u3 pokoj. Shodli se opatrn0 na tom, 
3e v!echno 3ivé tíhne k.lep!ímu prost2edí, k.hledání lep!í-
ho místa na slunci, v.tom 3e je snad p2í"ina evoluce, nestá-
losti a.nemo3nosti zastavení. Ani oni v!ak neum0li vysv0tlit, 
odkud se tíhnutí k.lep!ímu prost2edí bere, jen se usmívali 
a.kr"ili rameny, ne2ekli, 3e se bere od Boha. Opakovali po-
2ád, 3e o.tom nic najisto nevíme a.je!t0 se tomu smáli. A3 
jsem se divil, za" jim vlastn0 dali Nobelovy ceny a.!lechtic-
k+ titul. V3dy6 jsem poznal v.3ivot0 dost lidí, kte2í nedostali 
3ádné ceny, a.p2esto um0li v!echno vysv0tlit a.nikdy o.sv+ch 
záv0rech nepochybovali.

Musím p2iznat, 3e se mi líbí lehou"ké a.ned4razné vy-
sv0tlení d0jinného pohybu tíhnutím 3ivé hmoty k.lep!ímu 
prost2edí. V.Evrop0 jsme pak asi nadmíru nadáni tíhnutím 
k.lep!ímu prost2edí, po v0t!inu tohoto století se o.to fana-
ticky pokou!íme, a6 to stojí, co to stojí. N0kdy to vypadá 
tak, 3e p2i sp0chu na lep!í místo nemáme ani "as zastavit 
se a.zkontrolovat po2ádn0, zda místo, ze kterého jsme ode-
!li, nebylo lep!í ne3 nové. Není ov!em snadné o.tom jasn0 
rozhodnout, ve v+chodní Evrop0 se o.to vede spor celá de-
sítiletí, jedni 2íkají, 3e po v!ech t0ch stra!n+ch d0jinách je 
lépe a.druzí 3e h42e.

Kdy3 pozoruji lidi kolem sebe, zdá se mi, 3e si u3ite"nos-
ti velk+ch d0jin pro zlep!ování prost2edí velmi nevá3í, sna-
3í se d0jinám v!emi prost2edky se vyhnout a.3ít jen ve sv+ch 
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mal+ch d0jinách. Sna3í se ze v!ech sil d0jiny prost0 p2e3ít. 
V.d0tství jsem sl+chal v!echny po2ád mluvit o.tom, 3e nej-
d4le3it0j!í je p2e3ít válku. V.malém dom0, ve kterém jsme 
bydleli, nep2e3ili válku dva sousedé, zahynuli v.koncentrá-
ku, také moje maminka nep2e3ila válku, zabila ji bomba, já 
jsem p2e3il válku jen s.vyp0tím sil: kdy3 jsem sly!el letadla, 
padal jsem strachem z.postele. O.n0co pozd0ji jsem sl+chal 
lidi vykládat, 3e je t2eba p2e3ít první drastickou fázi budo-
vání socializmu, je!t0 pozd0ji se sna3ili p2e3ít bytovou krizi, 
pak p2echodn+ nedostatek masa, pak vpád cizích vojsk, je!-
t0 pozd0ji normalizaci atd. Zdá se, 3e o.d0jiny v4bec nestá-
li, kdy3 se je sna3ili jen p2e3ít. V!ichni ur"it0 tíhli k.hledá-
ní lep!ího místa na slunci, p2edstavovali si v!ak, 3e to bude 
spí!e na nich ne3 na d0jinách. Kdo skute"n0 tíhl k.hledání 
lep!ího prost2edí, ten odtud ode!el. Ostatní po v!ech zku-
!enostech se ve své obrovské a.tí3ivé v0t!in0 odmítají anga-
3ovat ve velk+ch d0jinách, tento zp4sob tíhnutí k.lep!ímu 
prost2edí jim p2ipadá riskantní a.zdlouhav+. Pízení chodu 
d0jin si pak berou na svá bedra ti, kte2í u3 sv+m miziv+m 
zastoupením v.obyvatelstvu vzbuzují podez2ení, 3e to po-
va3ují za riskantní, ale vyná!ející druh ob3ivy.

Jako sv0dek p2ekotného tíhnutí k.lep!ímu se ani já ne-
dovedu rozhodnout, zda se rozmno3il v+skyt tak podstat-
n+ch slo3ek lidského 3ivota, jak+mi jsou láska, !et2ení prav-
dy, tolerance, umírn0nost, spokojenost atd. Nevím ani, na 
kterém poli tyto vlastnosti více rostou, jestli na poli velk+ch 
anebo na poli mal+ch d0jin, jestli budeme o.tom v4bec kdy 
mít jistotu. NovozélanQané by mohli nejistotu oslabit n0ja-
k+m p2esn0j!ím zji!t0ním, jak je tomu s.v+skytem lep!ích 
míst u.nich, bez válek, revolucí a.krvav+ch p2í o.budouc-
nost. Mo3ná u3 n0kdo takovou statistiku zpracoval a.jen 
já o.ní nevím.

Kdybych byl ov!em ve sv+ch touhách d4sledn+, mo3ná 
by mi dovolili vyst0hovat se na Nov+ Zéland a.p2esv0d"it 
se o.v!em na míst0. Zkoumám up2ímn0 svou ned4slednost 
a.poznávám skryt+ d4vod svého trvání v.nebezpe"n+ch d0-
jinách st2ední Evropy: divadlo, kterého jsme zde v!ichni 
ú"astni, m0 neoby"ejn0 zajímá, sedím jako jiní diváci v.hle-
di!ti a."ekám, zda se do konce století dostaví n0jaká katar-
ze. Cítím, 3e bych se bez na!ich d0jin na Novém Zéland0 
asi dost nudil.
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O v+stav0

N0kdy na za"átku padesát+ch let jsem byl jako student na-
verbován za pr4vodce po veliké a.bombastické v+stav0, kte-
rá zobrazovala tehdy aktuální Stalinovy p2edstavy o.budo-
vání komunismu. V+stava se skládala z.obraz4, fotograLí, 
map, projekt4 a.nejr4zn0j!ích p2edm0t4 velkolepého sv0-
ta, do kterého nám bylo slibováno vstoupit. Nebylo p2esn0 
2e"eno, kdy se toho do"káme, ale já sám jsem po"ítal s.tím, 
3e ve svém zralém v0ku u3 snad budu v.takovém sv0t0 3ít 
a.3e zít2ek na v+stav0 bude pro m0 jednou sv0tl+m dne!kem.

Budoucnost se na v+stav0 prezentovala maketami velk+ch 
staveb, elektráren a.kanál4, které zavodMovaly pou!t0 a.m0-
nily je v.zahrady. V0trolamy, táhnoucí se stovky kilometr4, 
chránily úrodná pole, na kter+ch oraly elektrické traktory 
na pásech, krávy s.obrovsk+mi vemeny produkovaly 2eky 
mléka a.hory másla.

Ukazoval jsem za"ínajícím dru3stevník4m svaze"ky troj-
klasé p!enice a.obrovské klasy jakéhosi mi"urinského pro-
sa. Na!i dru3stevníci se ned4v02iv0 rozhlí3eli, cosi si !eptali 
a.kroutili ned4v02iv0 hlavami. Ú"ast na v+stav0 byla organi-
zována, to znamená, 3e tam musel jít i.ten, kdo tam necht0l. 
Jen ob"as se sem zatoulal n0jak+ soukromník z.vlastní píle. 
Jeden takov+, jak se mi zdálo sta2e"ek, mo3ná to v!ak ani 
nebyl sta2e"ek, mo3ná tehdy nebyl star!í ne3 já teQ, se za-
stavil u.trojklasé p!enice, chvílemi hled0l na ni a.pak na m0 
a.pak se m0 zeptal: „Vy na to v02íte?“ P2ekvapen0 jsem odpo-
v0d0l: „Pro" bych nev02il, v3dy6 ji vidím p2ed sebou a.mohu 
si na ni sáhnout. Sáhn0te si na ni taky.“ Náv!t0vník v!ak na 
p!enici nesáhl. P2ipadal mi v.té chvíli stejn0 zaostale jako 

ti kardinálové, kte2í odmítali podívat se Galileov+m daleko-
hledem. Jen se na m0 soucitn0 díval a.2ekl tak, 3e si to pa-
matuji t2icet let: „Lidé p0stují obilí u3 po tisíce let. Kdyby 
bylo n0co takového mo3né, u3 by na to dávno p2i!li.“ a.ode-
!el. Já jsem si zase 2ekl, 3e je to asi tím, 3e je tak star+. On se 
u3 asi nedo"ká a.prost0 závidí nám, kte2í budeme jednou 3ít 
v.blahobytu trojklas+ch p!enic. Nev02í, proto3e nechce v0-
2it. Ve velikém sále zá2ily barevné 3árovky na místech, kde 
vyrostou hydrocentrály, továrny a.nová m0sta.

Dnes se mi zdá, 3e jsem nemohl v.té dob0 b+t a3 tak úpl-
n0 pra!t0n+ a.3e jsem snad p2ece jen n0jakou tu pochyb-
nost o.lepenkové budoucnosti m0l. Ta se v!ak kr"ila p2ed 
rozmáchl+m gestem, kter+m Stalin m0nil na mapách jedné 
!estiny sv0ta p2írodu a.p2ipravoval mn0 a.té dívce, se kterou 
jsem tehdy chodil, nádhernou budoucnost. Kdybych zapo-
chyboval o.pravdivosti trojklasé p!enice, musel bych zapo-
chybovat i.o.celku té budoucnosti, která zaplMovala n0ko-
lik rozlehl+ch sál4. Byl bych se t2eba i.smí2il s.ojedin0lou 
pochybností, ale nemohl jsem se smí2it s.p2edstavou, 3e 
v!ichni ti, kte2í se usnesli váhou své moci zm0nit p2írodu 
a.zajistit neb+valé !t0stí svému lidu, 3vaní jen tak do v0tru 
a.plánují n0co, o."em nic po2ádn0 nev0dí. Neodvá3il jsem se 
p2edpokládat, 3e i.samotná nákladná v+stava, na kterou se 
chodí dívat tisíce lidí, by mohla b+t jen propagandistick+m 
trikem a.promy!len+m podvodem na takov+ch pros6á"cích 
jako jsem já. Dodnes si nejsem jist, zda jím skute"n0 byla. 
Spí!e se kloním k.názoru, 3e Stalin a.po n0m je!t0 i.jiní v4d-
cové projevovali prost0 stra!livou nekvaliLkovanost stran 
budoucnosti, 3e podvád0li sami sebe, 3e jejich duch, nad-
ná!en+ neomezenou mocí a.souhlasem p2estra!eného okolí, 
se odpoutal od zem0 a.bloudil jako duch jurodiv+ch.

S mnoha jin+mi nekvaliLkovan+mi koncepcemi budouc- 
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nosti ur"ily v!ak i.trojklasé p!enice na n0jakou dobu m4j 
postoj k.p2ítomnosti. Byl jsem odhodlán pomáhat uv0do-
m0le tomu, aby lidé co nejrychleji vpluli se sv+mi 3ivoty do 
nádherného sociálního p2ístavu, kter+ pro n0 vymyslel mu3 
s."elem sedláka. Neuva3oval jsem dále o.tom, jestli o.to sto-
jí a.co si v.p2ístavu se sv+mi 3ivoty po"nou.

Po t2iceti letech, které uplynuly od v+stavy, zji!6uji sám, 
jak nicotn0 ovlivnily bl+skavé d0jiny nad0je a.velká plát-
na budoucnosti d0jiny mého vlastního 3ivota. Nevplul jsem 
do klidného p2ístavu sociálních zázrak4 a.u3 v4bec nemám 
pocit, 3e by existovala n0jaká paralela mezi m+m 3ivotem 
a.velik+mi d0jinami. Kdy3 vzpomínám na v!echna obdo-
bí, která mi p2inesla vytr3ení, lásku, klid, !t0stí, 3al i.zá-
zrak 3ivotní intenzity, uv0domuji si, 3e se tém02 nekryjí se 
vzru!ením velk+ch d0jin, 3e vrcholy mého 3ivota a.vrcholy 
v.budování nové spole"nosti se minuly. Jako by plán zá2ivé 
budoucnosti p2estal najednou s.m+m 3ivotem souviset, jako 
by p2estal souviset i.se 3ivotem jin+ch lidí a.projevil svou le-
penkovou povahu.

B4hví jestli v4bec n0jak souvisí s.budováním p2ehrad 
a.v0trolam4, 3e jsem nikdy v.3ivot0 nem0l hlad, 3e ho ne-
m0ly ani moje d0ti, 3e jsem m0l jak3 tak3 v3dycky st2echu 
nad hlavou, 3e jsem jezdil autem a.desetkrát dokonce leta-
dlem. Nikoho nenapadne klan0t se s.vd0"nosti d2ív0j!ím 
modlám za to, 3e ne3ijeme v.bíd0. Myslelo se tehdy !t0stím 
to, 3e si koupíme ledni"ku, automatickou pra"ku a.psací 
stroj? Celá Evropa se dívá na televizi, na v+stav0 o.budouc-
nosti nebyla tehdy je!t0 zastoupena. Politické d0jiny se jen 
málo podílely na tom, 3e jsme se v.Evrop0, n0kdo víc, n0-
kdo míM, dopracovali ke standardu, pro kter+ v+stava ne-
m0la dost fantazie. Nebyla to z2ejm0 rozmáchlá gesta ju-
rodiv+ch, která nás dovedla k.evropskému standardu, ale 

neústupná technologická zvídavost a.dovednost. Podvody 
se neprosadily. Chléb, kter+ si mohu podle libosti nakou-
pit v.obchod0, se pe"e je!t0 po2ád jen z.jednoklasé p!enice.

P2esto3e jsem cht0l 3ít v.souladu s.velk+mi d0jinami, ne-
zda2ila se mi synchronizace. Mé revoluce, vzestupy, pády, 
extáze a.zklamání se nekryly s.t+mi3 událostmi ve velk+ch 
d0jinách. Sly!el jsem mluvit o.pokroku, ale na své k43i jsem 
cítil n0co jiného. Kdy3 jsem vedl své syny po prvé do !koly, 
stanul jsem ve sv+ch mal+ch d0jinách na prahu komunismu, 
kdy3 je pak po letech necht0li vzít na vy!!í !koly, posunul 
jsem se ke st2edov0ku. U3 dávno jsem opatrn+ k.euforiím, 
které se sna3í v.na!ich 3ivotech vyvolat nad0je velk+ch d0-
jin. Vím z.vlastní zku!enosti, 3e velké d0jiny jsou schop-
ny napumpovat rajského plynu do lidsk+ch du!í tou3ících 
po !t0stí jen na p2echodn+ "as. Kdy3 trvá 3ivot dost dlouho, 
uká3e se nestálost a.t0kavost tohoto plynu. Tato zku!enost 
je v!ak, jak se p2i pohledu na sv0t o.tom znovu a.znovu p2e-
sv0d"uji, nep2enosná. Mladí lidé budou i.nadále "as od "asu 
fascinováni velk+mi v+stavami zá2ivé budoucnosti a.budou 
se nadále domnívat, 3e by zápasem o.takovou budoucnost 
mohli naplnit vlastní 3ivoty. P2ipojí se k.rozmáchl+m ges-
t4m, proto3e nebudou schopni uv02it tomu, 3e by velké d0-
jiny byly schopny tak nákladn+ch podvod4.



)$ )%

O prolínání velk+ch 
a.mal+ch d0jin

Kdy3 jsem si sám pro sebe sestavoval po2adí nejhor!ích 
projev4 nedono!enosti lidstva, polo3il jsem na první mís-
to rozpor mezi schopnostmi zvládat neuv02iteln0 slo3ité 
technologické procesy a.neschopností zvládnout nesrovna-
teln0 primitivn0j!í procesy, probíhající v.sociálních celcích. 
Jako tv4rce raketoplánu p2ipomíná "lov0k Boha, jako p2ed-
stavitel politické moci p2ipomíná nej"ast0ji n0jakého 2ádo-
v0 ni3!ího 3ivo"icha.

Druh+m projevem nedono!enosti je podle mého mín0-
ní neschopnost rozli!ovat mezi dvojí zodpov0dností, zod-
pov0dností, která zahrnuje jen malé d0jiny "lov0ka, a.zod-
pov0dností, kterou nám vnucují velké d0jiny. Jak v!ichni 
víme, projevují lidé v.d0jinném jednání stejnou nedbalost, 
stejnou vrto!ivost, stejnou p+chu, neuvá3enost a.sobectví 
jako v.jednáních, která z4stávají uzav2ena v.rozm0rech je-
jich vlastního 3ivota. P2ipadalo mi v3dy hrozné pomy!lení 
na to, 3e náhodn0 vybraní p2edstavitelé druhu, kte2í jinak 
mají samoz2ejm0 svobodu nakládat se sv+m 3ivotem, jak 
se jim zachce, zacházejí v.roli d0jinn+ch osobností se 3i-
voty jin+ch lidí, se 3ivoty cel+ch národ4 a.dnes u3 dokonce 
i.se 3ivoty zví2at, strom4, 2ek a.oceán4 stejn0 ledabyle jako 
s.3ivotem vlastním. Tak jako v.p2ípad0 prvního projevu ne-
dono!enosti se i.ve druhém p2ípad0 neustále zv0t!uje ne-
bezpe"í z.toho plynoucí. Tyto dv0 základní neschopnosti 
mají stále hor!í ú"inky a.tak se rychle p2ibli3uje chvíle, kdy 
se nezralost plodu katastrofáln0 projeví.

Zmín0né neschopnosti jsou ov!em starého data. Nivo- 
topisy 2ímsk+ch císa24 sv0d"í o. tom, 3e historické d0ní 
bylo v3dy tuh+m propletencem "in4 obecné zodpov0dnos-
ti a."in4 motivovan+ch zájmy mal+ch d0jin. Ve star+ch do-
bách v!ak byl prostor pro historické mise !ílenc4 omezen, 
v3dy byly n0jaké hranice, za kter+mi kon"ila moc císa24 a.za 
nimi3 nutkavé p2edstavy politik4 neznamenaly v4bec nic. 
Nyní v!ak u3 t2icet let trneme hr4zou, 3e se jednoho dne 
prolnou n0jaké obsese v.malém 3ivot0 mocn+ch s.d0jinami 
a.rázem bude po v!em.

Velké d0jinné pohyby, které ideologie vydávají za ta3ení 
lidov+ch mas ovládan+ch jednotící transcendentální my!-
lenkou, jsou v.této prostot0 v+kladu v3dy trochu podez2elé. 
Davové emoce se jist0 vyskytují, pravd0podobn0 v!ak v.men-
!í mí2e, ne3 nám to lí"í d0jepisci. Radost a.3al pocházející 
z.vít0zství a.porá3ek ve velk+ch d0jinách se musí dotknout 
n0jakou plo!kou i.mal+ch d0jin "lov0ka, prolnout se s.nimi, 
aby mohly b+t skute"n0 pro3ity. Jinak by rychle vyprchaly, 
asi tak jako orgiastické nad!ení divák4 po vyhraném fot-
balovém zápase. Jen v.tomto prolnutí jsou d0jiny schopny 
zprost2edkovat "lov0ku radost z.ko2isti, závra6 z.nabytého 
bohatství nebo nové d4le3itosti, moci nebo svobody, hr4-
zu z.marného umírání na vále"ném poli a.strach z.odpla-
ty. Ideologie se nám sna3í namluvit, 3e lidové masy mají ja-
kousi spole"nou hormonální soustavu a.3e bez ohledu na 
náladu vlastního 3ivota pro3ívají spole"né historické orgie. 
Nejen politikové, ale i.televizní komentáto2i vycházejí z.této 
fale!né p2edstavy, kdy3 automaticky p2edpokládají, 3e cel+ 
národ ustrne v.dojetí, jakmile 3eny na Spartakiád0 zvednou 
najednou ku3ely nebo si p2evrátí sukn0 naruby. Jist0, jist0, 
n0co se p2itom d0je, nakrátko zafunguje masová psychóza, 
pro jak+koliv "in v!ak p2íli! krátká. Nad!ení z.velk+ch d0jin 
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se musí prolnout s.mal+mi d0jinami, aby vydr3elo, v.ma-
l+ch d0jinách se dá velmi rychle spo"ítat, co d0jinn+ pohyb 
vynese a.jak dlouho vydr3í p2ínos zm0n pro vylep!ení oby-
"ejného 3ivota. Platí to samoz2ejm0 i.naopak: lidé oby"ejn0 
velmi rychle upustí od p2ísah slo3en+ch v.d0jinném opoje-
ní, jakmile zjistí, 3e by za setrvání v.p2ísaze museli zapla-
tit mnohem více ne3 za jejich poru!ení. Ptám se sám sebe, 
zda m0 toto poznání naplMuje rozho2"ením, cítím v!ak, 3e 
ne. Kdoví k.jakému mrzkému pln0ní p2ísah by se lidsk+ rod 
dal ve své nezralosti zlákat, kdyby malé d0jiny jednotlivc4 
neradily ke st2ízlivosti a.ke zrad0 velkod0jinn+ch nabub2e-
lostí. U3 jsem si sáhnul na takové prolnutí velk+ch a.mal+ch 
d0jin a.je to hodn0 dávno, co m0 takov+ dotek naplMoval za-
hanbením. Zvykl jsem si na to, 3e d0jinn+ patos, p2esazen 
do mal+ch d0jin, se projevuje zhusta jako 2ada trapností. Po 
válce jsem sl+chával v.rozhlase mluvit o.historické odplat0 
a.spravedlivém trestu. Toulal jsem se jako kluk po zpusto!e-
n+ch bytech N0mc4 a.díval se, jak lidé odná!ejí v!echno, co 
je!t0 z4stalo po prvních mstitelích, talí2e, ml+nky na kávu, 
hrnce a.vy!ívané pol!tá2e. Z.jedné takové v+pravy jsem p2i-
nesl dom4 vysava", p2edtím jsem takovou v0c vid0l jenom 
ve Llmu. Za pocit studu, kter+ m0 pak p2epadl, bych zapla-
til je!t0 dnes, kdybych v0d0l komu. Spravedlivá odplata se 
jako pojem dob2e vyjímá, ale ve velk+ch d0jinách se vlastn0 
nedá uplatnit, proto se prolne s.mal+mi d0jinami a.tam pak 
vypadá jako oby"ejná zlod0jna.

Sáhnul jsem si pozd0ji na takové prolnutí je!t0 mnoho-
krát a.ku podivu jsem byl "ím dál shovívav0j!í ke zp4sob4m, 
jimi3 malé d0jiny polid!6ují velkod0jinná hesla. Je a3 k.ne-
ví2e, kolika cenn+ch pou"ení se nám v.tomto sm0ru dosta-
lo díky historick+m p2emet4m, na které je na!e vlast tak 
bohatá. Kdy3 jsem po roce %'5( hled0l na ty, kte2í mi m0li 

v.rámci historické spravedlnosti u"init n0jaké p2íko2í, vy-
hodit m0 z.místa nebo zav2ít, nezpozoroval jsem za jejich 
jednáním ani kousek d0jinné motivace, v3dy jen motivaci 
plynoucí z.jejich mal+ch osobních d0jin, pln+ch vlastních 
starostí, poslu!nosti, strachu z.budoucnosti, nad0jí, cti3á-
dostí, lítostí, vzteku a.tak podobn0.

Prudké zahanbení cítím jen tehdy, kdy3 m0 mocenské 
struktury pokrytecky p2esv0d"ují, 3e se ustavily a.vykoná-
vají svou moc jen proto, aby splnily n0jaké historické po-
slání. Po cel+ 3ivot sly!ím po2ád toté3: politikové mají na 
mysli jen blaho státu, presti3 národa a.!t0stí svého lidu, vo-
jáci jsou tu jen pro obranu a.bezpe"nost v+sostného území, 
policisté cht0jí jen klid a.po2ádek a.v0zeM!tí dozorci "istotu 
na celách. Kdy3 v.n0jaké odlehlé zemi svrhne jedna skupina 
d4stojník4 jinou skupinu d4stojník4, hem3í se první ve2ej-
né prohlá!ení sam+mi historick+mi pojmy. I.kdy3 p2í"inou 
p2evratu byly bezpochyby hlavn0 2evnivost, touha po moci 
a.bohatství, neukojené ambice a.podobné v0ci. BuQ ze stu-
du, nebo ze zvyku zabalí i.sv0tová masmédia takovou udá-
lost do velkod0jinného oble"ení, zabarví ji n0kterou z.exis-
tujících ideologií, za2adí ji napravo nebo nalevo, na v+chod 
nebo na západ, k.dolaru "i rublu a.tak p2ilo3í dal!í kamí-
nek k.rostoucímu odcizení velk+ch d0jin a.!í2ícímu se p2e-
sv0d"ení lidu v!ech zemí, 3e velké d0jiny se odehrávají kde-
si v.kosmu a.jednou za "as dopadnou na malé d0jiny "lov0ka 
jako tunguzsk+ meteorit.

N0kolikrát jsem se setkal s.tak2íkajíc historick+mi osob-
nostmi. V0t!inou ov!em a3 pak, kdy3 byli tito lidé vy2azeni 
z.ú"asti na historick+ch rozhodnutích. V3dy se m0 po tako-
vém setkání zmocnilo ustrnutí nad tím, jak se v.nich zre-
dukovaly velké d0jiny se sv+m ideologick+m majestátem na 
rozm0r oby"ejného lidského 3ivota. Vím, 3e jsem nemohl 
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nic jiného ani o"ekávat, ale p2esto m0 toto poznání napl-
Movalo jak+msi vnit2ním t2asem. V0t!inou mluvili tito lidé 
o.své d0jinné funkci tak, jako by d0jiny byly n0jakou Lr-
mou, u.které byli na "as zam0stnáni, tam se setkávali s.jin+-
mi zam0stnanci, plnili p2íkazy a.instrukce, usilovali o.po-
stup, pomlouvali nad2ízené, postupovali nebo sestupovali 
po 3eb2í"ku funkcí, brali vy!!í nebo ni3!í platy atd. U.Lr-
my jsou teQ zam0stnáni zase jiní lidé. T2es se m0 zmocMu-
je proto, 3e mám vá3né pochybnosti o.tom, 3e Lrma má 
nejvy!!ího 2editele schopného zasáhnout blahodárn0 t0s-
n0 p2ed bankrotem.

O ml"ících v0t!inách

B+val+ americk+ prezident Richard Nixon sklidil posm0ch, 
kdy3 se kdysi p2i obran0 svého postavení ohnal pojmem 
„ml"ící v0t!iny“. Ameri"tí logokraté, jak jim 2íká Jeane 
Kirkpatricková, sprovodili tento termín ze sv0ta, odsoudili 
jeho p2ízemnost a.mravní ubohost a.ned4stojnost jeho po-
u3ití ve velké demokracii. Jist0 je to pojem trochu kuriózní 
a.z2ejm0 nev0deck+, nicmén0 v!ichni víme, co se jím mys-
lí, máme p2ece ml"ící v0t!inu za souseda, jezdí s.námi do 
práce tramvají, potkáváme ji na pracovi!tích a.p2i nákupu 
v.obchodním dom0. Pro nás ve v+chodní Evrop0 to v4bec 
není sm0!n+ pojem, dal bych krk za to, 3e práv0 ml"ící v0t-
!ina má základní podíl na tvá2nosti na!í zem0. Její sou"as-
n+ stav je velkolep+m dílem ml"ící v0t!iny.

Tém02 v!echny re3imy sv0ta jsou u.moci jen díky ml"í-
cí v0t!in0, demokracie i.diktatury se o.ni v0dom0 opírají. 
Sami Ameri"ané 2íkají, 3e jejich mocn+ prezident p2ichází 
do Bílého domu z.v4le této v0t!iny, t. j. t0ch, kte2í nep2ijdou 
k.volbám, a.t0ch, kte2í volí na základ0 naprosto podru3n+ch 
d4vod4, v.3ádném p2ípad0 na základ0 z2eteln0 artikulova-
ného politického rozmyslu. Odtud, z.tohoto místa v.Evrop0, 
je to v!e jasn0 vid0t. Na!e domácí diktatura vládne v.zemi 
pohodln0 jen z.v4le ml"ící v0t!iny, s.jejím schválením a.dob-
romysln+m nezájmem. V3dy6 kdyby tato ml"ící a.apatická 
v0t!ina odep2ela vlád0 poslu!nost, p2estala by t2eba chodit 
do práce, na sch4ze, do pr4vod4, k.volbám a.v!em jin+m 
státním slavnostem, zhroutil by se re3im po n0kolika dnech 
a.nem0l by ani "as potrestat ty, kte2í s.tím za"ali. Jen3e ml-
"ící v0t!ina nemá na takovou mírumilovnou revoluci náladu, 
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re3im jí nestojí za tu námahu. Ne 3e by ho m0la v.oblib0, na-
dává na n0j na ka3dém kroku, utahuje si z.jeho ideologic-
k+ch kotrmelc4 a.neprojevuje v4bec 3ádné nad!ení nad jeho 
topornou existencí. Nechává ho v!ak na pokoji, proto3e jí 
nestojí za to pou!t0t se s.ním do k2í3ku.

Pokud vláda jakékoliv elity ponechává ml"ící v0t!in0 
dost prostoru na to, aby v.n0m lidé mohli rozvinout d0ji-
ny vlastního 3ivota a.!ikovn0 p2itom obcházet nástrahy vel-
k+ch d0jin, nemusí se ni"eho obávat. Je to mechanismus, 
kter+ funguje spolehliv0 p2es celá století a."ím modern0j!í 
prost2edky získává stát do rukou k.lehkému 2ízení osud4 
národ4, tím dokonaleji je zabezpe"en proti vnit2ním ot2e-
s4m. NepodceMuji útlak, raLnované podoby násilí, moder-
ní praktiky ideopolicií a.obratné !í2ení bezmoci, korupce 
a.prosp0chá2sk+ch ideál4, opakuji jen lidové p2esv0d"ení, 
3e 3ádn+ stát nem43e postavit tolik dozorc4, aby stáli za 
zadkem ka3dého ob"ana, tolik v0znic a.kat4, aby obstál pro-
ti v4li neposlu!né, rozhodné a.promy!len0 jednající v0t!i-
ny. Nemyslím, 3e ml"ící v0t!iny jsou ryzím projevem na!e-
ho moderního sv0ta, je spí!e pravda, 3e co sv0t sv0tem stojí, 
utvá2ejí charakter lidsk+ch spole"enství tyto ml"ící v0t!iny, 
p2i jejich blahosklonném ml"ení se st2ídají vlády, bojuje se 
o.moc, vedou se války. N0kdy z.toho v!eho mají ml"ící v0t!i-
ny prosp0ch, jindy zase ne. Rozdíl mezi despotismem a.de-
mokracií je více mén0 statistick+, závisí na po"etnosti men-
!iny ochotné se anga3ovat ve velk+ch d0jinách pro sociální 
cíle, které p2esahují rozm0r individuálního 3ivota.

I mn0 samotnému se zdá b+t cynické to, co jsem napsal. 
Kdy3 jsem se v!ak u3 jednou rozhodl ne"init své my!len-
ky lep!ími, ne3 jsou, musím to vydr3et. (Pravda, mám je!t0 
v3dycky mo3nost p2edcházející v0ty v.poslední verzi !krt-
nout.) Je mi líto zaníceného ideologického d0jepisectví, ve 

kterém je historická scéna zapln0na lidov+mi masami, zá-
stupy veden+mi svat+m cílem, sociálními t2ídami, které se 
jako jeden mu3 zvedají k.jednotné akci, a.zdrcující v0t!inou 
lidu, která vychází do ulic. To vseje optick+ klam, v.politic-
k+ch akcích, které m0nily d0jiny národ4, z4stávala zdrcu-
jící v0t!ina lidu doma. I.d0jepisectví to ví a.proto nepracu-
je p2i dodate"ném ov02ování legitimity re3im4 objektivní 
statistikou, po"ítá jen men!iny shromá3d0né na nám0s-
tích, slou3ící v.armád0 a.2e"nící v.jakobínsk+ch klubech. 
O.Starom0stském nám0stí v.Praze se 2íká, 3e po n0m krá-
"ely d0jiny. Kdykoliv po n0m jdu, p2ekvapuje m0, jak málo 
je na n0m místa.

Na evropsk+ch d0jinách se v0t!iny lidu ú"astnily p2evá3-
n0 jen sv+m ml"ením. Snad jen na samém za"átku, kdy se 
v.euroasijském prostoru pohnuly na západ kmeny Kelt4, 
Germán4 a.Slovan4, ur"ovaly b0h d0jin je!t0 v0t!iny. V.poz-
d0j!ích tisíciletích u3 k.d0jinám jen ml"ely. V0t!ina válek, 
které zm0nily d0jiny Evropy, se vedla s.námezdn+m voj-
skem a.pozd0ji s.vojáky odveden+mi podle zákon4 o.bran-
né povinnosti. Války tohoto století se vedly z.v4le men!in 
a.za apatického ml"ení v0t!in. &ovinismus evropsk+ch ná-
rod4 nebyl nikdy tak v0t!inov+, aby ho nebylo nutné ideo-
logicky, politicky a.vojensky organizovat. Ml"ící v0t!ina ne-
m0la p2esné mín0ní o.tom, zda je nutné potrestat vra3du 
následníka rakouského tr4nu v!eobecn+m zabíjením, které 
brzy ztratilo s.p4vodním ú"elem v!echnu souvislost. Ml"ící 
v0t!ina N0mc4 by jist0 nevlo3ila své 3ivoty do rukou !ílené-
ho v4dce, kdyby um0la odhadnout, 3e s.nimi bude zacházet 
jako s.bezcenn+m zbo3ím. V.tom to v!ak v!echno v0zí, v0t-
!iny ml"í proto, 3e jim p2ijde zat03ko zab+vat se souvislost-
mi sv+ch 3ivot4 s.velk+mi d0jinami, kter+mi jsou tak fasci-
novány elitá2ské men!iny.
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Nemyslím si ov!em, 3e je to projevem zlé v4le. Je to jen 
vyjád2ení obrovské vzdálenosti, která se rozlo3ila mezi vel-
k+mi d0jinami a.mal+mi d0jinami "lov0ka. Moderní zp4sob 
3ivota, kter+ trhá vzájemné závislosti mezi lidmi a.nahrazu-
je je institucionálními vazbami, jen p2ispívá ke zv0t!ování 
této vzdálenosti. Lidé u3 ve sv+ch izolovan+ch 3ivotech ne-
jsou s.to p2ekro"it rázn0ji hranice sv+ch mal+ch d0jin a.p2es 
ideologickou mlhu ani nevidí dob2e, jakou anga3ovaností 
by mohli p2es d0jiny n0co dobrého ze svého 3ivota ud0lat 
a.jak by ho mohli dokonce zlep!it. Tuto vzdálenost nevytvá-
2í ani hloupost, ani nevzd0lanost ani nechu6 k.politické ak-
tivit0, jak se "asto tvrdí, ale prostá nesoum02itelnost dvou 
sv0t4, sv0ta mal+ch "lov0"ích p2íb0h4 a.sv0ta d0jin, kter+ 
svou odcizeností, hr4zostra!ností a.nepochopitelností v0t-
!inu lidí hypnotizuje k.nehybnosti jako pohled hada.

Na konci na!eho století vytla"ují d0jiny ze sebe stále více 
morálku. Ml"ící v0t!iny, které stojí stranou, relativizují tra-
di"ní morální hlediska, je3 p2ísn0 rozli!ují mezi morální de-
mokracií a.nemorální diktaturou. Já si v.této nerozhodnosti 
pomáhám jednoduch+mi po"ty. Z.nich plyne, 3e v.té nejo-
becn0j!í rovin0 3ijí mravn0ji ty národy, jejich3 kroky ur-
"ují se souhlasem ml"ící v0t!iny po"etn0j!í, umírn0né, to-
lerantní a.rozumné men!iny ne3 ty národy, jejich3 osudy 
vzaly do sv+ch rukou fanatické, ideologicky rigorózní, des-
potické a.sobecké elity, spekulující v0dom0 s.apatií v0t!in.

Nevím, co by se muselo stát, jak by se musela p2eorat 
p4da, z.ní3 vyr4stají oby"ejné lidské 3ivoty, aby se ml"ící 
v0t!iny dostaly do pohybu a.promluvily k.d0jinám hromo-
v+m hlasem. Existují t2i podn0ty, které by mohly ukon"it as-
poM z"ásti velké ml"ení. ToRerovská „t2etí vlna“, která za-
"ne u3 brzy p2eorávat sociální bezpe"í apatické v0t!iny, pak 
!pin0ní 2ek, umírání les4 a.smrad ve vzduchu, kter+ v.brzku 

dosp0je do ka3dé ml"ící domácnosti, a.nakonec snad hroz-
ba v!eobecného zni"ení ve válce, která by m0la probudit 
pud sebezáchovy. Nejlep!í by bylo, kdyby hromov+ hlas v0t-
!iny zazn0l aspoM p0t minut p2edtím, ne3 budou odpáleny 
rakety z.podzemních sil a.z.ponorek. Pak by vstoupil sv0t 
do nového století s.p2ehodnocenou politickou morálkou, 
najednou by se objevilo v.jasném sv0tle, co je dobré a.co je 
zlé, malé d0jiny "lov0ka by se p2iblí3ily k.velk+m a.ml"e-
ní a.apatie by byla p2ekonána lehk+m vid0ním souvislostí. 
Nejsem si v!ak jist, jestli je moje víra v.takové !6astné 2e!e-
ní dost hluboká.
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O p2esahování

Kdy3 n0kdo tr"í p2íli! nápadn0 ze sv+ch mal+ch d0jin a.v.n0-
jaké zvlá!tní posedlosti se cítí b+t sou"ástí obecného lid-
stva, anebo poci6uje p2íli! naléhav0 sv4j díl zodpov0dnosti 
za osud národního spole"enství, a.to sám, o.své újm0, ani3 
by byl pov02en ú2ední mocí, p4sobí ve svém lidském okolí 
pon0kud vy!inut0; jako blázen, jako maniak, jako cizinec. 
Jeho 2e" je sice srozumitelná, v3dy6 neobsahuje jiná slova 
ne3 ta, která lze b03n0 sly!et v.rádiu a.v.televizi, av!ak to, 
3e pou3ívá tato slova jako svá vlastní, je podivné. 1lov0k 
toho druhu je "asto vystaven podez2ení, 3e sv+m p2esaho-
váním k.obecnosti, ke sv0tu, k.lidství, sleduje oklikou p2ece 
jen n0jaké soukromé cíle. Nej"ast0ji se jeho okolí domnívá, 
3e reaguje nep2im02en0 na urá3ky a.nedocen0ní, nebo 3e 
si tímto zp4sobem zaji!6uje n0jaké v+hody v.jen jemu zná-
mé budoucnosti.

Není to práv0 p2íjemné postavení, sám jsem si se svou na-
vyklou pozorností k.obecnému d0ní u3il své. Abych se vy-
hnul zesm0!n0ní a.nevypadal jako vizioná2, p2ehrával jsem 
své p2esahování do p2ízemních poloh a.p2edstíral nezavi-
n0nou úchylku od normálu. Tloukl jsem se t2eba do hlavy 
a.na2íkal, jako by ona, hlava pitomá, byla v!ím vinna, pro-
to3e se zab+vá odta3it+mi my!lenkami, místo aby se starala 
o.to, co bude zítra na ob0d. Vulgarizací své posedlosti jsem 
si ve svém neintelektuálském okolí vydobyl jistou shovíva-
vost. Tato shovívavost se "asem prohloubila, kdy3 se ukáza-
lo, 3e jsem se sv+mi odta3it+mi zájmy neobohatil a.3e hraji 
po2ád jen roli hromosvodu pro státní nelibost.

P2esto byly v.mém 3ivot0 chvíle, kdy jsem spílal nebla- 

hému nutkání p2isvojovat si spoluzodpov0dnost t2eba i.jen 
za osud národní kultury a.dumal jsem o.tom, zda to p2ece 
jen není p+cha a.p2ehnané sebev0domí, které m0 nutí za-
b+vat se obecn+mi my!lenkami, je3 nejsou k.u3itku a.vy-
t0sMují z.v0domí u3ite"né úvahy o.tom, jak zabránit po-
kra"ující devastaci bytového za2ízení nebo jak naplánovat 
dovolenou na p2í!tí rok. V.takov+ch chvílích jsem se pokou-
!el chytat ryby tak, aby z.nich byla aspoM ve"e2e, a.p2em+!-
lel o.jin+ch zp4sobech, jak se pono2it a3 po krk do sv+ch 
mal+ch d0jin, které jsou ka3dému "lov0ku bli3!í ko!ilí ne3 
kabát obecného d0ní.

Byl jsem jistou dobu zam0stnán jako d0v"e pro v!ech-
no ve v+zkumném ústavu technického zam02ení. Pozoroval 
jsem, jak vzdálen0 tu b03í 3ivot od my!lenek, které jsem já 
pova3oval za d4le3ité. Vid0l jsem, jak nezávisle je mo3né 
3ít na stavu sv0ta a.dokonce na stavu státu, jeho3 zam0st-
nanci jsme v!ichni byli. Moji kolegové na v!ech stupních 
d4le3itosti byli pono2eni do dobrodru3ného vnit2ního 3i-
vota ústavu, byl to pro n0 autonomní sv0t, v.n0m3 si "lo-
v0k mohl absolvovat celou známou !kálu lidsk+ch situací, 
mohl si tu odehrát v!echny role, konSikty a.pro3ít rozma-
nité city. Poznal jsem v.tomto prost2edí i.n0kolik lidí, kte2í 
byli opravdov0 zaujati sv+mi technick+mi problémy, vlo3i-
li do své práce nejlep!í "ást své bytosti a.dávali mi "asto ta-
kovou existenci za p2íklad.

Zvlá!t0 jeden in3en+r, inteligentní, pracovit+ a.úsp0!n+ 
a.tedy i.sv+m zp4sobem nezávisl+ na politické libov4li, mi 
up2ímn0 radil, abych se zbavil sv+ch obsesí z.d0jin a.na-
podobil jeho model 3ivota v.mizerném sv0t0. Slíbil mi po-
moc p2i získání nové kvaliLkace, cht0l m0 zasv0tit do funk-
cí sv+ch vynález4 a.tak m0 u"init hodnotn+m podle m02ítek 
spo"itateln+ch technicky a.ekonomicky, tedy podle m02ítek, 
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které i.stát musí uznat. Potom pr+ budu moci b+t sám sebou, 
proto3e moje lidská cena nebude vyjad2ována neu3ite"n+mi 
znalostmi a.um0ním odta3it+ch úvah, ale nepopirateln+m 
spole"ensk+m p2ínosem. Budu pr+ spokojen a.nebudu mu-
set nadále vlá"et své pochybnosti a.zoufalství nad zhor!ují-
cím se stavem v0cí. Zacht0lo se mi takové existence a.up2ím-
n0 jsem se sna3il.

Byl jsem "lenem in3en+rovy v+zkumné skupiny. Jezdili 
jsme do terénu, v.obrovském stanu jsme m02ili pnutí v.zá-
kladech staveb, zat03ovali jsme piloty, kopali jámy a.pro-
hlí3eli rozdrcené stavební prvky. Docela se mi líbilo pono-
cování p2i holé 3árovce, svítící displeje a.klid, kter+ v!ude 
kolem byl. Jednou jsme p2i kopání jámy na!li lebku, která 
le3ela v.hlín0 mo3ná sto let. Vzal jsem ji do stanu, kde se 
válely láhve od piva, papíry se záznamy, zbytky salámu od 
sva"iny. Sedl jsem si a.kouskem d2ívka jsem odstraMoval 
hlínu z.míst, kde d2íve b+val v.lebce mozek, úst2edí rozu-
mu, prostor pádících my!lenek. P2itom jsem proná!el, po-
kud mi to pam06 dovolila, ver!ovanou debatu, kterou m0l u3 
p2ed drahnou dobou hrobník s.dánsk+m princem. In3en+r 
m0 chvíli poslouchal a.pak 2ekl, abych tak nemluvil. Díval 
se ml"ky kolem sebe na cel+ ten vzne!en+ technick+ krám, 
na p2ístroje s.t2epotajícími se "erven+mi ciframi, na láhve 
od piva, na p2evrácenou 3idli a.papíry, které se v!ude vále-
ly, a.na dlouhou dobu zesmutn0l. Od té doby m0 u3 nikdy 
nep2emlouval, abych se vyka!lal na sv0t a.chytil se existen-
ce spo"itatelné technicky a.ekonomicky.

Já jsem se u3 také nepokou!el vplout do klidn+ch a.au-
tonomních mal+ch sv0t4. V0d0l jsem stejn0 u3 p2edtím, 3e 
nezále3í na tom, zda chceme nebo nechceme naslouchat 
hlas4m, které p2icházejí z.vn0j!ího sv0ta, z.prostoru za 
v!edním vymezením na!ich 3ivot4. To nezále3í na v4li, ani 

na tom, "i jsme vzd0laní ve fyzice nebo metafyzice. To zá-
le3í na vnit2ním ustrojení "lov0ka, zále3í na slo3ení atom4 
jeho du!e, zda se vysune víc nebo míM ze sv+ch mal+ch d0-
jin do sv0ta, kter+ jejich rozm0r p2esahuje. Takto ustrojení 
lidé mumlají své my!lenky neodbytn0 a.neu3ite"nost toho-
to p2esahování je ned0sí.

Ka3dému "lov0ku se v!ak n0kdy p2ihodí, 3e se najednou 
rozestoupí zdi jeho nejbli3!í skute"nosti a.v.meze2e se obje-
ví propastnost spole"ného lidského osudu. A.mráz velk+ch 
d0jin ude2í jak absolutní nula z.kosmu na teplou"ko a.zaby-
dlenost mal+ch d0jin. V0t!inou se v!ak na to vyspíme a.dru-
h+ den za"íná v!echno znovu.
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O blahop2ejn+ch telegramech, 
ud0leních 2ád4 a.p2ijetích

Nej"ast0ji se d0jiny dostavují ke mn0 do bytu takto: p2i p2í-
prav0 ve"e2e nebo p2i jiné myslitelsky nenáro"né "innosti si 
pustím z.na!eho rozhlasu zprávy. Vy2ine se na mne proud 
p0kn0 a.se z2ejmou rozko!í vyslovovan+ch slov, kter+mi se 
mi oznamuje, 3e prezident republiky, p2ípadn0 i.p2edseda 
vlády, poslal sp2átelen+m, n0kdy i.nesp2átelen+m, státní-
k4m blahop2ejn+ telegram k.n0jakému jejich státnímu svát-
ku. Pak mi nad!en+ hlasatel sd0lí, 3e prezident republiky 
p2ijal nového velvyslance a.setrval s.ním v.krátkém p2átel-
ském rozhovoru. Pada dobr+ch zv0stí vyvrcholí oznámením, 
3e n0jak+ vy!!í funkcioná2 státu p2ipjal na prsa n0jakému 
jinému vy!!ímu funkcioná2i státu 2ád p2i p2íle3itosti 3ivot-
ního jubilea. Hlasatel projevuje z2ejmé rozja2ení nad jedno-
duchostí a.bezkonSiktností zpráv a.pe"liv0 vyslovuje jmé-
na, funkce a.hodnosti, bez zkratek, p2ímo si pochutnává na 
dlouh+ch slovních slo3eninách, kter+mi jsou dnes ozna"o-
vány sp2átelené státy a.funkce jejich p2edstavitel4.

Po takov+ch zprávách pocítím uleh"ení a.i.jisté uspoko-
jení nad stavem sv0ta. 1lenové Pímského klubu jsou z2ejm0 
hlupáci, ekologové t2esoucí se o.lesy podvodníci, Llozofové 
pochybující o.dobrém základu na!í civilizace jsou ustra!ené 
baby a.v0dci p2edpovídající temnou polární noc po v+buchu 
atomov+ch bomb se z2ejm0 sna3í vyd0lat si n0co pen0z na 
v!eobecné oblib0 horor4. Kdyby byl sv0t v.tak !patném sta-
vu, jak ho n0kte2í lí"í, ne"etli by mi p2ece v.rozhlase tele-
gram pln+ frází a.net0!ili se tolik z.ud0leného 2ádu.

Zbyte"nost, bezobsa3nost a.bezb2ehá nuda, které z.tako-
v+ch zpráv vanou, dopadají z2ejm0 na ka3dého, ne jenom 
na mne. Vnucuje se tedy otázka, pro" se to d0je, "ím jsme si 
to zaslou3ili a.jak+ tajemn+ zám0r se za tím skr+vá? V3dy6 
není 3ádn+m tajemstvím, 3e pom0ry ve sv0t0 jsou smutné 
a.3e by ho mnozí bez v+"itek sv0domí opustili, kdyby se na-
!la ve vesmíru n0jaká obyvatelná planeta. Pro" nás tedy ut0-
!ují t0mi telegramy, p2ijetími a.ud0lováním 2ád4?

Existence v0cí, které nikdo nechce, a.p2ece jsou, drá3dí 
oby"ejn+ rozum a."lov0k bezd0ky hledá za tím n0jak+ zlo-
v0stn+ smysl, n0jaké jinotajné poselství. Vysílací "as v.roz-
hlase a.televizi je p2ece drah+, pro" je tedy tak zbyte"n0 
utrácen? 1lov0k bezd0ky hledá p2í"iny takov+ch absurdit, 
hádá na utajené sm0rnice, které vydali 2editelé masmédií, 
spekuluje nad d4vody utajen+mi v.hloubi systémového me-
chanismu. Píkám "lov0k, ale myslím tím asi sebe a.n0ko-
lik mn0 podobn+ch. V0t!ina lidí d0sivé fráze pou!tí jed-
ním uchem dovnit2 a.druh+m ven, to jen já se asi zab+vám 
z.nedostatku jin+ch starostí hledáním p2í"in celkem ba-
nálních jev4. Mívám dokonce radost, kdy3 objevím p2í"i-
nu hodn0 skrytou a.zakamuSovanou. Takov+ch radostí je 
v!ak jak !afránu, proto3e hledaje vysv0tlení slo3ité a.ele-
gantní, popsatelné jen vzd0laneck+mi termíny, dojdu "as-
to k.objasn0ním primitivním, která se dají odb+t n0jakou 
lidovou sprostotou.

Nejinak tomu bude i.se záhadou telegram4, p2ijetí a.ud0-
lení 2ád4. Slovensk+ Llozof Miroslav Kus+ napsal kdysi jen 
tak mimochodem, 3e systémy panující ve v+chodní Evrop0 
usilují podv0dom0 o.zastavení d0jin, status quo je jim nade-
v!echno a.proto se sna3í, aby se nic ned0lo. Historické d0ní 
jen simulují, po2ádají okázalé oslavy nejr4zn0j!ích v+ro"í 
a.p2edstírají, 3e p2ítomnost je jejich p2ím+m pokra"ováním. 
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Tato pozoruhodná my!lenka vysv0tluje i.problém telegra-
m4. Ná! systém prost0 chrání v0domí ob"an4 p2ed p2íli!-
n+m opot2ebováním. Lidé, kte2í mu velí, dosp0li intuitivn0 
k.poznání, 3e nejspolehliv0j!ími ob"any jsou ti, kte2í trá-
ví v!echen sv4j "as jen v.mal+ch d0jinách, necht0jí je proto 
ru!it znepokojiv+mi zprávami o.stavu spole"nosti a.stavu 
sv0ta. Takové po"ínání vyhovuje ob0ma stranám. Do mezer, 
které z4staly po skute"ném d0ní, se pak vsouvají i.ony te-
legramy a.udílení 2ád4. Nikdo p2itom ne3ádá na ob"anech, 
aby si skute"n0 v!ímali obsahu telegram4, mají budit jen do-
jem, 3e takové trapnosti jsou v.na!í dob0 d4le3ité a.v!ech-
no ostatní je mén0 d4le3ité.

Nu, je to p0kné vysv0tlení, i. kdy3 asi p2íli! subtilní. 
Nechu6 k.hrubosti zp4sobuje, 3e se nám více líbí soLstiko-
vaná vysv0tlení absurdních sociálních jev4 ne3 hrubá ko-
pyta, na které lze také snadno absurdity natáhnout. Vid0li 
bychom asi rad0ji, kdyby v!echny nep2íjemnosti, které sys-
tém produkuje, byly skute"n0 dílem geniálního mozkové-
ho trustu, kter+ tajn0 pracuje v.podzemních prostorách stát-
ních institucí. Proto3e v!ak nikdy nikdo o.takovém trustu 
nesly!el a.proto3e jsou my!lenkové kapacity státních moz-
k4 mezi lidem v!eobecn0 známé, lze pochybovat o.tom, 3e 
v0dom+ a.propracovan+ projekt ohlupování obyvatelstva v4-
bec existuje. Existuje z2ejm0 jen tupost a.bezradnost, spo-
le"n+ strach p2ed interpretací skute"n+ch problém4 systé-
mu a.p2ed interpretací problém4 sv0ta, ve kterém 3ijeme.

Proto má ú2ední zpravodajství zjevnou nechu6 ke skute"-
n+m zprávám. Jejich subalterní dodavatelé 3ijí v.neustálém 
strachu, 3e se dopustí n0jaké chyby, 3e nebudou schopni 
zjednodu!it d0ní tak, aby se v4bec nedotklo apatie ob"an4. 
Nej!6astn0j!í by byli, kdyby nemuseli ohla!ovat v4bec 3ádné 
události z.politického 3ivota, kdyby prost0 vy!lo usnesení, 

3e politick+ 3ivot na nejvy!!í úrovni je tajn+ a.3e do n0ho 
nikomu nic není. Kdy3 u3 n0co oznámit musí, aby se vyho-
v0lo konvenci, oznámí nám tedy, 3e si státníci v.p2átelském 
rozhovoru vym0nili názory. P2edpokládají asi právem, 3e 
nikoho nezajímá, jaké názory to byly.

Nikdy m0 nep2estane udivovat, 3e k.hr4ze p2ed skute"-
n+m d0ním dosp0l systém, kter+ se na za"átku hlásil k.ví2e 
v.nezadr3iteln+ sociální pohyb a.v.nad0jíplnou v+vojovou 
spirálu. Kdyby m0li na vybranou, rozhodli by se d0dicové 
v+vojového nábo3enství pro smutn+ osud paní Makropulos, 
tedy pro nesmrtelnost za ka3dou cenu, za cenu v0"né nudy, 
stagnace, sta2ecké rozmrzelosti a.nete"nosti k.jakémukoliv 
pohybu. Mo3ná v!ak nejen oni, ale v!ichni p2íslu!níci mo-
censk+ch elit, kolik jich na sv0t0 je.

Jak jsem p2edpokládal, dosp0l jsem k.velmi jednoduché-
mu vysv0tlení. Jeho jedin+ v+znam spo"ívá asi v.tom, 3e 
budu moci klidn0 a.bez roz"ilování spolupro3ívat p2i p2í-
prav0 ve"e2e tichou radost redaktora rozhlasového zpravo-
dajství, kterému se se!lo na st4l p0t pozdravn+ch telegra-
m4, n0kolik p2ijetí a.ur"it0 aspoM jedno ud0lení 2ádu. Ani 
on ani já se nemusíme ni"eho bát, ve zprávách nebude nic, 
co by nás znepokojilo, neklid z.velk+ch d0jin se nedostane 
do zabarikádovan+ch lidsk+ch 3ivot4. Zítra bude p2esn0 ta-
kov+ den, jako byl dnes. Jestli3e zpravodajství vyslechnou 
i.p2edstavitelé státu, budou mít z.n0ho také radost, v3dy6 
se tam o.nich mluví v.souladu s.jejich d4le3itostí v.d0jinách 
a.d0jiny stojí, jejich d4le3itost nic neohro3uje. Radost z.kli-
du a.pohody se !í2í, sly!ím spíkrovi na hlase, 3e i.on se ra-
duje, ve zprávách, které "te, deLlují jen notoricky známá 
slova, 3ádná cizota z.velkého sv0ta krizí, hladu, válek, te-
roru a.utrpení, klid v.domácnosti je nadev!echno. Jak spo-
lehliv0 a.spokojen0 to zní: „U p2íle3itosti státního svátku…“
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Nevím z2ejm0, co bych cht0l. V3dy6 mi cht0jí jen 2íct, 3e 
s.nejv0t!í pravd0podobností budu moci zítra jít pro mléko 
a.3e chléb bude také k.dostání.

O dvojí minulosti

Kdy3 si nedávám pozor na 2e" v.debatách o.minulosti, p2i-
stihnu se brzy p2i tom, jak vychvaluju staré "asy, n0kdy do-
konce i.dobu, která je bezpochyby zavr3eníhodná. Pam06 
mi p2ihrává stále nové a.nové argumenty a.já se nemohu za-
stavit ve chvále minulosti, která z.hlediska 3ivotní úrovn0 
a.technického a.v0deckého rozvoje z2eteln0 pokulhává za 
p2ítomností. V0domí pokroku nepomáhá, vzpomínám, jak 
jsem jako kluk trávil prázdniny s.celou na!í rodinou v.d2ev0-
né chalup0 na b2ehu "isté 2eky. Stával jsem na d2ev0né láv-
ce a.pozoroval velké ryby s.tmav+mi h2bety, kter+m sta"ilo 
jen plavn0 komíhat ocasní ploutví, aby se udr3ely na mís-
t0 v.prudkém k2i!6álovém toku. k.ve"e2i jsem jedl neuv02i-
teln0 dobré brambory s.mlékem od krávy. Moje chyba, 3e 
jsem nevnímal neut0!ené hospodá2ské a.politické pom0ry.

Pozd0ji jsem se v!ak setkával po2ád s. lidmi, kte2í vy-
chvalovali i.ony neut0!ené hospodá2ské a.politické pom0-
ry a.3ádn+ statistick+ argument je nezviklal. Tuhle nedáv-
no jsem zad0lával maltu s.jedním star+m zedníkem. Ten 
vycházel ve chvále star+ch "as4 z.p2esn+ch "ísel. Vyd0lával 
p0t korun devadesát na hodinu, kilo hov0zího stálo pr+ v.té 
dob0 !est korun. Kilo vep2ového bylo za osm a.litr vína byl 
za "ty2i koruny. Lak+rky pr+ stály u.Ba64 "ty2icet dev0t ko-
run devadesát a.slu!n+ oblek se dostal za dv0 stovky. Dnes 
d0lník nevyd0lá za hodinu na kilo masa ani kdyby se str-
hal. Já jsem vyd0lával celou 2adu let ve t2íd0 D- dev0t ko-
run a.deset halí24 na hodinu. Kilo masa stojí dneska bratru 
!edesát korun. Jak je mo3né, 3e jsem je!t0 neum2el hla-
dy p2i tak úd0sném zhor!ení pom0r4? Ptal jsem se starého 
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zedníka, jak si tuto anomálii vysv0tluje. Sám to v!ak nedo-
vedl pochopit. Kdysi v.té báje"né dob0, kdy bylo za hodinu 
práce kilo masa, postavil pro sebe a.sv+ch sedm d0tí ubo-
h+ domek s.kuchyní a.jednou místností. Jeho synové, kte2í 
dnes vyd0lávají p2i p2epo"tu na maso, víno a.lak+rky sotva 
polovinu toho, co vyd0lával jejich otec, bydlí ve v+stavn+ch 
domech s.mnoha pokoji a.krásn+m nábytkem a.na náv!t0-
vu za tátou jezdí auty. Jsme z.t0chto po"t4 se star+m zed-
níkem celí tumpachoví, a3 uznáme, 3e je zbyte"né lámat si 
s.tím hlavu. Zedník dokon"í omítku, vypijeme spolu za dv0 
hodiny práce vína a.sta2ík si zapo"ítá za hodinu práce p4l 
kila masa. Oba si zachováme p2esv0d"ení, 3e za star+ch "as4 
bylo lépe, ka3d+ z.jin+ch d4vod4.

Oba p2itom 3ijeme pod denním tlakem ideologie, která 
nep2ipou!tí, 3e by v.minulosti mohlo b+t lip. Kdy3 se probu-
dím ze staromileck+ch nálad, p2ipou!tím ve st2ízlivém rozu-
mu, 3e ideologie má ve sv+ch hrub+ch argumentech pravdu. 
Civilizaci nelze v.jejím v+voji m02it dostupností masa a.lak+-
rek. M4j tatínek pr+ nevyd0lával !patn0, podle m+ch vzpo-
mínek jsme se m0li báje"n0, m4j bratr m0l kolo a.já jsem 
m0l d2ev0nou kolob03ku, kdy3 jsem byl dost vytrval+ v.3a-
don0ní, dala mi maminka s.hlubok+m povzdechem dvacet 
halé24 na zmrzlinu. P2esto v!ak, bydlíce ve m0st0, nem0li 
jsme koupelnu, maminka m0 drhla Schichtov+m m+dlem ve 
velkém d3beru, voda se musela oh2át v.hrnci na plotn0. Toto 
koupání bylo nekone"n0 lep!í ne3 koupání ve van0. Pam06 
zrazuje ideologii na ka3dém kroku, ka!le na statistické ar-
gumenty a.probírá se se zalíbením nevinn+mi star+mi "asy. 
Je to p2irozené.

Proto také nev02ím "lánk4m, které na p2íkaz ideolo-
g4 pí!í starci a.sta2eny do novin, nev02ím jejich stesk4m 
na bídu, neut0!enost a.útlak minulosti. Tihle lidé zrazují 

vlastní mládí jen proto, aby se zalíbili státní ideologii, pa-
m06 jim k.tomu ur"it0 neradí. V3dy mi p2ipadali nev0rohod-
n0 lidé, kte2í dovedli s.ur"itostí 2íci, 3e jejich p2ítomnost 
je lep!í ne3 jejich minulost. Jsou to lidé, kte2í m02í sv4j 3i-
vot jen metrem vn0j!ího úsp0chu a.s.nechutí vzpomínají na 
staré mindráky, kter+m byli v.mládí t2eba vystaveni. Spí!e 
je p2irozené, kdy3 úsp0!n+ americk+ podnikatel vzpomí-
ná s.láskou na sv0t, ve kterém byl kdysi poslí"kem. P2ivítal 
bych, kdyby t2eba i.státní a.stranick+ "initel p2ipustil, 3e 
3il jako krej"ovsk+ u"eM v.krásn0j!ím a.bezelstn0j!ím sv0t0. 
Toho se v!ak asi nedo"káme. Nemohou p2iznat, 3e existu-
je dvojí minulost, minulost ideologická, minulost velk+ch 
d0jin a.naprosto nezávislá minulost lidsk+ch 3ivot4. Barvy 
t0chto dvou minulostí se nekryjí.

Nad v!emi ideologiemi sv0ta kraluje nejvy!!í ideolo-
gie, spole"ná v!em politick+m systém4m: je to ideologie 
Orwellovy Oceánie, podle ní3 je p2ítomnost lep!í ne3 mi-
nulost a.budoucnost bude lep!í ne3 p2ítomnost. Av!ak i.tato 
univerzální ideologie je bezmocná v4"i historické pam0ti 
mal+ch lidsk+ch d0jin. Navzdory revolucím, o"kování pro-
ti obrn0 a.masovému roz!í2ení televize bude pam06 mal+ch 
d0jin vydávat sv0dectví o.tom, 3e kdysi bylo lip. Dokud ne-
ozá2í hospodá2sk+ a.sociální pokrok cel+ prostor lidského 
3ivota, dokud bude nutné vym0Movat sociální bezpe"í a.mo-
derní vybavení domácností za men!í svobodu a.velké zne-
"i!t0ní, bude staromilectví trvat jak skála. A.i.kdyby se stala 
skutkem n0jaká utopie, v.ní3 si d0lník vyd0lá za hodinu prá-
ce p0t kil masa a.za den práce si koupí hromadu bot, utopie, 
v.ní3 budou v!ichni lidé svobodní, bezpe"ní a.zdraví, na!lo 
by se i.pak dost t0ch, kte2í budou p2ísahat, 3e jim bylo lépe, 
kdy3 hryzali mlad+mi zuby k4rku chleba.

Nem02itelnost pokroku v.mal+ch lidsk+ch d0jinách stojí 
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chválabohu v.protikladu k.halasn0 proklamovanému pokro-
ku velk+ch d0jin. Bez vnit2ní nejistoty o.tom, zda bylo lépe 
za star+ch "as4 anebo dnes, by ob"ané stát4 za!tít0n+ch po-
krokem nem0li co namítnout vychvalova"4m p2ítomnosti 
a.bezhlav0 by schválili v!echny jejich "iny. Ve jménu lep!í-
ho, bohat!ího a.!6astn0j!ího 3ivota bylo v.na!í zemi zahla-
zeno tolik stop minulosti, 3e z.toho jde hr4za. Smí2il bych 
se s.tím, 3e u3 neexistuje "istá 2eka mého mládí, jednou ji 
t2eba bude mo3né je!t0 vy"istit, nemohu se v!ak smí2it s.tím, 
3e byla p2ítomnosti ob0tována pestrost spole"enského 3i-
vota, mno3ství neú2edních aktivit, rozsáhl+ prostor 3ivota, 
do kterého nem0l stát p2ístup, svobodn+ pohyb my!lenek 
a.mnoho jin+ch takov+ch v0cí.

Jednoduché po"ty ideologie d0jinného pokroku mají svou 
globální p4sobivost. Nepochybn0 si jich "lov0k musí v!ímat, 
kdy3 srovnávají hlad, negramotnost a.kojeneckou úmrtnost 
minulosti s.p2ítomnou sytostí, obecnou schopností "íst ná-
pisy na obchodech a.s.o"kovací povinností proti ne!tovi-
cím. Sv0tu nap2íklad neprospívá, kdy3 se tento pokrok upí-
rá b+val+m stát4m hladomor4, jak+mi bylo Rusko a.1ína. A3 
na ur"itém stupni nasycení jsou lidé schopni zapochybovat 
o.kompletní p2evaze p2ítomnosti nad minulostí. Uv0domil 
jsem si to, kdy3 jsem nedávno "etl román Daniila Granina 
Obraz. Lidé provin"ního m0sta, zam0stnaní v.sov0tsk+ch 
ú2adech a.továrnách, ob0dvající v.závodních jídelnách, pra-
cující nevím kolik hodin na jeden pár bot, za"ínají a3 v.této 
sytosti chápat, 3e se nemohou vzdát podivné krásy staré-
ho domu s.m0d0nou st2echou, kter+ tu zbyl z.carsk+ch dob. 
Román tvo2í ov!em slabou protiváhu v4"i ka3dodenní pro-
pagand0, je3 zatracuje v!echnu minulost a.do nebe vyná!í 
p2ítomnost. Mo3ná v!ak, 3e je to projev latentní tendence, 
která odká3e ideologii lep!í p2ítomnosti na území, kde se 

po"ítá jen r4st hrubého národního d4chodu.
Star+ zedník sleduje s.uspokojením, jak p2ijí3dí k.rod-

nému domu auta jeho syn4, uznává, 3e se jim da2í dob2e. 
On sám jezdí na kole starém bezmála padesát let, oble"en 
neustále ve star+ch modr+ch pracovních !atech jak 1íMan. 
P2ítomnost u3 v.n0m nebudí nad!ení, které by odpovída-
lo z2ejmému pokroku v.materiáln0 technické základn0 p2í-
tomnosti. Jeho hrdost má své ko2eny v.dob0, kdy vyd0lával 
na hodinu p0t korun devadesát a.kdy v!echno, co vyd0lal, 
odevzdal matce, aby m0la míM starostí s.chlebem pro po"et-
nou rodinu. Hodnoty minulosti a.p2ítomnosti jsou v.jeho 
3ivot0 nav3dy srovnány. Hlá!ení o.spln0ní plánu v.náku-
pu spot2ebního zbo3í, která se 2inou z.rádia, u3 na nich 
nic nezm0ní. Lhostejn0 se tu míjí ideologie odvozená z.vel-
k+ch d0jin s.nejasn+mi konturami pokroku v.mal+ch d0ji-
nách 3ivota, které ponechávají p2ítomnosti i.minulosti mo3-
nost, aby spl+valy, p2evalovaly se a.p2ekr+valy bez jistoty, 
kdy bylo vlastn0 lépe.
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O um0lém zapomn0ní

D0jiny v+chodní Evropy se stávají stále z2eteln0ji d0jinami 
bez d0jinn+ch osobností. OLciální d0jepisectví zredukovalo 
posledních sedmdesát anebo "ty2icet let pln+ch neoby"ejn0 
dramatick+ch událostí na d0jiny komunistick+ch stran, je-
jich vnit2ních boj4 a.sjezd4. A3 na n0kolik osobností zaklá-
dajícího v+znamu a.t0ch, kte2í jsou práv0 u.moci, zmizeli 
z.t0chto d0jin mrtví i.3iví lidé, za zem2el+mi v4dci se zaví-
rají dve2e zapomn0ní u3 n0kolik t+dn4 po jejich skonu. A3 
na v+jimky se stávají stejn+mi neosobami jako jejich p2ed-
ch4dci a.protivníci, pora3ení v.zápase o.moc. D0jiny jsou 
tak redukovány na abstraktní proces, kter+ ke svému fun-
gování ani 3ivé lidi nepot2ebuje. Je to neuv02iteln0 nudn+ 
sled událostí, mrtvé kmeny, kladené na sebe podle vhod-
nosti tvar4, ú3as vzbuzující pyramida anonymních stavitel4. 
N0co to má do sebe, pyramida vylu"uje p2edem otázku, zda 
nemohly b+t kameny kladeny t2eba i.jinak a.v.jiném po2adí, 
a.u3 v4bec vylu"uje pochybnost o.smyslu celého projektu.

V3dy m0 vzru!ovala otázka, zda je taková d0jinná ab-
strakce rozumového p4vodu, zda je to ú"eln0 a.chyt2e sesta-
ven+ základ pro pot2eby moci, anebo zda se d0jiny posklá-
daly takto samovoln0 v.d4sledku sociálního klimatu, jako 
perverzní dílo ustra!en+ch, bezradn+ch a.ve státních slu3-
bách zam0stnan+ch historik4. Nepochybn0 vyhovují tak-
to sestavené d0jiny pot2ebám politické moci, její legitimi-
ta spo"ívá na neosobním podstavci, slo3eném ze sam+ch 
historick+ch zákonitostí, v4le lidov+ch mas a.st2et4 impe-
rialism4, fa!ism4, socialism4, oportunism4, revizionism4 
atd. Takov+ sokl je "ist+, bez krve, bez utrpení, nevybízí 

k.zamy!lení nad tím, 3e v.minulosti dal jeden v4dce zabít 
druhého, aby mu nep2eká3el. Ideologie vytvo2ila takovou 
úctu k.historii, 3e se ani nehodí, aby byla znesv0cována lid-
mi z.masa a.kostí.

V+chodoevropské oLciální d0jepisectví nechává 3ít ve v0"-
nosti jen n0kolik v4dc4 z.po"átku hnutí, asi v.naivní p2ed-
stav0, 3e na za"átku je ka3dá revoluce "istá jak práv0 naro-
zené dít0, 3e její "istota padá i.na její v4dce a.tak je mo3né 
p2edvést je i.3actvu ve !kolách. Faktem je, 3e 3ivotopisy poz-
d0j!ích v4dc4 se mohou d0tem p2edlo3it a3 po jist+ch úpra-
vách. Neposkvrn0né mauzoleum postavilo sov0tské d0je-
pisectví Leninovi, bulharské Dimitrovovi a."eskoslovenské 
Gottwaldovi. Ty re3imy, kter+m se nepoda2ilo umístit na 
za"átek pro pot2eby legitimity retu!ovaného v4dce, trpí na 
neujasn0nost historické kontinuity a.jsou proto ideologic-
ky rozplizlej!í, nap2íklad Polsko, MaQarsko a.Rumunsko.

Od zakladatelsk+ch osobností vede pak p2ímá genealo-
gie k.t0m, kte2í jsou práv0 u.moci. P2i pohledu zp0t se nám 
otevírá "ist+ prostor, nezaclán0jí v.n0m nehodní v4dcové, 
kte2í se dopustili chyb a.omyl4, anebo ti, kte2í se!li se sv0ta 
zast2elením nebo ob0!ením. V.drasticky redukovan+ch d0ji-
nách nemá nikdo p2edem zaji!t0né místo. V!ichni 3ijící po-
litikové mohou tém02 najisto po"ítat s.tím, 3e na n0 bude po 
smrti rychle zapomenuto, aby nezaclán0li v."istém prostoru 
d0jin. Nezdá se v!ak, 3e by jim toto v0domí ztrp"ovalo stá-
2í, naopak tu!ení p2í!tí nep2ízn0 domácího d0jepisectví p2i-
spívá k.tomu, 3e p2ímo chorobn0 lp0jí na moci, i.kdy3 jsou 
u3 sta2í, vy"erpaní a.nemocní. Pohlí3ejí na nicotu, do kte-
ré se propadli jejich p2edch4dci, a.sna3í se u3ít si co nejdé-
le projev4 pochlebování, které je obklopují za 3ivota. Av!ak 
odplata, na kterou se u3 p2ipravují placení d0jepisci státu, 
je stra!ná. Postihne-li v!ak n0koho je!t0 za 3ivota, je je!t0 
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stra!n0j!í. Nikita Chru!"ov pr+ vysedával po svém pádu do 
um0lého zapomn0ní v.k2esle a.plakal. Pozd0ji pracoval na 
zahrádce. Antonín Novotn+ se najednou propadl do úlohy 
strejce, kter+ si rád poklábosí s.lidmi v.hospod0, zahraje si 
v.karty a.jde spát. Dosud pr+ 3ije Molotov, sv0dek stra!li-
v+ch tragédií, chodí s.holí na procházku, ale velké d0jiny ho 
nevedou v.evidenci. Moji generaci neustále doprovázel stín 
rozmáchlé moci Leonida Ilji"e Bre3n0va. Sv+m rozhodnu-
tím zm0nil tento mu3 rázem osudy milion4 lidí v.mé zemi. 
Dva roky po jeho smrti se nad ním zav2ela hladina zájmu. 
Mo3ná to tu!il, a.proto cht0l p2e3ít aspoM jako spisovatel, 
za"al spisovat své vzpomínky, fádní, ne3ivé a.nudné dílo, ve 
kterém se s.neuv02itelnou pedantností vyhnul v!emu, co by 
mohlo b+t zajímavé a.lidsky oslovující. P2ed n0kolika lety 
jsem dostal tyto vzpomínky zdarma v.kiosku na malém ná-
dra3í, nádavkem k.novinám, tak jako kysel+ bonbón, kter+ 
mi kdysi dával kupec ke kilu mouky, pro které m0 poslala 
maminka. Kdyby se na!e zem0 mohla usnést na odplat0 za 
noc plnou tank4 a.letadel, na lep!í by nep2i!la.

Za nep2ítomností lidí L"í oLciálními d0jinami jen stude-
ná prázdnota. D0tem neleze takov+ d0jepis ve !kole do hla-
vy, a.proto z.nich vyr4stají ignoranti. Jestli3e je na!e d0jepi-
sectví tak kruté ke sv+m, jak potom o"ekávat, 3e by korektn0 
zacházelo s.t0mi, kte2í jen ru!í p2ehlednost vít0zného his-
torického procesu. V!ichni protivníci byli z.d0jin vymazá-
ni je!t0 d4kladn0ji ne3 omylní revolucioná2i. Z4staly nám 
d0jiny jako h2bitov, na kterém byla smazána jména na ka-
menn+ch deskách. Ze v!ech absurdit, které se objevily ve v+-
chodní Evrop0, je tato nejvíce vymknutá z.evropsk+ch tra-
dic. Je nejmén0 pochopitelná a.nejmén0 omluvitelná, je to 
skute"n0 mrazivá ruka vzta3ená do budoucnosti, sudi"ka 
slep+ch a.hluch+ch p2í!tích generací.

Je tato depersonalizace d0jin d4sledkem promy!leného 
zám0ru anebo prost0 strachu a.bezradnosti p2i pohledu na 
vlastní d0jiny? Je mo3né, aby m0lo na pracovní iniciativu 
lidu !patn+ vliv, kdyby se d0tem ve !kole 2eklo, 3e prvním 
prezidentem republiky byl T. G. Masaryk? Sní3ila by se do-
jivost krav, kdyby n0kdo napsal, 3e Slovensk+ stát "ty2i roky 
celkem slu!n0 prosperoval? Nezdá se mi mo3né, aby tomu 
n0kdo vá3n0 v02il.

Na prahu takov+ch záhad je lep!í p2iklonit se k.vysv0t-
lení, opírajícímu se o.zku!enost, 3e v.na!ich domácích po-
m0rech jsou v!echny zvrácenosti spí!e produktem ledaby-
losti, hlouposti a.!lendriánu ne3 dílem Qábelsky pracujících 
mozk4. Sv0rací kazajky pro duchovní 3ivot této zem0 jsou 
z.hrubého plátna. Nebylo asi nikdy p2esn0 na2ízeno, jak 
mají vypadat d0jiny, bylo v!ak vytvo2eno klima totální zá-
vislosti, strachu a.devótnosti. V.takovém klimatu se i.bez ge-
niálních instrukcí zrodí jen takové d0jepisectví, jaké máme.

D0jinné abstrakce lze bez velk+ch t03kostí vyspravovat, 
m0nit a.retu!ovat. D0jiny osob jsou také preparovatelné, ale 
chce to v0t!í námahu. D0jiny osob jdou v0t!inou vlastními 
cestami, ne v3dy v.p2ísné soub03nosti s.abstraktním his-
torick+m procesem, osudy lidí vná!ejí do d0jin prom0nli-
vost, nejistotu a.vymezenost v."ase. Proto se tak málo hodí 
pro podstavec moci, která chce b+t v0"ná a. nezm0nitel-
ná. D0jepisci se státním platem nejsou v0t!inou hlupáci, 
nahlédli do archiv4 a.v0dí, 3e podstavec sou"asnosti není 
z.jednoho kusu. Proto3e v!ak cht0jí b+t dále státem za v+-
hodn+ch podmínek zam0stnáváni, vyhnou se v!em histo-
rick+m osobnostem, jejich3 úloha je!t0 nebyla kodiLko-
vána. Tak vzniká h2bitov bez jmen. Místo 3ivého d0jepisu 
abstraktní historick+ proces bez lidí, bez tragick+ch lid-
sk+ch osud4, kter+mi se d0jiny této zem0 jen hem3í. Nádn+ 
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Qábelsk+ projekt na redukci d0jin nebyl vypracován, sv0d"í 
o.tom i.skute"nost, 3e kdy3 jenom na pár let ustoupil strach, 
za"alo d0jepisectví o3ívat nezvykl+mi dramaty a.z.minulos-
ti se za"ali vyno2ovat lidé odsouzení k.um0lému zapomn0-
ní. Nic tajemného na na!í bíd0 není. Co z.toho, 3e ti, kte2í 
odsoudili k.zapomn0ní jiné, budou odsouzeni jednou k.té-
mu3 zapomn0ní? Je to slabá út0cha.

O jedné v+hod0 !patn+ch 
politick+ch systém4

Kdy3 jsem pracoval jako strojník na rypadle, m0l jsem u3 
jasné v0domí o.!patnosti politického systému, ve kterém 
3iju. Nijak jsem se tím netajil a.své umírn0n0 formulova-
né v+hrady jsem dokonce se2adil a.sepsal. Práv0 proto jsem 
pracoval jako strojník na rypadle.

Jedna ze !patností, kter+ch je si systém v0dom, spo"ívá 
v.tom, 3e odm0Muje fakticky v!echny d0lníky stejn0, ty, kte2í 
pracují dob2e, i.ty, kte2í po v0t!inu dne sedí a.pijí pivo s.ru-
mem. I.moje odm0na nebyla závislá na kvalit0 mé práce a.na 
mé píli, vylep!it se dala jen prost2ednictvím nejr4zn0j!ích 
drobn+ch podvod4, fal!ováním v+kaz4 a.obratn+m smlou-
váním se stavbyvedoucími. V0dom si hluboké scestnosti to-
hoto systému, kter+ sni3uje produktivitu práce na zlomek 
mo3ností a.vychovává z.d0lník4 lemply, jsem se "asto p2i-
stihl p2i tom, 3e pracuji proti své v4li neoby"ejn0 poctiv0 
a.n0kdy a3 vá!niv0 dob2e. Zpocen od nevysv0tlitelného fa-
natismu jsem usiloval o.to, aby r+ha v.zemi byla rovná jako 
kdy3 st2elí a.aby její dno bylo p0kn0 upravené. St03í jsem 
potla"oval nevra3ivost, kdy3 moji pomocníci odcházeli na 
dlouhé polední p2estávky a.vraceli se t2eba a3 za dv0 hodiny.

Kdy3 jsem zkoumal svou nevhodnou a.mému postavení 
ve spole"nosti neodpovídající pracovitost, dosp0l jsem k.zá-
v0ru, 3e její motivace je naprosto uhozená a.ani v.jednom 
bod0 neodpovídá znám+m sociologick+m popis4m. Jednou 
v.zim0 jsem pracoval s.naklada"em u.obrovské kopy zmrzlé-
ho !t0rku. Nabíral jsem ho odspoda, tak3e se brzy vytvo2ily 
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strmé st0ny "nící do v+!ky n0kolika metr4. Pracoval jsem 
zu2iv0 a.2idi"i nákladních aut si ukazovali prstem na "elo 
a.dávali mi i.jinak najevo, co si o.mn0 myslí. Já jsem hore"n0 
ukrajoval z.podlo3í !t0rkové hory, proto3e se mi najednou 
zdálo, 3e u3 u3 vytvo2ím útvar, kter+ se bude navlas podo-
bat k2ídov+m útes4m na anglickém pob2e3í, kter+m se 2íká 
Seven Sisters. Motivace mé bláznivé pracovní aktivity byla 
tedy estetická a.nostalgická. Jen z.t0chto d4vod4 jsem p2e-
kra"oval pln0ní plánu a.pomáhal upevMovat !patn+ politic-
k+ systém, kter+ ni"il m0 i.mou rodinu.

V+hoda !patn+ch politick+ch systém4 spo"ívá v.tom, 3e 
nikdy nejsou schopny zkazit úpln0 v!echno obyvatelstvo, 
3e jejich systémov+ vliv, slep0 sledující velkod0jinn+ cíl, se 
t2í!tí na svébytnosti lidsk+ch 3ivot4. Tím se do jisté míry 
neutralizuje ka3d+ systémov+ omyl, ka3dá pitomost a.ka-
3d+ !patn+ zám0r. P2irozené lidské nadání tíhnout k.lep-
!ímu prost2edí, vylep!ovat si 3ivot a.zkrá!lovat si ho, je 
nejlep!ím pomocníkem !patn+ch systém4. &patné re3imy 
doslova tyjí z.toho, 3e nejsou schopny donutit v!echny lidi, 
aby se chovali p2esn0 podle systémové logiky. A.tak ti, kte-
2í t2eba z.genetick+ch d4vod4 tíhnou k.poctivosti, ti, kte2í 
cítí z.neznám+ch d4vod4 radost ze své dovednosti, ti, kte-
2í se narodili s.tv4r"ím duchem anebo s.ob0tavostí, napra-
vují automaticky d4sledky systémové debility, které by ji-
nak byly katastrofální.

Nevím, jak zm02it nezkazitelné lidské vlastnosti v.l4n0 
národa, neodva3uji se odhadnout míru jejich zastoupení 
v.pr4m0rném obyvatelstvu. Kdy3 v!ak vezmeme do úvahy, 
3e tak2ka v!echny um0le konstruované politické systémy 
mají více "i mén0 !patné úmysly, jsou jejich úsp0chy za-
znamenané v.d0jinách z.velké míry dílem t0ch, které neby-
lo mo3né zkazit, t0ch, kter+ch 3ádn+ systém nem43e zbavit 

schopnosti pracovat, p2em+!let a.tvo2it. V.tak zvan+ch zla-
t+ch dobách n0kter+ch národních kultur se p2i 2ízení obcí 
a.stát4 "asto uplatMovali násilníci, kariéristé a.tyrani; stavi-
telé, malí2i, kameníci, básníci, vynálezci a.badatelé si jich 
v!ak nev!ímali a.piln0 pracovali.

I v.na!em systému najdeme izolované ostrovy, kde lidé 
pracují na svém malém zlatém v0ku. V"ela2i chovají svá v"el-
stva, st0hují úly za kvetoucími stromy a.prodávají na trhu 
med, kter+ chutná p2esn0 tak jak p2ed sto lety. Zahrádká2i, 
které systém je!t0 nesta"il p2evychovat na producenty du-
síkaté zeleniny, vyp0stují jablka, která by se logicky u3 ne-
m0la vyskytovat. V.malém m0st0 jsem vid0l d4m, mo3ná 
ani nebyl soukrom+, byl na to p2íli! velk+, v!ude kolem bylo 
plno kv0tin, z.oken a.z.balkon4 padaly barevné vodopády, 
sta"ilo jen stát a.dívat se, aby m0l "lov0k radost. Do systé-
mu d4m nepat2il, do systému pat2í !ediv+, nudn+ a.anonym-
ní panelák, v.n0m3 bydlí v.izolovan+ch betonov+ch buM-
kách ob0ti systémového my!lení. P2ijdu t2eba do obchodu 
na vesnici, 3enské si tam povídají, proto3e nemají nasp0ch, 
pustí vás klidn0 nap2ed, prodava"ka se chlubí, co v!echno 
v.té zapadlé prodejn0 má, a.p2i sou"tu zbo3í vás neokrade.

Nejsem si nikdy jist, zda se mám nad nesystémov+mi jevy 
radovat, nebo je spí!e sledovat s.lítostí. V0domí !patnosti 
celého systému by m0lo s.radostí vítat p2edev!ím jeho ty-
pické projevy, proto3e potvrzují p2esv0d"ení. M0l bych se 
asi radovat, kdy3 mi p2i oprav0 auta vym0ní nov+ akumulá-
tor za star+ z.odpadu, kdy3 vlak, kter+ m0l p2ijet v.jedenáct 
nula t2i, p2ijede a3 ve dvanáct t2icet, proto3e tímto zp4so-
bem mi systém p2edvádí názorn0 svou !patnost. Kdyby u3 
nefungovalo v4bec nic, p2ipustili by mo3ná i.ideologové, 3e 
n0kde v.základ0 systému je n0jaká chybi"ka. M0l bych sledo-
vat se zklamáním v"ela2e, kter+ s.láskou rozmlouvá se sv+mi 
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v"elami, m0l bych odvrhnout vzpomínku na d4m v.kv0tech 
a.nedojímat se nad "leny horské slu3by, kte2í m0 kdysi po 
úrazu snesli jemn0 a.bezpe"n0 z.vrcholu hory. V!ichni tito 
lidé toti3 zlep!ují tvá2 systému a.prodlu3ují !patnou fázi 
jeho existence.

Jen3e já v.rozporu s.touto logikou se z2íkám docela rád 
satisfakce, kterou mi poskytují ryze systémové jevy, a.p2i-
hlí3ím se zalíbením "innosti lidí, kte2í buQ sv+m genetic-
k+m ustrojením, nebo z.n0jak+ch jin+ch p2í"in odolávají 
!patnému vlivu a.pracují jako by systému nebylo. Ti!e t2e-
ba obdivuji léka2e, kter+ se d2e jako k4M za "tvrtinu platu, 
kter+ dostávají jeho západní kolegové, celé dopoledne ope-
ruje, pak letí na odd0lení, aby se podíval, jak se da2í bab-
ce, která vzhledem ke svému stavu u3 st03í vykrmí pro své-
ho dobrodince husu, ve volné chvilce prolistuje s.v+"itkami 
sv0domí "lánek v.odborném "asopise, odklu!e na stranické 
!kolení o.posledním naprosto zbyte"ném usnesení strany 
a.k.ve"e2i p2i no"ní slu3b0 pojí z.kastr4lku nudle s.mákem, 
které mu 3ena p2ipravila. Takov+ léka2 vylep!uje nehodn+ 
systém a.prodlu3uje jeho 3ivotnost. Se svou nemocí p4jdu 
ov!em rad0ji k.n0mu ne3 k.n0jakému typickému produk-
tu systému, kter+ u3 vystudoval jen díky sv+m systémov+m 
vazbám. Jedu jak blbec p2es p4l m0sta dát se ost2íhat k.ne-
systémovému holi"i, kter+ p2i práci 3iv0 dokumentuje ko-
lující pov0sti, ne3 bych za!el k.tupé p2e3vykující ká"i hned 
za rohem. P2i dobr+ch znalostech nesystémov+ch zbytk4 
lidstva m43e "lov0k strávit p2íjemn0 cel+ den a.na systém 
a.jeho typické projevy ani nenarazí. Pravda, takové !t0stí 
netrvá dlouho, u3 na druh+ den nás systém m43e chytit za 
límec a.po2ádn0 s.námi zat2epat.

Není ov!em p2edem známo, jaké procento lidí by se osvo-
bodilo z.letargie, !patn+ch návyk4 a.tupé rezignace, kdyby 

se vliv !patného systému zmen!il. Dá se p2edpokládat, 3e 
vid0t by to okam3it0 bylo, jak se to jednou u3 na krátk+ "as 
stalo. Je to k.neuv02ení, ale já se pamatuji, 3e jsem v.roce 
%'5( se zalíbením sledoval zdvo2ilou a.taktní práci celní-
k4. Nevíme v!ak, jak dlouho by to vydr3elo. Já bych asi ve 
v!ech systémech chodil se sv+mi starostmi p2edev!ím za lid-
mi, kte2í v.d4sledku vnit2ní odolnosti stojí nad v!emi systé-
my a.zhodnocují své 3ivoty 2emeslnou dovedností, pátráním 
po v0cech, které je!t0 nebyly objeveny, láskou, ob0tavos-
tí a.jin+mi vlastnostmi, které nacházíme jen u.jednotlivc4 
a.ne v.politick+ch systémech. Tím nechci 2íci, 3e by se ne-
m0lo pracovat na zlep!ení historického rámce, ve kterém 
lidé 3ijí. Proto3e se v!ak schyluje k.p4lnoci, zdá se mi v.této 
pozdní hodin0, 3e nejlep!í systémy jsou asi ty, které posky-
tují sv+m poddan+m co nejvíce prostoru k.uplatn0ní v!eho, 
co tíhne k.lep!ímu prost2edí. Jen tak tak 3e jsem se nesple-
tl a.nenapsal k.uplatn0ní soukromé iniciativy.
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O prvenstvích na!eho století

Kdo m0l tu sm4lu a.narodil se ve dvacátém století, je "asto 
a.d4razn0 upozorMován na to, 3e je o"it+m sv0dkem udá-
lostí a.objev4, které se vyskytly po prvé v.d0jinách lidstva. 
P2ipomínali mi to u3 od d0tství a.jako ostatní jsem si na to 
zvykl asi. P2ed tisíci lety by nikoho nenapadlo mentorovat 
takto celou generaci. Lidé 3ili skoro p2esn0 tak jak p2ed sto 
lety a.v0d0li, 3e jejich potomci budou 3ít za sto let také tak. 
Neb+t Evropy m0li bychom klid i.nadále. Jen v.na!em stole-
tí jsme nuceni 3ít po mnoha tisíci letech po prvé se znepo-
kojivou my!lenkou, 3e otevíráme dve2e, o.kter+ch ani neví-
me, kam vedou, jestli do sv0tla nebo do tmy.

Za"al jsem mít o.tom své vlastní tu!ení, kdy3 jsem se do-
zv0d0l, 3e na Lond+n dopadla první raketa v.#. Spadla z."is-
tého nebe, bez upozorn0ní a.bez leteckého poplachu, zabí-
jela, ani3 poskytla lidem mo3nost chv0t se hr4zou. Pomyslel 
jsem si tehdy, 3e lidé vymysleli n0co tak obrovského jako ze-
m0t2esení, o.kterém také nikdo nic p2edem neví. Kdy3 vy-
buchla bomba nad Hiro!imou, bylo mi patnáct let. Vzru!ilo 
m0 to mnohem mén0, proto3e zkáza byla mimo mou p2ed-
stavivost. Sedlák, u.kterého jsem byl po hladov+ch vále"-
n+ch letech na v+krmu, sed0l nad novinami, klepal do nich 
prstem a.2íkal, 3e tohle zm0ní sv0t. Místo aby zap2áhl kon0, 
lehl si do trávy pod hru!ku a.koukal do nebe. Vid0l jsem, 3e 
ho to vzalo. Jeho 3ena se v!ak velmi zlobila a.2ekla, 3e krá-
vy za ni nikdo nepodojí, i.kdyby padlo tisíc bomb. Japonsko 
bylo stra!n0 daleko.

Pozd0ji jsem vid0l po prvé v.d0jinách na obloze letadlo 
bez vrtule, turbiMák, jak se tehdy 2íkalo. To jsem u3 cítil 

z2eteln0ji, 3e se s.na!ím stoletím n0co d0je. Zvykl jsem si 
na p2edstavu, 3e k.letadlu pat2í vrtule, byla to sou"ást 2ádu 
mého sv0ta, sv0ta, do kterého jsem se narodil a.byl na n0ho 
hrd+. Sbíral jsem obrázky letadel a.obdivoval jsem autogiro 
zna"ky Sikorski, ostatní kluci nem0li o.Sikorski ani pon0-
tí. Nep2íjemn0 se m0 dotklo, 3e vrtulov+ 2ád, kter+ m0l b+t 
podle verneovek vylep!ován jen p2idáváním dal!ích a.dal-
!ích vrtulí, byl najednou zru!en. Pak u3 to !lo ráz na ráz, pr-
venství v.d0jinách se na mne jen hrnula; po prvé v.d0jinách 
pípal ve vesmíru sputnik a.lidé vybíhali z.dom4, aby se po-
dívali, jak bliká na ve"erním nebi, po prvé p2istáli lidé na 
M0síci, díval jsem se na to divadlo do "ty2 hodin ráno. To 
dal!í je v!echno tak notorické, 3e si toho u3 ani nev!ímáme. 
Na!t0stí k.nám je!t0 nepronikly komputery do domácností 
a.tak nejsme nuceni dívat se na tu stra!livou v+zvu lidské-
mu rozumu je!t0 i.doma.

Co m0 nejvíc mate, je skute"nost, 3e v!echna tato pr-
venství dosáhli lidé, kte2í se tém02 v.3ádném podstatném 
ohledu neli!í od mého prad0de"ka, kter+ pravd0podob-
n0 neum0l "íst a.psát. P2es v!echna prvenství se lidé vlast-
n0 nezm0nili. Dá se dokonce p2edpokládat, 3e Sokrates 
byl o.n0co chyt2ej!í ne3 v0t!ina in3en+r4 od Lrmy IBM. 
Nezm0n0ní lidé zm0nili dokonale sv0t kolem sebe. Lidé psy-
chologicky a.sociáln0 navlas podobni sv+m p2edk4m, 2ek-
n0me t0m, kte2í táhli Evropou osvobodit Bo3í hrob, nebo 
t0m, kte2í prozkoumali italskou a.!pan0lskou hru v.!achu, 
to znamená v.pr4m0ru stejn0 hloupí a.chyt2í, stejn0 propad-
lí pov0rám a.ideologiím, stejn0 malicherní i.velkorysí, stej-
n0 krutí i.laskaví, stejn0 je!t0 více nemocní a.stejn0 osam0le 
umírající, se v.jednom jediném ohledu za"ali podobat bo-
h4m. Není pro n0 tak2ka nic nemo3né, kdy3 na to, jak 2íka-
jí Ameri"ané, vynalo3í dost prost2edk4. V.hore"ném sp0chu 
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vytvo2í skoro ka3d+ den n0co, co p2edtím nikdy nebylo. Od 
za"átku v0k4 a3 do v"erej!ka.

P2ed stopadesát a.více lety se zdálo, 3e bude mnohem jed-
nodu!!í vytvo2it "lov0ka úpln0 nov+ch vlastností ne3 vyro-
bit v4z, kter+ by se pohyboval vlastní silou po gumov+ch ko-
lech. N0kte2í utopisté z.poloviny minulého století po"ítali 
s.tím, 3e p2i pou3ití nov+ch pedagogick+ch a.sociálních re-
ceptur by se nov+ "lov0k mohl objevit v.masovém m02ítku 
u3 ve t2etí generaci. Mysleli si to i.ti, kte2í se utopie z2ekli 
a.pokou!eli se vytvo2it novou spole"nost na v0deck+ch zá-
kladech. Krupská a.Makarenko by jist0 neuv02ili vlastním 
o"ím, kdyby se mohli po více ne3 !edesáti letech sov0tského 
z2ízení dozv0d0t v.novinách, 3e se objevili lidé, kte2í kradli 
potraviny ur"ené nemocnicím a.d0tsk+m !kolkám a.rozpro-
dávali je na "erném trhu. Není tedy tak ohromující, 3e lidé 
vykro"ili do vesmíru a.3e sestrojili celkem jednoduché pro-
st2edky ke zni"ení své vlastní planety, ohromující je, 3e to 
dokázal tent+3 druh bytostí, kter+ zde 3ije tisíce let.

Mnohá prvenství zapadla do b0hu sv0ta a.zev!edn0la. Ve 
svém celku, v.organizaci sociálního 3ivota, v.jazyce, které-
ho pou3ívají mezi sebou, nevyvodili lidé ze série sv+ch epo-
chálních krok4 ani tolik pou"ení, co jejich p2edkové ze sku-
te"nosti, 3e t2i d2ev0né lodi, které jednoho dne vypluly ze 
&pan0l na západ, objevily nov+ kontinent.

Nete"nost "lov0ka k.vlastním v+kon4m se z2eteln0 pro-
hloubila. Genialita druhu zapadá do mal+ch d0jin bez ode-
zvy a.co je je!t0 hor!í, d0jinné aktivity správc4 velk+ch lid-
sk+ch celk4, stát4 a.jejich blok4 nezaznamenaly zatím ani 
jedno prvenství. Spravují nadále v!echna prvenství, která 
nashromá3dila v0da a.technika, jako hokyná2i sv4j krám. 
Správcové obrovského technického potenciálu na!eho 
v0ku se v.ni"em neli!í od sv+ch p2edk4, jak jsem si v!imnul, 

zdobí se dokonce vzájemn0 2ády a.zdá se, 3e je to pro n0 
d4le3ité. Lidé, kte2í disponují stamiliony tun nejr4zn0j!ích 
kov4, stojí v.pozoru a.t2esou se p+chou, kdy3 jim p2ipína-
jí na klopu nepatrn+ kousek plechu. Sou"asn0 se vyskytují-
cí genialita a.zoufalá pitomost musí nutn0 vést k.n0jakému 
ne!t0stí. V!ichni u3 víme, jaké ne!t0stí to bude.

Sna3ím se p2edstavit si, co by se muselo stát, jaké po-
selství by musely vysílat rozhlas a.televize, aby lidé vyb0hli 
z.dom4 a.n0jak+m sociálním "inem projevili stejnou geniali-
tu, s.jakou dovedou vyrobit digitální hodinky. 1esk+ roman-
tick+ básník K. H. Mácha, kter+ zkoumal mystérium spoju-
jící "lov0ka s.kosmem, vid0l z.oken, 3e ho2í. B03el tak jako 
ostatní k.ohni a.pomáhal hasit, p2itom se nachladil a.um2el. 
V.na!em století by se asi byl do3il po3ehnaného v0ku, pro-
to3e by mu ani nenapadlo, aby b03el k.ohni, kdy3 na oheM 
máme profesionální hasi"e, na v0ci ve2ejné profesionální 
politiky a.na válku profesionální vojáky. Nevím, jak+ sig-
nál by musel b+t vyslán, aby prorazil izolovanost mal+ch 
d0jin a.p2ivedl v!echny lidi na n0jaké shroma3di!t0, kde 
by se p2ijalo spole"né usnesení, 3e se od této chvíle upou-
!tí od organizovaného násilí v.sociálním 3ivot0, 3e se ode-
vzdají v!echny kovové zbran0 do sb0ru a.ka3d+ si ponechá 
jen d2ev0n+ klacek k.ochran0 vlastního obydlí, 3e se ka3dé-
mu národu dovolí, aby 3il podle svého a.3e krom0 jin+ch 
v0cí se utopie pokládá za mo3nou. Jen n0co na ten zp4sob 
by se ve svém v+znamu vyrovnalo tomu, co lidé doká3ou ve 
v+robním a.technickém ohledu. A3 v.takovém nebo podob-
ném p2ípad0 by se mohlo zaznamenat, 3e lidé u"inili v.so-
ciálním ohledu n0co po prvé v.d0jinách.

Zdá se v!ak, 3e tomu nic nenasv0d"uje. Ani nejv0t!í opti-
misté se nemohou prokázat známkou n0jakého obratu od 
tisícileté tradice. Já se ut0!uji my!lenkou, 3e se snad n0co 



5( 5'

d0je a.my to zatím nevidíme. Kdy3 p2ed sto lety namonto-
vali první skromní géniové do ko"áru motor, nebylo je!t0 
vid0t dálnici, po které se dnes vracela v.t0sném sledu auta 
na svá obvyklá parkovi!t0. Mo3ná se práv0 v.této chvíli od-
poutalo n0kolik lidí od tisíc4 p2edcházejících let a.zamí2i-
lo na p2í!tí shroma3di!t0.

O umdenken

Dnes dopoledne vy!plhali "lenové jedné skupiny ochránc4 
p2írody na st2echu chrámu Sv. &t0pána ve Vídni. M0li ho-
rolezeckou v+stroj, ale i.tak to cht0lo asi odvahu. Tam na-
ho2e neu"inili pak nic jiného, ne3 3e roztáhli kus bílého 
plátna s.nápisem umdenken. VídeMáci stáli dole a.kouka-
li nahoru. Policie se pokou!ela horolezce po dobrém sun-
dat a.také se jí to poda2ilo. Dostali pr+ pak men!í pokutu. 
Vid0l jsem to v!echno v.televizi a.musím 2íct, 3e se mi to lí-
bilo. Bylo to vtipné, slu!né, odbylo se to bez násilí, nikomu 
se nic nevnucovalo, nezvykl+ "in neohro3oval nikoho kro-
m0 t0ch, kte2í ho vykonali.

Obzvlá!t0 se mi líbil nápis, proto3e nebyl ve své obec-
nosti ani proti n0"emu ani pro n0co. Nev0d0li jsme p2es-
n0, "eho se umdenken t+ká, zda záchrany les4, "istoty mo2í 
nebo ne"istoty jadern+ch elektráren. Byla to v+zva ryze Llo-
zoLcká: na st2e!e starého chrámu se 3ádalo jedním slovem, 
aby se v!echno znovu promyslelo, proto3e je práv0 na "ase. 
Nebylo té3 2e"eno, co by se m0lo znovu promyslet, auto2i 
nápisu se jist0 domnívali, 3e "ím více se toho promyslí, tím 
lip, necht0li nikoho p2edem omezovat.

Horolezci vylezli s.v+zvou na st2echu chrámu, proto3e 
m0li asi stejn0 smutn+ pocit jako já, 3e na v+zvy, obsa3e-
né v.tradi"ních formách na!í kultury, u3 nikdo nereagu-
je. 1eho dosáhli nap2íklad fyzikové, kdy3 na za"átku sto-
letí zjistili, 3e staré p2edstavy, na kter+ch spo"íval sv0t, u3 
neplatí? Kolik v0dc4 u3 marn0 prosilo o.umdenken, kdy3, 
sami udiveni dosahem sv+ch objev4, do!li k.názoru, 3e 
nová v0da nem43e existovat p2i starém zp4sobu my!lení. 
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Nikdo samoz2ejm0 neo"ekává od laureáta Nobelovy ceny, 
3e poleze na st2echu chrámu. Smi2ujeme se s.tím, 3e v+zvy 
v.knihách a.rezoluce konferencí nezviklají b0h mal+ch d0-
jin. Obecného pocitu, 3e by se m0lo v!echno znovu promy-
slet, je je!t0 málo. Poptával jsem se znám+ch, zda je zvikla-
la akce horolezc4, v0t!inou nev0d0li, o."em mluvím.

Co v!echno se bude muset stát, aby se znovuprom+!le-
ní v0cí stalo na!ím denním chlebem? Jakou hladinu ned+-
chatelnosti vzduchu je!t0 sneseme, ne3 se dáme na út0k? 
Abychom zjistili, 3e není kam utéci? Musí b+t p2ece n0jak+ 
bod, ve kterém prost0 pud sebezáchovy za2ve hromov+m 
hlasem umdenken!

Zkoumám nep2edpojat0 my!lení svého mládí a.zji!6uji 
s.jist+m zahanbením, 3e jsem m0l v.jedné etap0 3ivota po-
cit, 3e není zapot2ebí nic znovu prom+!let, 3e v!echno u3 
bylo promy!leno a.3e hlavní je, p2idat se k.nejlépe promy-
!len+m sociálním projekt4m. Naléhavost znovuprom+!-
lení jsem pocítil a3 v.dal!í etap0 3ivota a.v4bec si nejsem 
jist, 3e by m0 k.tomu dovedly hlavn0 v+zvy fyzik4 a.laureá-
t4 Nobelov+ch cen. Nejsem si jist ani tím, zda nutkání k.no-
vému prom+!lení v!ech v0cí m0lo sv4j p4vod v.kvaliLkova-
n0j!í práci mozku. Nutkání se dostavilo z2ejm0 po nárazech 
zven"í, po pro3ití ne!6astn+ch zku!eností, po nárazech 
!okujících skute"ností, na které je ná! 3ivot ve v+chodní 
Evrop0 tak bohat+. Nárazy p2icházely postupn0 a.vyústily 
v.kone"n+ kopanec, kter+ se dostavil jednoho rána v.srpnu 
%'5(. P2edtím i.potom jsem byl k.novému prom+!lení v0cí 
systematicky postrkován p2ízniv+m prost2edím, prost2edí 
bohaté na údery je pro umdenken prosp0!n0j!í ne3 v+zvy na 
st2echách chrám4. P2itom m0 ov!em trochu mate, 3e stej-
né nárazy nepostrkují v!echny lidi stejn+m sm0rem, 3e n0-
které nepostr"í dokonce v4bec. Sociální prost2edí není asi 

tím prav+m kule"níkov+m stolem, na kterém po2ádn+ ná-
raz za3ene v!echny koule do jednoho kouta.

Po letech, která uplynula, jsem vlastn0 vd0"n+ za nárazy, 
které m0 p2im0ly k.umdenken, k.novému prom+!lení v0cí. 
N0kolikrát jsem pomyslil na to, 3e by byly prosp0!né i.ji-
n+m po2ádkumilovn+m míst4m v.Evrop0. Ne 3e bych si to 
skute"n0 p2ál, nemohlo k.tomu dojít pro velké nebezpe"í, 
3e by se klidná místa v.Evrop0 takov+m náraz4m siln0 brá-
nila. Platí v!ak asi obecn0, 3e k.pot2ebnému umdenken do-
chází a3 po kopanci, po vydatném zem0t2esení, p2i kterém 
se ideologické konstrukce rozpadnou, z2ítí se fasády a.také 
se uká3e, které tvrze z4stanou nepo!kozeny stát. Potom je 
u3 v!echno p2ehledné, "lov0k snadno rozezná chyby v.pro-
jektu a.zbuduje si p2íbytek, kter+ u3 n0co vydr3í. Nesmí ov-
!em p2itom myslet na velké pohodlí. Nev+hoda historick+ch 
kopanc4 spo"ívá v.tom, 3e se neu!t0d2ují bezbolestn0. Bylo 
by ideální, kdyby postrky k.p2em+!lení, kter+ch, jak v02ím, 
nám bude je!t0 dop2áno dost a.dost, m0ly tak klidn+ pr4-
b0h jako akce na st2e!e vídeMského chrámu. Nemohu bo-
hu3el p2ijít na nic, co by se podobalo kopanci a.nebolelo to.

Kdy3 se za"alo p2ed lety mluvit o.tom, 3e by se americk+ 
atomov+ reaktor na T2ímílovém ostrov0 mohl propálit ce-
lou zem0koulí a3 do 1íny, nem0l jsem z.toho velkou radost. 
Atomové elektrárny se mi a3 tak nehnusí, z.velk+ch chladí-
cích v03í se valí bílá pára a.jinak není nic vid0t. Hnusí se mi, 
kdy3 vidím, jak se z.komín4 tradi"ních továren rozlézá po 
okolí 3lut+, oran3ov+ a.modr+ d+m, jedovat+ u3 na pohled, 
hnusí se mi, kdy3 jedu líbeznou krajinou a.u.polních stru-
3ek a.zelen+ch lán4 s.na!ím slavn+m p2í!tím chlebem vidím 
tabulky s.lebkou a.zk2í3en+mi hnáty, hnusí se mi, kdy3 p2i-
cházím k.2ece, ve které jsem se kdysi koupal i.s.d0tmi, a.ona 
m0 u3 zdaleka vítá smradem, nad kter+m se zvedá 3aludek.
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V02ím, 3e !oková terapie, o.kterou se starají stále "ast0j-
!í ekologické katastrofy, bude mít nakonec na umdenken 
rozhodující vliv. Více m0 mrzí, 3e se stejn+ hnus, jak+ poci-
6ujeme nad slizk+mi a.ulepen+mi b2ehy 2ek, ne!í2í nad jevy, 
které ohro3ují budoucnost lidské civilizace na prvním mís-
t0. Nap2íklad nad l3í, kterou "tu v.novinách, nad brutalitou, 
která je v!ude kolem a.která se omlouvá fale!n+m zájmem 
velk+ch d0jin, nad projevy státník4, ve kter+ch není nic lid-
ského, nad jednáními, konferencemi, dialogy a.3vanírnami 
profesionálních diplomat4, o.kter+ch je p2edem jisté, 3e ni-
kam nepovedou, nad p2ehlídkami vále"n+ch stroj4, o.kte-
r+ch si z2ejm0 myslíme, 3e jsou ur"eny k.zabíjení jin+ch 
a.ne nás sam+ch, nad po"ínáním despot4, kte2í jsou z2ejm0 
!ílení, ale nikdo je nem43e zastavit, nad 3ranicemi, které 
se konají v.sousedství hladu, nad tím, 3e tisíce lidí padnou 
u!tvány zlovoln+mi a.odcizen+mi institucemi a.ne!t0kne po 
nich ani pes, nad tím, 3e vám nikdo nedá práci a.nutí vás 
zoufat si nad svou zbyte"ností, prost0 nad v!ím, na" jsme u3 
zvyklí. Zlo"iny, které se páchají na p2írod0 a.3ivotním pro-
st2edí, jsou odvozeny z.lidské ekologie, z.trvající katastrofy 
politické. Velká !koda, 3e tato plí3ivá katastrofa nesmrdí tak 
alarmujícím zp4sobem jako zka3ená 2eka a.nehlu"í tak jako 
letadla na nové ranveji, proti které jsou ochotny povstat de-
setitisíce, brodit se blátem a.bít se s.policajty. Ekologická 
katastrofa politick+ch pom0r4 se bohu3el net+ká v!ech na-
jednou a.její terapeutické p4sobení je spojené s.velik+m ri-
zikem. Umím si p2edstavit bohu3el jen tu nejhor!í situaci, 
ve které by v!echny koule na stole byly zahnány do jednoho 
místa. Nechci na ni rad0ji myslet. Neumím si v!ak p2edsta-
vit, 3e by chudáci, kte2í tu zbydou po atomové válce, znovu 
vzty"ili poni"ené hranice mezi státy, zavedli pasové kont-
roly, zvolili !patné vlády a.dovolili vybran+m lidem nosit na 

ramenou hv0zdi"ky jako v+raz zákonného práva k.zabíjení.
Heslo ze st2echy vídeMského chrámu nevy"leMuje z.p2e-

m+!lení ani jedno zlo. Nemám nic proti tomu, kdy3 se za"í-
ná s.umdenken u.reáln+ch smrad4, mo3ná p2ejde tato "in-
nost mozku pak snadn0ji k.smradu, kter+ je zalezl+ ve d2eni 
na!eho bytí, v.rozsáhlé ekologii lidí a.lidí, národ4 a.náro-
d4, stát4 a.stát4.



,* ,-

O pokrokové technice

Jako vále"ného po!kozence m0 po válce zavolali na národní 
v+bor, ukázali mi obrovskou hromadu !atstva, které obno-
sili pr4m0rní Ameri"ané, a.2ekli mi, abych si vybral. Vybral 
jsem si battledresovou bundu, kterou mi pak závid0li v!ich-
ni kluci, kte2í nebyli vále"ní po!kozenci. Kdy3 jsem si vybí-
ral kalhoty, zjistil jsem, 3e v!echny mají poklopec na zips. 
Byl jsem ohromen jednoduchostí, s.jakou byl vy2e!en trap-
n+ problém rozepnut+ch knoSík4. Nosil jsem tuto technic-
kou novinku s.hrdostí, kluci, kte2í se mi na záchod0 po-
smívali, nev0d0li nic o.tom, 3e technick+ pokrok se nedá 
zastavit a.3e po "ty2iceti letech budeme nosit zips na kal-
hotách v!ichni.

Ideologie v+chodní Evropy se stav0la na za"átku k.tech-
nickému pokroku jako ti kluci. Koryfejové v0deckého u"ení 
o.spole"nosti s.technikou nepo"ítali, p2ipadala jim politic-
ky podez2elá. Dobová hesla mluvila o.tom, 3e v!e rozhodu-
jí kádry, nad!ení, socialistické sout03ení, uv0dom0lost atd. 
S.technikou byla potí3 také proto, 3e byla trumfem druhé 
strany. Z.t0chto a.jin+ch d4vod4, které jsou skryty v.tradici 
sov0tské podez2ívavosti v4"i inteligenci, p2edvád0la v.pová-
le"n+ch letech propaganda budování socialismu ve starém 
utopickém oble"ení. Sny se stanou skutkem, kdy3 se lidé 
s.nad!ením vrhnou do práce. Celá otázka budoucnosti se 
jevila hlavn0 jako otázka organizace a.nasazení mas. Zdálo 
se, 3e není pevnosti, které by nedobyly nad!ené, ob0tavé 
a.neumdlévající ruce. Básn0, písn0 a.Llmy budily dojem, 3e 
lopata a.krumpá" vy2e!í nakonec úpln0 v!echny problémy 
v+stavby nové spole"nosti. Ideálem Llmov+ch záb0r4 byla 

velká pracovi!t0, na kter+ch se neproduktivn0 hem3ili lidé, 
p2evá3ející v.kole"kách písek. Záb0ry z.1íny ukazovaly ne-
p2ehledn+ dav, jak p2ená!í hlínu v.o!atkách. Naivní propa-
ganda manuální práce kladla tehdy základy technické za-
ostalosti. P2edstava pracovního nasazení dav4 byla blízká 
úst2edním hlavám v.komunistickém hnutí, souvisela s.ce-
l+m pojetím politiky jako p2edev!ím organiza"ní "innosti. 
Z.ní vyplynula celá koncepce extenzivního hospodá2ského 
v+voje. Zdá se, 3e jen vojen!tí odborníci nepropadli scest-
n+m p2edstavám a.ti!e pracovali v.rozsáhl+ch laborato2ích 
na v+voji atomov+ch zbraní, skv0l+ch raket a.ponorek.

Pamatuji si v!ak, 3e mozoly získané p2i kladení lopa-
tokrumpá"ov+ch základ4 socialismu naplMovaly mnohé 
p2íslu!níky mé generace nad!ením. Je celkem mo3né, 3e 
konkrétní projevy mraven"í utopie ru!ily sv+m zp4sobem 
odcizení práce, u"inily manuální práci jevi!t0m kolektivis-
tick+ch orgií a.ru!ily osam0ní desetitisíc4. Takto se o.tom 
tehdy samoz2ejm0 nemluvilo, v.masové manuální práci v!ak 
byl ur"it0 skryt zdroj radosti, uvoln0ní a.kolektivistick+ch 
pro3itk4, jinak by se nestalo tolik mlad+ch lidí dobrovol-
n+mi podílníky na stavbách tratí a.p2ehrad. Primitivní ma-
nuální práce se stala st2edem propagandistick+ch oslav. 
Hem3ení na mláde3nick+ch pracovi!tích v!ak nebylo jen 
jejím produktem. P4sobily tu i.jiné podn0ty, mo3ná nap2í-
klad i.touha po fyzickém uvoln0ní, jaké p2iná!í dne!ní jo-
gging. Je to v.ka3dém p2ípad0 zvlá!tní kapitola ve v+voji 
v+chodní Evropy. O.to zajímav0j!í, 3e se opakovala i.v.nee-
vropsk+ch zemích. Naposledy pozvedl mraven"í utopii k.v+-
!inám kormidelník Mao, kdy3 propagoval stav0ní mal+ch 
vysok+ch pecí, nemluv0 o.Rud+ch Khmerech, kte2í se odvrá-
tili totáln0 od technické civilizace.

Dnes je v!ak sláva této utopické kapitoly za námi. V0domí 
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zcestnosti extenzivního rozvoje se pomalu p2i!ourávalo 
do oLciální ideologie v+chodní Evropy v.pr4b0hu !edesá-
t+ch a.sedmdesát+ch let. Dnes je nejvy!!ími orgány kano-
nizován v0deck+ a.technick+ pokrok jako p2íkaz doby, zá-
visí na n0m osud reálného socialismu. Není dne, aby toto 
téma n0kdo nep2ipomenul, na fotograLích v.novinách se 
stále "ast0ji objevují mu3i v.bíl+ch plá!tích, kte2í hloubají 
nad n0jak+m p2ístrojem nebo d4le3it0 pozorují bílou kry-
su. P2edstavitelé státu odm0Mují in3en+ry a.vynálezce státní-
mi cenami a.v.ka3dém projevu se dovolávají nové ideologic-
ké modly, v0deckotechnické revoluce, která byla pov+!ena 
mezi státní zkratky VTR. V!emi prost2edky propagandy se 
má VTR podporovat. Mo3ná skute"n0 n0kdo v02í, 3e tím-
to zp4sobem se poda2í vyrobit stroj, nad kter+m ustrnou 
Ameri"ané s.ú3asem a.za"nou se i.s.Japonci p2edhán0t, aby 
si zajistili jeho import.

Nejv0t!ím problémem tohoto jist0 u3ite"ného proz2ení 
je skute"nost, 3e v0deck+ a.technick+ rozvoj je dosud domé-
nou Západu. Z.toho vypl+vá mnoho t03kostí, kv4li této ne-
p2íjemnosti se ideologie dostává do schizofrenních stav4. 
Po v0t!inu v!edního dne 3ije z.neustálého han0ní kapitalis-
mu a.Západu jako celku. P2itom se sou"asn0 po ní chce, aby 
ohla!ovala jako st03ejní úkol n0co, co je práv0 na Západ0 
v.plném rozkv0tu. S.k2e"í v.mluvidlech se proto mluví o.sv0-
tov+ch parametrech, o.sv0tov+ch !pi"kách, o.vysp0lé techni-
ce pr4myslov+ch zemí, o.neúprosn+ch konkuren"ních po-
m0rech v.kvalit0 a.úspornosti atd. Není lehké vypo2ádat se 
se zjevn+m paradoxem, 3e spole"enské z2ízení ve v!em za-
ostalé a.historicky odsouzené k.zániku je p2ece jen v.jedné 
v0ci neustále p2ed námi. Je proklat0 paradoxní, 3e my, ve 
v!em na !pi"ce v+vojové spirály, v3dycky vlastn0 "ekáme, a3 
se na Západ0 n0co nového v.technickém v+voji objeví a.pak 

to se zpo3d0ním a.samoz2ejm0 v.hor!ím provedení zavádí-
me sami. Nyní u3 to vypadá tak, 3e na n0které v0ci u3 ani 
nesta"íme a.musíme je jednodu!e vynechat, co3 by nebylo 
ani tak tragické, kdy3 uvádíme, 3e se na Západ0 n0kdy vyrá-
bí s.obrovsk+m technick+m umem i.v0ci naprosto zbyte"né. 
Hor!í je, 3e technick+m zaostáváním jsou napadena v!ech-
na základní odv0tví v+roby v.na!í "ásti sv0ta, nevyhnutná 
pro udr3ení 3ivotaschopnosti. Je zvlá!tní, 3e tuto základ-
ní chybu systému jsme schopni u3 dnes p2iznat. Oproti mi-
nulosti je to v.ideologii v+chodní Evropy nevídan+ pokrok.

Pozoruji se zájmem, jak se se zjevn+m paradoxem vyrov-
návají kvaliLkovaní ekonomové a.prostomyslní mana3e2i. 
V0domí si ideologick+ch hranic, kroutí se v!elijak, ale nako-
nec se p2ece jen dostanou na hranu stolu, odkud je v!echno 
jasn0 vid0t. Jen3e nikdo se neodvá3í 2íci, 3e k.tomu, aby se 
i.u.nás da2ilo v0deckému a.technickému pokroku, by bylo 
zapot2ebí zm0nit celé politické a.sociální klima. Muselo by 
se 2íci, 3e je asi p2írodním zákonem, 3e míra svobody, kte-
rou je "lov0k obklopen, se úm0rn0 projevuje na jeho vyna-
lézavosti, p2em+!livosti a.energii.

U nás m43e samoz2ejm0 je!t0 ka3d+ v0deck+ a.technick+ 
pracovník p2idat k.jednoduchému konstatování nádavkem 
mno3ství konkrétních systémov+ch absurdit, které zt03u-
jí k+3en+ rozvoj. Mnoh+m dokonce toto bludi!t0 absurdit 
zakr+vá podstatu v0ci. Odtud pak plynou argumenty, kte-
ré sl+cháme v.diskusích expert4; dovídáme se, 3e hlavním 
omezujícím faktorem v0deckého pokroku je t2eba nedosta-
tek pracovník4 p2i um+vání laboratorního skla, porucho-
vost na!ich m02icích p2ístroj4, nedopracovanost metodiky 
v0decké práce atd. V.takov+ch diskusích se dovídáme "asto 
v0ci p2ímo neuv02itelné. Av!ak i.ti chudáci, kte2í se sna3í 
protáhnout v0du bludi!t0m byrokratick+ch p2edpis4, v0dí, 
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3e by se okam3it0 uvolnila intelektuální energie celkem po-
"etné základny v0dc4 a.technik4, kdyby tito lidé dostali pro-
st2edky a.klid od ideologické, kádrové a.ekonomické dik-
tatury. V!echno ostatní by si u3 zorganizovali sami. Jen3e 
práv0 tohle se nesmí 2íci.

OLciáln0 bylo u3 2e"eno, 3e systém stojí v.tomto ohledu 
p2ed nejd4le3it0j!í v+zvou v.d0jinách své existence. Je to 
nesmírn0 riskantní prohlá!ení, proto3e nakonec se nutn0 
uká3e, 3e v+zva k.d4slednému rozvoji v0dy a.techniky je re-
alizovatelná jen jako v+zva k.uplatn0ní my!lenkové svobo-
dy, nezávislosti a.nekomandovaného rozvoje iniciativy ro-
zumn+ch lidí.

O h2e v.televizi

Probírám se v.tomto svém uva3ování v0t!inou záznamem 
pam0ti. Vzpomínám na situace a.události, které m0 vzru!ily 
anebo mi ud0laly díru do hlavy. Abych nezanedbával sou"as-
nost, dívám se n0kdy i.na televizi. Díval jsem se i.v"era, kdy3 
dávali hru od tajemníka svazu spisovatel4. Sedmdesát mi-
nut jsem sed0l jako na jehlách a.potom jsem uva3oval o.tom, 
pro" musí u.nás v!echny pokusy p2edvést ve2ejn0 p2íb0h ze 
sou"asnosti dopadnout tak mizern0. Zále3í to v!echno je-
nom na um0ní napsat hru? Co kdyby se cel+ p2íb0h i.s.po-
stavami odevzdal n0komu, kdo hru napsat umí, vze!lo by 
z.takového experimentu vzru!ující dílo? Pravd0podobn0 ne. 
Debakl, kter+m takové pokusy v0t!inou kon"í, je p2edzna-
menán u3 ve v+b0ru skute"nosti, ve stísn0nosti povolené-
ho rámce, ve kterém se p2íb0h musí odehrávat. Vysv0tloval 
mi to jednou Milan Uhde. M0l mo3nost p2ivyd0lat si na n0-
jakém rozhlasovém seriálu, kde je v!e p2edem dané a.sta"í 
jenom trochu zamíchat zaveden+mi Lgurami, napsat dia-
log a.vrazit tam zvuky otevíran+ch dve2í a.2in"ení telefonu. 
Uhde !anci odmítl ve skli"ujícím poznání, 3e by dopadl prá-
v0 tak bídn0, jako seriáloví auto2i p2ed ním. Povolená sku-
te"nost je v.jád2e u3 p2edem zmrza"ená a.ani 2emesln+ gé-
nius z.ní nem43e vytvo2it plnokrevnou krásku.

Nemyslím teQ jen na 3ádoucí ideologické vyzn0ní, kte-
ré se po autoru po3aduje. To nemusí b+t odpuzující. 
Ideologické pou"ení, které mi tlumo"ila hra tajemníka sva-
zu spisovatel4, mi nebylo proti mysli. V2ele souhlasím s.tím, 
3e chemické zne"i!6ování na!ich 2ek dosáhlo ostudného 
vrcholu a.3e 2editelé závod4 by se m0li v0novat v+stavb0 
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"isti"ek odpadov+ch vod. Bylo mi blízké i.mravní ponau"e-
ní z.p2íb0hu mladého mu3e, kter+ odmítne pokra"ovat ve 
studiu léka2ství, proto3e si uv0domuje, 3e jeho jedin+m 
p2edpokladem pro takové studium je nomenklaturní p4-
vod. Souhlasím s.tím, 3e je trapné, kdy3 2editel ud0lá no-
vope"eného zet0 vedoucím skladu, proto3e se dále neho-
dí, aby mu d0lal osobního !oféra. Pln0 také chápu mladého 
mu3e, kter+ chce nést zodpov0dnost za zlo"in proti rybám. 
Stejn0 jako autora m0 rozho2"uje, kdy3 se nakonec v!echno 
zahraje do autu, aby se ze zodpov0dnosti vyvlékli zaslou3ilí 
pracovníci. A.co bych se nep2iznal, s.okresním tajemníkem 
strany, kter+ tak byst2e vnímá celou mravní problematiku 
p2íb0hu, bych celkem rád posed0l p2i sklence vína a.podis-
kutoval o.jin+ch mravních problémech. Proto3e to není le-
dajak+ tajemník, p2ijede na svatbu k.p2íteli bílou !estsett2i-
náctkou a.!oféra po!le dom4 „aby m0l chlapec také n0jaké 
volno“. Prost0, ideov+ zám0r hry je u3ite"n+, boj za "istotu 
2ek a."istotu ve2ejného 3ivota je i.m+m bojem, jsem s.tajem-
níkem svazu spisovatel4 na stejné ideové platform0.

Toto ideové souzn0ní by se v!ak mohlo odb+t v.oby"ejné 
komunikaci, na základ0 oby"ejn+ch slov, z.jak+ch se tisk-
nou noviny. k.tomu není zapot2ebí anga3ovat herce a.cvi-
"it s.nimi p2ed kamerou. Ve h2e chci mít n0co jiného, celou 
autorovu skute"nost a.ne jen pomocn+ materiál k.ilustra-
ci novinového poselství. To, co tajemník svazu spisovatel4 
v.p2íb0hu p2edvedl, není lidská skute"nost, je to stará dob-
2e známá um0lá skute"nost, vytvo2ená pro pot2eby vládnutí 
anebo prosté civiliza"ní zprávy. Hlavní smysl hry je p2ipou-
tán k.2e"i velk+ch d0jin, v.na!em p2ípad0 k.jejich malicher-
né a.nicotné v+se"i, na lidskou skute"nost, jedin+ zdroj 
um0ní, je jen nalepen. V!e, co bylo ve h2e sd0leno jako ideo-
vé poselství, by mohlo b+t t2eba 2e"eno i.v.jiném, pravdivém 

p2íb0hu, ale u3 teQ jde strach z.toho, jak by se takov+ p2í-
b0h p2eléval p2es rámec povolené skute"nosti. Zdánliv0 jde 
jen o.mal+ posun, ale na ú"inek hry má zni"ující vliv. Posun 
zp4sobuje, 3e z.obrazovky sly!íme 2e", která není 2e"í 3i-
v+ch lidí, ale 2e"í ideologické konvence, vymy!lené pro jin+ 
ú"el. Herci p2edvád0jí obtí3n0 a.nepohodln0 jednotlivé si-
tuace, které nejsou lidsk+mi situacemi, jsou to pouhé so-
ciální abstrakce, odvozené z.banálních sociologick+ch po-
pis4. Mo3ná mají své oprávn0ní v.podkladech pro n0jaká 
správní rozhodnutí, ale ve h2e p4sobí sm0!n0. Um0ní har-
monuje jen s.pravou lidskou skute"ností, v.jejím3 st2edu 
se ka3dá postava pohybuje. V3dy m0 znovu p2ekvapuje, 3e 
tak elementární poznatek není obecn0 p2ijímán a.3e auto2i, 
dokonce i.tajemníci svazu spisovatel4, p2istoupí lehkomy-
sln0 na umírn0n0 vypadající po3adavek napsat obecn0 u3i-
te"nou podívanou a.vymyslí si v.zájmu takové u3ite"nosti 
p2íb0h vn0 vlastní skute"nosti a.p2edvedou ho lidem jako 
obrázek sv0ta, ve kterém 3ijí. Nem0l bych nic proti tomu, 
jen kdyby nás po2ád n0kdo nenutil pokládat to za um0ní. 
Nejúsp0!n0j!í seriály televizních spole"ností jsou ud0lány 
také tímto zp4sobem, jen3e producenti takov+ch seriál4 se 
netvá2í, 3e jim jde o.um0ní, produkují prost0 zábavu pro 
pr4m0rného diváka a.nijak neskr+vají, 3e vztah p2edvád0-
ného ke skute"nosti je jim naprosto lhostejn+. My tady ve 
v+chodní Evrop0 vydáváme za um0ní ka3dou produkci slo-
va, hudby a.obrazu, i.zp0vák !lágr4 se m43e stát zaslou3i-
l+m um0lcem. Tím pádem se i.zmrza"ená skute"nost, kte-
rou nám p2edvád0jí denn0 na obrazovkách, tvá2í jako pravá 
skute"nost.

Krom0 literatury se t03ko hledá oblast lidské "innosti, 
která by se neustále vracela ke stejn+m omyl4m. Sedlák ne-
oseje po druhé pole, na kterém mu nic nevze!lo. Od t0ch 
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dob, kdy se diskutovalo nad 3danovovsk+mi postuláty, a.od 
let !edesát+ch, kdy se jasn0 dokázalo, 3e zmrza"ená sku-
te"nost nem43e b+t v+chodiskem um0ní, uplynulo "ty2i-
cet a.dvacet let. Je mo3né, aby byla se zavedením po2ád-
ku obnovena i.neznalost v0cí, které u3 jednou byly známy? 
Zdánliv0 je to nemo3né, a.p2ece vidíme, jak se i.tajemníci 
svazu spisovatel4 pokou!ejí zmocnit se sv0ta, kter+ vlast-
n0 neexistuje, a.jak se znovu sna3í p2esadit do ne3ivé pus-
tiny 3ivého "lov0ka. Takové pokusy p2iná!ejí v3dy jen nová 
zklamání, i.kdyby byla my!lena jako up2ímn+ p2ínos k.o"is-
t0 3ivotního prost2edí.

Kdy3 n0kdy odná!ím staré knihy, abych uvolnil místo no-
v+m, padne mi zrak na odstavec díla, které bylo ozdobeno 
cenami star+ch "as4, p2epadne m0 hned nad prvními slovy 
lítost nad mrtvolou z.papíru a.z.tiska2ské "ern0. Lítost cí-
tím proto, 3e se mi nezdá, 3e by v!ichni auto2i, kte2í se po-
kou!eli dostát utilitárním po3adavk4m na zpracování sku-
te"nosti, byli od samého za"átku podvodníci. Mo3ná si jen 
mysleli, 3e pílí a.talentem se dá i.zmrza"ená skute"nost po-
lid!tit. Mnozí jsou u3 dnes mrtvi a.ur"it0 je!t0 za 3ivota lito-
vali, 3e se k.t0mto pokus4m odhodlali. Myslím na to, jak asi 
bylo Fad0jevovi, kdy3 se st2ílel do spánku a.d0lal tak te"ku 
za sv+m trápením s.Mladou gardou. Nádná 2emeslná genia-
lita není z2ejm0 schopna p2ekr+t dezintegrující vliv ideolo-
gické ú"elnosti na kone"nou podobu díla. Ú"elové usilová-
ní v.um0ní se vztahuje v3dy k.p2edem upravené skute"nosti, 
k.um0lé konstrukci skute"nosti podle velkod0jinn+ch sché-
mat, zapadne proto v3dy hlu!e a.bez odezvy, jako oby"ejné 
hlá!ení o.v"erej!ím po"así.

Nu, kdo jin+ by tohle v!echno m0l v0d0t ne3 tajemník 
svazu spisovatel4? v.záv0ru hry, o.které tu mluvím, okres-
ní tajemník zpovídá mladého bu2i"e, kter+ se v.zoufalství 

p2evrátil s.autem, co ho bolí. Mladík odpoví, 3e jenom du!e. 
V.té chvíli jsem nevolí padl skoro pod st4l. Du!e je v.úpln0 
jin+ch lidech a.v.úpln0 jiné skute"nosti. Jinak v!ak v2ele 
souhlasím s.tím, 3e vym+vat sudy od fenolu do ve2ejné ka-
nalizace je svinstvo.
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O "tení domácího tisku

Znám n0kolik vzd0lan+ch a.inteligentních lidí, kte2í ze zá-
sady ne"tou zdej!í noviny. Ne3 takové, 2íkají, to rad0ji 3ád-
né. Z.rozhovor4 s.nimi jsem nikdy nenabyl dojmu, 3e by tím 
pádem mén0 rozum0li sv0tu, ve kterém 3ijí. Já jsem v!ak ni-
kdy nebyl schopen této ne2esti zanechat. Nez2ekl jsem se jí 
ani pak, kdy3 byly zakázány v!echny noviny a."asopisy, kte-
ré m0ly úroveM, nebo byly alespoM "tivé, a.kdy3 jejich místo 
zaujaly tiskoviny neuv02iteln0 nudné a.bezobsa3né. Navíc 
je!t0 plné p2ím+ch nebo !patn0 zakr+van+ch l3í. Slu!ní lidé 
p2estali "íst noviny, já jsem v!ak "etl noviny i.nadále. Nau"il 
jsem se p2ekonávat záchvaty nevolnosti a.!okujícího údivu 
nad poklesl+m my!lením. Z4stával jsem se sv+mi pocity "te-
ná2e domácího tisku stále více sám, nem0l jsem s.k+m si vy-
m0nit názor o.p2e"teném, ze v!ech p2átel zbyli jenom dva "i 
t2i, kte2í byli schopni sdílet se mnou údiv nad n0jakou zho-
vadilostí. Nevím, jestli n0kdy p2edtím byla u3 doba, v.ní3 by 
se "tení novin pova3ovalo za deviaci od normálu. Moje oko-
lí si v!ak u3 na to zvyklo, jsou jist0 i.hor!í deviace.

Za posledních patnáct let se stal pro m0 denní tisk zdro-
jem t03kého pesimismu a.mnohokrát m0 provokoval k.úva-
hám o.neomezen+ch mo3nostech degradace noviná2ského 
2emesla. 1tení domácího tisku je vynikajícím korektivem 
intelektuálního optimismu, kterému m43e "lov0k podleh-
nout, kdy3 cel+ 3ivot "te moudré, vtipné a.staré knihy a.kdy3 
se pohybuje v0t!inou mezi slu!n+mi, rozumn+mi a.normál-
n0 uva3ujícími lidmi. Bez "tení domácího tisku se jednotli-
vec snadno odtrhne od 3ivota a.m43e dosp0t k.p2esv0d"e-
ní, 3e duchovní klima spole"nosti, ve které 3ije, je celkem 

normální a.velmi se neli!í od toho, ve kterém 3ijí jiné ná-
rody. Pozorné "teni uvádí tuto iluzi denn0 na pravou míru. 
Vybrané teoretické stati, nepravdivé zprávy o.stavu sv0ta 
a.oslava neexistující skute"nosti vrátí snílka na p4du re-
ality a.p2ipoutají ho k.oby"ejnému 3ivotu. Jsem za tento 
korektiv vd0"en a.musím p2iznat, 3e je to jeden z.d4vod4, 
pro" noviny po2ád "tu. Prodlévám-li mezi star+mi kniha-
mi, mezi neoLciálními texty, mezi vybran+mi pochoutka-
mi, které se ke mn0 zatoulají ze !irého sv0ta, za"ínám za-
pomínat. P2ipadám si pak jako host, kter+ ob0dvá pohodln0 
a.vybran0 v.první cenové skupin0, kde "í!ník ti!e na!lapuje 
a.natá"í elegantn0 vin0ty vzácn+ch vín. k.vyrovnanosti 3ivo-
ta je v!ak zapot2ebí po3ít jedno jídlo denn0 v.hlu"ící a.zapli-
vané hospod0 "tvrté cenové skupiny. Jedno i.druhé je sou-
"ástí na!eho duchovního klimatu.

1eskoslovensk+ duchovní 3ivot se neodehrává v.celé své 
!í2i ve "tvrté cenové skupin0. Jsou zákoutí i.ú2edn0 povole-
ného duchovního 3ivota, ve kter+ch se uchovaly rozumné 
a.slu!né pom0ry. V.nich se zatím nepoda2ilo prosadit ideál, 
kter+ p2edstavuje denní tisk. Soudím, 3e denní tisk je sku-
te"n0 takov+m ideálem, 3e je ke své podob0 zám0rn0 veden, 
jinak by bylo t03ko vysv0tlitelné, 3e v.zemi, kde tak2ka ka3-
d+ umí "íst a.psát, kde se po2ád je!t0 "tou dobré knihy, kde 
se n0kdy hraje i.dobré divadlo a.zcela ur"it0 provozuje dob-
rá hudba, by noviny jen z.náhodn+ch d4vod4 mohly kles-
nout do p2edtím netu!en+ch ní3in. Tak, jak vypadají noviny, 
by m0l podle oLciálního ideálu vypadat v!echen duchovní 
3ivot; jestli3e tomu tak není, pak jen proto, 3e jeho luxus-
n0j!í slo3ky mají prost0 trvalej!í rezistenci a.p2ed ideálem 
po2ád je!t0 n0jak kli"kují.

Záhadou pro m0 po2ád z4stávají lidé, kte2í se v.t0chto 
ní3inách duchovního 3ivota usadili a.produkují bezb2ehou 
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nudu polopravd a.frází. Ptám se, pro" se najednou vysky-
tuje tolik lidí znal+ch syntaxe, cizích slov a.dobov+ch reá-
lií, kte2í ka3d+ den !ijí pro sebe kabát z.intelektuální ostu-
dy? Kde byli p2edtím? Je mo3né, 3e by tu byli v3dy a.já jsem 
je nevnímal? Je mo3né, aby nev0d0li nic o.tom, 3e denn0 
spolupracují p2i degradaci národního v0domí? Mo3ná je to 
v!echno úpln0 jinak a.noviná2i, jsouce neustále mezi sebou, 
nemají v4bec pocit, 3e se podílejí na hromadném sestupu 
k.národní bezduchosti. Nijí normáln0 v.redakcích, popíjejí 
v.klubech, klábosí na poradách a.konferencích, jak tak jsou 
po2ád mezi sebou, pochválí si vzájemn0, co napsali, upo-
zorní se na p0knou v0tu, na odvá3nou kritiku, navrhnou 
se na vyznamenání a.odm0ny, vzru!í se závistí nad vyslá-
ním n0jakého kolegy do zahrani"í, zasm0jí se nad ne!t0s-
tím toho, jemu3 v."lánku unikla v0ta, na kterou reagovala 
p2íslu!ná místa nebezpe"n+m telefonátem, poskládají se na 
Sa!ku a.uzav2ou se ve sv+ch mal+ch d0jinách, vytvo2í sv0t, 
kter+ 3ije sám ze sebe a.pro sebe. Zvyknou si na sv4j auto-
nomní sv0t a.t2eba ani nep2ijdou na to, 3e se mohou zven"í 
jevit tak hrozn0. Zvykli si na to, 3e p2esahování jejich prá-
ce do sv0ta jin+ch lidí a.do celého národního 3ivota se vlast-
n0 nepo"ítá, proto3e z.národního 3ivota nep2ichází 3ádná 
reakce. V0dí, 3e jediná reakce je skute"n0 d4le3itá, reakce 
nad2ízen+ch orgán4. Jen z.této reakce plynou d4sledky pro 
jejich malé d0jiny. A.na "em jiném vlastn0 zále3í?

Jindy si zase 2íkám, 3e noviná2i v0dí dob2e, 3e p2edklá-
dají ve2ejnosti l3i, 3e ji otupují nudn+mi frázemi, 3e umrt-
vují duchovní 3ivot zem0 p2i plném v0domí. Omlouvají se 
v!ak p2ed sv+m sv0domím tím, 3e se nic jiného d0lat nedá, 
3e kdyby to ned0lali oni, d0lal by to n0kdo jin+ a.t2ebas je!t0 
h42e. Copak není ka3dému jasné, 3e kdyby jen mali"ko vy-
bo"ili z.3ádoucí l3i, zaplatili by za to celou svou pohodlnou 

existencí? Nep2esv0d"ilo se u3 tolik lidí v.této zemi, 3e ab-
straktní pravda velk+ch d0jin neoslazuje ztroskotání vlast-
ního 3ivota? Je celkem mo3né, 3e ve spole"enství v+robc4 
fale!né skute"nosti je dost potenciálních vzbou2enc4, kte2í 
se doma ut0!ují pravdou. Mo3ná je mezi nimi i.n0kdo, kdo 
sp0chá po práci na p4du, aby tam p2i sví"ce sepisoval zu2iv+ 
pamSet proti l3i a.pokrytectví, tak jak to d0lal p2ed dv0ma 
stoletími pokojn+ venkovsk+ fará2 Jean Meslier. V!echno je 
mo3né v.zemi, kde ranní noviny bezosty!n0 urá3ejí starou 
st2edoevropskou tradici.

Mo3ná je v!ak za tím v!ím skryto n0jaké hor!í tajemství. 
Mo3ná se v.na!í zku!enosti vyjevuje zatím nep2iznaná sku-
te"nost, 3e v.ka3dém v0t!ím národním spole"enství se na-
jde v3dy dostatek !trébr4, podvodník4, intelektuálních po-
sluh4 a.ochotn+ch opisova"4 hotov+ch frází, kte2í ovládnou 
okam3it0 v!echny noviny, kdy3 jim k.tomu dá politická moc 
p2íle3itost anebo je k.tomu dokonce p2ímo vyzve. Ani v.mi-
nulosti se je!t0 nestalo, aby n0jak+ totalitní re3im v.Evrop0 
musel zru!it v!echny noviny, proto3e se nedostávalo no-
viná24.

P2esto kupuji denn0 noviny a. "tu dokonce i.úvodník. 
Prodírám se state"n0 hou!tinou frází, nabub2elostí, v0tn+ch 
anakolut4 a.v0"n+ch apel4 a.vyhr43ek kv4li slabé efektivit0, 
disciplin0 "i dokonce strnulému my!lení. Protrpím se za-
hrani"ním komentá2em a.hned je mi v!e jasné: kdyby se lidé 
rozd0lení ob"ansk+mi válkami v.Irsku, Libanonu, Salvadoru, 
hladov0jící národy v.Africe a.v.Asii, prezident Spojen+ch 
stát4, naivní a.nerealisti"tí politikové západní Evropy 2ídili 
dob2e mín0n+mi radami komentátora mého deníku, vládl by 
u3 dávno na zem0kouli po2ádek, mír a.prosperita. A.v!ude 
by m0li takové noviny jako my. P2elouskám p2esto i."lánky 
teoretické, v.nich je v!echno p0kn0 pojmenováno, zvá3eno, 
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rozt2íd0no a.odhaleno, nesprávné názory celého sv0ta le3í 
zp2erá3ené na jedné hromad0 jak !rot p2i celom0stském 
sb0ru starého 3eleza, jediné správné pojetí sv0ta zá2í pak 
v.nep2ekonatelné jasnosti. A3 pak se n0co ve mn0 zlomí 
a.jdu se na balkón nad+chat "erstvého vzduchu.

Druhého dne se v!ak op0t zastavím u.stánku a.koupím si 
noviny. Je!t0 n0kolik podivín4 kupuje noviny. Mo3ná jsme 
v!ichni spojeni iracionální nad0jí, 3e jednoho dne bude 
v.novinách p2ece jen n0co, co pot0!í srdce i.rozum.

O odchodech do sv0ta

Moje maminka m0la dva bratry, ti se jednoho dne sebra-
li a.ode!li do sv0ta. Nevím u3 p2esn0, kdy to bylo, mo3-
ná za první sv0tové války nebo krátce po ní. Tehdy byly 
skute"n0 podivné pom0ry, "lov0k se mohl jen tak sebrat 
a.odejít do sv0ta. Ptal jsem se svého kamaráda, historika, 
jak vlastn0 ode!el do ciziny Masaryk, kdy3 se rozhodl roz-
bít Rakousko. Kamarád mi 2ekl, 3e odjel normáln0, vlakem 
z.Teplic-&anova, kde byl na lé"ení. Moji str+cové m0li st2íz-
liv0j!í cíle, toulali se po sv0t0, dali se naverbovat do cizi-
necké legie, jeden z.nich si pak vzal za 3enu Arabku a.m0l 
olivov+ háj. N0kdy psali dom4 jednou za rok, jindy jednou 
za deset let.

Kdy3 se to tak vezme, byli moji str+cové emigranty. Jen3e 
já jsem nikdy nesly!el, 3e by u.nás v.rodin0 o.nich n0kdo 
mluvil jako o.emigrantech. Píkalo se o.nich, 3e m0li nepo-
kojnou krev a.3e to byli dobrodruzi, av!ak slovo emigrant 
s.cel+m dne!ním politick+m a.citov+m zabarvením snad na!i 
ani neznali. Ve !kole jsme se u"ili o.pob0lohorsk+ch exulan-
tech, Komenskému se 2íkalo exulant, ne emigrant, p2esto-
3e je to podle slovníku vlastn0 jedno. Mo3ná, 3e jsou je!-
t0 i.dnes n0jaké !6astné zem0, kde lidé, tak jako na!i kdysi, 
slovo emigrant je!t0 neznají a.nemají tu!ení, jakou národ-
ní spou!6 dovede nad0lat v!echno to, co za tím slovem v0zí. 
Mo3ná, 3e jsou je!t0 i.takové zem0, kde kdy3 se "lov0k se-
bere a.zmizí, aby poznal sv0t, tak jeho p2íbuzní jen sprás-
knou ruce a.pak si povídají o.tom, jak+ to byl v3dycky dob-
rodruh, 3e nedovedl sed0t na zadku a.pracovat jako jiní, 
mít d0ti a.b+t doma v.obci, kde se v!ichni znají od narození 
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a.kde má "lov0k jistotu, 3e mu v!ichni p2ijdou na poh2eb.
Zdá se mi ze v!eho nejhor!í, 3e po slibném v+voji byla 

i.na!e zem0 zata3ena do Qábelského kruhu zemí, které mají 
po2ád n0jaké emigranty. Je to jako jizva na tvá2i, nebo hrb, 
nebo od p2íjice propadl+ nos. Moji str+cové je!t0 nebyli emi-
granty a.nebyli jimi ani ti chudí, nezam0stnaní a.zoufalí, 
kte2í odjí3d0li do Hamburku a.za poslední peníze si kou-
pili lodní lístek do Ameriky. Tihle lidé prost0 cht0li zkusit 
!t0stí n0kde jinde a.na svou vlast se nezlobili. Byli to odvá3-
livci, kte2í s.jin+mi odvá3livci zalidMovali ta místa na zem0-
kouli, kde se je!t0 nesta"ily vytvo2it strnulé sociální struk-
tury, a.nepochybn0 m0li práv0 oni podíl na permanentní 
inovaci hospodá2ského a.sociálního 3ivota na této planet0. 
V0t!inou neodcházeli tito lidé z.domova kv4li nep2ízni vel-
k+ch d0jin, ale kv4li tomu, co je tísnilo v.jejich mal+ch spo-
le"enstvích. Kdy3 m0l sedlák t2i syny a.p4da mohla u3ivit 
jen jednoho, nezb+valo t0m dv0ma mlad!ím, ne3 aby ode-
!li hledat n0co jiného. Mnozí pak odcházeli i.proto, 3e jim 
bylo doma t0sno v.jin+ch ohledech.

Pamatuji se z. d0tství, 3e se takov+m lidem prokazo-
vala úcta, psalo se o.nich v.novinách a.kdekdo jim závi-
d0l, co v!echno v.!irém sv0t0 vid0li a.za3ili. Str+"ek Welzl 
ode!el na dalek+ sever a.3il tam dlouho v.emigraci mezi 
Eskymáky. Nikdo mu za to nenadával a.v!ichni se t0!ili 
z.toho, 3e mají tak odvá3ného krajana. 1e!i a.Slováci, kte-
2í ode!li do Ameriky za prací a.m0li pozd0ji v.Chicagu své-
ho starostu, nebyli emigranty. Také jsem v.d0tství nesly!el 
o.nikom 2íci, 3e utekl, nebylo p2ed "ím utíkat, to jenom klu-
ci utíkali z.domova, kdy3 p2ijel cirkus nebo kdy3 je "ekal v+-
prask. Nikdo nezávid0l t0m, kte2í se vypravili za mo2e, do 
Austrálie nebo do Afriky. Kdy3 n0kdo vedl Ba6ovi prodejnu 
v.Indii, dostal za to asi dob2e zaplaceno, ostatní v!ak v0d0li, 

3e k.t0m pen0z4m má nádavkem hrozná vedra, tygry a.je-
dovaté hady. Na!i lidé odcházeli do cizích zemí se sebev0-
domím pracovních a.kulturních návyk4, které byly v!ude 
oceMovány. Nebyli na obtí3 a.ne3ili z.cizí milosti. Nikdy to 
prost0 nebyli b03enci.

Emigranty máme a3 od roku %')', kdy k.nám vtrhnul 
Hitler. A.od té doby jsme je nep2estali mít. Od té doby se 
navr!ilo na tento 3ivotní úd0l tolik r4znorod+ch nános4, je 
s.ním spojeno tolik emocí a.je vystaven tak odli!n+m inter-
pretacím, 3e "lov0k s.normálním smyslem pro po2ádek od 
pojmu emigrant rad0ji ute"e. To není pojem, to je hroma-
da gordick+ch uzl4. Mne naplMoval tento pojem v3dy stej-
n+m zoufalstvím jako pohled na zmuchlan+ rybá2sk+ vlasec, 
kter+ se sesmekl z.navijáku. Vím p2edem, 3e je vylou"eno 
ho rozmotat.

Necítím zvlá!tní hrdost na to, 3e jsem z4stal doma, v3dy6 
m0sto se po ránu hem3í lidmi, kte2í také z4stali doma. 
Nezd0dil jsem asi nic z.dobrodru3né povahy sv+ch str+c4. 
Cítím v!ak, 3e existuje naprosto primitivní a.rozhodující 
m02ítko pro kvalitu zemí, ve kter+ch 3ijeme. Dobré zem0 
jsou ty, kam se lidé uchylují ze strachu, z.bídy nebo zoufal-
ství, a.!patné zem0 jsou ty, odkud se z.t0chto d4vod4 utí-
ká. A.to platí, i.kdyby byl onen chuchvalec bezprost2edních 
p2í"in emigrace sebezamotan0j!í.

Musí to b+t velmi sváte"ní pocit, kdy3 má "lov0k vlast, 
kam se lidé uchylují do asylu! Takovou zemi mají t2eba 
Raku!ané hned tady za rohem. Mám na n0 proto závisti-
v+ vztek. A.to prosím nebyli kdysi o.nic lep!í ne3 my, ba 
spí!e hor!í, a.jak se vypracovali, Habsburkové jacísi! Lítost 
se m0 chytá, kdy3 si uv0domím, 3e za mého 3ivota se moje 
zem0 nedostala mezi ty vyvolené státy, kam se lidé uchy-
lují do asylu. Na tuto její slávu z.doby mého d0tství si u3 
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nepamatuju. Co já ji znám, tak se z.ní jen utíká, p2es drá-
ty anebo s.1edokem.

O v!echno m43e b+t spor. Nádná zem0 není tak dokona-
lá jako ta za mo2em piva, kde necht0j holky samy spát. Ale 
marná sláva, nem43e b+t moc dobrá taková zem0, ze kte-
ré se prchá do nejistoty, ale také do prostoru svobodn+ch 
rozhodnutí. Taková zem0 se nemá "ím chválit, i.kdyby v.ní 
bylo nejlacin0j!í pivo na sv0t0. U3 by to jednou m0lo dojít 
také t0m naho2e.

O obhájcích statu quo

Mnoho let "ekám na p2íle3itost posed0t a.podebatovat si 
v.klidu a.v.pohod0 s.n0k+m, kdo up2ímn0 miluje stranu 
a.vládu a.kdo pova3uje ná! zp4sob 3ivota za to nejlep!í, 
co m43eme mít. P2edstavuji si, jak bych takovému "lov0ku 
nalil sklenici vína a.pozorn0 naslouchal jeho vyznání, ne 
proto, abych mu odporoval, ale z.pouhé zv0davosti. BuQ 
mám sm4lu, anebo se mi obhájci statu quo zám0rn0 vyh+-
bají, fakt je, 3e jsem se u3 celá léta nesetkal s.nik+m, kdo 
by celou váhou svého p2esv0d"ení velebil existující 2ád. Je 
to jist0 podivná zku!enost v.zemi, kde se státní propagan-
da zab+vá od rána do ve"era obhajobou statu quo a.kde na 
prvního máje proudí m0sty davy manifestant4.

P2í"ina jist0 není v.tom, 3e by up2ímní velebitelé 2ádu 
v4bec neexistovali, p4sobí tu spí!e obecná zvyklost pone-
chat v!echnu obhajobu statu quo ve2ejn+m tribunám, sch4-
zím, rozhlasu, televizi a.novinám a.netahat takové trapnosti 
do soukrom+ch rozhovor4. V.oby"ejném rozhovoru na uli-
ci nebo v.hospod0 se vyjímá obhajoba statu quo nepat2i"-
n0, skoro jako n0co neslu!ného, jako nevkus, kterého se 
normální "lov0k nedopustí. I.vnit2n0 p2esv0d"ení obhájci 
statu quo se v.oby"ejném rozhovoru tvá2í jako jeho kritici, 
st03ují si na v!echno mo3né a.pronesou n0jak+ ten proti-
státní vtip na znamení své normálnosti. Je!t0 jsem neza3il, 
3e by n0kdo, t2eba "len strany, hájil v.otev2eném ideovém 
st2etnutí tuto abstraktní instituci proti sprostému nactiu-
trha"i, jak+ch je víc ne3 dost. Obhajoba statu quo je mo3-
ná jen 2e"í frází, 2e"í novin a.slavnostních projev4 a.ka3-
d+ p2ípadn+ obhájce podv0dom0 cítí, 3e nabub2elost této 
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2e"i se do oby"ejné komunikace nehodí. Metodika obhajo-
by statu quo v.oby"ejné 2e"i mal+ch d0jin zatím nebyla vy-
pracována. Proto se pak "lov0k jako já pohybuje v.oby"ej-
ném 3ivot0 mezi sam+mi kritiky re3imu a.má neskute"n+ 
pocit, 3e zastánci existujícího 2ádu se skr+vají, anebo 3e 
jsou jen vymy!lení.

Dokonce i.p2i v+sle!ích jsem nikdy nezaznamenal, 3e by 
d4stojníci státní bezpe"nosti, jinak skute"né opory statu 
quo, pou3ili n0jaké kv0tnaté fráze z.novin o.p2ednostech 
diktatury proletariátu p2ed bur3oazní demokracií. Mají 
sv4j vlastní realistick+ zp4sob, jak dát "lov0ku najevo, 3e 
jsou u.Lrmy u3 dlouho zam0stnáni, 3e je Lrma slu!n0 platí 
a.proto si zaslou3í jejich loajalitu. Jako v!ichni, kte2í toho 
u3 hodn0 v0dí a.hodn0 toho za3ili, nebaví se moc o.systé-
mu a.jeho p2ednostech. Jsou ochotni "asto p2ik+vnout i.jeho 
kritice, nic je to nestojí a.nemohou b+t za to trestáni. Je vel-
mi pravd0podobné, 3e ani nejvy!!í p2edstavitelé státu se 
mezi sebou nebaví o.p2ednostech a.úsp0!ích reálného soci-
alismu, pova3ují to asi také za nevkusné.

Jednou p2ed lety jsem se v!ak setkal s."lov0kem, kter+ se 
nestyd0l a.vytáhl k.obhajob0 statu quo své vlastní ryze osob-
ní argumenty. Byly to argumenty okat0 se li!ící od oLciál-
ních trapností, ale o.to zemit0j!í a.zajímav0j!í. V.osobní ar-
gumentaci se vyjevily podstaty v0ci, skryté pilí2e, na kter+ch 
reáln+ socialismus stojí a.které se oLciální propaganda stydí 
p2edvád0t ve2ejnosti. M4j obhájce statu quo byl placen+m 
funkcioná2em strany se slu!n+m a.nenáro"n+m postavením, 
dlouho p2edtím pracoval jako d0lník. Nedotáhl to do 3ád-
né vysoké funkce a.v0d0l, 3e u3 dosáhl strop svého postu-
pu. Pekl mi up2ímn0, 3e ho vlastn0 ani nezajímá, jak+ spor 
to vedu s.t0mi lidmi naho2e, 3e tomu nerozumí a.3e tomu 
ani nepot2ebuje rozum0t. Ne v!ak bude v3dy na jejich stran0 

a.ne na mé. Za jejich vlády si postavil d4m a.postaral se o.ro-
dinu. Jeho d4m není 3ádná vila, jen to, co má u3 dneska ka-
3d+. Dokud tu vládnou oni, nikdo mu ten d4m nevezme, do-
kud je v!echno tak jak je, do3ije se slu!né penze a.bude se 
moci v.klidu v0novat práci na zahrad0. Av!ak kdoví, co by 
se tu v!echno semlelo, kdyby si ka3d+ mohl mluvit, co ho 
napadne. Kdoví, kam by to vedlo, t2eba by nakonec p2i!el 
i.o.ten d4m, lidi jsou stra!n0 závistiví, to p2ece musím v0-
d0t práv0 tak jako on. Díval se na mne a."ekal, co na to 2ek-
nu. Já jsem ml"el. M0l jsem snad tomu "lov0ku vysv0tlovat, 
3e m0 nikdy nenapadlo kalkulovat s.jeho domem v.odta3i-
t+ch sporech s.ideologií statu quo? M0l jsem ho uji!6ovat, 
3e jeho d4m je stra!n0 daleko od prostoru, kter+ bráním, od 
tradice evropské vzd0lanosti, humanismu, tolerance, rozu-
mu, od mozkov+ch trápení vymy!leného ob"ana Oceánie, 
kter+ se jmenuje Winston Smith? Nerozum0l by mi a.mo3-
ná by mi ani nev02il. Lidé jsou stra!n0 závistiví.

Hle, jak se v!e opakuje. Kolik 2e"í se vedlo u3 o.tom, jak 
revoluce o"i!6uje "lov0ka od tíhy soukromého vlastnictví, 
jak nahrazuje vztahy hmotné závislosti skute"n+mi lidsk+mi 
vztahy, jak nahrazuje staré hmota2ství bratrstvím sob0 rov-
n+ch! Co v!echno v.zájmu tohoto p2í!tího bratrství revoluce 
lidem sebrala? Fabriky, k!efty, ú2ady, advokátní praxe a.zu-
ba2ské ordinace, rolník4m p4du, krávy a.kon0, herc4m role, 
fará24m desátky, knihkupc4m knihy a.mnoha lidem 3ivoty, 
vlast, d4stojnost atd. Nikdo u3 nespo"ítá, jak poni"ila tato 
revoluce proti majetku osudy milion4 lidí. A.její obhájce 
p2ede mnou stál a.z.hloubi své placené funkcioná2ské du!e 
vytáhl na obranu moci jedin+ skute"n0 osobní argument, 
strach o.mizern+ domek, pravd0podobn0 uboh+ v4"i vilám 
vy!!ích placen+ch funkcioná24. Nestyd0l se ani trochu za 
svou obhajobu statu quo, pova3oval ji za naprosto legitimní 
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a.snad i.za jedin0 pochopitelnou v.celé té ideologické d3un-
gli, které nerozum0l a.necht0l rozum0t. Jeho bará"ek vyros-
tl v.té chvíli do obrovsk+ch rozm0r4 a.rázem zakryl v!ech-
ny ty novinové fráze, kter+mi h+2í oLciální obhajoba statu 
quo. Nevím, pro" se vlastn0 ná! 2ád stydí za soukromovlast-
nické základy svého pevného trvání? Jen proto, 3e to nejde 
dohromady s.tradicí?

N0kdy se mi ov!em zdá, 3e se stydíme vid0t takto zákla-
dy statu quo i.v.na!ich kruzích nezávislého my!lení a.pa-
ralelní kultury. Jako by nás d0sila vzdálenost a.mravní ne-
soum02itelnost mezi solidaritou pronásledovan+ch obránc4 
lidsk+ch práv, mezi vzne!en+mi lidsk+mi právy, mezi vírou, 
LlozoLí, pravdou, které byly postaveny pomníky, a.mezi tím 
mizern+m domkem, kter+ byl postaven z.u!et2eného mate-
riálu na státní stavb0 a.zakládá nete"nost ml"ící a.apatické 
v0t!iny. Já o.tom také jen z2ídkakdy mluvím, také se stydím, 
mluvím o.tom, jen kdy3 se roz"ilím. Vím p2ece u3 dávno 
v!echno o.hlubok+ch materiálních ko2enech nete"nosti ke 
svobod0, nemusel jsem "ekat na pou"ení od malého place-
ného funkcioná2e strany. Pozoruji ka3d+ den neokázalou, 
ale pevnou ml"enlivou obhajobu statu quo. Trolejbusem 
se mnou jedou podplukovníci se sv+mi aktovkami, ni"emu 
dobrému neprospívají, ale jsou dob2e placeni, myslí na svou 
"asnou penzi a.na d0ti, které se ur"it0 dostanou do !kol, vi-
dím ú2edníky a.referenty, jak jedou do ú2ad4 a.myslí na své 
zahrady u.chat, kde se "ervenají první jahody. Otev2ely se 
gará3e a.z.nich vyjí3d0jí ve sv+ch autech je!t0 spolehliv0j!í 
opory státu, v.bíl+ch ko!ilích a.kravatách pospíchají k.v+ko-
nu sv+ch d4le3it+ch funkcí, um0lci z.televizních obrazovek 
jedou secvi"ovat role seriálov+ch hrdin4, akademici zaha-
jují zasedání o.ni"em, policejní auto razí houkáním cestu 
t0m nejvy!!ím, kte2í sp0chají na leti!t0 uvítat jiné nejvy!!í. 

V!ichni dohromady by v.soukromí nevypustili z.úst ani je-
den novinov+ argument na obhajobu statu quo, ale v.hloubi 
du!e mají se2azeny své osobní argumenty, jistoty sv+ch ma-
l+ch vypo"itateln+ch d0jin, které by jak+koliv experiment, 
dychtící t2eba po !et2ení lidsk+ch práv, d4stojnosti a.svobo-
d0, mohl nebezpe"n0 ohrozit.

1tu znovu slova, která jsem napsal, a.cht0lo by se mi 
zmírnit je, aby to nevypadalo, 3e se hn0vám na p2ipouta-
nost k.zemi a.k.uzav2enému plynutí lidsk+ch 3ivot4, které 
v!ude vidím. Nehn0vám se ani za mák, p2eji ka3dému klid 
a.úsp0chy v.pracovním i.rodinném 3ivot0, jak se 2íká v.novo-
ro"ních projevech. Jen m0 udivuje, jak kritikové tohoto sys-
tému p2ehlí3ejí tuto elementární obhajobu statu quo a.pl+t-
vají silami na kritiku slovní fasády, jakoby oni sami hryzali 
s.velkou oblibou k.snídani kobylky, jak 2íká Eva Kant4rková. 
Je stra!n0 hodn0 lidí, kte2í nesou na h2bet0 n0jak+ ten do-
mek a.v.skrytu du!e uva3ují o.tom, na co v!echno by mohli 
závistiví lidé p2ijít, kdyby bylo dovoleno, aby si ka3d+ vyklá-
dal, co by cht0l. Uva3uju o.tom v!em bez hn0vu, jsou p2i-
poutanosti ke statu quo, která jsou svou povahou sm0!ná, 
ale dohromady vytvá2ejí slu!nou hmotnost. Potkám t2eba 
Cikána v.b0loskvoucím tri"ku s.nápisem Oxford University, 
nese se s.p+chou a.vypíná hruQ v!em na odiv. V.jistém sta-
tu quo by takové tri"ko ztratilo na cen0, dostane se na ka3-
dém rohu. Mo3ná jenom tomu chlapci v.sepran+ch d3ínách 
a.v.teniskách na boso je t2eba je!t0 blízká my!lenka na ne-
závislost svého lidství.

V této zemi, kde je skoro v!echno tajné, je tajná i.p2íchyl-
nost ke statu quo. Skoro nikdo s.ní nevyrukuje na ve2ejnost, 
v!ichni spílají nemo3n+m pom0r4m. V!ichni sní o.zm0nách, 
p2ijali by s.radostí svobodu, voln+ v+b0r v0r a.p2esv0d"e-
ní, volné cestování na kraj sv0ta, kdyby ov!em bylo svat0 
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zaru"eno, 3e jim z4stane to, co mají, a.je!t0 n0co bude p2i-
dáno nádavkem. V!ichni z4stanou na sv+ch místech, pod-
plukovníci budou pov+!eni na plukovníky, ú2edníci na p2ed-
nosty odd0lení, herci na národní um0lce, akademici budou 
nadále zasedat nad v0deck+m ateismem. Takovou krásnou 
revoluci, naprosto bezplatnou, by z.celého srdce podporo-
vala v0t!ina obhájc4 statu quo. Jen3e ve sv0t0 plném závis-
ti jim takovou revoluci nikdo nem43e slíbit.

O zlo"inu na po!t0

Po dlouhé dob0 sáhla na!e televize op0t po jedné povídce 
Karla 1apka a.ud0lala z.ní mil+ Llm, vid0l jsem ho dvakrát, 
byl tak nesou"asn+, 3e ho vysílali i.z.Vídn0. Film se odehrá-
vá v.dob0, kdy jsem u3 byl na sv0t0, p2esto jsem m0l pocit, 
3e se dívám na p2íb0h z.prav0ku. Krásná mladá sle"na, za-
m0stnaná na po!t0 v.malém m0st0, se stane ob0tí intriky, 
kterou zosnují dva zamilovaní, aby se dostali blí3e k.sob0. 
Ukradnou jí v.nest2e3ené chvíli z.kasy t2i stovky a.poda-
jí udání, aby sle"na p2i!la o.místo. Kontrola zjistí zprone-
v0ru a.sle"na z.po!ty zb0lá hanbou. Jen3e intrika neskon"í 
tak nevinn0, jak byla naplánována. Krásná dívka z.po!ty je 
evangelická, otec je mlyná2, znám+ !iroko daleko svou po-
ctivostí, dívka nesnese pomy!lení, 3e by si n0kdo t2eba jen 
na chvíli mohl myslet, 3e ukradla státu t2i stovky, sko"í do 
2eky a.utopí se.

Ach, pane 1apku, jak stra!n0 nepravd0podobn0 zní ten 
p2íb0h po padesáti letech! Kdo by skákal kv4li t2em stov-
kám státních pen0z do 2eky? Rozkrádání státního majet-
ku je dnes po"estn+ zlo"in, dopou!t0jí se ho i.nejlep!í lidé, 
do patnácti set je to vlastn0 jen p2e"in, kter+ se ani netres-
tá. Je mo3né, 3e se to bralo kdysi tak tragicky? Chápu, ne-
!lo ani tak o.t2i stovky, pan 1apek cht0l vzkázat sem do bu-
doucnosti, 3e byly mladé dívky, které se nedovedly vyrovnat 
s.podez2ením, 3e by byly schopny zpronev02it jim sv02ené 
peníze, a.je!t0 k.tomu na po!t0, v.tom chrámu státní solid-
nosti a.d4v0ry, kter+ spojuje lidi v.jeden d4v0rn+ kruh, jak 
to známe z.jin+ch 1apkov+ch povídek. Je to prost0 zpráva 
o.jiné dob0 a.o.jiné po!t0.
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Po padesáti letech sociálního rozvoje, kter+ naplMuje ka-
3dého slavnostního 2e"níka hrdostí, se krade na po!t0 i.v.ji-
n+ch státních institucích celkem b03n0. Známe to ze zku-
!enosti, z.pov0stí, které kolují mezi lidmi, i.ze soudni"ek 
v.novinách. Dnes se u3 z.této národní vlastnosti ned0lá 3ád-
né tajemství. Sle"ny nebo paní tam zam0stnané si s.neu-
v02itelnou naivitou odkládají pro sebe z.pen0z, které jim 
procházejí rukama, dokud to nepraskne. Pak odcházejí do 
nápravn+ch za2ízení ministerstva spravedlnosti. N0které 
s.plá"em, neumí vysv0tlit, jak se to v!echno sb0hlo, jiné 
s.klidn+m v0domím, 3e si aspoM u3ily a.zabezpe"ily rodinu. 
Nádná v!ak nesko"í do 2eky, aby smyla stra!livou hanbu, 
která na ní ulp0la. Hanba odplula s.uplynul+mi léty, není 
p2ed k+m se styd0t, ve2ejnost pova3uje okrádání státu za v0c 
mravn0 indiferentní. Stát je abstraktní monstrum, které se 
vymyká z.mravního hodnocení. Lidé, kte2í by ani za nic ne-
utrhli sousedovi jablko ze zahrady, trhnou !ikovn+mi spe-
kulacemi stát o.desetitisíce a.necítí 3ádné v+"itky sv0domí. 
Není 3ádnou hanbou vzít si sem tam n0co ze státního mate-
riálu, kter+ se povaluje v!ude kolem, není hanbou nakopat 
si trochu dru3stevních brambor, jezdit na "erno autobusem, 
vzít si z.vlaku dom4 zrcadlo, p2enést z.jatek pod kabátem 
státní maso. Zm0nilo se mravní cít0ní a.sle"na z.po!ty se 
v.na!í dob0 u3 nevyskytuje.

P2esto3e zákon trestá okrádání státu mnohem p2ísn0ji 
ne3 okrádání soukrom+ch osob, stojí v.o"ích sv+ch spolu-
ob"an4 !ikovn+ machr, kter+ si pomohl na státní útraty, ne-
kone"n0 v+!e ne3 byta2 nebo loupe3ník, kter+ okrade v.par-
ku sta2enku. Vy!!ím funkcioná24m, kter+m nesta"í to, co 
mají, lid p2eje vysoké tresty za rozkráda"ky. Ví se, 3e vysoce 
postavení úplatká2i a.!íb2i se v0t!inou z.podez2ení vykroutí 
díky sv+m dobr+m styk4m. Av!ak pr4m0rn+ "lov0k, kter+ si 

pom43e okradením státu, je spí!e litován, kdy3 na n0ho do-
padne státní pomsta. Ve v0zeních a.nápravn+ch táborech pa-
t2í rozkráda"i státního majetku mezi elitu a.v0zeMská sprá-
va je oby"ejn0 zam0stnává v.lep!ích a.náro"n0j!ích funkcích.

Celé na!e spole"enství !patn+ch mrav4 je si v0domo, 3e 
v!eobecn+ úpadek poctivosti je produktem systému, a.máv-
nutím ruky odb+vá oLciální ná2ek, 3e jde po2ád jen o.p2e3it-
ky minulosti. Pro v0t!inu lidí je státní majetek ve vlastnic-
tví byrokratické elity, t0ch, kte2í ho spravují, i.kdy3 to není 
pravda. P2es v!echny pokusy vytvo2it v4"i státnímu majetku 
um0lé spoluvlastnické pocity, nenajde se nikdo, kdo by m0l 
pocit, 3e bere ze svého, kdy3 si ze státní stavby odnese dva 
pytle cementu. Star!í lidé si je!t0 navíc pamatují stát z.doby, 
kdy bral lidem v!echno, co m0li, bez smilování, a.3e dosud 
tak postupuje, kdy3 jde o.jeho zájem. A.tak mnozí pachate-
lé trestního "inu rozkrádání státního majetku mají p2i tom 
pocit, 3e vykonávají obecnou spravedlivost, cítí se b+t zboj-
níky star+ch "as4, kte2í brali bohat+m a.rozd0lovali chud+m. 
Cítí se b+t ov!em chud+mi p2edev!ím sami.

To je v!ak jen zvlá!tní, speciLcká teorie mravní pokles-
losti, obecná teorie praví, 3e hlavní p2í"inou úpadku je 
v!eobecná lhostejnost k.pravidl4m, které stanovuje stát. 
Ka3dodenní zku!enost se svévolí politické moci, ka3doden-
ní pohled na vytá"ky a.l3i, na bezosty!né obcházení slav-
nostn0 proklamovan+ch zásad, na zjevnou p2evahu mocen-
ského zájmu nad p2irozen+m mravním cít0ním, to v!echno 
dohromady vytvo2ilo ovzdu!í ned4v0ry k.platnosti star+ch 
mravních princip4. V.tomto ovzdu!í u3 tém02 ka3d+ u"inil 
zku!enost, 3e se nevyplácí 2ídit se proklamovanou morál-
kou, poctivost se obvykle neodm0Muje, stát jako abstrakt-
ní veli"ina ji nedovede ocenit. V.zemi, kde se v0t!ina kariér 
zakládá na bezohlednosti v4"i jin+m lidem a.na zásad0, 3e 
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co je doma, to se po"ítá, je poctivost v.neúct0. Krásná sle"-
na z.po!ty, které mi bylo tak líto, je u.nás u3 dávno ana-
chronismem. Tak jako ostatn0 v!echno, co s.po!tou souvisí.

U 1apka je zpronev0ra na po!t0 proto tak nesmytelnou 
hanbou, proto3e pro n0ho byla po!ta jak+msi civiliza"ním 
chrámem, spolehliv+m lidsk+m za2ízením, utopickou 2í!í, 
kterou ob+vali dob2í po!6áci, usmívající se sle"ny a.laskaví 
sk2ítci. I.mn0 je za takovou po!tou stra!n0 smutno a.nejví-
ce ze v!eho bych cht0l, aby se do mé vlasti vrátila stará po!-
ta, která doru"uje rychle a.bezpe"n0 dopisy p2átel, knihy 
a."asopisy z.celého sv0ta, po!ta, které lze sv02it ka3dé ta-
jemství, po!ta s.usmívajícími se sle"nami a.dobr+mi po!6á-
ky, kte2í u.dve2í salutují jako ne!kodní vojáci. Dnes je u3 
po!ta instituce plná záludností a.cizích zájm4. Mn0 u3 na 
po!t0 celá léta otvírají dopisy a.pak mi je dodávají upatla-
né od lepidla tak, 3e je musím násilím vytrhnout z.obálky, 
doru"ují mi dopisy, které jsem sám napsal n0komu jinému 
a.odeslal bez zpáte"ní adresy, po!ta mi ukradne knihu "i "a-
sopis, kter+ mi poslal p2ítel z.ciziny, a.ani mi nic neoznámí, 
na po!t0 rozhodnou, jestli je pro m0 dobré "íst, co mi n0kdo 
napsal, kdy3 usoudí, 3e ne, nechají m0 bez zpráv, na po!t0 
ukradli dopisy, které jsem psal své 3en0 z.v0zení, dopisy se 
star+mi vzpomínkami na sv0t na!eho mládí. Pro" by se m0l 
na takové po!t0 n0kdo propadnout hanbou kv4li podez2e-
ní, 3e ukradl t2i stovky? Za padesát let od dob 1apkov+ch 
se stala po!ta 2í!í zla a.dob2í po!tovní sk2ítci se zm0nili na 
potm0!ilé kreatury.

Poctivost je u3 jen "ist0 soukromou vlastností, odpouta-
nou od institucionálních a.ob"ansk+ch vztah4. Vyskytuje se 
jen mezi lidmi, ne mezi lidmi a.státem. Na!e chytrá ko"ka 
si v.noci otevírala dve2e a.procházela se po chodb0. Zav2ít 
za sebou neum0la. Kdy3 sousedé ráno odcházeli do práce, 

zvonili u.nás, abychom si zav2eli. Kdoví, zda by se takto 
chovali ke státu.
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O habánech

V !estnáctém a.sedmnáctém století p2i!li z.N0mecka na zá-
padní Slovensko v.n0kolika vlnách novok2t0nci. Postavili si 
tu domy, na jaké byli zvyklí doma, chopili se sv+ch 2emesel 
a.3ili tu podle své p2ísné víry. Slovanské okolí jim za"alo 2í-
kat habáni, podle toho, 3e m0li domy (haushaben). N0které 
z.t0ch dom4 stojí dodnes, jsou veliké a.prostorné, vyzdívané 
do zahn0dl+ch d2ev0n+ch trám4. Ve Velk+ch Levárech upra-
vili jeden z.habánsk+ch dom4 a.z2ídili v.n0m malé muzeum, 
o.kterém tak2ka nikdo neví. U.soused4 je mo3né vyp4j"it si 
klí" a.prohlédnout si p2edm0ty a.knihy, které po habánech 
z4staly. V.3ivém dne!ku se krom0 vlastních jmen nezacho-
valo po habánech nic.

Prohlí3el jsem si v.muzeu jejich nástroje, listoval kro-
nikou a.uva3oval o.tom, jak jim asi bylo, kdy3 sem p2i!li 
a.jak tu vlastn0 3ili. Byli to lidé vytrvalí, vzd0laní, pracovi-
tí a.k.sob0 nesmíme p2ísní. Na ob0d m0li p4l hodiny, byl to 
ob0d spole"n+ a.velmi skromn+. Putovali polovinou Evropy, 
aby mohli 3ít ve své ví2e, zbo3n0 a.v.duchu biblick+ch vzo-
r4. Lo3ni"ky d0tí v.poschodí jejich domu vypadají jako v0-
zeMské kobky. D0ti byly vychovávány spole"n0, staraly se 
o.n0 3eny opatrovatelky. Bylo to spole"enství obrácené spí!e 
k.Bohu ne3 k.radostem 3ivota, nepochybuji o.tom, 3e jejich 
eschatologická víra byla hluboká a.up2ímná, jinak by asi ne-
vá3ili tak dlouhou cestu. Ale co vlastn0 víme o.tom, jak 3ili? 
Mo3ná nebyl jejich 3ivot nijak smutn+, byli !6astni jinak 
ne3 my, um0li vyrobit mnoho krásn+ch v0cí ze skla a.kovu, 
nosili nádherné a.vzne!ené kroje. Nikdo je nenutil, aby se 
vydali a3 sem se svou utopií, rozhodli se asi svobodn0 3ít 

ve spole"enství stejné víry a.stejn+ch zvyklostí, domnívali 
se, 3e práv0 tak naplní smyslem sv4j pobyt v.slzavém údolí.

Sna3ím se vytu!it, jak se na n0 dívalo jejich okolí, na ci-
zince, kte2í cht0jí 3ít na malém prostoru úpln0 jinak ne3 
ostatní sv0t. Divili se jim? Báli se jich nebo snad jimi po-
hrdali? Mo3ná je m0li v.úct0, byli k.nim sná!enliví a.sna3i-
li se je napodobit. Nep2etrvali novok2t0nci, p2etrvalo oko-
lí. Habáni se rozplynuli po staletích v.místním obyvatelstvu, 
které je dnes totáln0 neutopické, nep2ijalo habánskou uto-
pii, nep2ijalo 3ádnou utopii, v"etn0 socialistické.

Kdysi bylo celkem snadné odejít s.mal+m spole"enstvím 
n0kam do sv0ta a.pokusit se o.n0co jiného ne3 pr4m0r. 
V!ude bylo je!t0 dost místa, hlavn0 v.Americe. Dob2e mí-
n0né pokusy p2edvést v0t!in0, 3e je mo3né 3ít podle vy!!í 
mravnosti, v.lásce k.bli3nímu, blí3e k.nebeskému králov-
ství, v.rovnosti a.prvotní prostot0 nem0ly dlouhého trvání. 
V!echna taková spole"enství sp2ízn0ná volbou se v.pr4b0hu 
n0kolika generací rozpadla. V.evropské civilizaci se prosa-
dily opa"né tendence, sm02ovaly od harmonického sou3i-
tí s.p2írodou k.jejímu hltavému vyu3ívání, k.rozmno3ování 
v0cí a.jejich hromad0ní, od mal+ch spole"enství k.velk+m 
celk4m, od mal+ch domácích 2ád4 a.zvyklostí k.velik+m 
a.nesrozumiteln+m ideologiím.

Habán4 bylo n0kolik stovek a.na!lo se pro n0 místo, dnes 
se nenajde místo ani pro men!í skupiny sektá24, není kam 
se odst0hovat, navzdory rozd0lenému sv0tu a.pr+ proti-
kladn+m systém4m je to z.hlediska habán4 v!ude stejné. 
V!ude masová v+roba, v!ude tanky, letadla, telefony a.tele-
vize. Kdy3 dnes putují lidé z.jedn0ch zemí do druh+ch, pak 
jen proto, 3e v.n0kter+ch je v+robk4 více a.jsou p2ístupn0j!í. 
Odli!né víry a.odli!né zp4soby 3ivota nará3ejí ve v!ech ma-
sov+ch spole"enstvích na ned4v0ru a.podez2ení. Ve Velk+ch 



%$5 %$,

Levárech si n0kdo p2ebudoval jeden habánsk+ d4m na ví-
kendovou chalupu. Ve dvo2e stálo auto a.trávník na dvorku 
byl st2i3en podle anglického ideálu.

Je mi docela líto, 3e se nikdy malá idealistická spole"en-
ství neprosadila, 3e se od nich ne!í2ila v.kruzích nákaza, 3e 
se nákaza naopak !í2ila v3dy dovnit2, aby je nakonec roz-
leptala. Sv0t by byl asi p2ece jen pest2ej!í. Masová nákaza 
zvn0j!ku je neúprosná, hlavní trend evropského v+voje krá-
"el 3elezn+m krokem, rozmno3oval v0ci okolo a.uniLko-
val sociální 3ivot. Proti tomuto postupu se nedalo nic d0lat. 
A.dnes je u3 na habánství pozd0. I.kdy3 docela chápu, 3e se 
"as od "asu spojí skupiny lidí, kte2í cht0jí této neúprosnos-
ti v+voje uniknout, a.zakládají malá spole"enství, komuny, 
ghetta a.paralelní polis. Jsou to laborato2e sociálnosti a.ti-
chá místa út0chy. Kruhy nákazy se v!ak od nich !í2it ne-
budou. Jsme u3 p2íli! svázáni moderním sociálním ústro-
jenstvím, abychom z.n0ho mohli nav0ky uniknout. Jsme 
s.ním spojeni mo3ností p2e3ít. Mohl bych si jist0 v.n0ja-
kém habánském spole"enství odep2ít kávu, která se dová3í 
z.Brazílie, klidn0 bych si odep2el televizi, t03ko bych se v!ak 
mohl z2íct kapek do o"í, které se luhují z.list4 jakéhosi jiho-
amerického stromu a.které mi udr3ují p2i 3ivot0 o"ní nerv. 
Jsme na této planet0 u3 p2íli! spleteni dohromady, m43e-
me p2e3ít jen v!ichni spolu anebo nikdo.

Z toho mi plyne, 3e nám nezb+vá, ne3 hledat smyslupl-
nou existenci a.sociální v+chodisko v.neúprosnosti evrop-
ského v+voje, na území obrovské Lrmy, která vyrábí, orga-
nizuje, prodává a.kupuje, zam0stnává a.propou!tí, pomáhá 
i.ni"í. Jinak 2e"eno to znamená 3ít s.lidmi, kte2í nás obklo-
pují a.kte2í jsou jiné víry a.jin+ch ideál4 ne3 habáni, kter+m 
je vlastní té3 úpln0 jiná skute"nost. Kdy3 se nechci zbláz-
nit, musím se smí2it s.tím, 3e nemohu 3ít jinak ne3 u.této 

evropské Lrmy, a.to dokonce se !éfy, kte2í se mi nelíbí a.kte-
r+m se nelíbím já. Den ze dne musím tolerantn0 a.s.v0do-
mím stejné p2íslu!nosti k.evropské civilizaci existovat vedle 
prodava"e, kter+ m0 v.obchod0 okrade, vedle 3enské, kte-
rá se tla"í do autobusu a.sprost0 nadává. Musím 3ít v.jed-
nom spole"enství dokonce i.s.anonymním udava"em, kter+ 
napsal na policii, 3e chodím pozd0 dom4, co3 v4bec není 
pravda. Musím tak 3ít s.v0domím, 3e celá moderní v+robní 
a.sociální symbióza je u3 nezvratitelná a.3e jakékoliv zlep-
!ení se jí m43e t+kat jen jako celku.

Bytí v.této moderní symbióze není jednoduché. Nijeme 
tu vedle sebe a.ani se navzájem neznáme. Nevím nap2íklad, 
kdo pro mne vyrobil kartá"ek na zuby, a.t03ko bych asi 
zjistil, kdo vyp0stoval brambory, které mám dnes na ob0d. 
Av!ak i.v.této cizot0 se stává, 3e p2i bli3!ím poznání n0kte2í 
zam0stnanci Lrmy se projeví jako zcela dob2í lidé a.n0kte-
2í se uká3ou b+t velmi sympati"tí. Sociální svázanost p2iná-
!í nejr4zn0j!í existenciální trápení a.lehké je b+t cizincem 
mezi lidmi, kte2í myslí jen na nákupy. 1lov0k se nemusí 
v4bec sna3it, ka3d+ den zakopne i.tak o.n0jakou absurdi-
tu. Není v!ak jin+ sv0t a.já se v3dy trochu divím, kdy3 to n0-
kdo odmítá uznat. Masové spole"enství, jakkoliv vzdálené 
sociálnímu ideálu, nikomu nebrání v.tom, aby pracoval na 
zlep!ování celkového trendu, t2eba v3dy znova a.znova !í-
2ením nákazy z.habánsk+ch mikrosv0t4. Realismus v.soci-
álním my!lení v!ak musí respektovat to, co se stalo a.co se 
u3 nedá odestát.

Nehlásím se k.realismu tohoto druhu s.velk+m nad!ením, 
znám toti3 osobn0 dost habán4 a.habánek, se kter+mi bych 
ohromn0 rád a.spokojen0 3il v.n0jakém v+lu"ném spole-
"enství, spojeném vzájemn+m respektem, tolerancí, láskou 
a.vírou. Nikdy si v!ak nejsem jist, kolik lidí v.této zemi je 
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habánského vyznání, mo3ná i.n0kolik milion4. Kdyby tomu 
tak bylo, zbavilo by to habánskou víru v+lu"nosti a.smut-
né nutnosti hledat n0jak+ odlehl+ kout k.postavení dom4.

O daních z.hlouposti

Evropa první poloviny tohoto století byla sv0tadílem svo-
d4. Lidé, kte2í se na za"átku století narodili a.pak v.dospí-
vání hledali, jaké víry se chytit, aby m0li v.mizerném sv0-
t0 za" bojovat, si nemohli st03ovat na skromnou nabídku. 
Evropa jako zb0silá trhovkyn0 nabízela o.p2ekot nejr4zn0j-
!í ideové zbo3í, socialismus, fa!ismus, nacionalismus, ko-
munismus, jakoukoliv revoluci, v0du, pr4myslov+ rozvoj 
atd. Zv0daví mladí mu3i a.3eny, ti, kte2í z.neznám+ch p2í-
"in nedovedli 3ít v.uzav2eném kruhu sv+ch mal+ch d0jin 
a.rozhodli se podílet na zm0nách sv0ta, se dychtiv0 probíra-
li nabízen+mi artikly a."ichali okouzlen0 k.revolu"ním pro-
jekt4m a.vírám. Nejv0t!í zájem byl o.trvanlivé zbo3í, o.vize 
2í!í, které se m0ly na sv0t0 ustavit nejmíM na tisíc let, kdy3 
u3 ne na v0"nost. St2ízliv0j!í brali aspoM takové zbo3í, kte-
ré by vydr3elo aspoM na jeden lidsk+ 3ivot, jako boty od sta-
r+ch dobr+ch !evc4.

Z celého nákupu z4stala po desítiletích stra!livá bilance. 
Víry vydr3ely na cel+ 3ivot v0t!inou jen t0m, kte2í zem2e-
li mladí, nej"ast0ji t0m, kte2í zem2eli ve válkách veden+ch 
ve jménu t0chto v0r, t0m, kte2í byli zast2eleni nebo ob0!e-
ni na popravi!tích, usm+káni v.k2e"ích, ve kter+ch se velké 
vize a.tisícileté 2í!e hroutily. Mnoh+m pomohla eschatolo-
gická opilost p2enést se p2es práh smrti, o.to víc vzbuzují 
lítost v.nás, kte2í jsme byli sv0dky ni"ivého zklamání, kte-
ré d0jiny ideál4m první poloviny tohoto století p2ipravily. 
Jeden m4j bratranec padl u.Stalingradu. Je!t0 ne3 tam odjel, 
vzal m0 do kina na americk+ Llm Sn0hurka a.sedm trpaslí-
k4. V!iml jsem si, 3e se mému bratranci dojetím pohyboval 
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ohryzek ve vojenském límci, kdy3 se Sn0hurka probudila ze 
smrti. Nechce se mi v02it, 3e by osud mého bratrance m0l 
ve velk+ch d0jinách n0jaké poslání, 3e by byl ilustrací n0ja-
ké víry nebo nad0je, byl to naprosto nesmysln+ osud, kter+ 
nevá3il na d0jinn+ch váhách ani jeden gram.

Ti, kte2í 3ili déle, museli "asto po v!eobecné prov0rce "a-
sem proklít zbo3í, které koupili, obtí3n0 a.s.hanbou ho vy-
m0Movat, styd0t se za lehkomyslnost, se kterou se nechali 
navnadit na !mejd, tlouci se do hlavy a.po"ítat ztráty. 1etl 
jsem mnoho 3ivotopis4 zv0dav+ch mu34 a.3en, kte2í se na-
rodili na za"átku století. Jsou si tém02 v!echny podobny: 
"teme v.nich zklamání, zlost na sebe sama, lítost, t03kou 
depresi a.údiv nad tím, jak snadno "lov0k v.mládí propad-
ne fale!n+m nad0jím, jak se dá jako hlupák obloudit prázd-
n+mi frázemi, jak bezbrann0 p2ijme promy!lenou indok-
trinaci a.jak t03kou daM musí nakonec za hloupost odvést. 
P2irozen0 jsou i.jiné 3ivotopisy, 3ivotopisy !6astlivc4, kte2í 
na tr3i!ti evropsk+ch ideologií obe!li sv4dné a.módní zbo-
3í, nekoupili nic a.3ili spokojen0 ve star+ch osv0d"en+ch 
!atech. S.trochou závisti "tu t2eba v.knize Heinricha BTlla 
o.p2irozené imunit0, kterou mu od d0tství poskytovala k2es-
6anská rodinná tradice a.v.jejím3 sv0tle byl nacismus od sa-
mého za"átku jen krutou !a!kárnou. A.pak zase s.ustrnu-
tím poslouchám, jak Ingmar Bergman v.dlouhém rozhovoru 
vzpomíná na to, jak se mu líbil rázn+ pochod Hitlerjugend, 
kdy3 jezdil ve t2icát+ch letech do N0mecka na prázdniny. 
A.co3 teprve 3ivotopisy lev+ch intelektuál4! Jak s.t0mi za-
mávaly nakoupené víry! 1lov0k se probírá jen sam+mi obna-
3en+mi bo3stvy, u.Koestlera, Sperbera, Kolmana, Fischera 
a.jeho 3eny, Howarda Fasta. Kdovíjak by dopadl Herbert 
Wehner, kdyby se nedostal z.Moskvy do &védska. A.co te-
prve n0kte2í Rusové! V!ichni podléhali v.mládí bo3stvu. 

Ne2íká sám Sol3enicyn, 3e chyb0l vlásek a.mohl b+t naver-
bován na ministerstvo vnitra? Co v!echno musel na sebe 
2íci Djilas? a.to nemluvím o.3ivotopisech na!ich lev+ch inte-
lektuál4, spisovatel4, básník4. Nemluvím o.t0ch t2ech, kte-
2í unikli poprav0 p2i procesech. V!echno je u3 dnes vysv0t-
leno. Av!ak ned0je se to po2ád? Je!t0 nedávno byli mnozí 
nad!en+mi 3áky Chomejního a.dnes zpytují v.exilu sv0do-
mí, pokud pravda se jim poda2ilo uniknout. Miliony 3ák4 
Maov+ch se dívají kolem sebe, jako by se probudily ze snu. 
Bojov+ druh Fidél4v Carlos Franchi vzpomíná na slavnou 
revoluci také v.exilu. Sv4dné evropské zbo3í se ve sv0t0 po-
2ád je!t0 prodává.

V na!í st2edoevropské domovin0 potkáme jen málo lidí, 
kte2í si neza3ili n0jakou velkou deziluzi nad ideov+m zbo-
3ím, které si v.mládí koupili. Jsou jak uvnit2 re3imu tak na 
jeho okraji, mezi zdánliv+mi vít0zi a.mezi t0mi, kte2í pro-
hráli jednou, dvakrát i.t2ikrát. P0knou knihu o.takové pro-
hrané iluzi napsal Ji2í Ruml a.nazval ji DaM z.blbosti. Kniha 
je p2esv0d"iv+m pr4vodcem po jednom typickém "eskoslo-
venském politickém 3ivot0. Mn0 vrtá hlavou neustále její 
název. Je tomu skute"n0 tak, 3e na za"átku koup0 málo tr-
vanlivého zbo3í je v3dy hloupost, nezralost a.naivita? Znal 
jsem n0kolik lidí, kte2í rozhodn0 nebyli hloupí, naopak p4-
sobili na mne rozumem, vzd0laností i.p2esv0d"ivostí vlast-
ního 3ivota. P2esto i.oni stáli po letech s.prázdn+ma ruka-
ma nad plody své d0jinné anga3ovanosti a.zoufale dumali 
nad tím, zda podvedli sami sebe, nebo zda byli podvede-
ni d0jinami.

V Evrop0 nebylo nikdy dost klidu p2i v+b0ru ideového 
zbo3í. Nebylo "asu chodit na trh "ast0ji, ohledávat v!echno 
stokrát, odolávat k2iku prodava"4, tlaku lidí zezadu, z.bok4, 
nebrat ohled na dychtivé ruce, které bez p2em+!lení braly to, 
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co slibovalo okam3ité za2azení mezi "ekatele !t0stí. Rozum 
je slab+ a.nerozhodn+ v.takové chvíli. Ve v!ech t0ch omyl-
n+ch 3ivotopisech, které jsem "etl, nebyl rozum p2í"inou 
zklamání, ale spí!e du!e, cloumaná samotou, touhou po 
splynutí s.bojov+mi druhy jedné víry. To ona rozhodova-
la o.koupi, to tajemné vnit2ní ustrojení, jednou sledující 
t2eba jen tupé zvuky pi!tc4 a.bubeník4 a.po druhé hlado-
vé o"i zástup4.

Platí i.naopak, 3e ideová koup0, která vydr3í a.osv0d"í se, 
neb+vá v+hradn0 koupí z.rozumu. I.v.takovém p2ípad0 je ve 
h2e celá 2ada faktor4 skryt+ch ve vnit2ním ustrojení "lov0-
ka i.v.jeho prost2edí, v+chov0 a.zku!enosti. Je mnohem více 
viník4, kte2í mají vliv na to, 3e "lov0k koupí místo jakostní-
ho zbo3í jen lacinou tretku, která vydr3í sotva jednu sezónu. 
A.to je!t0, jak víme, jsou lidé, kte2í budou a3 do smrti tvrdit, 
3e zbo3í bylo dobré, 3e se s.ním jen !patn0 zacházelo. Po 
celé evropské zku!enosti s.nestál+mi a.fale!n+mi ideologi-
emi by si bylo p2át, aby u3 kone"n0 byla vydána n0jaká pra-
vidla, zaru"ující, 3e se u3 po druhé nespálíme. V!eobecné 
pravidlo pro kupující v!ak není na obzoru. V3dy6 po2ád vidí-
me, 3e se n0kte2í lidé vrací ke stánk4m, na jejich3 zbo3í u3 
celé generace prod0laly. Do styku s.ideologiemi velk+ch d0-
jin budou lidé vcházet v3dy s.velk+m rizikem trpkého zkla-
mání. Pro lep!í budoucnost Evropy by m0lo v+znam, kdyby 
v!ichni vyvodili ze zklamání aspoM vhodné pou"ení a.aby 
se jím poctiv0 2ídili.

P2ed lety pracoval v.tém3e podniku jako já na buldoze-
ru ml"enliv+ mu3. Byl pracovit+, !ikovn+, schopn+, ale uza-
v2en+. A3 kdy3 jsme se znali u3 lépe, 2ekl mi, 3e kdysi hned 
po vojn0 ode!el z.víry, nad0je a.nezralosti k.bezpe"nosti. 
A.tak se mu p2ihodilo, 3e doprovázel pod !ibenici b+valé-
ho partyzánského v4dce. Je!t0 ne3 mu dopadla oprátka na 

krk, obrátil se partyzán na mladého mu3e a.2ekl mu, aby se 
nedal zmást, 3e politika je samá le3 a.svinstvo. Po n0koli-
ka letech se ukázalo, 3e partyzán nem0l b+t ob0!en, 3e to si 
jen fale!n+ ideál vybíral svou krvavou daM. M4j mu3 vyvodil 
z.toho pou"ení, odevzdal uniformu a.stranickou legitimaci 
a.za"al pracovat na buldozeru. Pracoval na n0m a3 do d4-
chodu, ml"enliv0 a.zachmu2en0. &koda, 3e i.jiní nevyvodi-
li pou"ení, m0li bychom dost buldozerist4 na zasypání na-
!ich d0jinn+ch odpadk4.
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O marné diskusi

Alexander Sol3enicyn po2ídil dva zápisy ze sch4zí, na kte-
r+ch bylo jeho dílo a.jeho chování p2edm0tem diskuse. První 
zápis je ze sch4ze sekretariátu Svazu spisovatel4 v.Moskv0 
v.roce %'5, a.druh+ je ze sch4ze rjazaMské pobo"ky svazu, 
na které byl Sol3enicyn vylou"en z.2ad spisovatel4, myslí se 
tím samoz2ejm0 z.2ad organizovan+ch spisovatel4. Je cel-
kem mo3né, 3e zápisy nezachycují s.doslovnou p2esností vy-
stoupení jednotliv+ch spisovatel4, p2ipou!tím i.mo3nost, 3e 
Sol3enicyn dal zvlá!t0 zazá2it pitomostem, které byly 2e"e-
ny, ur"it0 to v!ak bylo n0jak podobn0, v3dy6 je to stará pís-
ni"ka, mnohokrát jsem sly!el podobné projevy i.sám. Jen3e 
jsem na to v3dy znovu zapomn0l, v!ichni zapomínáme rádi 
na v0ty, které zní p2íli! nehorázn0.

Jsem v3dy znovu na rozpacích, kdy3 vidím takové v+roky 
"erné na bílém, nedovedu se rozhodnout, zda mám p2ed se-
bou my!lenku, která pat2í ke skute"nému lidskému mozku, 
k.n0jaké lidské zku!enosti a.lidské du!i, anebo vnímám jen 
um0lou konstrukci, my!lenkovou !krabo!ku, kterou si lidé 
prost0 vyp4j"í, kdy3 se to na daném typu karnevalu 3ádá. 
S.touto nerozhodností "tu: „Pro" vidí autor jen to "erné? 
a.pro" nepí!u já o."erném? Sna3ím se psát v3dy jen o.n0-
"em radostném.“ Jin+ spisovatel 2íká: „FilozoLe etického so-
cialismu není zastávána jen románovou postavou, zní jako 
autorovo mín0ní. To je nep2ípustné!“ Dal!í spisovatel mlu-
ví o.cestách do zahrani"í: „My jezdíme do zahrani"í, aby-
chom bojovali. Vracíme se odtamtud vy"erpáni a.unaveni, 
ale s.v0domím spln0né povinnosti.“ Potud zdaleka ne nej-
nehorázn0j!í v0ty z.diskuse.

Moje nerozhodnost spo"ívá v.tom, 3e se zdráhám jedno-
zna"n0 p2ipustit, 3e by taková v0ta vyjad2ovala p2esv0d"ení 
"lov0ka, kter+ ví zhruba to, co já, kter+ ob+vá se mnou stej-
n+ sv0t, kter+ m0l se mnou zhruba spole"nou "etbu a.mluví 
syntakticky správn0. Kde se tyhle my!lenky vzaly? Je mo3-
né, 3e by existovala úpln0 odli!ná kultura, která se minu-
la s.kulturou evropskou? N0kte2í lidé to tvrdí, ale mn0 se 
to nezdá, spí!e se bráním tomu, abych musel uv02it. Lidé, 
kte2í nahlas pronesou citované v0ty, jsou ze stejného sv0-
ta jako my, jen se v.n0m jinak za2ídili. Sami u3 nev0dí, jest-
li promluvili v.souladu se sv+m p2esv0d"ením, anebo p2ed-
vedli pouze skv0lou ukázku doublethinku.

Pro evropského "tená2e je diskuse nad Sol3enicynov+m 
dílem zkou!kou trp0livosti a.schopnosti "íst sociální po-
zadí slov. V.pouhé sémantické interpretaci je v!e prosté, 
Sol3enicynovi kolegové odmítají uznat spisovateli právo vi-
d0t sv0t vlastníma o"ima, naslouchat mu vlastníma u!ima 
a."init záv0ry z.vlastní zku!enosti. Jinak 2e"eno, odmítají 
uznat v4bec "lov0ku právo na vlastní skute"nost, svázanou 
s.cel+m jeho 3ivotem, neustále mu podstrkují jinou skute"-
nost, ani ne vlastní, ale obecn0 uznanou objektivní skute"-
nost, t. j. skute"nost oLciální, která se jedin0 smí popsat 
a.zve2ejnit. Sol3enicyn se dostává do nezávid0níhodné role 
kací2e, kter+ brání právo na vlastní vid0ní sv0ta a.na vlast-
ní b0h my!lenek.

V textu zápisu to v!e vypadá nesmírn0 vá3n0, jako nová 
kapitola odv0kého sporu, kter+ vedli u3 mnozí kací2i p2ed 
Sol3enicynem. Jen3e na konci století a.navíc i.tisíciletí to 
u3 není skute"ná diskuse. Nelze brát vá3n0 spor, kter+ v.ni-
"em nevstupuje na nov+ terén a.kter+ pouze podupává na 
staré p4d0, udusané v0ky do podoby pohodlného teniso-
vého kurtu. Ob0 zú"astn0né strany o.tom musí mít jasno. 
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V3dy6 kdyby Sol3enicyn se stejnou vá!nivostí bránil svoje 
práva na n0jaké jiné sch4zi, t2eba na sch4zi m0stského za-
stupitelstva n0jaké osvícenské evropské obce v.osmnáctém 
století, dali by mu napít vody na uklidn0ní a.2ekli mu, aby 
nevylamoval otev2ené dve2e. Dokonce i.ná! osvícensk+ cí-
sa2 Jozef II. by poddanému nevyvracel svaté právo vid0t sv0t 
vlastníma o"ima.

V evropském my!lení je tento spor u3 dávno za námi a.pa-
t2í k.dob0, kdy se vyskytovaly epidemie "ern+ch ne!tovic. Je 
to spor, kter+ se jen tvá2í jako spor dvou typ4 my!lení, ve 
skute"nosti je to spor zavle"en+ do literatury z.areálu poli-
tické moci, kde je organicky doma, proto3e politika není do-
ménou rozumov+ch argument4. My!lenky se v.tomto sporu 
jen tvá2í jako my!lenky, ve skute"nosti vyjad2ují zcela z2e-
teln+ sociální zájem sv+ch nositel4. Sol3enicynovi kolegové 
mluví o.literatu2e jen zdánliv0, vpravd0 v!ak brání sv4j soci-
ální status, souhrn v!ech v+sad, které souvisí s.organizova-
ností ve svazu spisovatel4. Navenek se v.textu jeví tato obra-
na sociálního státu jako pomalé uva3ování, hledání slov, 
hledání nejlep!ích argument4 a.v+chodisek. Ideov+ zápas, 
kter+ se tu p2edstírá, by mohl mít i.sv4j patos, ov!em jen 
tehdy, kdyby zápis o.n0m pocházel z.p2edcházejících století.

Sociální zájem je skryt za mnoha p0kn+mi ideami na!í 
doby, není zvlá!6 poni3ující, kdy3 se skr+vá i.v.diskusi o.li-
teratu2e. Práv0 v.sol3enicynovské diskusi se vyjevuje p2ipou-
tanost k.hrubému sociálnímu bytí, které jedin0 poskytuje 
vysv0tlení pro neuv02itelné zn0ní n0kter+ch v0t z.úst spiso-
vatel4. Poni3ující je v.tomto p2ípad0 pokrytectví, ne samot-
ná skute"nost, noblesa lidského úd0lu spo"ívá mimo jiné 
i.v.tom, 3e se od své upoutanosti neustále utrhává k.slib-
n0j!ím horizont4m.

Jist0 by nás zajímalo, jestli v!ichni ú"astníci diskusního 

rituálu se Sol3enicynem si byli v0domi toho, 3e p2edvád0li 
prost2ednictvím diskuse o.literatu2e hru ze smutného 3ivota 
inteligence. Jsem p2esv0d"en, 3e mnozí to v0d0li a.jen stud 
jim zabraMoval 2íci to otev2en0. V0d0l to i.Sol3enicyn, kter+ 
si v.pr4b0hu diskuse najednou pomyslí na to, jak+m by byl 
spisovatelem, kdyby ho poslali na Gorkého institut místo do 
lágru. Celkem jasn0 dává tuto v0domost najevo, kdy3 zdvo-
2ile a.jemn0 popisuje chování Tvardovského ve svém p2ípa-
d0. Tvardovskij se asi up2ímn0 pokou!el dát v.celém sporu 
p2ednost pravd0 a.lásce k.literatu2e p2ed sv+m postavením 
poslance, "lena ÚV a. !éfredaktora Nového miru, status 
a.v!echno ostatní, co s.ním souvisí, byl v!ak nakonec siln0j-
!í, unaven0 a.smutn0 z4stal Tvardovskij p2i svém postavení. 
Sol3enicyn, kter+ p2i!el z.jiného sv0ta, m0l o"i pro neviditel-
nou p2ipoutanost k.v+sadám, pozoroval Tvardovského p2i 
procházce m0stem a.najednou si uv0domil, 3e autor Vasilije 
Torkina n0jak nejist0 chodí, 3e se nevyzná p2i p2echázení 
k2i3ovatek a.3e je v4bec nesv4j p2i pohybu na vlastních no-
hou. Sol3enicyn pochopil, 3e Tvardovskij vlastn0 u3 chodit 
ani neumí, v!ude, kam pot2eboval zajít, ho odvá3elo "er-
né auto Izv0stijí. Na tomto post2ehu není nic zlomyslného, 
vystihuje lépe ne3 cokoliv jiného, 3e za sporem spisovatele 
o.právo na svou vlastní skute"nost není t2eba hledat obdo-
bu vzne!en+ch p4tek o.pravdu, ve kter+ch se vyznamená-
vali na!i p2edkové. Za ka3d+m ze Sol3enicynov+ch koleg4 
se v.tomto sporu kr"il nep2iznan+ strach ze ztráty sociál-
ního statu, hlubinná závislost lidí na!eho typu spole"nos-
ti na p2ízni mocn+ch.

Na!e pouta v.této "ásti sv0ta jsou z.t03kého kovu. 1asto 
se u.nás tolik h+2í vzne!en+mi slovy, aby nebylo na pouta 
vid0t. V!ichni je známe, vyznava"e optimismu, radostné-
ho 3ivota a.bojovn+ch cest do zahrani"í. Odvykli si chodit, 



%%( %%'

stát v.obchod0 na mléko, "ekat u.léka2e, tla"it se v.autobu-
se a.jíst na ulici bu2ta s.ho2"icí. Ani se nedivíme, 3e se sna-
3í ze v!ech sil psát v3dy o.n0"em radostném.

O zápecnictví

Pr4m0rn0 jednou za dva t+dny nebo i.za m0síc dostanu po-
hlednici z.cizí zem0, z.Lond+na, z.Pa2í3e, z.Moskvy, ale 
i.z.BuUala, z.Tresdorfu a.Jeruzaléma. To si na m0 vzpomn0l 
n0kdo z.m+ch kamarád4 a.dává mi na v0domí, 3e sv0t není 
tady ta ulice dole a.ta stráM nad nádra3ím s.vinohrady a.ne-
vzhledn+mi dome"ky ze star+ch "as4. P2e"tu si, kdo to zase 
lítá po sv0t0, prohlédnu si n0jakou památku, mrakodrapy, 
královskou rodinu nebo mo2e a.zastr"ím pohlednici k.jejím 
star!ím sestrám do krabice od Sacherova dortu, kter+ jsem 
také dostal po!tou od kamaráda. Pak chvilku sedím a.sna-
3ím se potla"it záchv0v závisti a.smutku.

Za patnáct let, co jsem nevytáhl paty z.této zem0, jsem si 
vypracoval celkem spolehlivou metodu na potla"ování zá-
visti. Chytrácky p2i tom pou3ívám teorie relativity: za"ínám 
tím, 3e vzpomínám, jak mi bylo, kdy3 jsem vy!el z.v0zení 
a.!el a.!el jsem po2ád rovn0 dop2edu a.nikdo m0 nezastavil 
a.ani na mne neza2val. Terapii kon"ím intenzivním pro3í-
váním depresivní skute"nosti, 3e jsme v!ichni jeden vedle 
druhého zajatci tohoto odlehlého místa ve vesmíru a.3e se 
jen tak n0komu nepoda2í opustit slune"ní soustavu. V4"i 
této kosmické izolaci je n0"í mo3nost poslat mi pohlednici 
z.Hiro!imy o.mnoho mén0 hodná závisti. Takové proz2ení 
m0 uklidní natolik, 3e radostn0 odjedu trolejbusem na kraj 
m0sta a.p2itom se dívám, jak kolem ubíhá krásn+, slo3it+ 
a.neznám+ sv0t lidí.

V 1eskoslovensku a.v.celé v+chodní Evrop0 bylo a.je ces-
tování za hranice sou"ástí sociální presti3e. V.padesát+ch le-
tech bylo zázrakem vid0t "lov0ka, kter+ si t2eba je!t0 p2ed 
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t+dnem koupil ve Vídni kuli"kové pero. Nepamatuji se, 3e 
bych v.t0ch letech znal osobn0 n0koho, kdo nav!tívil cizí 
kraje. Mne samotného tehdy ani nenapadlo, 3e bych mohl 
odjet n0kam za hranice. Ani jsem nev0d0l, jak se to d0lá. 
1lov0k musel b+t moc dob2e zapsán u.státu, aby se mu do-
stalo tak ohromné v+sady. Samoz2ejm0 nemohl tehdy od-
jet n0kdo do cizí zem0 jen tak, ale v3dy jen s.n0jakou dele-
gací nebo ve státním zájmu. Rozhodn0 nesta"ily jen peníze 
a.v+dr3 jako dnes. Kdo se dostal ven, p2i2adil se automatic-
ky k.lep!ím lidem, byl p2edm0tem obdivu a.vzbuzoval závist. 
Zcestovalí lidé podléhali vlivu okolí a.holedbali se, i.kdy3 
to t2eba bylo v.rozporu s.jejich vrozenou skromností. Vím, 
jak m0 to v3dycky !tvalo. V!ak b0da, i.já jsem se holedbal, 
kdy3 jsem se vrátil po prvé z.ciziny. Koupil jsem své 3en0 
ve Var!av0 "epici, a.kdy3 nás pak n0kdo potkal a."epici po-
chválil, 2ekl jsem: „Tuhle "epici jsem p2ivezl z.Polska!“ Byl 
to uboh+ historick+ p2edobraz scén z.Havlovy Vernisá3e, 
kde jsou p2edm0tem holedbání u3 suven+ry ze &vajcu.

Byli jsme tehdy jako národ uvr3eni do ubohosti a.je!t0 
jsme si pochvalovali, kdy3 z.ní náhoda n0koho z.nás vytrh-
la. Pro naprostou v0t!inu lidí se skute"nost sv0ta scvrkla 
na skute"nost domácího prostoru, domácího jazyka a.do-
mácích starostí. V.sociálním a.politickém ohledu to m0lo 
zhoubn+ vliv na statistick+ pr4m0r národního my!lení. 
Zvykli jsme si 3ít izolovan0 od sv0ta a.p2em+!let jen v.rám-
ci ostnat+ch drát4. Tak byl beze zbytku spln0n ú"el, kter+ 
se tím sledoval.

Po t2icet let se nem0l národ s.k+m pom02ovat a.vytvo2il 
si pro své bytí vlastní hodnotová kritéria. Mysleli to s.námi 
dob2e. Nep2áli si, abychom se mohli pom02ovat s.kvalitou 
jiného 3ivota a.ne3ehrali na to, co máme. Jen3e tím jsme 
také automaticky ztratili mo3nost m02it se se sv0tem ve 

v+konnosti v+robní, technické i.kulturní. Za2ídili jsme se 
podle p2ání a.soustavn0 jsme pracovali na zm0n0 národní 
povahy, která m0la kdysi v.Evrop0 pov0st p2i"inlivosti a.vy-
nalézavosti. Dlouho jsem u3 nesly!el, 3e bychom n0co vyna-
lezli, ka3dou slo3it0j!í technologii musíme dovézt. Sly!ím 
ov!em stále "ast0ji, jak si státní p2edstavitelé st03ují, 3e 
jsme zápecníci, 3e neumíme dr3et se sv0tem krok v.kvalit0 
v+roby, v.technické úrovni v+robk4 a.3e v4bec je celé na!e 
my!lení zaostalé. A.to nám prosím p2edtím po2ád tvrdili, 
abychom si nep2ipou!t0li starosti sou"asného sv0ta, 3e oni 
sami v0dí, jak na to.

Jsme nyní tich+m zákoutím Evropy, máme co jíst a.to pr+ 
není v.dne!ním sv0t0 tak úpln0 samoz2ejmá v0c. Naposledy 
jsme zkou!eli obrátit se ke sv0tu tvá2í p2ed patnácti lety, 
a.to nás uplivali. TeQ potkávám samé Jáno!íky u.piva, kte-
2í 2íkají: keQ ste si nás upiekli, tak si nás aj zjedzte. Máme 
sv4j way of life. Sv0tová cti3ádost nás p2e!la, sedíme doma.

Znamená to, 3e jsme se lidsky zhor!ili? To není tak úpl-
n0 jisté. Neplatí p2ece, 3e cestování za hranice zlep!uje zá-
konit0 lidskou povahu. To by musel b+t nejlep!ím "lov0kem 
ministr zahrani"ních v0cí, ten p2ece nejvíce cestuje. Kdy3 
se ptám t0ch, kte2í jezdí za hranice, "ím se tam v.cizích ze-
mích lidsky obohatili, uká3ou mi v0t!inou digitální hodin-
ky nebo st2íbrem protkávanou sukni.

U3 to asi nedo3eneme, nedo3eneme prost0 u3 mo3nost 
zapojit do na!í domácí skute"nosti skute"nost velkého sv0ta, 
aby v.ní trochu zapracovala proti spokojenosti, omezenos-
ti a.apatii. Nebo do3eneme? Jistotu o.tom nemáme 3ádnou.

Já nemám dokonce ani jistotu o. tom, zda mám závi-
d0t kamarád4m, kte2í mi posílají pohlednice z.Bostonu 
a.z.Nepálu, poddávat se závisti nebo se uklidMovat sv+mi 
relativistick+mi konstrukcemi. Nevím p2esn0, co bych si 
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odnesl pro své lidské obohacení ze &védska nebo z.Itálie, 
to bych se musel rozhodnout asi a3 na míst0. Je to hroz-
n0 spletité.

Tuhle nedávno nad jiné zcestoval+ Miroslav Zikmund, 
kter+ mi doma ukazoval kecky, je3 úpln0 rozedral cestou 
na Kilimand3áro, !plhal p2ede mnou v.jin+ch, o.n0co zacho-
valej!ích keckách na Gírovou v.T0!ínsk+ch Beskydách. Kdy3 
jsme vystoupili na travnat+ vrchol do v+!ky osem set metr4 
nad mo2em, rozhlédl se Zikmund kolem a.2ekl: „Lidi, po-
dívejte se na tu nádheru, to je rozhled, ta krása, to se hned 
tak nevidí. Není to ú3asné?“ Díval jsem se na n0ho, jestli to 
myslí vá3n0. Myslel to vá3n0.

O anonymit0

Jsou u.nás je!t0 vesnice, kde se v!ichni lidé vzájemn0 zdra-
ví a.pozdraví dokonce i.procházejícího cizince. Nej"ast0ji 
zdraví d0ti, k2i"í u3 zdálky a.usmívají se. Vím samoz2ejm0, 
kdy3 jdu takovou obcí, 3e pozdravy nepat2í mn0 osobn0, 3e 
se pouze oh2ívám u.ohní"ku star+ch zvyklostí, které byly ve 
m0stech u3 dávno vyhlazeny. P2esto je mi hned lépe a.jsem 
jaksi veselej!í. Sednu si do hospody a.pozoruju, jak na sebe 
chlapi d4v0rn0 pok2ikují a.ka3d+ o.v!em v!echno ví. Rád 
prodlévám ve vesnick+ch prodejnách rozli"ného zbo3í, kde 
3enské zdlouhav0 nakupují, melou pantem a.nechce se jim 
jít dom4 k.plotn0. Kdy3 m0 v.takovém starém obecním spo-
le"enství n0kdo osloví, cítím se poct0n a.nekontrolovateln0 
se roz3vaním, abych se zavd0"il. Kdy3 uva3uju o.tom, pro" 
cítím pot2ebu se zavd0"it, zdá se mi, 3e proto, 3e náhodn+ 
vesni"an zru!il mou anonymitu. Anonymitu, která z.nás ve 
m0stech, v.uniformit0 sídli!6, ulic a.obchodních dom4, d0lá 
osam0l+ dav. Tent+3 dav, o.kterém psal u3 David Riesman.

Je a3 k.neví2e, jak se v.d4sledku nestráven+ch kolekti-
vistick+ch a.rovnostá2sk+ch hesel sta"ila u.nás v.pom0rn0 
krátké dob0 vytvo2it tí3ivá bezejmennost, o.ní3 jsme p2ed-
tím "ítávali jen v.americk+ch knihách. Anonymní existence 
uprost2ed homogenního lidu se za"íná zvlá!t0 v.posledních 
patnácti letech poci6ovat jako b2emeno, plodí konSikty, sta-
huje "lov0ka ke dnu, ní3e a.ní3e k.zoufalstvím a.depresím. 
Na!i p2etí3ení psychiat2i by o.tom mohli vypráv0t od rána 
do ve"era. Anonymita se na "lov0ka lepí jako pavu"ina, "lo-
v0k se ohání, aby se jí zbavil, ale nejde to, jen se po2ád více 
zaplétá, a3 je nervózní jak pes. Neanonymní p2edstavitelé 
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státu mají mo3ná bezejmennost davu v.oblib0, je jist0 p2í-
jemné dívat se na ni z.tribuny, jak jásá nebo zvedne na po-
vel jednu "i druhou ruku na spartakiád0. Uvnit2 davu v!ak 
vládne tichá nechu6 a.!patná nálada.

Pozoruji tuto nechu6 a.cítím, jak z.ní jde strach. V.ranní 
tla"enici bezejmenn+ch v.autobuse visí deprese ve vzduchu, 
ú"astníci ve2ejné dopravy nemají daleko k.tomu, aby za"a-
li najednou mlátit okolo sebe rukama, aby si ud0lali místo. 
Stejná atmosféra panuje p2i "ekání na ko!ík v.samoobslu-
ze, ve front0 na nedostatkové zbo3í, p2i celodenním "ekání 
na pas nebo v+jezdní dolo3ku. Depresivní atmosféra dusí 
anonymní ob"any v."ekárnách ú2ad4, kde bezejmenní "e-
kají, a3 je p2ijme anonymní ú2edník. V.o"ích bezejmenn+ch 
"tu tichou nenávist, kdy3 spole"nou depresi naru!í n0kdo 
se jménem, n0kdo d4le3it+, n0kdo sp2ízn0n+ nebo aspoM 
drz+, kdy3 projde sebev0dom0 "ekajícími, s.úsm0vem vstou-
pí a.zavolá: „Ahoj, Franto, dej mi recept pro babi"ku, a6 tu 
nemusím stát.“ a.co3 teprve, kdy3 kolem projde p2edstave-
n+ a.vede si kolem ramen kamaráda a.2ekne: „Jo3ko, v0nuj 
se tady tomu soudruhovi.“ Takového soudruha by v!ichni 
ostatní nejrad0ji u!krtili.

Kdoví, a3 kam bychom m0li stopovat p2í"iny sou"asné 
anonymity. Kdysi jsme s.odporem odvrhli praktiky bulvár-
ního tisku, kter+ rozmazával soukromí spole"enské sme-
tánky. Byly zavr3eny dokonce i.seznamovací inzeráty a.ve-
2ejn0 oznamovaná úmrtí v.rodin0. Nad anonymní dav byli 
vyzdvi3eni jen politikové, hrdinové práce, sportovci a.um0l-
ci, av!ak bez jakékoliv senza"nosti, to znamená bez lidské-
ho rozm0ru. Lidské problémy prominent4 byly ponechány 
na pospas klepa2ení. Tato publicita je v.nejbli3!ím okolí ov-
!em dostupná ka3dému, kdo v.opilosti rozt2íská dost hlasi-
t0 nábytek, ne3 vstoupí do "tvrtého man3elství.

Stát brzy zjistil u3ite"nost ob"anské anonymity. Ano- 
nymní ob"an je vlastn0 bezbrann+ ob"an, pohodln+ ob-
jekt manipulace. V0dom0 nebo nev0dom0 se d0lalo po léta 
v!echno proto, aby co nejvíce lidí z4stalo bezejmenn+ch, 
aby v0domí o.jejich existenci nep2ekro"ilo rámec nejbli3!í 
rodiny a.spolupracovník4. Z.takového bezejmenného davu 
lze snadno kohokoliv vyjmout a.potrestat, ve ve2ejnosti to 
nevzbudí 3ádnou pozornost. Se v!emi anonymními lidmi 
lze nakládat podle libosti, nikdo se jich nezastane. Nemluv0 
o.tom, jak snadné je v.anonymit0 trestat disidenty, nepoho-
dlné kritiky a.ka3dého, kdo p2ekro"í rámec apatie stanove-
n+ státem. Pe"liv0 se starají, aby práv0 takoví lidé 3ili mimo 
pozornost ve2ejnosti, a.potom p2i nep2íjemn+ch dotazech 
ze zahrani"í 2íkají, 3e jde o.lidi, které vlastn0 nikdo nezná, 
ani jejich nejbli3!í sousedé, tedy o.bezejmenné bytosti, na 
kter+ch nezále3í.

I oby"ejná kriminalita a.její trestání probíhá u.nás v.ano-
nymit0. Ka3d+, kdo se t2eba jen z.holého ne!t0stí, náhodou 
nebo omylem dostane do v0zení, je vystaven jako anonym-
ní v0zeM zni"ující bezmocnosti. Propadne se k.nicot0 a.není 
schopen pak bránit ani svou nevinnost. 1asto se ani nejbli3-
!í rodin0 neoznámí, kam vlastn0 ne!6astník zmizel. Ten se 
pak potácí osam0l+ ve své anonymit0, ztracen+, ochotn+ lí-
zat jazykem i.podlahu, jen aby se mohl vrátit ke svému jmé-
nu. Poznal jsem dost mlad+ch mu34, kte2í v.kráde3ích a.lou-
pe3ích hledali zp4sob, jak uniknout z.bezejmennosti. Hrdi 
na svou nemravnost, t0!ili se aspoM z.toho, 3e v.podsv0-
tí m0li svou pov0st, 3e si vyslou3ili jméno nebo p2ezdívku, 
kterou se vymkli z.bezejmenného davu. &el z.nich strach, 
mstili se za poni3ující anonymitu, do které byli uvr3eni, bez 
v+b0ru ka3dému. Je nebezpe"né zahán0t lidi do anonymi-
ty, je mezi nimi dost takov+ch, kte2í si cht0jí vynutit jméno 
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za ka3dou cenu.
Bezejmennost a.její promy!lené roz!i2ování produkuje 

n0mou ve2ejnost. Ve2ejnost, která neví nic o.sv+ch jednotliv-
cích, není ve2ejností. Z.bezejmenného davu lze vybírat jed-
notlivce jako ptáky z.hnízda, krom0 zoufale poletující mat-
ky se v.lese nic nepohne, nikdo nezak2i"í a.nikdo nep2ijde 
na pomoc. Kdyby se nakonec ukázalo, 3e skupiny nezávis-
le myslících a.jednajících lidí ve v+chodní Evrop0 neud0la-
ly pro roz!í2ení prostoru pro lidská práva skoro nic, kdyby 
se ukázalo, 3e jejich my!lenky nep2ekro"ily cenu papíru, na 
kterém byly rozepisovány, posta"í k.jejich historické opráv-
n0nosti jen to, 3e zru!ily, za pomoci mezinárodní ve2ejnos-
ti, anonymitu pronásledovan+ch lidí, 3e obnovily v+znam 
jména jako nezcizitelné sou"ásti lidské bytosti. Nevadí, 3e 
jde "asto o.jména, která jsou známá jen n0kolika stovkám 
lidí, zále3í jen na tom, 3e i.tou neju3!í solidaritou byla zru-
!ena anonymita "lov0ka v.o"ích moci.

Mo3ná existuje tisíc neprozkouman+ch cest, které vedou 
ke zru!ení anonymity. Aby m0l "lov0k pocit vlastní identity, 
nemusí nutn0 nosit na klop0 visa"ku VIP, nemusí b+t do-
provázen houfem noviná24 a.usmívat se z.ka3dé reklamy na 
m+dlo. P2irozen+ a.svobodn+ rozvoj spole"nosti si v3dy na-
jde zp4sob, jak dát co nejv0t!ímu po"tu lidí jméno. Nemusí 
se to stát nutn0 a3 potom, kdy3 anonymní zoufalec zapálí 
chrám v.Efesu, sko"í do vody, aby zachránil topící se dít0, 
nebo ohrozí 3ivoty stovek lidí v.uneseném letadle. Je ur"it0 
dobré, kdy3 místní noviny kdekoliv na sv0t0 pí!í o.tom, 3e 
se vdává dcera protestantského kn0ze a.jaké bude mít !aty, 
nebo 3e syn místního drogisty maturoval s.vyznamenáním. 
U.nás se musí "lov0k propracovat k.svému jménu nejmíM vr-
3ením koule do vzdálenosti dvacíti metr4. Je!t0 slo3it0j!í je 
3ít v.souladu a.spokojen0 se sv+m jménem, b+t si ho v0dom 

a.nechtít jiné ani p2i velké nep2ízni státu. Kdy3 si odmyslí-
me anekdotickou zápletku, je Havlova hra práv0 o.tom. V.je-
diné dlouhé rozmluv0 v.Audienci se pomalu rodí údiv nad 
tím, 3e proti v!í logice v0cí je n0kdo naho2e i.kdy3 je dole 
a.jin+ je dole i.kdy3 je naho2e. Jinak 2e"eno, na jméno ne-
musí mít "lov0k ú2ední potvrzení.
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O ve2ejném mín0ní

Kdy3 "tu v.n0jaké historické knize, 3e n0jak+ politik, mo-
narcha nebo diktátor pohrdal ve2ejn+m mín0ním a.byl pro-
to smeten revolu"ní akcí nebo probodnut spiklenci, zmoc-
Muje se m0 k.takovému tvrzení zna"ná ned4v0ra. Nejspí! 
bylo za tím n0co jiného, v+znamn0j!ího a.relevantn0j!ího 
ne3 ve2ejné mín0ní. Pohled na d0jiny musí svád0t oby"ejné 
"leny ve2ejnosti k.názoru, 3e d0ní sv0ta bylo zatím v3dy pro-
vázeno pohrdáním ve2ejn+m mín0ním. Nebo je snad mo3-
né, aby ve2ejnost cht0la skute"n0 to, co se v.d0jinách stalo? 
Je mo3né, 3e by tití3 jednotlivci, kte2í v.p4sobnosti sv+ch 
mal+ch d0jin 3ijí jako spo2ádaní lidé umírn0ného sv0tového 
názoru, se projevili jako ve2ejnost úpln0 opa"n0 a.prom0-
nili svou v4lí d0jiny v.krvavé divadlo? P2ijateln0j!í je názor, 
3e ve2ejné mín0ní vlastn0 nikdy neexistovalo a.3e je to nov+ 
objev, na kter+ p2i!el a3 Gallup. P2ízna"né v!ak je, 3e ani po 
objevu ve2ejného mín0ní se d0jiny nezlep!ily. Pada nejno-
v0j!ích událostí, absurdních a.vra3edn+ch, sv0d"í o.tom, 3e 
buQ pokra"uje pohrdání ve2ejn+m mín0ním vesele dál, ane-
bo si ve2ejné mín0ní nevidí na !pi"ku nosu.

Dopisy, které psala francouzská královna své mamince, 
na!í císa2ovn0 Marii Terezii, nazna"ují, 3e jejich autorka 
nem0la ani potuchy o.existenci ve2ejného mín0ní. Kdy3 se 
up2ímn0 sna3ila pochopit, bylo u3 pozd0. Její soudcové u3 
v0d0li velmi dob2e o.existenci ve2ejného mín0ní jako d0-
jinotvorné síly a.neustále se odvolávali na v4li lidu. Od té 
doby se také za"ínají d0jiny rozsáhlého podvodu s.v4lí lidu. 
S.v4lí lidu se v.politice v+hru3n0 !ermuje nejmén0 dv0 st0 
let, a.to i.v.p2ípadech, kdy se vlády a.politikové lidu na jeho 

v4li ani v.nejmen!ím nezeptali.
P2esto by bylo p0kné v0d0t, nakolik jsou nov0j!í d0jiny 

Evropy dílem politick+ch elit a.nakolik jsou d4sledkem poli-
tického tlaku, kter+ vykonává ve2ejné mín0ní. Sv0dkové tvr-
dí, 3e první sv0tovou válku si vlastn0 vynutilo ve2ejné mí-
n0ní. Sta2i"k+ mocná2 Franti!ek Josef pr+ nem0l v.úmyslu 
jít tak daleko a.trestat zavra3d0ní svého následníka vále"-
nou v+pravou, ale nemohl nic d0lat, kdy3 ulice byly najed-
nou plné lidí, kte2í k2i"eli Na B0lehrad, na B0lehrad! Bylo 
ve2ejné mín0ní !ílené, anebo to nebylo ve2ejné mín0ní? Je 
mo3né, aby ve2ejnost, která o2e a.!ije, dojí krávy, 3ení syny, 
chodí do práce do továrny a.do obchod4 a.do !kol, tou3ila 
ztrestat Srby d0lost2eleckou palbou? Nepochybn0 je i.tako-
vá ve2ejnost. Omlouvá ji, 3e v0t!inou neví, co z.jejího k2i-
ku pojde, ve2ejnost se podobá divák4m v.ringu, kte2í se do-
mnívají, 3e mohou bez rizika povzbuzovat boxery, kte2í si 
vytloukají mozek z.hlavy. Copak ve2ejnost, ale co bych d0-
lal nap2íklad já, kdybych se narodil v.roce %('*? K2i"el bych 
na ulici Nieder mit den Serben? Úpln0 to vylou"it nemohu, 
proto3e, kdy3 mi bylo dvacet, k2i"el jsem jednou nebo dva-
krát A6 3ije soudruh Stalin.

Chronickou nemocí ve2ejného mín0ní je, 3e si p2edstavu-
je d0jinné události, ke kter+m p2ispívá sv+m k2ikem, jako 
n0co vzdáleného sv+m vlastním mal+m d0jinám. Kolik hlas4 
by dostal Hitler v.on0ch rozhodujících volbách v.roce %')), 
kdyby ve2ejnosti p2ímo oznámil, 3e hodlá vést válku, ve kte-
ré zahyne padesát milion4 Evropan4, 3e ji hodlá prohrát, 
zanechat N0mecko v.troskách a.pak spáchat sebevra3du? 
Odpov0Q je z2ejmá. Nebudu uvád0t jiné d0jinné vize, které 
ve2ejnost s.nad!ením podporovala, proto3e nem0la tu!ení 
o.tom, jak budou v.reálu vypadat. Opatrnost a.p2edvídavost 
chybí ve2ejnosti dodnes.
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Ve v+chodní Evrop0 3ijeme u3 n0kolik desítek let bez ve-
2ejného mín0ní. Ve2ejné mín0ní nemá institucionáln0 za-
kotven+ vliv na v+kon politické moci a.formáln0 se tedy ne-
podílí na ni"em. Nekonají se v+zkumy toho, co si lidé myslí, 
v+sledky sporadick+ch pokus4 o.takov+ v+zkum z4stávají 
tajné. Snad v.3ádné dob0 nem0lo ve2ejné mín0ní tak doko-
nalé alibi na tak dlouh+ "asov+ úsek d0jin. Byly spáchány 
loupe3e, p2epadnutí, násilí. Ve2ejné mín0ní bylo v.té dob0 
doma, ve"e2elo nebo se dívalo na televizi, bylo v.práci nebo 
m0lo dost sv+ch vlastních starostí. Ve2ejné mín0ní je u.nás 
nevinné, v3dy si sice myslelo své, ale nemohlo se projevit. 
Nevinné ve2ejné mín0ní vytvo2ilo ve v+chodní Evrop0 ne-
vinné národy, vyvázalo je ze zodpov0dnosti za své vlast-
ní d0jiny. Potkávám takové nevinné lidi na ka3dém kroku, 
nevinni jsou ti, kte2í jako sou"ást ve2ejného mín0ní ml"eli, 
nevinni jsou ti, kte2í vykonávali v!e pod nátlakem, nevinni 
jsou i.ti, kte2í ode!li do jin+ch zemí. Ve v!ech vzpomínkách 
potkávám jenom nevinné lidi. D4stojníci bezpe"nosti, kte-
2í emigrovali, jsou nevinní, i.prominenti politického 3ivo-
ta se z2ídkakdy zab+vají vlastním podílem na chodu d0jin.

Máme tu systém, kter+ je ideálním v+robcem "istého sv0-
domí. Cel+ sv0t ví, 3e ve2ejné mín0ní je vylou"eno ze hry, 3e 
v!echno, co se n0kdy p2edvádí v.televizi, je vynucené diva-
dlo. S.v0domím toho, 3e nás v!ichni chápou a.3e budeme 
v3dy pokládáni za nevinné, souhlasíme u3 p2edem se v!ím, 
co podnikne politická moc pohrdající p2ece ve2ejn+m mí-
n0ním. Nevinné se cítí b+t i.v!echny slo3ky politické moci 
a.n0kdy se m0 zmocMuje podez2ení, 3e se cítí b+t nevinní 
i.nejvy!!í p2edstavitelé moci. Nepamatují se u3, kdy nara-
zili na odpor ve2ejného mín0ní.

Na!e spole"ná nevinnost je v!ak pochybná. Politické 
systémy ve v+chodní Evrop0 nejsou ani zdaleka tak necit- 

livé v4"i projev4m ve2ejného mín0ní, jak se obecn0 soudí. 
Nejsou tu sice ústavy pro pr4zkum ve2ejného mín0ní a.ni-
kdo se nevyptává ob"an4 na ulici, jaké !ance má generál-
ní tajemník na zvolení. Moc v!ak sleduje jin+mi cestami 
stupeM nev!ímavosti a.alibismu sv+ch poddan+ch. Proto3e 
p2edstavitelé moci nev0dí nikdy p2esn0 jak to s.ve2ejn+m 
mín0ním vypadá, jsou "asto mnohem alergi"t0j!í na proje-
vy ve2ejného nesouhlasu ne3 vlády s.pevnou parlamentní 
v0t!inou. Ignorují p2irozen0 nesouhlas disidentsk+ch sku-
pin, ale upadají do paniky i.p2i nejnepatrn0j!ím vzbou2e-
ní ve2ejného mín0ní v.základních skupinách obyvatelstva. 
V0dí toti3, 3e musí jít o.n0co záva3ného, kdy3 se probudí 
k.nesouhlasu i.ti, kte2í 3ijí pono2eni jen ve sv+ch vlastních 
mal+ch d0jinách.

Dne!ní stav v0cí u3 dávno nesm+vá z.ve2ejného mín0ní 
zodpov0dnost za to, co se d0je. Mnoho nep2íjemn+ch v0cí 
by se nestalo, kdyby nesouhlas s.chodem d0jin vstoupil do 
individuální skute"nosti v.naléhavosti rovnocenné jin+m zá-
jm4m t0chto d0jin. A.projevil se t2eba oby"ejn+m reptáním 
na povolen+ch sch4zích obyvatelstva. Jdu dokonce tak da-
leko, 3e si troufám v02it, 3e i.p2i stávajících pom0rech by si 
kterákoliv obec ve v+chodní Evrop0 mohla zvolit do svého 
"ela mu3e podle vlastního v+b0ru, kdyby "len4m obce stálo 
za to na n0které schvalovací sch4zi otev2ít ústa. Není úpl-
n0 jisté, zda by moc takto legáln0 a.svobodn0 projevenou 
v4li respektovala. Smutné je v!ak to, 3e jsem dosud nesly!el, 
3e by se ve2ejné mín0ní o.n0co podobného v4bec pokusilo.

Ostych mi brání v.tom, abych dále rozvíjel utopickou my-
!lenku a.dokazoval, k.jak+m zlep!ením sou"asného stavu by 
ve2ejné mín0ní mohlo p2isp0t. Ve2ejné mín0ní nebylo nikdy 
nevinné a.tím mén0 nevinné je nyní. U3 vidím, kolik hádek 
a.spor4 vznikne, a3 se to jednou s.touto nevinností provalí.
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O politice jako zájmové 
"innosti

V zemích, kde je tisk obchodním artiklem a.ne organizáto-
rem mas, jako u.nás, mají nejv0t!í náklad ty noviny a."aso-
pisy, které se zab+vají zm0nami módy, skandály znám+ch 
lidí, podrobn+m popisem vra3d atd. Tím je dáno, o" se lidé 
nejvíce zajímají. I.v.t0ch nejzpolitizovan0j!ích zemích se 
o.spravování státu a.o.stav sv0ta zajímá jen vybraná men!i-
na lidí. Trochu blí3e má k.lidem komunální politika, proto-
3e se bezprost2edn0 dot+ká jejich 3ivota, av!ak velká politi-
ka, chod velk+ch d0jin, globální strategické úvahy a.dunivá 
konfrontace systém4 jsou v0t!in0 lidí vzdálené, nepocho-
pitelné a.odpuzující. Pokud se mohou svobodn0 vyjád2it, 
projeví k.velké politice nejspí!e o!klivost. Je t03ké mít jim 
to za zlé, bez zna"né námahy není dnes dost dob2e mo3né 
ulo3it do pam0ti jen pouhá fakta, která dodává sv0tová po-
litika denn0 na trh informací. Je!t0 v0t!í námahy je zapo-
t2ebí k.tomu, aby s.nimi mohl "lov0k kvaliLkovan0 zachá-
zet. Vy3aduje to celodenní pracovní úvazek. Pro ty, kte2í se 
nehodlají politikou 3ivit, je to luxus, podivn+ koní"ek, asi 
jako sbírání známek, jen3e málo zábavn+ a.povzbuzující.

Ve v+chodní Evrop0 je rozlo3ení zájmu o.politiku stejné, 
rozdíl je jen v.tom, 3e státem 2ízen+ tisk, kter+ se nemusí 
ohlí3et na obchodní zájmy, vytvá2í fale!n+ dojem, 3e v!e-
chen lid je hluboce zaujat jednáním nejvy!!ích p2edstavite-
l4 na p2átelské náv!t0v0 a.3e se na politice dokonce aktiv-
n0 podílí, jako ta kucha2ka, o.které mluvil Lenin. Ideologie 
o.tom má ov!em své zprávy, nestojí o.to, aby se v0t!ina lidí 

ú"astnila na správ0 státu, a.tak cel+ problém p2evádí do Lk-
tivní polohy a.namlouvá lidem, 3e se podílí na chodu d0jin 
hlavn0 tím, kdy3 p2ijdou v"as do práce, pracují piln0 na spl-
n0ní plánu, ú"astní se desetiminutovky, p2ijdou na mani-
festaci a.k.volbám. Propaganda pak ka3dého od rána do ve-
"era zahrnuje zjednodu!en+mi ideogramy sv0tového d0ní 
a.vytvá2í iluzi, 3e ka3d+ ob"an se m43e kvaliLkovan0 roz-
hodnout, zda bude ve válce o.Falklandy fandit Velké Británii 
nebo Argentin0. Náhod0 se to v!ak i.tak neponechá a.nazna-
"í se, 3e ve2ejn0 je dovoleno fandit jen Argentin0. Ve sku-
te"nosti je v0t!in0 lidí v.této "ásti Evropy putna, co se d0je 
ve velkém sv0t0. Dávno si zvykli na to, 3e politika je zájmo-
vou "inností zvlá!tního typu lidí, asi tak jako spole"enské 
tance nebo amatérská astronomie.

Já sám (nevím pro", mo3ná v.d4sledku n0jaké nemoci) 
jsem se zajímal o.stav sv0ta a.o.politické d0ní od mali"ka. 
Nem0l jsem to v.pracovní náplni a.také jsem se tím ne3ivil. 
Poskytovalo mi to v!ak stejné vzru!ení jako jiná zájmová 
"innost, chytání ryb t2eba. Jistou dobu jsem dokonce pod-
léhal iluzi, 3e nejde o.3ádnou zájmovou "innost, 3e jen sdí-
lím se v!emi jin+mi lidmi vzru!ení nad chodem velk+ch d0-
jin, které vstupují neodvratn0 do na!ich 3ivot4 a.mají moc 
naplnit je klidem, !t0stím nebo hr4zou a.zánikem. S.jist+m 
údivem jsem pozd0ji registroval, 3e se stále "ast0ji setká-
vám s.lidmi, kter+m je chod d0jin naprosto lhostejn+, kte-
2í jen st03í berou do úvahy zm0ny pom0r4 ve vlastní zemi, 
rychle zapomínají to, co bylo v"era, a.nezajímají se o.to, jak 
bude sv0t vypadat zítra, sta"í jim vnímat pouze b0h svého 
"asu a.t0ch lidí, kte2í je bezprost2edn0 obklopují. Postupn0 
jsem zji!6oval, 3e nejsem sou"ástí obecného lidu, kterému 
le3í na srdci osud Athén, ale jen "lenem zájmového krou3-
ku, navíc podez2elého a.nebezpe"ného. Zvykl jsem si a.u3 
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m0 neroz"ilovalo, kdy3 t2eba i.moji studenti projevovali ka-
tastrofální lhostejnost k.tomu, co bylo, i.k.tomu, co je, a.na-
víc mi dávali nepokryt0 najevo, 3e politické d0ní vnímají jen 
jako zprávy o.podvodech, l3ích a.záke2nostech.

V0t!inou je odmítání osobní ú"asti na chodu d0jin ve v+-
chodní Evrop0 jen v+mluvou. Nezájem o.globální procesy 
je obecn+ a.platí z2ejm0 pro celou planetu, je to trest za po-
krytectví sv0tové politiky, kter+m se vzdálila od normální-
ho chápání. Pro v+chodní Evropu je speciLcké jen to, 3e ve 
zku!enosti ka3dého jedince je hloub0ji zakotveno p2esv0d-
"ení o.nemravnosti celého politického d0ní.

Nijeme v.zemi, kde byla fakticky zlikvidována historic-
ká pam06 a.kde neexistují 3ivé d0jiny. Není to v!ak jen vina 
politické moci, lidé p2ijímají fakticky s.vd0"ností, kdy3 se 
z.nich snímá b2emeno ú"asti na politickém d0ní. Reduk"ní 
indoktrinace zapadla na úrodnou p4du. Setkával jsem se 
s.mlad+mi lidmi, kte2í sice v0d0li, kdy skon"ila druhá sv0-
tová válka, proto3e se od d0tství ú"astnili na !kolních osla-
vách státního svátku. V0t!inou v!ak u3 nev0d0li p2esn0, kdy 
a.jak za"ala, a.mnozí se domnívali, 3e se odehrávala jen 
mezi N0meckem a.Sov0tsk+m svazem, p2i "em3 ostatní ná-
rody jen p2ihlí3ely utkání na 3ivot a.na smrt. Jen v+jime"-
ní jednotlivci v0d0li sem tam n0co o.první sv0tové válce, ve 
které jejich prad0dové trávili léta v.zablácen+ch zákopech, 
kryli se p2ed d0lost2eleck+mi souboji a.p2ebíhali k.nep2íteli 
v.p2edstav0, 3e práv0 jim, sv+m pravnuk4m, p2ipravují lep-
!í národní budoucnost. Z2ejmá l3ivost, se kterou vstupuje 
v.kterékoliv totalitní zemi d0ní sv0ta do v0domí jednotlivc4, 
odrazuje od jeho sledování, je to v!ak jen dodate"n+ faktor 
ve v!eobecné tendenci, ve které velké d0jiny unikají z.dosa-
hu velké v0t!iny lidí.

Mnohokrát jsem sed0l s.lidmi vzdálen+mi d0jinám p2i 

láhvi vína a.poslouchal folklorní úvahy o.b0hu sv0ta a.o.ta-
jemn+ch silách, které o.n0m rozhodují. Poslouchal jsem ne-
horáznosti klidn0 a.pobaven0. Bylo mi, jako kdybych "etl 
star+ 2eck+ text z.doby, kdy sv0t byl jako placka a.kon"il za 
Heraklov+mi sloupy. Poci6oval jsem i.!kodolibou radost nad 
bezmocností nákladné ideologické ma!inérie, která neusp0-
la p2i tvrdé práci s.jedin+m správn+m v+kladem sv0ta. Je to 
marné. Kdy3 k.lidem dosp0je fráze z.velk+ch d0jin, zm0ní 
svou podobu a.zapadne do folklorního vzoru vytvo2eného 
v.mnoha p2edcházejících generacích, systémová konfronta-
ce nap2íklad, která se tak p0kn0 vyjímá v.úvahách politolo-
g4 a.projevech státník4, se ve folklorním vzoru zm0ní v.pra-
starou zlovolnou hru pán4 z.p2epychov+ch kabinet4, kte2í 
nikdy nic nev0d0li o.tom, co 3ivot obná!í.

A to jsme v.evropské zemi, kde v!ichni lidé dovedou "íst 
a.psát, n0kte2í "tou dokonce noviny, poslouchají zprávy 
z.rozhlasu a.z.televize. Jak to vypadá v.zemích, kde mu3 
hlídá stáda a.3ena obd0lává pole manioky, v.jaké podob0 se 
tam reSektuje sv0t?

Kolik historického "asu by bylo asi zapot2ebí, aby !est 
miliard obyvatel planety bylo p2ivedeno k.takovému zájmu 
o.d0ní vn0 obcí a.mést, jen3 by zaji!6oval kvaliLkovanost de-
mokratického rozhodnutí o.n0jaké 3ivotn0 d4le3ité globál-
ní otázce? Zde na v+chod0 se nic z.toho nepoda2ilo, i.kdy3 
nevíme jist0, zda se o.to v4bec usilovalo. Nádná kucha2ka 
se nepodílí na správ0 státu. V!echno d4le3ité rozhodování 
se odehrává v.zájmovém krou3ku politik4. Podle úrovn0 je-
jich rozhodování soud0, dostane se do krou3ku ka3d+, kdo 
o.to projeví zájem, bez talentov+ch a.jin+ch zkou!ek. Na!e 
zku!enost praví, 3e do krou3ku lze vstupovat bez zvlá!t-
ní kvaliLkace a.3e v!ichni "lenové, kte2í jsou ochotni 2ídit 
se pravidly re3imu a.oddan0 mu slou3it, se mohou po "ase 
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profesionalizovat a.celkem slu!n0 se politikou 3ivit. Je mo3-
né v4bec doufat, 3e by se o."lenství v.zájmovém krou3ku 
ucházel v!echen lid a.prosadil tak svou v4li?

Cítím v.tomto ohledu umírn0nou skepsi. Obávám se, 3e 
v.budoucnosti bude osud sv0ta v.rukou zájmov+ch krou3-
k4. Máme vlastn0 v.tomto sm0ru jedinou nad0ji, 3e se to-
ti3 "asem zv+!í kvaliLkace "len4 a.3e se v.souladu s.pokro-
kem v.jin+ch lidsk+ch "innostech zkultivuje i.jejich práce.

O zp4sobilosti k.ideologii

Ve chvílích sebezpytování se sna3ím uhodnout, jaká zp4-
sobilost to byla, která mi kdysi dovolila vst2ebávat bez v0t-
!ích t03kostí ideologii padesát+ch let. Pokud si pamatuju, 
byl jsem schopen zapamatovat si a.se2adit p2ehledn0 v.hla-
v0 teoretické postuláty, které jsou odpudivé u3 jen svou for-
mulací, dovedl jsem p2ekousnout z2etelné logické rozpory, 
vyznal jsem se v.tak zapeklit+ch v0cech, jako kdy je válka 
spravedlivá a.kdy nespravedlivá, pro" byl ka3d+ oportunis-
tou, pravi"ákem "i trockistou od samého za"átku, je!t0 d2ív 
ne3 se tak za"al projevovat, pro" se zbída"ování proletari-
átu m43e jevit jako vzestup 3ivotní úrovn0, pro" je jedna 
a.tatá3 v0c jednou dobrá a.po druhé !patná atd. Platí názor 
a.já ho n0kdy také zastávám, 3e sov0tská ideologie stalinské 
éry byla tak snadno !i2itelná hlavn0 proto, 3e byla dokona-
le zjednodu!ená, 3e interpretace slo3it+ch problém4 sv0ta 
byla primitivní, snadno zapamatovatelná, ú"eln0 "len0ná 
a.tedy p2ístupná pr4m0rnému rozumu. Tím, 3e nep2edklá-
dala nic k.diskusi a.k.2e!ení, 3e odpovídala beze zbytku na 
v!echny otázky, nekladla pr+ ideologie velké nároky na mo-
zek, k.jejímu osvojení sta"ila dobrá pam06. Psychologicky 
byla rovn03 podbízivá, proto3e osvobozovala ka3dého od 
pochybností a.navíc mu prop4j"ovala nevídanou suvereni-
tu nad v!emi protivníky. Takov+ch lákav+ch vlastností m0la 
sov0tská ideologie rozhodn0 je!t0 více, a.dodnes snad n0-
které má, jinak by bylo t03ko vysv0tlitelné, 3e se lehce ují-
má v.naprosto odli!ném prost2edí, v.jin+ch tradicích a.ji-
n+ch kulturách.

Jen3e tento obrázek lehce p2ístupné a.osvojitelné ideo- 
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logie není úpln0 p2esn+ a.jsou na n0m nejasná místa. Jak 
nap2íklad vysv0tlíme, 3e práv0 u.nás, v.zemi, kde je ide-
ologií v!echno p2ímo prostoupeno, nacházíme tak velké 
mno3ství zdrav+ch a.inteligentních lidí, kte2í jsou napros-
to nezp4sobilí ideologické fráze t2eba jen opakovat, a.to ne 
hlavn0 proto, 3e by je popouzel jejich obsah, ale proto, 3e se 
jim jeví konstruk"n0 p2íli! slo3ité, odta3ité, v0decké, vzdá-
lené od b03ného realismu lidského vnímání. Takto náro"-
ná se jim jeví ideologie "asto i.v.podání okresních lektor4. 
Je!t0 v.!edesát+ch letech, kdy jsem zaskakoval na r4zn+ch 
!koleních, jsem pozoroval, 3e lidé jinak moud2í a.vzd0la-
ní, léka2i, u"itelé, herci, malí2i a.in3en+2i zápasí s.ideolo-
gick+m pojmoslovím jako s.mnohohlavou saní, nará3ejí 
do um0lé konstrukce sociálních a.politick+ch v+klad4 jako 
do neprostupné zdi a.dostávají se do stavu, kdy u3 nejsou 
schopni rozli!it ani dv0 podobn0 zn0jící slova. V3dycky se 
mi zdálo, jako bych p2icházel s.touto ideologií z.mimolidské 
sféry, jako by to byla doktrína jiné civilizace, která ne3ije na 
této zemi, jako by se mluvilo 2e"í, která nevchází do 3ádné 
souvislosti s.rozm0rem lidského my!lení a.lidského 3ivota.

Na takov+ch ideologick+ch exerciciích bylo v3dy mrtvo, 
pokusy o.dialog se potácely na míst0 a.ústily do ztracena. 
Vysv0tlovalo se to "asto tím, 3e lidi svazoval strach, aby ne-
2ekli n0co neschváleného a.riskantního, z."eho by se dalo 
usuzovat na jejich ledví. Jen3e strastiplné ml"ení panovalo 
na ideologick+ch sedánkách i.v.p2ípadech, kdy doba nebyla 
zdaleka u3 tak p2ísná a.kdy se nebylo "eho bát. P2í"inou ml-
"ení byla nej"ast0ji prostá nezp4sobilost opakovat ve správ-
ném po2adí pojmy, kter+mi se ideologie hem3í, dát z.t0chto 
pojm4 dohromady kloudnou v0tu a.vyjád2it jimi v4bec n0co, 
co by m0lo lidsk+ smysl. Dost lidí se mi p2iznalo k.tomu, 
3e ideologické pojmosloví u.nich vyvolává jakousi zástavu 

my!lení, 3e i.p2i up2ímné snaze pochopit v+klad, dr3et se 
sledu v0t, p2ichází najednou chvíle, kdy se ideologická 2e" 
m0ní v.nesrozumitelné brumlání. Moje známá mi 2íkala, 3e 
jí ka3dá marxistická teoretická p2edná!ka ze za"átku sedm-
desát+ch let zn0la v.u!ích jako neartikulované zaklínání !a-
man4 nebo jako zvuk vysava"e, tak3e u3 po p0ti minutách 
nebyla schopna zopakovat to, co sly!ela.

Ka3d+, kdo v.této zemi pro3il nudu nekone"n+ch !kole-
ní a.hypnotick+ ú"inek ideologick+ch referát4, si pamatuje, 
jaké o3ivení v.sále nastalo, kdy3 byl do diskuse vnesen n0-
jak+ 3iv+ problém, jak byla okam3it0 odhozena ideologic-
ká potm0!ilost sv0ta a.v.lidském sv0tle zazá2il t2eba mrav-
ní poklesek "lena v+boru, v0"ná opilost topi"e nebo slibné 
úvahy o.tom, kolik alkoholu bude sta"it k.oslav0 meziná-
rodního dne 3en. Tato odchylka oz2ejmuje vzdálenost ide-
ologické konstrukce od 3ivota. A.to se net+ká jen politické 
ideologie, ale ka3dé um0lé my!lenkové konstrukce. Milan 
Kundera má ve svém román0 Nivot je jinde deprimující scé-
nu besedy o.poezii na ministerstvu vnitra. V!echny poku-
sy podniknout n0co s.poezií na vyprahlé p4d0 policejního 
my!lení torpéduje opakovan0 zaslou3il+ soudruh naléha-
vou 3ádostí, aby byla autobusová zastávka posunuta blí3e 
k.pracovi!ti. Ideologické a.v4bec v!echny um0lé konstruk-
ce sv0ta vyvolávají obecn0 pozorovateln+ jev; 3ijeme navyk-
le mezi dv0ma nesoum02iteln+mi skute"nostmi, v.jedné se 
3ivot skute"n0 odehrává a.druhá z.ní jen ko2istí. Tato druhá 
ideologická skute"nost se natolik osamostatMuje, 3e mluví 
nakonec i.svou vlastní 2e"í a.je dostupná jen sv+m kn03ím.

T03ko asi zjistíme bod, ve kterém se um0lá skute"nost 
vzdala lidí a.spolehla se jen na své kn03stvo. Nevíme ani, 
zda v4bec takov+ bod obratu existoval, zda nevládla ideolo-
gie od po"átku jen prost2ednictvím sv+ch kn03í. Ke vstupu 
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do 2ad kn03í nejsou v.na!em p2ípad0 nutné zvlá!tní inte-
lektuální p2edpoklady. Sta"í, kdy3 "lov0k zvládne termino-
logii a.nau"í se pohybovat po vyjet+ch kolejích. Na!e ideo-
logie je tedy p2íli! odta3itá a.um0le zkomplikovaná na to, 
aby se mohla stát u"ením v0t!ího po"tu lidí, ne2kuli lido-
v+ch mas, je ale zase natolik jednoduchá, aby mohla mít vel-
k+ zástup kn03í na mnoha stupních. P2ipletl jsem se kdy-
si mezi kn03stvo a.vím, jak to tam vypadá. Z.vn0j!ku m43e 
celá ideologická konstrukce vypadat sebevíc absurdn0, ne-
srozumiteln0 a.odpudiv0, to nem0ní nic na tom, 3e uvnit2, 
mezi kn03stvem, je mo3né vést bohat+ pseudo3ivot, v.p2e-
dem daném rámci, s.p2esn0 vymezen+m 2ádem. Tento 3ivot 
se m43e v.ideologické klausu2e jevit dobrodru3n0, vzru!e-
n0 a.dokonce nebezpe"n0. To zále3í na mnoha okolnostech, 
na tuhosti 2ád4, na vn0j!í politické situaci atd. S.velkou ná-
zorností je 3ivot ideologick+ch kn03í popsán v.knihách so-
v0tského Llozofa Alexandra Zinov0va.

Slo3it+m proud0ním se nakonec dostávají signály z.vn0j-
!ího sv0ta i.dovnit2 ideologické klauzury. Kn03í reagují na 
takové signály vzru!en+mi diskusemi, zv+!enou produkcí 
"lánk4 a.studií. Nicmén0 se celé vzru!ení odehrává zas v.je-
jich 2e"i a.ve skute"ném 3ivot0 se nic nepozná. Vzru!ené 
!eptání kn03í zní tajemn0 a.do normální 2e"i se musí p2e-
kládat. V.západních zemích mají celé ústavy p2ekladatel4. 
Krátkou dobu vládnoucí tajemník nejpo"etn0j!í strany v.tá-
bo2e a.sv+m zp4sobem tedy i.velekn0z ideologie pou3il dva 
nebo t2i nezvyklé termíny. Kn03í se na n0 vrhli a.u3 produ-
kují studie, "lánky a.celé knihy, které z.nezvykl+ch termín4 
vycházejí. Zven"í sly!íme op0t jen nesrozumitelné brumlání 
!aman4, ale jsem p2esv0d"en, 3e kn03ím uvnit2 jejich chrá-
m4 a.!kol se zdá, 3e se riskantním zp4sobem zmocMují sv0-
ta a.3e se vydali na neprobádané cesty.

Kdysi se s.tím v!ím za"alo snad v.nad0ji, 3e masov0 !í2ená 
ideologie m43e 2ídit kroky lidí v.oby"ejn+ch 3ivotech a.srov-
nat je na d0jinn+ pochod. Setrva"ností se v.tom pokra"uje, 
i.kdy3 je dávno z2ejmé, 3e ideologick+ pochod se rozplynul 
a.ka3d+ si krá"í, jak se mu chce. Jen v.kn03ské pospolitosti 
se ideologické konstrukce je!t0 po2ád p2em02ují, p2evrace-
jí, natá"ejí a.vystavují na odiv. Z.pohledu skute"ného 3ivo-
ta je v!ak vid0t jen !edé únavné plochy s.jak+misi nesrozu-
miteln+mi znaky.
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O pen0zích

Jak je u.nás zvykem, byl jsem tém02 v.ka3dém období svého 
3ivota varován, abych se od n0ho neodtrhoval. Kladlo se to 
na srdce ka3dému, kdo se studiem a.prací za2adil mezi inte-
ligenci. Varování se v!ak t+kalo hlavn0 spisovatel4, Llozofu, 
básník4 a.jin+ch propagandist4, kte2í byli státem pov02eni, 
aby se starali o.duchovní 3ivot, krásu, um0ní a.ornamentál-
ní v+zdobu v4bec. Ze za"átku jsem varování po2ádn0 nero-
zum0l, domníval jsem se, 3e se inteligenci radí, aby se ne-
odtrhla od lidu, aby se neuzavírala do v03e ze slonové kosti, 
jak zn0la fráze, kterou nemohu vystát, aby se nedala svést 
t2pytn+m leskem slávy, obdivu a.lichotek publika. Myslel 
jsem si, 3e varování obsahuje je!t0 i.tajemné upozorn0ní 
na to, 3e pravda o.skute"nosti, kterou "lov0k získá z.vlast-
ního 3ivota, z.u"en+ch knih a.moudr+ch rozhovor4, je o!id-
ná, 3e to není ta pravá pravda, 3e lep!í, zemit0j!í a.oprav-
dov0j!í pravda le3í v.lidu, v.3ivot0 d0lník4 a.v.ka3dodenní 
práci aktivních mas. Trochu m0 ov!em udivovalo, 3e varo-
vání p2icházelo zpravidla od funkcioná24 státu, kte2í ve své 
odtr3enosti od 3ivota vr!ili ve sv+ch politick+ch rozhodnu-
tích jednu chybu za druhou.

A3 pozd0ji jsem pochopil, 3e varování se t+ká n0"eho úpl-
n0 jiného. V.krizích, které zachvívaly státem, dávali dobro-
myslní rádcové najevo zoufal+m inteligentsk+m mozk4m, 
které dávaly p2ednost zjevné pravd0 p2ed zjevnou l3í, 3e 
odtr3enost od 3ivota se projevuje p2edev!ím jako neschop-
nost uznat mocenskou realitu, obrovskou p2evahu tank4, 
vojska, policie a.hospodá2ského vydírání nad nemateriální-
mi p2edstavami, které se rodí v.mozku. A.jak !el "as, dávali 

rádcové stále z2eteln0ji k.posouzení, zda není "ir+m odtr-
3ením od 3ivota nemyslet na postavení, na rodinu, na klid-
né stá2í a.tedy v.kone"ném d4sledku na prachy, jak se 2íká 
bez pejorativních v+znam4 pen0z4m. Jak dlouho vydr3í "lo-
v0ku odtr3enému od 3ivota jeho pravdy a.víry, kdy3 nebu-
de mít co do huby? V!echna varování, která jsem kdy v.3i-
vot0 sly!el, m0la práv0 tento skryt+ smysl. M0l jsem dost 
"asu na to, abych tato varování prozkoumal a.bral je vá3n0.

Jednotlivec m43e samoz2ejm0 v.odtr3enosti od 3ivota do-
sp0t tak daleko, 3e um2e hladem. Bohat+ m43e rozdat v!e-
chen majetek a.následovat vykupitele, jak u3 se jednou stalo. 
Nejde mi v!ak o.tuto vypjatou odtr3enost, v.ní3 se podo-
báme svat+m. Beru varování vá3n0, kdy3 p2em+!lím o.so-
ciálním 3ivot0. U3 dlouho si toti3 v!ímám, 3e v.kultivova-
ném my!lení se prachy "asto obcházejí. Kultivované my!lení 
traktuje skute"nost p2es zjemMující Lltr, kter+ se vytvo2il 
v.tisíciletích kultury a.kter+ nás pon0kud vylep!uje v.p2í-
zemnosti na!eho bytí. Znám ten Lltr, také mne t0!í dívat se 
na sv0t práv0 p2es n0j, ale cítím z2eteln0, 3e k."lov0ku ne-
propou!tí n0které ohavn0j!í komponenty sociálního 3ivota, 
ochotn0 krmí ná! nos opojn+mi v4n0mi svobody, spravedl-
nosti, pravdy, boje za nezávislost, za osvobození d0lnické 
t2ídy a.zaml"í, 3e po slavném vít0zství ideál4 v.3ivot0 bude 
mít n0kdo víc a.n0kdo míM.

Krvavá sociální revoluce se také rad0ji dívá na své dílo 
Lltrem. Málokdy se p2izná k.tomu, 3e !lo hlavn0 o.to, aby 
se „p2erozd0lil národní d4chod“. Lenin je!t0 v.tomto du-
chu odmítl v+slu3ku od vesni"an4 a.poslal ji d0tem, jeho 
pokra"ovatelé od2eli u3 vesni"any sami. ZjemMující Lltr 
je znakem na!í kultury. I.v.oby"ejn+ch novinách nám na-
mlouvají, 3e d0lníci nestávkují proto, aby dostali k.v+pla-
t0 více pen0z, ale 3e stávkují za zlep!ení svého sociálního 
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postavení. Politik prohraje rad0ji volby kv4li n0jak+m vzne-
!en+m chybám v.politickém programu, ne3 kv4li p2ízemní-
mu faktu, 3e cht0l vytáhnout z.ob"an4 více pen0z na daních. 
Odtr3enost od 3ivota je hojivá mast, kterou kultura naná!í 
na rány lidského bytí.

Jak pravím, mám sám slabost pro v4ni této masti, ale pro-
bíraje se 3ivou zku!eností z.realizace ideálu v!ech chud+ch, 
poní3en+ch a.utla"ovan+ch, nemohu zabránit tomu, abych 
nesly!el ve st2edním uchu !ust0ní prach4 a.necítil v.rukou 
jejich váhu ve zlat0, která tiskne tajemné páky sociálních 
pohyb4. Vzpomínám, co v!echno jsem vid0l, kdy3 m0 p2esa-
dili z.mé odtr3enosti do skute"ného 3ivota. Vid0l jsem sku-
te"né slzy, které prolévali moji spolupracovníci nad malou 
v+platou. Vid0l jsem vztek a.zu2ivost d0lník4, kte2í se cítili 
b+t podvedeni "ísly na v+platní pásce. Kolik historek jsem 
sly!el, v.nich3 tekla krev pro pár !up4! Závist, nenávist, 3ár-
livost a.láska se v.p2íb0zích z.oby"ejného 3ivota podivuhod-
n0 organicky spojují s.pen0zi. Ne2íkám to s.pohrdáním, ne-
jde konec konc4 o.peníze, o.papírky s.nati!t0n+mi ciframi, 
ale o.to, co je za nimi, p2edm0ty, sytost, bezstarostnost, ra-
dost z.volného pohybu a."asto i.svoboda, d4stojnost a.po-
cit rovnosti s.jin+mi. Stydím se vykládat o.tom, kolik úcty-
hodn+ch lidí jsem vid0l pom02ovat líbeznou odtr3enost od 
3ivota s.pravdami, které nakonec zvít0zí, ale "lov0k nikdy 
neví kdy, váhou a.v+znamem prach4, které jim byli ochotni 
p2id0lit mocní. Ale v3dy6 já sám si pamatuji, jak+ stud, lítost 
a.poní3ení jsem cítil, kdy3 jsem se vracel p2i v+plat0 dom4 
s.n0kolika mizern+mi stovkami, které jsem dostával za práci 
nekvaliLkovaného ubo3áka. Trpkost a.poní3ení, které p2i-
ná!í bída, se velmi neli!í od trpkosti a.poní3ení, které vyvo-
lává zrada, zbab0lost a.ústup od mravních ideál4. Jak zm0-
2it, které poní3ení rozbíjí lidskou celistvost d4kladn0ji? Na 

první pohled se to rozeznat nedá.
Po n0kolik m0síc4 jsem sdílel v0zeMskou celu s.cikán-

sk+m chlapcem, jeho3 3ivot byl p2íkladem usm+kanosti 
z.bídy. Bída vymazala z.du!e tohoto chlapce poslední zbytky 
sebed4v0ry a.d4stojnosti. Sedmi pokusy o.sebevra3du utvr-
zoval sám sebe v.p2esv0d"ení, 3e není pro sv0t dost dob2e 
vybaven a.3e je tedy lep!í ustoupit. Ve v0zení byl kv4li pra-
ch4m. Ú2ednice v.ú"tárn0 podniku, kde pracoval, nevzala 
na v0domí papír od léka2e a.mlad+ Cikán nedostal d0tské 
p2ídavky. P2esn0 mi vylí"il povahu roztrp"ení, zu2ivosti, po-
ní3ení a.hanby, které mu zatemnily mysl. Cht0l zatemn0ní 
rozehnat alkoholem, ale p2ikrmil jen zu2ivost. V.temné zu-
2ivosti p2i!el dom4, vyhnal 3enu a.d0ti, po sousedce hodil 
láhví od piva a.za"al systematicky ni"it byt "tvrté kategorie. 
Otev2el okna a.házel ven, co mu p2i!lo pod ruku, shroma-
3Qující se zv0davci, hasi"i a.policajti stupMovali jeho zu2i-
vost, hodil na n0 "inky, magnetofon, odtrhl kohoutky od 
plynu a.pustil plyn. Spílal divák4m tak, 3e i.ná"elník poli-
cie byl obrazotvorností nadávek unesen. Zp4sobil !kodu, 
která mnohonásobn0 p2evy!ovala v+!ku d0tsk+ch p2ídavk4. 
Dopustil se mnoha zlo"in4, vyjmenovan+ch v.trestním zá-
kon0, mimo jiné i."inu ve2ejného ohro3ení. 1ekalo ho nej-
mén0 p0t let v0zení, spo"ítal jsem mu, 3e za ka3d+ch deset 
halé24 z.d0tsk+ch p2ídavk4 si bude muset odsed0t jeden den.

Nil pak vedle m0 ti!e a.pokojn0 jak beránek. Byl zdvo2il+, 
jemn+, úpravn+ a."istotn+ jako v!echny d0ti z.d0tsk+ch do-
mov4. Soust2ed0n0 hrál se mnou !achy a.pozorn0 naslou-
chal, kdy3 jsem mu vypravoval, jak B4h ve velikém t2esku 
dal vzniknout vesmíru, jak pomalu se ochlazovala 3havá 
koule na!í planety a.jak nicotné jsou na!e 3ivoty v4"i hloub-
kám "erného prostoru, kter+ nás odd0luje od zá2ících ta-
jemn+ch sv0t4. A.jak nicotn+ch je proti tomu v!emu pár 
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stovek nekonvertibilní m0ny. Nev02il v!ak, 3e se jeho 3i-
vot zvrátil na pen0zích, na mizern+ch papírech a.mincích, 
i.on vnímal rad0ji sv4j 3ivot p2es Lltr své cikánské kultury, 
byl pr+ u2knut u3 v.d0tství a.tak se stal jeho 3ivot jen 2et0-
zem ne!t0stí.

Na!e kultura je stejná, zlid!6uje a.zkrá!luje sociální d0ní 
odtrhnutostí od 3ivota. Mne se v!ak ur"it0 budou p2í!t0 
u.v+slechu ptát, kolik za toto své psaní dostávám. Oni netr-
pí odtrhnutostí od 3ivota.

O aut0 v.bílé metalíze

T0sn0 p2ed vánocemi p2ibyl do cely osmnáctilet+ chlapec. 
Byl vyd0!en+, potupen+ st2íháním vlas4, bezradn+ a.ne-
schopn+ smí2it se s.osudem, naivní a.zmaten+ gymnazis-
ta. Jak podivné, práv0 takoví gymnazisté p2ipravovali kdy-
si v.Rusku atentát na cara. Mladík, kter+ st2ílel v.Sarajevu 
a.tak dal signál k.první sv0tové válce, nebyl také o.nic star-
!í. M4j gymnazista v!ak necht0l mít nic spole"ného s.d0ji-
nami, necht0l o.nich ani nic v0d0t, závratnost 3ivota si cht0l 
odb+t v.mimod0jinném prostoru.

Do v0zení se dostal po 2ad0 klukovin a.lehkomyslnosti 
a.za normálních okolností a.v.normálních pom0rech by se 
v!echno vy2ídilo trestající otcovskou rukou. Jen3e v.tomto 
p2ípad0 si nev0d0la otcova ruka u3 rady a.sv02ila syna k.p2e-
v+chov0 v0znici. Nikdy p2edtím a.ani nikdy potom jsem u3 
nesly!el o.podobném 2e!ení genera"ního sporu. Jako prak-
tizující sociolog, politolog, Llozof, nebo co vlastn0 jsem, 
jsem dychtiv0 naslouchal chlapcovu vypráv0ní. Lhal jako 
v!ichni, kte2í vstupují do prvního kruhu, ale základní smy-
sl svého p2íb0hu zkreslit nemohl, zaznamenával jsem si ho 
do pam0ti a.jen se divil, 3e reáln+ 3ivot m43e vytvo2it tak 
ilustrativní p2íklad pro stokrát omleté schéma o.degenera-
ci uskute"n0né revoluce.

Chlapec byl jediná"kem v.prominentní rodin0, tak2ka 
vzorov0 prominentní pro ná! typ spole"nosti. Po matce 
m0l dokonce sov0tské státní ob"anství a.dokonale se vy-
znal ve v+nosnosti zbo3í pa!ovaného mezi Sov0tsk+m sva-
zem a.1eskoslovenskem. Chlapc4v otec byl vysok+m d4-
stojníkem "eskoslovenské armády s.v+znamnou funkcí na 
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ministerstvu. Podle synovy posm0!né interpretace otcov+ch 
hrdinsk+ch "in4 za"al dne!ní d4stojník jako oby"ejn+ vo-
ják ve v+chodním vojsku, pro3il si v.bojích své, zaslou3il se 
o.stát d0lník4 a.rolník4 a.ud0lal pak pro tento stát typickou 
kariéru. Neum0l si s.ní v!ak poradit, prom0nil ji v.hmotn+ 
blahobyt, vilu, privilegia, pitky s.kamarády, pobyty ve vy-
bran+ch rekrea"ních za2ízeních, kam se plzeMské dová3e-
lo helikoptérou, v.hádky se svou ruskou man3elkou a.tedy 
v.úpln+ opak revolu"ní mravnosti, která se tak p0kn0 vy-
jímá v.knihách pro mláde3. Syn byl dost chytr+ na to, aby 
pochopil, 3e je sv0dkem rozkladu, a.v!echny otcovy rady 
odmítal s.urá3liv+m cynismem. Potom, co si párkrát mu-
sel odvézt opilého otce z.d4stojnického klubu a.sná!et ta-
xiká2ovy urá3ky za poblit+ taxík, nem0l u3 pro otcovy hr-
dinské "iny z.mládí nic ne3 v+sm0ch. P2i domácích pitkách 
za3il je!t0 i.slavn0j!í hrdiny v.uniformách, znal se s.jejich 
milenkami a.!oféry a.zdálo se mu, 3e pln0 pochopil motiva-
ci jejich oddanosti míru a.pokroku. S.prostomyslností mlá-
dí usoudil, 3e v!echny 2e"i o.nadosobních cílech a.ob0tech 
pro lep!í 3ivot lidu jsou jen 3vásty a.pokrytecké p2edstavení 
pro ve2ejnost a.3e jediné, co se skute"n0 po"ítá je blahobyt 
a.u3ívání 3ivota. Pochopil také, 3e prací se k.takovému cíli 
nikdo nedostane, 3e mnohem d4le3it0j!í je b+t ve správnou 
chvíli na správném míst0 a.mít kliku. Usoudil, 3e jemu se to 
stalo, a.odmítal u"it se, pracovat a.n0"eho se od2íkat, kdy3 
u3 m0l v!echno pro to, aby mohl jen 3ít a.bavit se. M0l spo-
"ítáno, 3e zd0dí vilu, 3e jeho dívka zd0dí také vilu, a.v!ech-
no, co v.ní je, peníze, !perky, v+hodné styky atd. Nem0l v!ak 
dost trp0livosti "ekat, cht0l 3ít hned a.vychutnat dary svého 
postavení. Pokusil se vybrat z.otcovy spo2itelní kní3ky pe-
níze na vlastní fáro. To u3 bylo moc i.na frontového vojáka, 
spo"ítal synovi je!t0 dal!í b2í!ky a.odevzdal ho policii. Byl 

to akt zoufalství a.umím si p2edstavit, 3e i.pro starého bo-
jovníka to byla te"ka za iluzemi, 3e ve vybojované svobod0 
p4jde v!echno jak na drátkách.

M0l jsem pocit, 3e jsou se mnou ve v0zení oba dva, otec 
i.syn, jako primitivní p2íklad v!ech banálních v+chovn+ch 
p2íb0h4 z.na!ich novin. V.cele byl s.námi je!t0 Freud a.Kafka 
se sv+m dopisem otci, ale ti jenom naslouchali. Kdoví co 
o"ekával mlad+ voják od budoucnosti, kdy3 se na front0 vá-
lel v.blát0 a.kryl se p2ed st2elami, kdy3 le3el v.nemocni-
ci se zran0ním a.kdy3 mu dali první !ar3i. Nepochybn0 si 
p2ál mít v.p2í!tím 3ivot0 syna, kter+ p4jde v.jeho !lép0jích 
v.jin+ch slavn+ch bojích. Jen3e syn pova3oval v!echny boje 
jen za !ikovnou sázku do loterie, která v.otcov0 p2ípad0 vy-
!la a.jejím3 smyslem od za"átku nebylo nic jiného, ne3 to 
n0kam dotáhnout a.mít se pak dob2e. Sv0t jeho p2edstav 
o.!6astném 3ivot0 byl náramn0 jednoduch+. Kdy3 jsem se 
ho jednou ptal, po "em tou3í nejvíce, jestli si umí p2edstavit 
n0co, co by ho naplnilo vrchovat+m !t0stím, odpov0d0l oka-
m3it0 a.bez váhání. Jeho sen o.!t0stí m0l naprosto konkrét-
ní podobu, byl to Porsche '#, v.bílé metalíze. Já jsem m0l 
jen slabou p2edstavu o.tvaru tohoto snu, mo3ná jsem u3 n0-
kdy sly!el drz+ 2ev tohoto stroje, kdy3 se kolem m0 p2ehnal 
na silnici. Mlad+ chlapec m0l p2edstavu naprosto p2esnou, 
v0d0l dokonce o.v!ech exemplá2ích, které v.Praze existova-
ly. Já jsem po tom vyznání ztichl a.m02il jsem vzdálenost, 
která se ve velk+ch d0jinách roztáhla od on0ch "as4, v.nich3 
otec krá"el p2es spáleni!t0 a.krvavé 2eky po boku Rudé ar-
mády, a3 k.p2ítomnosti v0zeMské cely, ve které sp2ádal své 
sny o.!t0stí jeho syn, o.!t0stí, které zavaluje svou dokona-
lostí v!echny minulé i.p2í!tí chvíle 3ivota, o.zá2ivé utopii 
zna"ky Porsche '#,.

Nebylo na mn0, abych si ve v0zeMské cele lámal hlavu 
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nad tím, které ideály revolu"ních hnutí jsou pravé a.které 
nepravé. M0li si ji lámat ti, které realizace ideálu p2ived-
la a3 k.zoufalému bodu, v.n0m3 musí své syny odevzdávat 
v0znici. Mohl v!ak mlad+ voják tehdy n0co v0d0t? Je vlast-
n0 v4bec n0jaké smysluplné pokra"ování procesu, ve kte-
rém se má d0jinná velkohubost prom0nit v.konkrétní od-
m0nu? Ú"ast na boji odm0Movali vít0zové v3dy podílem na 
ko2isti a.v+sadami. Byl by mlad+ voják spokojen, kdyby ho 
za to, 3e nasazoval 3ivot, odm0nili n0jakou rovností, v.ní3 
by se m0li v!ichni lidé stejn0? 1ím se má odm0Movat dár-
covství krve, kdy3 stát m43e rozdávat jen peníze a.privile-
gia? Skute"né hodnoty 3ivota stát nevlastní a.tak m43e na-
bídnout star+m vále"ník4m jen p2esycenost a.rozma2ilost. 
Jejich syn4m v!ak p2ipadá hodování s.vodkou u3 trapné 
a.zam02ili se na bílé porsche.

V cele m0l syn z.prominentní rodiny frontové pom0ry. 
Byl roven v!em ostatním, dostával stejn0 jídla jako ostatní 
a.v!echna radost 3ivota se scvrkla na radost z.ned0lní su-
ché váno"ky a.z.koupání jednou za deset dní. Kone"n0 mohl 
okusit také z.dou!ku prostoty, s.kter+m za"ínal jeho otec. 
Mo3ná práv0 to m0l star+ voják na mysli, kdy3 p2ivedl po-
licajty do kavárny, kde syn popíjel se svou dívkou cocacolu 
s.martellem. I.kdy3 i.veteránovi muselo dojít, 3e syn4v p2í-
b0h zpackal na samém za"átku on sám. Nezvládl pokra"o-
vání své bojovnické role, p2esn0 jako miliony jin+ch, kte2í 
p2ijímali bez rozmyslu ko2ist a.v+sady z.revolu"ních válek. 
Sly!el jsem o.n0m od syna plno !patností, ale p2esto mi ho 
bylo trochu líto. k.jakému stupni zoufalství se musel asi do-
pracovat, ne3 odevzdal svého syna v0znitel4m. Nev0da ani 
zdaleka, jak to se mnou dopadne, nebyl bych ani na chví-
li ochoten p2evzít jeho roli ve vile s.anglick+m trávníkem 
a.kamarády, kte2í by m0 p2icházeli ut0!ovat s.lahví skotské. 

Navíc se ten mu3 stra!liv0 m+lil, kdy3 se domníval, 3e se 
profesionálním bacha24m poda2í vytlouct jeho synovi z.hla-
vy sen o.bílém porschi.
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O domovsk+ch obcích

Stát, jeho3 jsem ob"anem, pojal ke mn0 p2ed léty ned4v0-
ru a.donutil mne vyd0lávat si na chléb jin+m zp4sobem ne3 
tím, kter+m jsem za"al. Z.místa vysoko!kolského u"itele, 
kter+ p2edná!í jen n0kolik hodin t+dn0, jsem upadl mezi 
profesionální 2idi"e, kte2í se tlu"ou celé dny po slu3ebních 
cestách, pak jsem byl subalterním pracovníkem v+zkum-
ného ústavu, pracoval jsem na r4zn+ch stavebních strojích 
a.dispe"eroval jsem rozvoz betonu po stavbách. V!echno to 
trvalo mnoho let, v3dy jsem si n0kde zvykl a.to m0 tak ohro-
milo, 3e jsem se zvedl a.!el zas o.d4m dál. Zdálo se mi ne-
snesitelné, 3e bych m0l n0kde zakotvit a.z4stat tam a3 do 
penze nebo do p2ed"asné smrti. Podobn0 sm+!lí asi mnozí 
Suktuanti, dolehne na n0 stejné zoufalství, o.kterém "teme 
v.Buchnerov0 Dantonovi, plyne z.nutnosti oblékat si ka3d+ 
den ve stejném po2adí pono3ky, kalhoty a.boty.

Ve v!ech etapov+ch místech jsem se na "as stal "lenem 
zvlá!tního spole"enství lidí, kte2í spolu pracují, chodí na 
ob0d do závodní jídelny, navazují mezi sebou r4zné vztahy 
mimopracovní, p2átelské i.nep2átelské, "asto sexuální, roz-
mlouvají hojn0 o.práci a.o.rodin0, o.sportu, ale i.o.tom, jak 
to v.3ivot0 chodí, jak to utíká, zdá se, 3e to bylo v"era a.u3 
je tomu deset let, probírají vlastnosti nad2ízen+ch, vedou-
cích a.2editel4, n0kdy se dotknou i.n0jaké politické pitomos-
ti, o.které se pí!e v.novinách, vzpomínají na vojenskou slu3-
bu, ve chvílích pohody si vypráv0jí politické vtipy, p2ou se 
o."iny postav ve v"erej!ím televizním seriálu, vybírají mezi 
sebou na svatební dar pro kamaráda a.d0lají je!t0 spoustu 
jin+ch v0cí. Kdy3 jsem p2i!el ráno do práce a.zaznamenal 

dotek spl+vavého !umu, obklopila m0 nepojmenovatelná 
obeznámenost, domáckost, bezpe"í a.p2irozen+ pocit p2í-
slu!nosti k.obci. Tak zvaná pracovi!t0 jsou u3 dnes jediné 
obce, které nám z4staly. Pomalu ale jist0 zanikají obce jako 
spole"ná rodi!t0 a.spole"n+ domov.

Nevydávám stav bezpe"í a.domáckost v.pracovních ob-
cích za v!eplatn+ jev. Vím, 3e jsou lidé, na které hned první 
ranní dotek s.lidskou t0sností takové obce p4sobí depresiv-
n0, vydává je na pospas celé 2ad0 stres4 a.naplMuje je stra-
chem z.nebezpe"í, "íhajících na ka3dém kroku. Mluvím jen 
o.sv+ch pozorováních, s.d4razem na skute"nost, 3e pracov-
ní obce jsou dnes u3 vlastn0 jedin+m místem sou3ití a.obco-
vání v.anonymní existenci m0stského "lov0ka.

Zp4soboval jsem si pozd0ji pravidelná podivení a.pravi-
delné rozpaky, kdy3 jsem se do sv+ch b+val+ch pracovních 
obcí vracel, abych se setkal se svou minulostí. P2icházeje u3 
z.jiné obce, s.jinou skute"ností v.mozku a.s.jin+mi svátky 
ve svém kalendá2i, nacházel jsem starou obec nezm0n0nou. 
Sly!el jsem znovu tent+3 tok rozhovor4, obec byla soust2e-
d0na stále na tyté3 problémy, vzru!ovaly ji tyté3 k2ivdy co 
d2íve, prémie se stále je!t0 rozd0lovaly nespravedliv0, roz-
padávající man3elství se stále je!t0 rozpadávala a.star+ 2edi-
tel je!t0 nebyl vyst2ídán nov+m. N0kdo um2el, ale setrvával 
stále je!t0 v.rozhovorech se svou obcí, pokojn0 a.bez tragic-
kého efektu. Moji b+valí spoluob"ané se m0 sice vyptávali 
na to, jak se mám v.nové obci, ale vid0l jsem, 3e je to moc 
nezajímá, proto3e si dost dob2e neum0jí p2edstavit sv0t za 
hranicemi své obce. Tou3ili p2edev!ím p2et2ásat se mnou 
p2ítomnost a.minulost své vlastní obce. A.já jsem naslou-
chal a.z2eteln0 si uv0domoval, jak jsou tyto pracovní obce 
soust2ed0ny na vlastní 3ivot, uzav2eny do sebe, jak izolo-
van0 tu probíhají jejich d0jiny a.jak vzdálen0 zn0jí zprávy 
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ze 3ivota jin+ch obcí, fakticky navlas stejn+ch, jako by to 
byly zprávy ze 3ivota na jin+ch planetách. Moji sta2í spolu-
ob"ané se samoz2ejm0 také n0kdy zeptali, zda bude válka 
a.z.které strany k.nim p2iletí raketa se smrtí, ale ve skute"-
nosti p2e!lapovaly tyto otázky daleko v.2ad0 za bezprost2ed-
ním zájmem o.to, kdy se u3 za"ne kone"n0 va2it v.nové zá-
vodní jídeln0 a.kdy u3 neoblíben+ vedoucí p4jde na vy!!í 
funkci. Cítil jsem v3dy p2edem, 3e tomu tak bude, p2esto 
m0 dojímalo ono trvání d0j4, na kter+ch se u3 nepodílím. 
Takové návraty vyvolávají v."lov0ku stejnou lítost jako v0do-
mí o.tom, 3e smrt zni"í jen jeho sv0t a.jeho vesmír, 3e v!ak 
v!eobecné bytí bude pokra"ovat a.skute"nost jin+ch lidí z4-
stane nezm0n0na.

S tím jsem v!ak smí2en. Znepokojuje mne spí!e, 3e pra-
covní obce jsou tak do sebe uzav2ené, 3e se z.nich vytratila 
schopnost podílet se na !ir!ím 3ivot0 spole"nosti, na 3ivo-
t0 národním a.na 3ivot0 druhu. Nevím, zda zajetí v.izolo-
van+ch obcích je projevem jen na!ich státních pracovi!6, 
anebo je to jev typick+ pro pr4myslovou spole"nost v4bec, 
zda bych tent+3 stav zaznamenal na pracovi!tích koncer-
nu Micubi!i nebo IBM. 1etl jsem, 3e práv0 u.t0chto Lrem 
se p2íslu!nost a.udomácn0nost v.pracovní obci upevMuje 
nejmodern0j!ími psychologick+mi a.sociálními opat2ení-
mi. Je!t0 více m0 znepokojuje, 3e tyto novodobé obce ne-
vnímají velmi ú"el, kter+ svedl jejich "leny dohromady, 3e 
vnit2ní organizace, p2edev!ím vztahy nad2ízenosti a.pod-
2ízenosti, které vytvá2ejí základní strukturu obce, nahra-
zují dokonale vn0j!í smysl spole"enství. Struktura obce je 
nezávislá a.funguje jako spolehlivé pojidlo mezi lidmi. V.ko-
ne"ném d4sledku vnit2ní kvalita obce, t0snost a.funk"nost 
lidsk+ch vztah4 uvnit2, nesouvisí p2íli! s.vn0j!ím produk"-
ním ú"elem. Je vlastn0 jedno, zda se obec ustavila k.v+rob0 

d0tsk+ch hra"ek nebo k.v+rob0 granát4, zda slou3í v+uce 
mal+ch d0tí nebo soustavnému zastra!ování dosp0l+ch. To 
je dost hrozné, "lov0ku aby z.toho vstávaly vlasy na hlav0. 
I.obce, které se zab+vají t2eba vládnutím, 3ijí asi z.vnit2-
ních pohnutek, z.pr4ser4, pov+!ení a.pád4, cti3ádostí, ka-
riér, klepa2ení, 3ensk+ch, chorob a.senility. U.v0domí, 3e 
takto 3ijí i.vojenské obce a.obce generálních !táb4, chce se 
mi utéct, ale není kam.

Je tomu u3 dávno, co existovaly obce jako p2irozená mís-
ta pro lidskou spolupráci a.sou3ití. Zmizely tak jako v!ech-
ny jiné p2irozenosti, kter+ch 3elel Rousseau. Jako kluka 
se m0 na ú2adech je!t0 ptali, jaká je moje domovská obec. 
Nikdy jsem po2ádn0 nerozum0l, na co se m0 ptají, a.pozd0-
ji s.tím také p2estali. Ale pamatuji se, 3e m4j otec m0l do-
movskou obec, otec mé 3eny m0l domovskou obec, ve které 
nikdy nebyl, zd0dil ji po svém otci. Pr+ m0ly staré domov-
ské obce povinnost starat se o.své ob"any, kdy3 upadli do 
chudoby, stávalo se pr+ také, 3e byl n0kdo poslán do své do-
movské obce postrkem.

To v!echno je pry". Z4staly jen pracovní obce, továrny, 
v+robny betonu, obchodní domy, ú2ady, vojenské jednot-
ky, policejní stanice a.v+zkumné ústavy. Ka3dé ráno se obce 
shroma3Qují a.dávají se do práce, z"ásti ve prosp0ch lid-
ské pospolitosti, z"ásti úpln0 zbyte"n0 a.z"ásti zlov0stn0. 
Málokdo se stará, k."emu celá ta práce je (Marx). Mnohé 
obce jsou jak zmatená v"elstva, kter+m v"ela2 bere med, ale 
ony sná!ejí a.sná!ejí bez oddychu.

V!ichni bychom rad0ji vid0li jiné obce, které hluboce 
cítí smysl své práce, schvalují ú"el, pro kter+ se dobrovol-
n0 sdru3ily, v.nich3 lidé mezi sebou skute"n0 svobodn0 ob-
cují (Tatarka), vzájemn0 se obohacují a.ob"ansky 3ijí. Kde 
jsou? Pracovní obce nebyly vytvo2eny pro ten ú"el, moderní 
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spole"nost je vytvo2ila k.rozmno3ování v0cí, k.rozmno3ová-
ní pohodlí. P2edstavují v!ak z2ejm0 nejrozsáhlej!í pole pro 
sociální pokusnictví. N0co se s.nimi musí skute"n0 ud0lat, 
aby si lidé mohli najít náhradu za domovské obce, odkud 
byli vyhnáni nebo dobrovoln0 ode!li, bláhovci!

O sp2ízn0nosti

V pr4b0hu smutn+ch sedmdesát+ch let za"aly u.nás k.sob0 
tíhnout jednotlivci a.skupiny lidí, kte2í si cht0li uchovat své 
vlastní 3ivotopisy a.odmítali dát si vnutit 3ivotopisy, které 
m0l pro n0 p2ipraven stát. V0t!inou to byli lidé, kte2í vza-
li kdysi vá3n0 p2ísahy solidarity a.jejich3 vnit2ní ustrojení 
jim nedovolovalo od nich couvnout a.p2izp4sobit se s.ostat-
ními nov+m pom0r4m. Pestré spole"enství nekonformních 
a.o.n0co mén0 bojácn+ch ob"an4 ve!lo pak ve známost pro-
hlá!ením Charty ,,. P2íslu!níci tohoto spole"enství m0li za 
to, 3e je spojují p2edev!ím ideály, spole"né postoje k.ná-
rodní a.sociální situaci, obrana posledních zákop4 s.lid-
sk+mi právy, obrana nezávislé kultury a.nezávislého my!-
lení a.mnoha jin+ch nepraktick+ch hodnot, které spole"n0 
vyznávali.

Já rovn03 jsem se domníval, jak jsem byl na to zvykl+, 
3e jde o.spojenectví ideové. Bylo zajímavé sledovat, jak se 
hranice ideového spojenectví vymezují, v.zajímavé a.inte-
ligentní h2e se st2etávala tradi"ní v+chodiska a.ideové kon-
cepce. V.této h2e se jakoby obnovoval umrtven+ duchovní 
3ivot a.pokusy o.p2esné deLnování postoj4 simulovaly za-
pomenutou pluralitu. Podílníci na h2e ov!em v0d0li, 3e se 
dopou!t0jí intelektuálního p2epychu a.3e orgány pov02e-
né dozorem nad umrtvenou spole"ností je mohou kdykoliv 
zamést na jednu hromadu a.zru!it tak rázn0 p2epych ideo-
vé rozdílnosti. Spole"enství v!ak netvo2ili ideologové svo-
body a.lidsk+ch práv, i.kdy3 to navenek budilo ten dojem. 
Tvo2ili je p2edev!ím neideologové, lidé, kte2í odmítli vid0t 
sv0t i.sebe v.n0m d0jinnou optikou a.rozhodli se 3ít spí!e 
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podle pravd a.mravních p2íkaz4 3ivé lidské zku!enosti, po-
dle polarity snadno poznatelného dobra a.zla, která "lov0-
ku z4stane, kdy3 z.lidského postavení opadají r4zné cetky, 
sociální za2azení, formální 4ctyhodnosti a.jiné nomenkla-
tury. V.takové situaci p2estává b+t pravda gnozeologickou 
záhadou a.vzdálen+m sv0tlem Platónov+ch jeskynních za-
jatc4 a.stane se podobna primitivnímu matematickému v+-
roku, t2eba 3e dva krát dva jsou "ty2i. V.tomto smyslu je p2í-
stupna ka3dému. V.této jednoduchosti p2estává fungovat 
i.ideologie, sp2ízn0nost mezi lidmi se opírá o.p2íbuznost 
mal+ch lidsk+ch d0jin, o.p2íbuznou motivaci jejich p2esa-
hování do d0jin národních a.o.p2evá3n0 personalistické po-
jetí "lov0ka a.spole"nosti.

Tém02 v!ichni, kdo3 se v.této sp2ízn0nosti sedmdesá-
t+ch let pohybovali, zjistili, 3e jejich ideové sebedeLnice se 
roztáp0jí a.vymaMují z.tradi"ního evropského názvosloví, 
v.n0m3 u3 dv0 st0 let Lgurují nap2íklad pojmy levice a.pra-
vice. Paradoxním zp4sobem jsou v!ichni zdej!í sp2ízn0nci 
konfrontováni se státn0 byrokratick+m konservativismem, 
pravicí a3 b0da, od ní3 je i.ten nejortodoxn0j!í konservati-
vismus britského ra3ení n0kolik mil nalevo. Tradi"ní poli-
tické d0lení je u.nás zp2eházeno a.v!echno, co se zde v.tom-
to smyslu 2ekne, m43e znamenat i.n0co úpln0 opa"ného. 
Z.toho d4vodu se v.domácím prost2edí jen z2ídka pou3í-
vá tradi"ních pojm4 a.nikdo moc nestojí o.p2esné deLnice 
sv+ch postoj4, které p2icházejí z.jiného sv0ta.

Já sám jsem se dlouho celkem dovedn0 vyh+bal takové 
tradi"ní sebedeLnici, ze za"átku intuitivn0, pozd0ji v0do-
m0. Je k.ni"emu, takové sebedeLnování. Mám velikou ne-
chu6 v2adit se do n0jakého ideového postoje, kter+ u3 byl 
p0kn0 a.d4mysln0 formulován. Na!e podivná zku!enost re-
lativizuje rozdíly v.my!lenkovém spektru, které byly v.této 

zemi tak p2íkré a.které ji dovedly tam, kde je. P2istihuji se 
n0kdy s.mírn+m zahanbením p2i tom, 3e bych mohl zastávat 
kvaliLkovan0 hned dva nebo t2i názory na n0jak+ problém 
a.dokonce se o.n0 t2eba pohádat, kdyby to n0komu ud0lalo 
radost. V.mládí bych se asi styd0l za konfúznost svého ny-
n0j!ího ideového vybavení, dnes se u3 nestydím. k.ideové 
nesmi2itelnosti, o.které se toho tolik na3vaní, je zapot2ebí 
naivity mládí anebo blbosti. Proto3e u3 nejsem mlád a.v"as 
jsem se vyhnul, jak doufám, zblbnutí, smi2uji se pokojn0 se 
svou ideovou nevyhran0ností. Jsem z.toho d4vodu !patn+ 
debatér, proto3e m0 pot0!ení z.toho, kdy3 n0kdo moud2e 
a.inteligentn0 polemizuje s.m+mi názory, svádí k.p2eb0h-
nutí na jeho stranu. Jen3e se to nepova3uje za slu!né a.ni-
kdo z.t0ch, kte2í se mnou polemizují, to ani neo"ekává. Sem 
tam mi n0kdo p2ipomene, 3e jsem vypadl z.marxistického 
hnízda, ale to mi nevadí, ka3d+ jsme byli v.n0jakém hnízd0 
a.málokdo se tam dostal po zralé úvaze.

Kdysi, je!t0 p2ed nyn0j!ím sp2ízn0ním, jsem se domníval, 
3e 3iji na velikém lidském prostoru, proto3e m0 zdravili stu-
denti a.proto3e jsem m0l dost p2átel a.je!t0 více znám+ch. 
Po pádu se tento prostor zmen!il na plochu desetní"ku, 
povaha starého prostoru byla z2ejm0 konven"ní a.nesnesla 
zkou!ku ohn0m. Teprve ve spole"enství t0ch, kte2í !li po-
dobn+mi cestami jako já, se m4j lidsk+ prostor skute"né 
zv0t!il a.p2inesl mi více radosti, ne3 jsem si um0l kdy p2ed-
stavit. Nové spole"enství se zná po jménech a.jeho "lenové 
jsou v3dy rádi, kdy3 je úmysl nebo i.náhoda svedou dohro-
mady. Takto vznikají lidské chumly plné p2ív0tivosti a.zají-
mav+ch my!lenek. V.nich rozdílné ideové postoje lidi spí!e 
spojují, ne3 rozd0lují, proto3e z2eteln0 poukazují na nad2a-
zenost lidské sp2ízn0nosti nad velkod0jinnou za2azeností, 
chumly zaji!6ují sp2ízn0nc4m p2epychové tolerantní h2i!t0 
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na hraní. Na rozdíl od ideové orientace z4stává sp2ízn0-
n+ lidsk+ postoj nedeLnován, je v!ak snadno a.rychle roze-
znateln+, t2ebas podle o"í, podle stisku ruky, podle úsm0-
v4 a.nejvíce pak podle "in4 v.ohro3ení. P2ed patnácti lety 
jsem nem0l o.v0t!in0 lidí, kte2í se na sp2ízn0ní zú"astMu-
jí, ani tu!ení. Mnohé bych se asi ost+chal oslovit, proto3e 
jsem nev0d0l, kam sm02ují a.z.jaké zku!enosti pohlí3ejí na 
sv0t. Kdyby nebylo ne!6astn+ch historick+ch událostí, cho-
dili bychom asi nadále do sv+ch izolovan+ch ideov+ch klub4.

Byv nek2es6ansky vychován, nemluvil jsem do své "ty2icít-
ky nikdy se 3iv+m kn0zem. Ve svém novém sp2ízn0ní jsem 
strávil u3 hodn0 dobr+ch chvil s.kn03ími katolick+mi i.evan-
gelick+mi. Kdo by to byl 2ekl? Svobodn0 a.vesele jsem disku-
toval s.lidmi, jejich3 3ivot, utvá2en+ politick+mi okolnost-
mi, byl radikáln0 odli!n+ od mého. Navázal jsem p2átelství 
i.s.t0mi, kte2í by mo3ná vid0li budoucnost zem0 jinak ne3 
já. V!ichni v!ak víme, 3e budoucnost se neutvá2í podle na-
!ich návod4, bude podílem mnoha a.mnoha lidí, které za-
tím ani neznáme.

Po v!ech letech sp2ízn0ní nedovedu odhadnout, jak+ to 
m0lo v!echno vliv na mé p4vodní ideové vybavení. Na no-
vém bohatství své skute"nosti sice rozeznávám n0které pod-
pisy, ale v0t!inou jsou dary sp2ízn0nosti anonymní. Je mo3-
né, 3e n0kdo p2echovává ve své skute"nosti i.mé dary? U3 
ani nevím, v.jakém 3ivot0 to bylo, jestli v.mém nebo v.3ivo-
t0 jiné osoby stejného jména, která se pokou!ela p2ijít na to, 
jaká p2ednost spo"ívá v.ideové nesmi2itelnosti.

Spole"enství, které trvá ve své sp2ízn0nosti u3 bezmála 
patnáct let, bylo vytvo2eno p2ízniv+mi politick+mi okolnost-
mi, které jsou ve v!ech sv+ch ostatních d4sledcích krajn0 
nep2íznivé. Není tak docela jisté, zda by z4stalo zachová-
no, kdyby se okolnosti zm0nily. Mo3ná v!ak jsme skute"n0 

byli d0jinami vybráni pro evropsk+ experiment, pro pokus 
s.tolerancí zalo3enou na sp2ízn0nosti d0jin "lov0ka, ne d0-
jin velk+ch celk4, která bude v.p2í!tím století zavedena do 
vztah4 mezi generálním tajemníkem a.prezidentem. Spí!e 
v!ak ne ne3 ano. Je pravd0podobné, 3e experiment, kter+ 
se nám zdá b+t v+znamn+, p2ipadá jin+m nicotn+. Na na!e 
zbo3í je málo kupc4. Museli by je také zahnat do kouta, tak 
jako nás, aby zjistili, 3e na!e zbo3í není 3ádn+ !mejd.
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O konzumním nátlaku

V povále"né Evrop0 se touha po lep!í budoucnosti jevila 
neoby"ejn0 jednodu!e. Podle toho, co jsem sly!el a."etl, 
v!ichni cht0li, aby u3 bylo kone"n0 co jíst, aby bylo kde by-
dlet, aby byly zru!eny p2íd0ly, aby bylo co nejrychleji as-
poM tak jako p2ed válkou, aby se boty za"aly vyráb0t zase 
z.k43e, !aty aby se !ily z.vlny a.z.bavlny, aby se z.dalek+ch 
zemí dovezly pomeran"e a.kokosové o2echy, aby se pros-
t0 vrátila stará Evropa v.té podob0, jak si ji ka3d+ pamato-
val, aby bohatla a.bohatla, a3 by se ka3d+ mohl vozit autem 
a.dát si okolo krku v0nec bu2t4, jak o.tom snila moje babi"-
ka. Nevím, jestli tehdy n0koho napadlo, 3e by se blahobyt 
mohl stát jednou problémem, nikdo by se neodvá3il radit 
ke skromnosti a.opatrnosti. Budování socialismu sm02ovalo 
k.blahobytu, blahobyt byl jedin+m a.neoddiskutovateln+m 
cílem v!í politické agitace. Neustále se mluvilo o.tom, kolik 
tun 3eleza a.ocele se zase vytavilo, a.m0lo se za to, 3e to n0-
jak souvisí s.pomeran"i a.bytem pro rodinu, která se tísnila 
v.jednom pokoji. Kdyby n0kdo tehdy pronesl n0kterou z.v0t, 
kter+mi se dnes hem3í Rudé právo a.ve kter+ch se odsuzuje 
nové malom0!6áctví zhlí3ející se v.hmotném blahobytu, byl 
by ukamenován p2edev!ím asi stranick+mi agitátory.

Po "ty2iceti letech se zdá, 3e se národ4m Evropy po!t0sti-
lo, n0kter+m více n0kter+m mén0 (musím myslet na Poláky), 
je líp ne3 p2ed válkou, i.pomeran"e jsou, na Západ0 po cel+ 
rok, u.nás aspoM p2ed Vánocemi. Av!ak nep2etr3it+ r4st 
blahobytu u3 není tak neproblematick+, aspoM pro n0které 
skupiny obyvatelstva. Znepokojuje národohospodá2e, soci-
ology, ekology, Llozofy, nábo3enské myslitele, je odporn+ 

"ásti mláde3e a.v+stupník4m (tento stra!liv+ p2eklad slova 
Aussteiger jsem zaznamenal v.na!ich novinách). Ku podi-
vu si s.blahobytem lámou hlavu i.tajemníci komunistick+ch 
stran na V+chod0.

Podobn0 jako móda, technologické novinky a.beatová 
hudba, byly problémy s.blahobytem dovezeny ze Západu. 
Po prvé jsem zaslechl ná2ky nad konzumním imperativem 
v.!edesát+ch letech. Tak jako mnozí jiní jsem vnímal v.na-
!em skromném prost2edí k2ik odp4rc4 konzumní spole"-
nosti, zahlcující se nov+mi a.nov+mi v+robky a.plodící stále 
nové a.nové spot2ebitelské tu3by, jako ná2ek z.rozma2ilosti. 
Nep2ipadalo mi nic scestného na radosti, kterou mi p4sobi-
ly pohybující se obrázky na televizoru. Koupil jsem si ho na 
splátky v.roce %'5*. Obdivovan+ Llozof nové levice, Herbert 
Marcuse, mi p2ipadal jako !arlatán. Odmítal koupit si auto. 
Na p2edná!ky, na které ho zvali, létal letadlem, a.kdoví, 2í-
kal jsem si, v.jakém dom0 bydlí v.tom svém San Diegu, mo3-
ná má na zahrad0 bazén ve tvaru fazole, tento hlasatel st2íd-
mosti. Mravní problém, zda si koupit nebo nekoupit auto, 
m0 nezajímal, vypo"ítal jsem si snadno, 3e si auto nikdy ne-
koupím, pokud nevyhraju v.loterii. Máslo jsem dával je!-
t0 stále do kastr4lku s.vodou, aby se nám v.lét0 nerozteklo. 
Rádio jsme m0li po d0de"kovi, kdy3 p2estalo hrát, sta"ilo 
do n0j ude2it p0stí a.hrálo dál. Odp4rci konzumní spole"-
nosti nemluvili v!ak k.nám, my jsme je!t0 s.okouzlením sle-
dovali, jak se v.automatické pra"ce vrtí prádlo. Obraceli se 
p2edev!ím k.sob0 a.podez2ívav0 "ichali ve sv+ch automobi-
lov+ch zácpách, ve sv+ch banánech lacin0j!ích ne3 brambo-
ry a.ve svém persilovém mu3i, kterého jsem i.já m0l pozd0-
ji poznat, plí3ící se nebezpe"í. A.to je!t0 !kody na p2írod0 
nebyly tak zjevné.

Na na!e dve2e zaklepaly problémy s.konzumní ideologií 
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z.druhé strany. Je!t0 nám ani nebylo dop2áno p2ebujelého 
blahobytu, je!t0 nás nezlobily stupidní v+tvory socialistic-
ké reklamy, je!t0 jsme se nestihli styd0t za svou vep2ovou 
se zelím p2ed bídou t2etího sv0ta. Byli jsme postaveni do 
národní a.existenciální krize, ve které se vyjevila ta cizí te-
oretická spekulace s.konzumními imperativy v.trochu od-
li!ném, ale jasném sv0tle. Bylo to tehdy, kdy3 se ve zná-
mé zápletce zmocnili státu mu3i, kte2í dali v!em najevo, 
3e v.nové situaci se budou revidovat v!echny nepraktic-
ké p2edstavy o.národním 3ivot0, 3e v!ak nejprakti"t0j!í cíl 
spole"nosti, v+roba spot2ebního zbo3í, v+stavba byt4 a.roz-
voj blahobytu, se bude nadále neúchyln0 sledovat. Nejv0t!í 
kus blahobytu pak dostanou ti, kte2í budou státu pomáhat, 
a.z.kopce to p4jde s.t0mi, kte2í budou odvád0t pozornost 
k.nepraktick+m zále3itostem, jako jsou nezávislost, svobo-
da, lidská práva, tolerance, spravedlnost a.pod. Práv0 z.této 
strany dostal ná! národní 3ivot neo"ekávanou lekci z.teo-
rie konzumní spole"nosti. P2esto, 3e jsme nebyli ani zdale-
ka spole"ností p2ebytku, fungovala teorie p2esn0. Ukázalo 
se, 3e v.moderní spole"nosti je skute"n0 naprostá v0t!ina 
lidí spoutána konzumním imperativem a.3e se celkem ráda 
z2ekne nepraktick+ch pot2eb ve prosp0ch t0ch v0cí, které 
zv0t!ují pohodlí, zrychlují pohyb, usnadMují námahu, pla!í 
nudu, vylep!ují sebev0domí a.zvy!ují presti3. V.této celoná-
rodní v+m0n0 hodnot nesledovali lidé v3dy jen zájmy ryze 
hmota2ské, rozhodovali se v.prosp0ch rodiny, d0tí, rozho-
dovali se také pro klid a.bezpe"í, proti ohro3ení a.strachu.

Doufám, 3e z.v+b0ru slov, která jsem volil, vypl+vá, 3e 
pova3uju tento spot2ebitelsk+ postoj pro moderní spole"-
nost za legitimní a.3e ho nechci mravn0 znehodnocovat. 
Mravní dimenzi dostává celá v0c jen v.osudech jednotliv-
c4, kloním se k.názoru, 3e spole"nost a.v!echny statisticky 

v0t!í celky lidí, jako národ, t2ída, armáda atd., jsou inertní 
v4"i mravnosti. Jen v.individuální skute"nosti máme k.dis-
pozici váhy k.zvá3ení abstrakt a.v0cí, nehmotn+ch v0r a.p2e-
sv0d"ení, které se tvo2í v.mozku a.v.srdci, a.materiálních po-
t2eb. Nikdo p2edem neví, jak p2i takovém vá3ení dopadne. 
Já jsem si a3 po mnoha letech spo"ítal, 3e jsem koupil dost 
velk+ kus vnit2ní svobody zhruba za polovinu d2ív0j!ího pla-
tu, které jsem se musel vzdát. Je to pom0rn0 laciná cena za 
svobodu nebereme-li do úvahy je!t0 i.jiná p2íko2í, která se 
musí k.cen0 p2ipo"ítat. Neodva3uji se v!ak tento pom0rn0 
v+hodn+ obchod nikomu vnucovat.

U nás se ukázalo, a.platí to z2ejm0 pro v!echny spole"-
nosti pom0rného blahobytu, 3e rozhodování v.moderní spo-
le"nosti je soust2ed0no do bodu, kde se setkávají hodnoty 
spot2ebního zbo3í s.jin+mi hodnotami 3ivota, s.hodnota-
mi nadosobními, se zájmy národními a.dokonce se zájmy 
celého lidstva jako druhu. V.klidné a.rovnová3né moder-
ní konzumní spole"nosti se celá mravní problematika v0k4 
p2est0hovala do bytu, do kuchyn0, do gará3e, do plán4 na 
dovolenou atd., do volby mezi pot2ebami a.po3itky a.t0mi 
hodnotami, které sídlí v.p2esahujícím rozumu a.v.du!i, 3e 
to tak musím 2íci. V!echny moderní spole"nosti jsou zav0-
!eny v.síti konzumních imperativ4. Dají se proto zjednat na 
ka3dé bezpráví, na ka3dé sobectví, na ka3dou neúctu s.ji-
n+mi a.t2eba i.na vojenskou v+pravu, jen kdy3 z4stanou za-
chovány ty v0ci, na které jsme si zvykli. Denn0 jsme s.tím-
to prost+m schématem rozhodování v.t0sném styku. Denn0 
jsou v.tomto schématu namo"eny miliony lidí. V!ichni v0dí, 
anebo aspoM mnozí, jak ohro3uje neustál+ hospodá2sk+ r4st 
ekologickou rovnováhu, ale doma se rozhodnou nehlaso-
vat pro politiky, kte2í by jim mohli zav2ít gará3 na zámek. 
Miliony lidí jsou zam0stnány p2i v+rob0 zbraní, jak by se 



%55 %5,

jim m0lo oznámit, aby toho nechali a.hledali si místo jinde, 
kdy3 3ádná místa nejsou? a.co v!ichni ti, kte2í se 3iví poslu-
hováním státu a.jin+m mocensk+m strukturám? Kdo v!em 
t0m lidem 2ekne, 3e je bude p2echod k.spole"enské a.p2írod-
ní rovnováze stát dost pen0z? Ve vzduchu visí otázka nej-
vy!!í d4le3itosti: jaké "ásti blahobytu se má moderní kon-
zumní spole"nost vzdát ve prosp0ch hodnot, o.kter+ch se 
mluví jen v.knihách a.v.kostelích?

Extrovertní "inorodost bílé rasy zavlekla lidstvo celkem 
logicky a3 k.tomuto bodu. Vrozená touha zlep!ovat 3ivot-
ní prost2edí, hledat si lep!í místo na slunci, vede najednou 
k.zhor!ování 3ivotního prost2edí. Mo3ná v!ak existuje hra-
nice blahobytu, za kterou p2emíra v0cí zev!ední a.prázdnota 
du!e vzbudí hlad po lep!ích po3itcích. Jednou nebo dvakrát 
za m0síc se mi v.záchvatu optimismu zdá, 3e v.n0kter+ch 
evropsk+ch zemích bylo hranice u3 dosa3eno a.3e vítr se 
za"íná obracet. My k.takov+m zemím, bohu3el, nepat2íme.

O tom, jak se kdo má

Jeden m4j dávn+ p2ítel, kter+ vplul bez kolizí do nov+ch po-
m0r4 sedmdesát+ch let a.dosáhl postavení, o.jakém se v0t-
!inou mluví se závistí, pronesl v.rozhlase malé ned0lní ide-
ologické kázání. Vytkl v.n0m ve2ejnosti, 3e není up2ímná, 
kdy3 p2i ka3dém setkání odpovídá na formální otázku jak 
se máte? jen láte2ením, mávnutím ruky a.nau"en+mi v0ta-
mi, 3e to nestojí za nic, 3e to stojí za hovno, 3e ani se ne-
ptejte, 3e se to nedá vydr3et a.3e to bude stále hor!í. M4j 
úsp0!n+ p2ítel tvrdil, 3e lidé v.tomto ohledu l3ou a.3e kdy-
by byli k.sob0 dost up2ímní, museli by na otázku odpoví-
dat spokojen0 a.radostn0, 3e se mají dob2e, ba v+born0, 3e 
to bude po2ád lep!í, 3e se na!e strana a.vláda o.ná! blaho-
byt vzorn0 stará.

Pak jsem potkával známé, kte2í nad kázáním prskali ne-
v4lí, zu2ili a.nadávali. Prohla!ovali, 3e autorovi se to mlu-
ví, kdy3 se má ve svém postavení skute"n0 dob2e, ale 3e by 
zpíval jinou, kdyby byl na jejich míst0. Píkali, 3e jen slep+ 
m43e tvrdit, 3e se máme po2ád lépe, anebo "lov0k, kter+ je 
za takové 3vásty placen. Tohle mi 2íkali na potkání lid, kte2í 
se m0li skute"né dob2e, pokud to já mohu posoudit. Bylo mi 
dávného p2ítele líto, i.kdy3 p2i tro!e soudnosti mohl uhod-
nout dop2edu, 3e mu budou v!ichni nadávat za chválu po-
m0r4. Nu, v!ak se taky necht0l zavd0"it lidem na ulici.

Fakt je, 3e v.na!í krásné zemi nepotkáte "lov0ka, kter+ 
by vám na otázku, jak se má, odpov0d0l, 3e dob2e, spo"ítal 
rychle p2íjmy, vy"íslil cenu chalupy na venkov0, pochválil 
se nov+m autem a.neopomn0l dodat, 3e dostal své tri dcery 
jednu po druhé na vysokou !kolu. Na rozdíl od Anglosas4, 
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kte2í takovou otázku ignorují, opá"í stejnou otázkou a.p2e-
jdou k.v0ci, za"nou lidé v.1eskoslovensku nadávat, st03ovat 
si a.mluvit sprost0. Ráno v.obchod0 lidé nadávali, 3e není 
smetana a.3e je!t0 nep2ivezli chléb. Potom se roz"ilovali, 3e 
nejede dlouho autobus. Pak jsem potkal vysoce postavené-
ho mu3e, nebudu ho jmenovat, a.i.ten si st03oval na pom0-
ry. St03oval si mi dokonce i.vysl+chající orgán, na dlouhou 
a.nepravidelnou slu3bu, na spoustu práce, na nedostatek 
"asu pro soukrom+ 3ivot atd. Poznamenal, 3e nejlíp se mám 
já. To mi 2ekl pár t+dn4 potom, co jsem se vrátil z.v0zení.

Abych si ov02il tvrzení dávného p2ítele, ptám se, kudy 
chodím, jak se lidi mají. A.musím 2íci, 3e jsem u3 m0síce ne-
potkal nikoho, kdo by byl ochoten p2iznat, 3e se má dob2e. 
Sly!ím jen, jak se má dob2e jak+si chlapík, kter+ si otev2el 
autodílnu v.Torontu, a.jin+, kter+ prodává párky a.pivo p2i 
zápasech bundesligy v.N0mecku. Asi jen já 2íkám na potká-
ní, 3e se mám dob2e, proto3e je!t0 z2eteln0 cítím, 3e jsem 
se m0l u3 h42e.

Kdybych pokra"oval takto dál, mo3ná bych n0koho i.ro-
zesmál. Jen3e já nemám ten úmysl, blbinky, o.kter+ch tu 
pí!u, jsou nabaleny na úst2ední smysl celého lidského usi-
lování v.evropské civilizaci. V.politick+ch programech se 
toto jádro pudla popisuje vzne!en0ji a.v.projevech politik4 
je obaleno vzne!en+mi idejemi úsp0ch4, demokracie, spra-
vedlnosti atd. Dokonce i.u.nás, kde ani ku2e nem43e svo-
bodn0 pípnout, mluví politikové o.svobod0. V.podstat0 v!ak 
jde evropské civilizaci o.to, aby si lidé mohli na potkání vy-
kládat, jak se mají dob2e a.jak vzorn0 se o.n0 stará vláda. 
V!echny sliby vlád, v!echna opat2ení, volební hesla vládnou-
cích i.opozi"ních stran, usnesení nejvy!!ích orgán4 v.dik-
taturách, které 3ádnou opozici nesnesou, hore"ná "innost 
braintrust4, !táb4 poradc4 a.v4bec v!ech, kte2í p2istupují 

k.politice prakticky, jsou zam02eny na to, aby se lidé m0li 
stále lépe anebo aspoM ne h42e, proto3e pak by se mohli 
vzbou2it anebo vypov0d0t poslu!nost. Není t2eba dodávat, 
3e se p2i tom v!em myslí p2edev!ím na materiální stránku 
dobrého bydla. Sv0d"í o.tom statistiky, které py!n0 uvád0-
jí, kolik hodin nebo minut musí v.té které zemi d0lník pra-
covat, aby si koupil kilo masa, kilo r+3e, litr benzínu nebo 
deset deka kávy. Je!t0 jsem ne"etl statistiku, která by uvá-
d0la, kolik hodin musí "lov0k pracovat, aby si koupil jednu 
knihu. Dokud se hodiny práce pomalu sni3ují anebo aspoM 
stojí na míst0, má ka3d+ politik reálnou nad0ji na znovuzvo-
lení a.tady, ve v+chodní Evrop0, se nemusí bát aspoM toho, 
3e lidé nep2ijdou do májového pr4vodu. V!echno ostatní je 
v.evropské civilizaci a3 na druhém míst0.

Otev2en0 p2iznávám, 3e vzhledem k.historick+m zku!e-
nostem nepova3uji nízkou formulaci cíl4 evropské civiliza-
ce za velké ne!t0stí. Bylo by pokrytecké tvá2it se, 3e v0t!i-
n0 lidí jde o.n0co jiného ne3 mít se dob2e. Mít se dob2e je 
celkem slu!n+ programov+ cíl v!ední politiky, je to v.ka3-
dém p2ípad0 pro 3ivot na kontinent0 nejmén0 riskantní cíl. 
Podez2ení by m0la budit ka3dá vláda, která za"ne tvrdit, 3e 
cílem jejího úsilí je národní velikost, n0jak+ nov+ po2ádek, 
nov+ a.spravedliv+ 2ád, sh4ry nebo historicky ur"ené poslá-
ní v4"i jin+m národ4m, roz!í2ení n0jaké víry atd. Dnes je 
u3 dost dob2e vid0t, 3e politika, která sledovala tyto vzne-
!en0j!í cíle, zanechala za sebou spou!6. Po v!ech slavn+ch 
bojích do!lo k.dojemné konvergenci ideál4 a.d0dicové abs-
traktních p2edstav, nezatí3eni star+m idealismem, sm02u-
jí nezakryt0 k.jádru evropského usilování o.blahobyt. Bylo 
prolito tolik krve, 3e se stydíme p2iznat k.tomu, 3e by smy-
slem v!ech star+ch ob0tí m0l b+t spokojen+ tón, se kter+m 
oznamujeme ka3dému na potkání, 3e se máme dob2e, 3e si 
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za t2i hodiny práce vyd0láme na kilo vep2ového bez kostí.
V!echno ostatní, co p2im0je "lov0ka na ulici, aby nám 

rozja2en0 oznámil, 3e je !6asten, nezávisí na spole"ném ev-
ropském usilování, nezále3í to ani na vládách, ani na po-
litick+ch programech. Rozzá2enost krátk+ch chvil v.3ivot0 
nepochází v4bec z.velk+ch d0jin, ale ze stavu du!e. k.du!i 
se dostavuje !t0stí i.p2i hrsti r+3e i.p2i plném talí2i, !t0stí se 
nedá v.politickém programu naordinovat. Zku!enost stará 
jako sv0t. P2esto politikové, hlavn0 tady u.nás, s.oblibou za-
bezpe"ují !t0stí v!emu lidu, p2ipomínají nám neustále, 3e 
nám vybojovali !t0stí, "lov0k by 2ekl, 3e nám dodávají !t0s-
tí p2ímo do domu. Je z.toho na omdlení.

U3iju si dost spros6áren, kdy3 se vyptávám lidí, jak se jim 
da2í. 1eho bych se asi do"kal, kdybych se jich za"al vyptávat, 
jestli jsou !6astni? Mysleli by si, 3e se jich ptám na rodinn+ 
3ivot, na úsp0chy d0tí ve !kole, na v"erej!í zá3itek u.léka-
2e, kdy se ukázalo, 3e nádor není maligní. Otázka na !t0s-
tí se nevztahuje na stát, na stranu a.vládu, na spole"enské 
z2ízení a.na d0jinné poslání. To v!echno u3 pat2í do jiné-
ho druhu komunikace. Ideologové by u3 m0li p2estat mlu-
vit o.!t0stí, kdy3 není v.jejich moci.

Jinak je prosp0!né, 3e se prosazuje konvergence blahoby-
tu. Je to cíl dosa3iteln+ rozumn+mi, neideologick+mi pro-
st2edky. V.Evrop0, která se bude mít dob2e, zbude je!t0 dost 
místa pro jiná usilování. Nemusí jít hned o.!t0stí, to stejn0 
z4stane v3dy vyhrazeno mal+m d0jinám. Lidé by mohli po 
pravd0 2íci, 3e se mají dob2e, kdy3 mají co do hrnce. Lát by 
m0li na to, 3e je málo svobody, slu!nosti, lidskosti, bezpe-
"í a.tolerance, aby nebyli jen sytí ale i.veselej!í.

O velké zemi

Jako naivní jinoch jsem sly!el v.rádiu recitovat slavnou 
báseM Vít0zslava Nezvala Vyzvání na cestu. P2esn0 si pa-
matuji na rozechv0ní, které jsem poci6oval. Pozd0ji jsem 
mnohokrát prohla!oval, 3e p4sobení slova by se nem0lo 
p2eceMovat, 3e v.3ádném p2ípad0 básnické slovo nezved-
ne "lov0ka od plného talí2e. Bránil jsem se tímto tvrzením 
i.proti obvin0ním, 3e bych sv+mi slovy mohl n0koho po-
hnout k.nep2edlo3en+m "in4m. Tehdy to v!ak bylo jiné. Byl 
jsem nad Nezvalov+mi slovy u.vytr3ení a.slastn0 jsem se 
chv0l pod dotekem &meralovy dikce. P2edstava, 3e existuje 
zem0 blízko pólu, kde vládne mu3 s."elem sedláka, kde je 
práce pro v!echny, spravedlnost a.svoboda, 3e je zem0, kte-
rá lé"í v!echny smutky, kde jsou si lidé bratry a.3e to nejsou 
klamné mirá3e, m0 fascinovala. P2esn0 tak musí ta zem0 vy-
padat, 2íkal jsem si, není p2ece mo3né, aby básník lhal tak 
krásn0, a3 se du!e chv0je. Naslouchal jsem slavné básni asi 
tak v.dob0, kdy na Ukrajin0 nebylo co jíst, kdy mu3 s."elem 
sedláka chystal likvidaci dal!ích nep2átel lidu, kdy se Ivan 
Denisovi" pokorn0 stav0l do 2ady se svou miskou na polév-
ku a.kdy u3 bylo dávno rozhodnuto, 3e velká zem0 p2itáhne 
i.nás blízko k.pólu. U3 nevím p2esn0, jak se ver!e ukládaly 
v.mém v0domí vedle toho, co jsem za3il a.vid0l. BáseM p2eta-
hovala mou zku!enost duhovou blankou. Nev0d0l jsem asi, 
3e jsou dv0 zem0 blízko pólu, jedna, o.které se ani nesm0lo 
moc mluvit, a.druhá utopická, op0vaná básníky a.reprezen-
tovaná dívkou, která na první stránce OgoMku trhá orosená 
jablka v.mi"urinském sadu. Asi jsem velmi cht0l, aby uto-
pická zem0 byla skute"ná, p2esn0 taková jako v.Nezvalov0 
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básni, abych se t2eba mohl jednou sebrat a.dr3e za ruku 
n0jakou krásnou dívku do té zem0 odejít; kdy3 by mi bylo 
smutno. „A do té zem0 nav3dy…“

Asi jsem nebyl sám, kdo si takovou zemi p2ál mít na 
map0. Nezval ji vymyslel a.mnozí jiní mu p2i tom vydat-
n0 pomáhali, básníci, Llozofové, noviná2i a.t2eba i.oby"ej-
ní lidé, kte2í by se v.takové zemi cht0li dosyta najíst a.na-
trhat si jejích plod4. Ud0lali si ji z.nedostatku jin+ch ze 
Sov0tského svazu, zm0nili jej v.básních, reportá3ích a.o"i-
t+ch sv0dectvích v.zemi zaslíbenou. I.Arthur Koestler ji vi-
d0l takovou, jakou ji cht0l vid0t. T0ch pár stín4, které za-
hlédl André Gide, nestálo za 2e".

Kdy3 jsem si pozd0ji uv0domil, jak básníci lhali, popadl 
m0 na n0 vztek. Copak nebyli p2ím+mi viníky toho, 3e se na 
v0domí milion4 lidí ukládaly duhové blanky, p2í"iny mno-
ha pozd0j!ích ne!t0stí? Dnes se u3 tak nevztekám. Nebylo 
to asi po prvé a.ani naposled, kdy nejisté a.ohro3ené mys-
li mal+ch národ4 t0kaly po okolí, aby si na!ly oporu, silné 
dubisko, velkorysého ochránce, utopickou zemi, k.ní3 by 
mohly vzhlí3et s.nad0jí. Taková touha je u.mal+ch národ4 
zako2en0ná, p2ichází z.velk+ch d0jin, v.nich3 se cítí nejis-
t0 a.ohro3en0 jako vábni"ka, jako zp0v velkod0jinn+ch si-
rén. V.takov+ch mal+ch zemích, které se po2ád musí t2ást 
o.svou holou existenci, je lehké v02it, 3e existuje n0jaká ve-
liká, dokonalá zem0, která je v!em p2íkladem a.p2ed její3 
nezvratnou skute"ností kon"í v!echny diskuse. Jaké uleh-
"ení p2i hledání lep!ího místa na slunci! Sta"í napodobit 
velk+ p2íklad a.krá"et v.jeho stopách! Proto3e velké zem0 
tohoto typu nikdy nebyly, nejsou a.nebudou, za"ali je bás-
níci vym+!let. Nezval odvedl p2i tomto úkonu básnick+ v+-
kon, p2ed kter+m se po2ád je!t0 skláním, po2ád si pamatu-
ji slast z.nádherné l3i.

Malé zem0 jsou ve skute"nosti mnohem lep!í ne3 velké. 
Je spousta mal+ch zemí, o.kter+ch sly!íme jen dobré. Co 
!patného m43eme 2íci o.Dánsku, Holandsku, &védsku nebo 
Novém Zélandu? Pro utopické t2e!t0ní se v!ak malé zem0 
nehodí, malé národy se vinou jen k.velk+m zemím, které se 
lesknou vábiv+mi odznaky moci, armádami, loQstvem, le-
tectvem. D0jiny 1eskoslovenska jsou názorn+m p2íkladem 
takového vinutí se. P2ed válkou hrály úlohu velk+ch brat-
r4 Anglie a.Francie. Nebyly to také skute"né zem0, jako zá-
!tita mohly fungovat jen v.utopickém provedení, jejich po-
doba byla v+sledkem wishful thinking. 1apek nebyl 3ádn+ 
Nezval, p2esto popsal Anglii tak, 3e se do ní musel ka3d+ 
zamilovat. Dosud m0 hluboce dojímá, kdy3 "tu v.pam0tech 
star!í generace o.zklamání a.nep2í"etné lítosti, kdy3 se po 
Mnichovu vyno2ily tyto zem0 z.utopické st2íb2enky a.uká-
zaly se takové, jaké skute"n0 byly. Neudivuje m0, 3e se pak 
na!li lidé, kte2í p2evedli touhu po zá!tit0 na jinou velkou 
zemi, na N0mecko. Je!t0 !t0stí, 3e nacisté nem0li zájem vy-
stupovat v4"i mal+m zemím jako utopick+ idol a.dali hned 
ka3dému národu na v0domí, 3e je mén0cenn+ a.3e ho po-
t2ebují jen na práci.

Nejdéle se na v+sluní udr3ela neskute"ná velká zem0 na 
v+chod0. Její podoba byla malonárodní mentalitou vy!lech-
t0ná tak, 3e m0la se skute"ností spole"nou snad jen zem0-
pisnou polohu blízko pólu. Sov0tská propaganda k.této re-
tu!i vydatn0 pomáhala, proto3e m0la zájem na tom, aby 
Sov0tsk+ svaz vystupoval v.roli nezi!tného ochránce a.zá-
ruky !6astné budoucnosti mal+ch národ4. Pro zna"nou "ást 
národa vystoupil Sov0tsk+ svaz z.utopického zam3ení a3 po 
zá3itku ze srpna %'5(.

Je zvlá!tní, 3e Amerika nikdy tuto sv4dnou roli v.plném 
v+znamu nehrála. Nepamatuji se na 3ádnou báseM, která 
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by m0 sugestivn0 zvala do Ameriky. Pro intelektuály byly 
Spojené státy v3dy p2íli! zaujaté samy sebou, nev0novaly 
se propagand0 sv+ch p2edností, nesout03ily s.jin+mi zem0-
mi o.p2ízeM mal+ch národ4. Ameri"tí vzd0lanci byli zau-
jati sebekriti"ností a.hlasit0 vyk2ikovali svá hrozná zji!t0-
ní do celého sv0ta. To nejhor!í jsem o.Americe "etl v3dy od 
Ameri"an4 sam+ch. Amerika si v3dy sama otrhávala uto-
pické t2ásn0. Jen jednou m0ly Spojené státy blízko k.úlo-
ze velké utopické zem0, v.dob0 Kennedyho prezidentování. 
Nic nevadilo, 3e vedla válku ve Vietnamu a.3e sv0t pozoro-
val zblízka zápas o.rasovou integraci. Obdiv k.Americe se 
!í2il iracionáln0 a.já jsem vídával d0v"ata s.Kennedyho ob-
rázkem na 2etízku a.vojáky, kte2í m0li jeho fotograLi zalo-
3enou ve vojensk+ch kní3kách. I.na!e rutinní protiamerická 
propaganda byla jakoby ochromena. 1lov0k si bezd0ky kla-
de otázku, jak by vypadal sv0t, kdyby se ten blázen v.Dallasu 
netreLl.

Velk+m zemím, p2edev!ím Sov0tskému svazu, se poda2ilo 
neoby"ejn0 úsp0!n0 vylé"it mysl mal+ch národ4 z.nemoci, 
která se jich tak dlouho dr3ela. St2ízlivé zdraví je v.ka3dém 
p2ípad0 lep!í ne3 staré halucinace. U.mal+ch národ4 se stá-
le "ast0ji setkáváme spí!e s.touhou po p2íbuzenství s.mal+-
mi zem0mi, které si rozhodností sv+ch postoj4 uchovaly ne-
závislost a.svobodu. I.kdy3, marná sláva, na oslavu mal+ch 
zemí se asi nebudou psát básn0. P2esto, 3e by si to zaslou-
3ily více ne3 velké zem0 s.armádami, loQstvem a.letectvem.

Jak to m0ly snadné ty velké zem0, 2íkám si n0kdy, a.jak 
lehkomysln0 promrhaly naivní p2íchylnost mal+ch náro-
d4! Jak+ by to byl svátek, kdyby se najednou ze stínu vel-
mocenského sobectví vyno2ila veliká zem0, která by se ke 
v!em ostatním chovala laskav0, s.pochopením a.ostra3itos-
tí, aby proboha neurazila n0"í cit, s.velkorysostí omlouvající 

chyby, která by bd0la nad bezpe"ností mal+ch národ4 a.byla 
p2ipravena v3dy p2isko"it na pomoc p2i 3iveln+ch katastro-
fách! Za takovou zemí by se táhl chvost nad0jí, kter+m "as-
to podlehnou i.ti nejskepti"t0j!í. Takovou zemi v!ak nevid0-
ti. Mo3ná na tuto roli "eká v.kosmu civilizace star!í o.tisíce 
let, která u3 zapomn0la na sobectví, p+chu a.pohrdání bez-
mocn+mi národy.
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O skv0lé práci politik4

Mladá generace m0 poslouchá nev02ícn0, kdy3 vypravuju 
o.tom, jak slibn0 se mi jevil sv0t po velké válce. Doslova 
jsem se t0!il na velkolepou éru, ve které budu 3ít. V!ichni 
dosp0lí nás uji!6ovali, 3e nám vbrzku za2ídí sv0t tak, 3e se 
na nás !t0stí bude jen hrnout. V.2e"ech dosp0l+ch o.skv0lé 
budoucnosti jsem se domníval sly!et i.trochu lítosti. Tolik 
se ob0tovali a.nebudou mít p2ece jenom tolik radosti, co 
my. S.tímto pocitem se dalo snést i.neustálé mentorování, 
se kter+m nám své ob0ti strkali pod nos.

Usoudil jsem, 3e jsem se narodil ve správn+ "as, 3e jsem 
m0l !t0stí, 3e jsem p2e3il válku, kdy3 tolik lidí ji nep2e-
3ilo. P2ipadalo mi, 3e válka p2etavila sv0t v.jakousi záro-
de"nou hmotu, ze které se teQ uhn0te n0co úpln0 jiného, 
spolehlivého, proto3e v!ichni se pou"ili na sto let dop2e-
du. Skoro ka3d+ 2e"nil o.socialismu, o.vybudování nového 
sv0ta míru a.prosperity. Pokud se pamatuji, proti socialis-
mu nebylo námitek, opatrné v+hrady mi p2ipadaly sm0!-
né. V!ude v.Evrop0 znárodMovali pr4mysl, m0l jsem dojem, 
3e Roosevelt zavedl socialismus i.v.Americe. 1etl jsem v.té 
dob0 Steinbeckovy Hrozny hn0vu, vid0l jsem, 3e Ameri"ané 
se také pou"ili, 3e po staru se 3ít nedá. Bylo úpln0 z2ejmé, 
3e v.Evrop0 vzniknou p2átelské pom0ry a.za pár let si bude-
me jezdit, kam se nám zachce. Vypadalo to, 3e na zlep!ení 
pom0r4 budou hlavn0 spolupracovat Rusové a.Ameri"ané. 
Nebyl jsem o.tom na pochybách, proto3e jsem vid0l v.kin0 
v!echny díly amerického Llmu Za" jsme bojovali. V!ichni 
byli prima. Churchill byl dobr+, Tito byl dobr+ a.Stalin byl ze 
v!ech nejlep!í. Bene! byl dobr+ a.Gottwald byl dobr+. Skoro 

nikomu se nenadávalo, jen N0mc4m. Zdálo se mi, 3e sv0t 
vzali do rukou politikové, kte2í to v!ichni myslí se mnou 
dob2e. Vít0zné národy byly skv0lé. Nap2íklad Angli"ané, 
kte2í svedli hrdinskou leteckou bitvu nad Lond+nem. Kdy3 
se jim vdávala královna, byly v!ude vystaveny její fotogra-
Le. Francouzi byli dob2í, &védové byli dob2í, Raku!ané byli 
dob2í, proto3e je porazili v.hokeji. &v+ca2i byli fantasti"tí, 
po celou válku byla u.nich k.dostání "okoláda. N0mci se po-
u"ili a.budou nakonec také dob2í. Bylo snadné mít rád Rusy. 
P2i!li k.nám do sklepa, zpocení, !pinaví a.zablácení a.k2i"e-
li, 3e jsme svobodni, smáli se, pili a.ovázali p2ed m+ma o"i-
ma ran0ného n0meckého vojáka. Sv0t se projevoval z.té nej-
lep!í stránky a.lidé také, p2ísahali, 3e se u3 nesmí opakovat 
temné stránky nedávn+ch d0jin. Ve v!ech Llmov+ch t+dení-
cích pracovali lidé jako strhaní, odklízeli rumi!t0 a.podáva-
li si cihly z.ruky do ruky. A.k.tomu v!emu hrál Glen Miller 
ustavi"n0 báje"né !lágry. P2ítomnost byla skv0lá, budouc-
nost mohla b+t jen je!t0 skv0lej!í!

Jako vále"nému sirotkovi mi v!ude strkali n0jakou pod-
poru, mohl jsem chodit do sytosti do kina a.mohl jsem si 
koupit zmrzlinu. V02ilo se, 3e Stalin najde n0jak+ zp4sob, 
jak nejrychleji vybudovat komunismus, 2ekn0me tak do de-
síti let. Ve vysoko!kolské menze jsem dostal bez problém4 
dva nebo t2i ob0dy, na stolech bylo tolik chleba, 3e si ho 
ka3d+ mohl vzít, kolik cht0l, chléb byl u3 zadarmo. Nové 
sbírky ver!4 stály dvacet korun ve staré m0n0. Píkalo se, 3e 
práv0 1eskoslovensko, jako vysp0lá zem0, bude v!em p2í-
kladem v.budování socialismu. To bylo slibné, hrozn0 rád 
bych byl hrd+ na svou zemi, která se tak zbab0le poddala 
Hitlerovi. Tak3e jsem se nejenom narodil ve správn+ "as, 
ale i.ve správné zemi, která vlastní cestou dosp0je ke spra-
vedlivému a.demokratickému sociálnímu 2ádu.
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Iluze a.plané nad0je se dr3í "lov0ka jako klí!6ata, ale pro-
ti spojenému úsilí politik4 nemají 3ádnou !anci. Nechci 
jim 3ádn+m pau!alizováním k2ivdit, ale na velké nad0-
ji, která ovládala povále"né ovzdu!í, zapracovali spolehli-
v0, s.tupostí, krátkozrakostí, s.bezecností, s.mocichtivos-
tí a.mraven"í pílí zlikvidovali naivní povále"n+ idealismus 
v.historicky krátkém "ase. Skv0l+ Gottwald s.lulkou v.ústech 
zvít0zil deLnitivn0. Av!ak hle, pora3ené neobjal a.nepot2ásl 
jim rukou, za"al je vra3dit a.posílat do lágr4. Kdo se znelí-
bil, byl obvin0n z.nep2átelství a.popraven. Skv0l+ Tito se stal 
krvav+m psem. Skv0lí Ameri"ané poslali na na!e brambo2i-
!t0 mandelinku. Skv0l+ Winston Churchill se stal vále"n+m 
!tvá"em. Hrdinsk+ Kim se pohnul na jih a.byla z.toho válka. 
Skv0l+ a.moudr+ Stalin se za"al zab+vat otázkami jazykov0-
dy a.odhalil spiknutí 3idovsk+ch doktor4. Právník, kter+ se 
stal generálem, na2ídil, aby d4stojníci nosili st2íbrné epole-
ty. Bylo jasné, 3e 1eskoslovensko se u3 nestane p2íkladem 
Evropy. Politikové za"ali lhát tak bezosty!n0, 3e to vypada-
lo, jako by se na to cel+ 3ivot p2ipravovali. A3 se za"ali lidé 
ptát, komu mají vlastn0 v02it, kdy3 nedostali kloudnou od-
pov0Q, rozhodli se, 3e nebudou v02it nikomu. Za pouh+ch 
p0t let zm0nili politikové v!echno tak, 3e jsem si p2estal 
myslet, 3e jsem se narodil ve správn+ "as a.ve správné zemi. 
N0kte2í politikové sice um2eli, ale na jejich místa nastou-
pili stejní anebo je!t0 hor!í, tvá2ili se tak, jako by za to ne-
mohli, ale neustále zhor!ovali stav sv0ta.

Dnes mi u3 ani nep2ipadá mo3né, 3e jsem za3il dobu, kdy 
byly v!echny národy nádherné a.politikové skv0lí. Nebudu 
vypo"ítávat, kolik m0li politikové !ancí a.kolik jich promar-
nili. Kdyby ve v0ku nad0je n0kdo 2ekl, 3e to dopadne tak-
to, nebyli bychom mu v02ili. Na zma2ení nad0jí v!ichni po-
litikové vzorn0 spolupracovali, na!lo se jen n0kolik málo 

naru!itel4 a.i.ti byli zesm0!n0ni.
P2esto jsem neustále sv0dkem toho, jak si politikové po-

chvalují své dílo. T0!í se nahlas z.toho, jak dob2e v!echno 
vedli, je!t0 po2ád nebyla t2etí sv0tová válka a.nebyli jsme vy-
hlazeni, slibované sbrat2ení se nekonalo, máme v!ak men-
!í po zuby ozbrojená bratrstva, která se mohou vaporizo-
vat stisknutím tla"ítka. Je to podivné uspokojení, kdy3 si 
pomyslím, jak+ nádhern+ sv0t nám dosp0lí kdysi slibovali.

Jisté je, 3e z.velk+ch nad0jí mého mládí nez4stalo ne3 
pár st2ep4, není v!ak tak úpln0 jisté, zda je mo3né svrhnout 
v!echnu vinu za to na politiky. Je mo3né, 3e by velké d0ji-
ny sledovaly samy od sebe n0jak+ !patn+ cíl a.politikové jim 
v.tom jen poslu!n0 slou3ili? Nebo na tom v!em nesou vinu 
lidé uzav2eni ve sv+ch mal+ch d0jinách a.bezstarostn0 po-
nechávající 2e!ení velk+ch v0cí sv+m nejhor!ím zástupc4m? 
N0kdo na tom musí mít vinu, v3dy6 to bylo po válce v!ech-
no tak krásn0 vymy!leno!

Neumím se rozhodnout, zda to bylo pro m0 dobré nebo 
!patné, 3e jsem se po n0kolik let t0!il na budoucnost. V.sle-
pé d4v02e v.tuto budoucnost jsem n0kolikrát nalet0l na pod-
vody. Jen3e nová generace, která prohla!uje No future!, to 
také nemá lehké. Jisté snad jen je, 3e tak snadno u3 poli-
tik4m nenaletí na n0jak+ kolosální podvod s.budoucností. 
Jsme jim se sv+m naivním mládím pro smích, jak jsem se 
o.tom n0kolikrát p2esv0d"il. Ani tajn0 si u3 nikdo z.nich ne-
2íká, 3e se narodil ve správném "ase a.tím mén0 ve správ-
né zemi. A.p2ímo absurdní je p2edstava, 3e by se jim n0jak+ 
politick+ p2edstavitel zdál skv0l+, neznají ani jejich jména.
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O stavu sv0ta

Mu3 po padesátce, kter+ má za sebou 3ivotopis velmi po-
dobn+ 3ivotopisu zem0, v.ní3 3ijeme, hlavn0 proto, 3e se 
zajímal v3dy o.její stav i.o.stav sv0ta, místo aby to v!ech-
no p2enechal jin+m, oznámil sobotu dopoledne své rodin0, 
3e pojedou na kolech na v+let. Mu3 má kolo s.p2ehazova"-
kou, 3ena má skládací kolo, star!í dcera má kolo, které mu3 
umn0 p2istav0l k.rámu nalezenému na smeti!ti, mlad!í dce-
ra má d0tské kolo, proto3e je jí teprve osm let. Se2azení pe-
lotonu je velmi d4le3ité. První pojede star!í dcera, proto3e 
je jist0j!í na stroji ne3 matka, která pojede druhá. Pak poje-
de mlad!í dcera a.peloton uzav2e mu3 po padesátce, proto-
3e je nejjist0j!í, jezdil na kole dost dlouho dvacet kilometr4 
do práce. Jednou vp2edu, jednou vzadu pob03í "erná fenka.

D0ti jsou na takovém v+let0 jenom !6astné. V.matce se 
st2ídá radost se stavy úzkosti, proto3e by mohla jedna nebo 
druhá dcera spadnout, mohla by spadnout i.ona sama, nebo 
by fenku mohlo p2ejet auto. Mu3 nemá 3ádné stavy úzkosti, 
soudí, 3e jízda na kole je bezpe"n0j!í, ne3 v!echny ostatní 
zp4soby dopravy, 3e d0ti se vyznají v.jízd0 stejn0 dob2e jako 
dosp0lí a.3e i.pes má svou hlavu a.nevletí pod auto, kdy3 ví, 
3e by ho mohlo zabít. Tito lidé dojedou v.uvedeném po2a-
dí za m0sto, kde je je!t0 dost zelen+ch strom4, louka a.po-
tok. Tam si pak hrají. Na zpáte"ní cest0 sjede 3ena p2i chvil-
kové nepozornosti z.p0!iny a.z2ítí se do jezera. Natlu"e si 
v!ak jen svalstvo a.od2e klouby na rukou. Teprve teQ je !6ast-
na, proto3e daM za takov+ v+let odvedla ona, d0ti nespad-
ly a.fence se také nic nestalo. Pád vnesl do pokojného v+le-
tu trochu dobrodru3né p2íchuti a.to nikdy neza!kodí. 1as 

v+letu se vyda2il, m43e b+t vyjmut z.plynutí v!edního 3ivo-
ta a.zaznamenán v.pam0ti.

Já jsem v.té dob0 sed0l doma a.n0co jsem psal. Ob"as 
jsem poslouchal zprávy o.d0ní kolem. V.pr4b0hu dne se 
stav sv0ta neustále zhor!oval. V.Libanonu se op0t strhla p2e-
st2elka mezi dr4zsk+mi a.k2es6ansk+mi milicemi. V.Pa2í3i 
vybuchla bomba, polo3ili ji Arméni, aby se nezapomn0lo 
na velké vra3d0ní, kterého se dopustili Turci p2ed sedm-
desáti lety. N0jací kluci unesli letadlo se sto t2iceti ruko-
jmími, jde jim o.n0co politického, ale zatím se neví o.co. 
V.jedné jihoamerické zemi, u3 jsem zapomn0l v.které, byl 
objeven masov+ hrob. V.Indii zaúto"ilo vojsko na chrám 
Sikh4. V.Evrop0 byly rozmíst0ny dal!í rakety s.jadernou ná-
lo3í, ur"it0 byly rozmíst0ny je!t0 i.jiné rakety, ale nedostalo 
se to na ve2ejnost. Na!e vláda poslala blahop2ejn+ telegram 
jiné vlád0. Zase zav2eli jednoho kamaráda, krátce po tom, 
co ho pustili. Jak+si chlapík mi p0t minut v.rádiu vysv0tlo-
val, jak m0l na2ízeno, 3e americk+ prezident je blízek !ílen-
ství. V.západním N0mecku se prudce zvy!uje nezam0stna-
nost u"itel4. Ani si p2i té zpráv0 nevzpomenu, 3e jsem také 
nezam0stnan+ u"itel.

Za celou sobotu jsem nezaslechl ani jednu dobrou zprá-
vu. BuQ je stav sv0ta skute"n0 tak !patn+, anebo se v!echny 
agentury dohodly, 3e budou p2iná!et jen zprávy !patné. Ze 
zku!enosti v!ak soudím, 3e se ke mn0 dostala jen desetina 
!patn+ch zpráv. Dá se s.jistotou p2edpokládat, 3e se toho 
dne politikové tajn0 dohodli na mnoha jin+ch zhor!eních 
sv0ta, vojáci ve v!í tajnosti vypracovali dal!í variantu doko-
nalého zabití mnoha milion4 lidí, tajn0 byly rovn03 zabity 
a.umu"eny desítky lidí. Nemluv0 ani o.tom, kolik jich ze-
m2elo hladem. Do mo2e vyteklo nekontrolovatelné mno3-
ství !píny a.ubylo nekontrolovatelné mno3ství lesní zelen0. 
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Je vlastn0 dob2e, 3e nevychází najevo úpln0 v!echno, sobo-
ta by nestála pak v4bec za nic.

Abych si po takovém dni zlep!il náladu, zajdu ve"er na 
náv!t0vu k.mu3i, kter+ dal p2ednost v+letu na kole p2ed sta-
rostmi o.stav sv0ta. Dozvím se, jak bylo na v+let0. V!echny 
zprávy z.jeho dne jsou dobré, veselé a.napln0né radostí. 
Dokonce i.zpráva o.pádu do jezera se p2edkládá jako dobrá 
zpráva, jako veselá, komická a.dob2e kon"ící událost. Sv0t 
se jeví op0t jako báje"né místo pro 3ivot, zem0 je po2ád p2í-
jemn0 uzp4sobená pro v+lety, proto3e má je!t0 lesy, louky 
a.potoky. Na smeti!ti lze najít skoro nov+ rám kola. Jen3e 
uplyne sotva p4lhodinka dobr+ch zpráv a.my se pono2íme 
do diskuse o.stavu zem0, ve které 3ijeme, a.o.stavu sv0ta. Je 
to zakázáno a.n0kdy se nás vyptávají, pro" to d0láme, kdy3 
stejn0 nic nezm0níme a.je!t0 si tím !kodíme.

Je to otázka p2ípadná a.t+ká se naprosté v0t!iny lidstva. 
Mnozí, ti rozumn0j!í a.prakti"t0j!í, vyvodili ze zbyte"nosti 
takov+ch diskusí pou"ení a.p2enechávají starost o.stav sv0-
ta profesionál4m, kte2í se tím 3iví, politik4m, vojensk+m 
hodnostá24m, uchvatitel4m moci, chuntám, terorist4m, ná-
hodn0 vybran+m lidem, manipulátor4m ve2ejného mín0ní, 
vynálezc4m ú"inn+ch jed4 a.jadern+m fyzik4m. Nemáme 
v.rukou nic, "ím bychom mohli stav sv0ta ovlivnit, nemá-
me krom0 v+zev k.slu!nosti, rozumu a.toleranci ani 3ád-
n+ recept systémového charakteru, pro kter+ by se mohla 
nadchnout n0jaká pouli"ní demonstrace. A.p2esto si kazí-
me ve"er tím, 3e se probíráme !patn+mi zprávami a.hledá-
me v.nich zrnka nad0je. Bylo by rozumn0j!í mluvit o.chuti 
vína nebo o.nemocech, které stejn0 obcházejí ka3d+ lidsk+ 
osud. Jsme nevd0"ni k.prosté skute"nosti, 3e po drát0 ze zá-
suvky spolehliv0 proudí elekt2ina a.rozsv0cuje lampu se 3lu-
t+m stínidlem, a.k.tém02 jisté nad0ji, 3e zítra p4jdou je!t0 

d0ti do !koly. Je mo3né, 3e bychom si jen tak hráli? Pro po-
t0chu z.n0jaké trefné my!lenky, která vystihne dan+ stav 
a.jeho tendenci?

V3dy6 to 3ádné velké pot0!ení není, kdy3 po vybran+ch 
zku!enostech a.p2e"ten+ch knihách víme více mén0 p2es-
n0, které kroky ve správ0 zem0 a.správ0 sv0ta vedou ke !pat-
n+m konc4m a.nemáme tu nejmen!í mo3nost takov+m kro-
k4m zabránit. Je to jako sed0t na skalisku a.p2ihlí3et p2ílivu, 
o.kterém víme z.tisícileté zku!enosti, 3e na svém vrcholu se 
p2es skalisko v3dy p2eleje. Z2ejm0 jen rozmno3ujeme 2ady 
po!etilc4, kte2í si stejn+m zp4sobem kazili ve"er p2ed tisí-
cem a.t2emi tisíci let, ba je!t0 i.p2edv"erem a.v"era. Út0chou 
je jedin0 to, 3e takoví lidé byli a.jsou a.vytvá2ejí na povr-
chu planety 2ídké pletivo, které sice není schopno zabránit 
zhor!ování sv0ta, ale je schopno zachránit vás p2ed zoufa-
lou my!lenkou, 3e trpíte n0jakou nemocí, která je v.na!ich 
kon"inách tak vzácná jako "erné ne!tovice.

A tak si v.takov+ ve"er s.mu3em, kter+ strávil sobotu na 
kole, s.jeho 3enou a.t2eba je!t0 s.jin+mi p2áteli, sd0lujeme 
nad stolem, kdo z.nás n0co p0kného "etl nebo sly!el, a.t0-
!íme se z.toho, 3e nejsme sami se sv+m smutkem nad !pat-
n+mi zprávami. Zji!6ujeme, 3e se nám líbí my!lenky n0jaké-
ho MaQara nebo Srba, a.to je jediná dobrá zpráva, která má 
p4vod ve sv0t0 a.ne v.na!em soukromí. Vzpomeneme si je!-
t0 i.na jiné lidi, jejich3 my!lenky nás pot0!ili a.kte2í nema-
jí 3ádné funkce, ale chválabohu ob+vají s.námi tuté3 plane-
tu. Já si neve2ejn0 a.jist0 i.naivn0 2íkám, 3e by 2ídké pletivo 
lidí spole"n+ch my!lenek mohlo jednou zesílit a.spolup4so-
bit na zlep!ování zpráv o.stavu sv0ta. Pro jistotu si v!ak p2í-
!tí sobotu vyp4j"ím kolo a.pojedu a3 za m0sto, kde je je!t0 
dost zelen+ch strom4, louka a.potok, abych mohl pak den 
vyjmout z.plynutí v!edního 3ivota a.zaznamenat v.pam0ti.
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O systémech

P2ed sto lety by nám asi nikdo nerozum0l, kdybychom se 
vyptávali lidí, v. jakém 3ijí systému a. jak+ 2ád u.nich pa-
nuje. Sociáln0 se cítilo nejz2eteln0ji nejbli3!í okolí, souse-
dé, obec a.okresní ú2ady, av!ak stát a.císa2 pán ve Vídni, to 
bylo v!echno nesmírn0 daleko. Existovaly rozdíly v.sociál-
ní organizaci evropsk+ch národ4, byly monarchie a.repub-
liky, neexistovala v!ak dne!ní systémová m02ítka a.systé-
mová posedlost.

Nepochybn0 p2isp0l k. systémovému nazírání hlavn0 
vznik sov0tského z2ízení, které se manifesta"n0 hlásilo 
k.systémové odli!nosti. Ne men!í úlohu hrálo ale to, 3e se 
do v!ední politické praxe dostaly pojmy ze sociálních dok-
trín devatenáctého a.za"átku na!eho století, z.ekonomic-
k+ch teorií, ze sociologick+ch popis4 atd. Postupn0 se pro-
sadila obecná p2edstava, 3e národy vlastn0 vytvá2ejí jakési 
technologické celky, které fungují lépe nebo h42e podle sys-
tému, kter+m jsou 2ízeny. I.kybernetické my!lení p2isp0lo 
k.tomu, 3e hlavním charakteristick+m znakem národ4 jsou 
systémy, ve kter+ch 3ijí. Do!lo to tak daleko, 3e ani jednot-
livec se ze systému nevyvle"e, ka3d+ je systémem ocejcho-
ván a.systémy samy se u3 postarají o.to, aby si poddaní byli 
v0domi p2íslu!nosti ke svému systému.

U nás t2eba se okam3it0 pozná, kdo je rodem z.domá-
cího systému a.kdo p2i!el jen na náv!t0vu ze systém4 ci-
zích. Pozná se to nejen podle auta a.oble"ení. Je to k.neví2e, 
ale já to poznám u3 podle tvá2e, máme rozdílné systémo-
vé ksichty. P2esné znaky odli!ení bych v!ak nemohl popsat. 
Systémové odli!nosti, patrné p2ímo na lidsk+ch bytostech, 

jsou z2ejm0 d4sledkem drobné práce, kterou odvedli strá3-
cové systémové "istoty. Víme, jak to chodí, ná! systém 
okam3it0 reaguje na cizí t0leso, tak jako organismus na 
transplantovanou tkáM. Nutí buMky z.jin+ch systém4 po-
vinn0 m0nit peníze, po"ítá jim drá3e pokoje v.hotelu, sle-
duje jejich styky, nabízí vybrané zábavy a.sna3í se na nich 
co nejvíce trhnout. Své vlastní buMky vysílá do cizích sys-
tém4 také s.neklamn+m ozna"ením, hlavn0 se znaky chu-
doby a.mén0cennosti. B+t vyslancem systémov+ch znak4 
je tak obtí3né, 3e nakonec je ka3d+ rád, kdy3 je zase doma, 
ve svém systému. Práv0 tohle se tím mo3ná sleduje. Kdy3 
jsem párkrát pobyl v.cizím systému, v3dy jsem si nakonec 
oddechl po návratu do svého systému, kde jsem v0d0l p2es-
n0, jak co nefunguje.

K oblib0 systém4 p2isp0ly i.v0dy, hlavn0 ty, které se moh-
ly chlubit nepopirateln+mi úsp0chy. Nikdo nemohl nic na-
mítat proti jejich metodice, proto3e na základ0 jejich v+-
sledk4 se zkonstruovaly skv0lé stroje, postavily se mosty 
a.pr4plavy, v0dy vymyslely um0lá hnojiva a.nové léky. TreLly 
se s.lidskou posádkou na M0síc a.jsou schopny p2esn0 spo-
"ítat, na kolik stupM4 klesne teplota na zem0kouli po ato-
mové válce. Proti systematickému postupu ve v0dách vypa-
dalo tradi"ní t03kopádné 2ízení spole"nosti jako amatérská 
3aba2ina. Marx je!t0 nev0d0l nic o.raketách a.televizi, ale 
chopil se ú"inn0 p2edstavy, 3e lidskou spole"nost by bylo 
mo3né 2ídit na v0deckém základ0, t2eba jako procesy kva!e-
ní nebo provoz na dráze. Tato my!lenka se zalíbila celé 2ad0 
teoretik4 a.nez4stala omezená jen na socialistické a.komu-
nistické hnutí. FilozoLcká koncepce p2írody jako mrtvého 
materiálu, s.kter+m lze ú"elov0 nakládat podle v0deck+ch 
poznatk4, se poznenáhlu p2enesla i. na lidskou spole"-
nost. Jestli3e je nete"ná hmota v.rámci p2írodních zákon4 
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tak poslu!ná v.systematické manipulaci, pro" by nemohla 
b+t stejn0 poslu!ná i.spole"nost, aspoM jako ocho"ené po-
kusné zví2e? Tato my!lenka se zalíbila in3en+r4m totalit-
ní moci a.slavili s.ní i.úsp0chy. V!echny armády sv0ta pra-
cují jako systém, továrny s.tisíci d0lníky pracují také jako 
systém, státní aparáty pracují jako systém, pro" by nemohl 
cel+ stát pracovat jako systém? Kter+ politik by necht0l stát 
v."ele spole"nosti, která se chová jako fungující systém, bez 
rozbroj4, bez diskusí, bez st2ídání vlád, bez svéhlav+ch po-
stoj4 men!in, které si po2ád vym+!lejí n0jaké námitky a.tak 
naru!ují chod systému? Revoluce, které zametly st4l a.zni-
"ily tradice sociálního 3ivota, které se vytvá2ely po staletí, 
stály hlavn0 p2ed sv4dnou my!lenkou vytvo2it na troskách 
spole"nosti p2ehledn+ v0deck+ systém, kter+ by pracoval se 
zárukou. Jen3e takov+ systém ve spole"nosti nem43e mít 
jin+ ne3 byrokratick+ charakter a.v.n0m kon"í pak v0da, vy-
nalézavost, p2ehlednost i.záruky. N0kdy si uva3uji o.tom, 
zda by t2eba jin+ v4dce na míst0 J. V. Stalina nepodlehl té3 
sv4dnosti my!lenky na in3en+rské 2ízení spole"nosti.

Kdy3 u3 byl jednou systém vytvo2en a.nefunguje tak jak 
by m0l, nep2ipustí jinou opravnou akci ne3 op0t systémo-
vou. Nastupují opravá2i se zajímav+mi my!lenkami na zdo-
konalení chodu stroje. Chyba v!ak není skryta v.jednotli-
v+ch agregátech systému, ale v. samotném systémovém 
uva3ování. Trvalo mi p2itom dost dlouho, ne3 jsem na to 
p2i!el. Ze za"átku jsem systémové my!lení p2ijímal jak p2í-
kaz doby, v0da je v.tomto století jediná karta, na kterou 
si "lov0k m43e bez rizika p2isadit. Kdy3 se ve spole"nosti 
v!echno rozumn0 a.systémov0 uspo2ádá, t2eba tak jako v.to-
várn0 na kuli"ková lo3iska, bude lidské spole"enství v+bor-
n0 fungovat bez ohledu na to, jací lidé ho budou vytvá2et, 
systém u3 kole"ka bezbolestn0 donutí, aby se to"ila p0kn0 

v.souladu s.ú"elem blahobytu, míru a.spravedlnosti, pro kte-
ré byl systém vymy!len. Kdy3 se ukázalo, 3e systém k.tako-
vému ú"elu nefunguje, 3e se zadrhává, odkládá mír, blaho-
byt a.spravedlnost na lep!í "asy, uv02il jsem s.mnoha jin+mi, 
3e v.základech systému jsou chyby a.ty 3e je t2eba systémov0 
opravit. V!ichni reformáto2i !edesát+ch let, jak si je pamatu-
ji, byli n0co jako systémoví in3en+2i. Vychytávali v.systému 
mouchy. Sv0d"í to o.tom, jak bylo systémové my!lení zako-
2en0no. Dnes, po "ty2iceti letech, u3 v!ichni známe systém 
tak dokonale jak motor vozu, se kter+m jsme najeli sto tisíc 
kilometr4. O.opravách systému se patnáct let nesmí mluvit. 
Systém b03í nadále setrva"ností a.vykazuje stále stejné, no-
toricky známé a.stokrát popsané poruchy. Nechu6 k.oprav0 
systému je v!eobecná. Po v!ech t0ch letech se ukázalo, 3e 
základní chyba je skryta hluboko v.novodobé evropské tra-
dici, v.systémovém my!lení, v.p2ístupu k.2e!ení politick+ch 
a.sociálních problém4, v.p2ístupu, kter+ je odvozen z.v0dec-
ké, in3en+rské a.computerové praxe.

M0li jsme v0d0t dávno, 3e evropsk+ systémov+ feti!iz-
mus, odvozen+ z.v0decké p+chy, je na ko"ku. Národní 3ivot 
se nedá naprogramovat jako poji!6ovací úloha na ajbíem-
ce. Lidé sice mohou podlehnout dojmu, 3e 3ijí v.systémech, 
3ijí v!ak p2edev!ím mezi sebou, vztahy, do kter+ch vstupu-
jí, jsou jen z"ásti systémové, ostatek z4stává lidsk+, nespo-
"itateln+, zmítan+ intelektuálními, mravními a.nábo3en-
sk+mi "initeli, podmín0n+ "asem, kter+ je lidsk+m bytostem 
vym02en+, a.mnoh+m a.mnoh+m jin+m. Kdy3 se spojí lidé 
z.národních a.sociálních pohnutek ve v0t!í celky a.vystu-
pují v.d0jinách, nereagují na p2íkazy programu, tak jak by 
se p2edpokládalo, ale podle nezakalkulovateln+ch lidsk+ch 
motiv4, podle tradic, podle kultury, podle spole"né hrdos-
ti nebo zbab0losti, cti nebo podraznictví. Jestli3e se nasadí 
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lidské r4znorodosti systémov+ chomout, dopadne to !patn0 
pro systém i.pro lidi. Jak víme z.minulosti, v!echny totalit-
ní in3en+rské systémy uvolnily zpravidla v0t!inu !patn+ch 
lidsk+ch vlastností, by6 si i.namlouvaly, 3e jejich ú"elem je 
blaho.

Obávám se, 3e je pozd0 na návrat k.starému liberalizmu, 
ve kterém by si ka3d+ d0lal, co chce. Ameri"ané mohou mít 
v.oblib0 heslo co nejmíM státu, kdy3 v!ak pomyslím, 3e t2eba 
jen jedna jejich pr4myslová spole"nost spravuje v.dokona-
lé systémové praxi prost2edky v0t!í, ne3 je národní d4chod 
men!ích stát4, jeví se mi toto volání b+t trochu opo3d0né. 
Bez systému, bez v0deckého 2ízení lidsk+ch celk4 t2eba jen 
v.d0lb0 práce, nejsme u3 z2ejm0 schopni udr3et úroveM na!í 
civilizace. Nejvy!!í cenu spojeného lidstva dostane pak ten, 
kdo vymyslí systém, kter+ bude v0decky a.efektivn0 2ídit lát-
kovou v+m0nu mezi lidskou spole"ností a.p2írodním pro-
st2edím a.bude p2i tom neviditeln+ pro svobodnou aktivitu 
p2ekra"ující jeho hranice.

O nejisté skute"nosti

Kdy3 zkoumám pozorn0 své 3ivotní spory, zji!6uji, 3e jsem 
v.nich bránil v3dy jen svou skute"nost proti skute"nosti cizí. 
Ve sporu, kter+ m0 postavil na okraj spole"nosti a.vystavil 
r4zn+m p2íko2ím, jsem bránil svou skute"nost proti sku-
te"nosti uznané státem a.jeho ideologií. O.nic jiného ne-
!lo; vnucovali mi v3dy skute"nost, která se neve!la do mé, 
a.tvrdili, 3e moje je nepravá, fale!ná a.l3ivá, kde3to ta je-
jich 3e je jedin0 objektivní, ov02ená cel+mi d0jinami a.usne-
seními vedoucích orgán4. V.takovém sporu mi pam06 dob-
romysln0 p2ihrávala p0kn0 cizelované argumenty star+ch 
Llozof4, d4myslné pochybnosti o.objektivit0 jsoucna, kte-
ré shromá3dili 2e"tí skeptikové i.onen znám+ anglick+ bis-
kup. Jen3e ve sporu se státem a.jeho orgány nem43e "lov0k 
svolávat na pomoc Llozofy. Vy!et2ovateli státní bezpe"nos-
ti jsem se nikdy neodvá3il 2íct, 3e kauza, nad kterou sedí-
me, ilustruje skv0le pocit vr3enosti do cizího sv0ta, jak jej 
oba známe z.Heideggera. FilozoLe je jen vnit2ní út0chou 
a.do spor4 se státem se nehodí.

Takové spory v!ak siln0 zpochybní i.malé zbytky víry v.ob-
jektivní skute"nost, nato3 v.objektivní pravdu. Násilnická 
spole"nost, jako je na!e, poskytuje !iroké pole mo3ností 
pro noetick+ trénink. Zvlá!t0 pak prostory, které má k.dis-
pozici tajná policie, jsou, 2ekl bych, ideálním místem k.ta-
kovému tréninku. Za3il jsem mnohokrát podivn+ pocit, kdy 
skute"nost jako by se vzdalovala n0kam ven pod slunce, do 
les4 a.k.tekoucím vodám, do p2írodního sv0ta, kde snad pla-
tí je!t0 Newtonovy zákony, a.místnost za"ínala vyplMovat 
nejistota o.vlastním bytí a.o.tom, 3e dvakrát dv0 jsou "ty2i. 
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Hlídali m0 t2eba uhlazení t2icátníci, kte2í vy!li z.jejich !kol 
a.hned m0 za"ali pou"ovat o.skute"nosti jaká je. Píkali mi 
t2eba, 3e v!echny státy sv0ta jsou diktaturami a.3e se brání 
ideovému naru!ení. Ne bych na takové, jako jsou oni, nara-
zil v!ude na sv0t0, proto3e 3ádn+ stát nedovolí, aby si ob"a-
né 2íkali, co se jim zlíbí, zvlá!t0 o.politice. Kdybych pr+ 3il 
t2eba ve Francii a.kritizoval stát a.jeho instituce, jak to "i-
ním zde, byl bych u3 dávno ve v0zení a.3e jen zdej!í velko-
rysost a.shovívavost umo3Muje, 3e mi to bylo tak dlouho tr-
p0no. Prost0 na celém sv0t0 je to stejné a."lov0k by si to m0l 
uv0domit a.nevyskakovat, proto3e to stejn0 k.ni"emu neve-
de. Tak a.podobn0 mi vylo3ili 2ád !irého sv0ta a.já jsem ti!e 
trénoval. Pro jistotu jsem se zdvo2ile zeptal, jestli to myslí 
vá3n0, a.kdy3 se nad tou otázkou podivili, p2estal jsem dou-
fat, 3e bych mohl jejich skute"nost n0jak opravit. 1ím bych 
asi mohl proniknout k.jejich skute"nosti? Bezmocn+mi slo-
vy o.d0jinách svobody? Zm0nilo by to v.jejich skute"nosti 
n0co, kdybych je mohl poslat na zasedání komunistického 
politbyra ve Francii, aby si poslechli, jak soudruzi kritizu-
jí stát a.jeho instituce? Ur"it0 by to nepomohlo, v3dy6 to-
lik lidí u3 str"ilo prst do rány a.p2esto se nevzdali svého! 
Jejich skute"nost se p2ík2e li!ila od mé, byla vytvo2ena ji-
n+m vzd0láním, jinou zku!eností, jin+m genetick+m kódem, 
jinou morálkou a.jin+m vnit2ním ustrojením. Místopis sv0-
ta a.jeho d0jiny v.ní byly zastoupeny jen v.t0ch nejhrub!ích 
obrysech, v!echno ostatní dodali ke skute"nosti ze sebe, ze 
svého vy!kolení. Podv0dom0 se na jejich skute"nosti pode-
psal stud za násilí, za bezradnost a.slouhovství. Vylep!ili si 
ji tak, 3e ji nechali prostoupit násilím zasahujícím cel+ sv0t, 
aby se v.ní pak cítili normáln0 a.zabydlen0.

Není v!ak nutné p2esv0d"ovat se o.nejisté skute"nosti jen 
p2i tomto druhu tréninku, ka3dá hádka mezi bratry, mezi 

mu3em a.3enou, mezi diváky na fotbale, je hádkou rozdíl-
n+ch skute"ností. T2i tisíce let se Llozofové pokou!ejí za-
chránit objektivitu bytí a.znovu a.znovu jim uniká z.rukou. 
Já u3 jsem to vzdal. Tolerantn0 ponechávám v0d0 její bezpo-
hlavní, suchou a.lhostejnou skute"nost, kdy3 jí to s.ní práv0 
takto vychází a.kdy3 je schopna práv0 touto cestou objevit 
ve vesmíru i.zbytky zá2ení, které tu z4staly po t2esku velké-
ho za"átku. Zde, mezi lidmi, máme v!ak ka3d+ svou skute"-
nost, odli!nou od skute"ností jin+ch, je to sv0t v.milionech 
vydání a.neznám arbitra, kter+ by mohl dokázat, 3e jen jed-
no vydání je pravdivé.

A3 kdy3 jsem byl nucen bránit svou vlastní skute"nost, 
p2i!el jsem na to, 3e je to mé nezcizitelné vlastnictví, 3e 
její 2ád, to, jak jsou v.ní se2azeny 3ivotní hodnoty, je sou-
"ástí mého já a.3e jen proto stojí za to ji bránit. Jinak bych 
musel nasednout na cizí loQ a.trp0t tam jak ve vyhnanství. 
Moudr+ bostonsk+ Llozof Erazim Kohák m0 pou"il, 3e to 
jinak ani nejde, bytí m43eme vnímat jako domov jen tehdy, 
kdy3 si do n0ho p2ineseme své v0ci, sv4j mravní 2ád, svou 
víru, sv4j nejcenn0j!í majetek, kter+ jsme zaplatili sv+mi 
omyly, h2íchy a.chybami.

Jeden vedle druhého, nama"káni na povrchu planety, sto-
jíme ve st2edu sv+ch vlastních skute"ností, které jsou jedi-
ne"né a.s.jin+mi lidsk+mi skute"nostmi se p2ekr+vají jen 
sv+mi "ástmi. Víme sice, 3e sv0t byl u3 p2ed námi a.bude 
i.po nás, smyslupln+ vztah máme v!ak jen k.p2ítomnosti, ke 
skute"nosti svého 3ivota, nata3ené mezi zrozením a.smrtí. 
Jak u3 2ekli mnozí, s.ka3d+m "lov0kem se rodí vesmír a.s.ka-
3d+m op0t umírá. S.jin+mi lidmi jsme si blízcí, kdy3 jsou 
si blízké na!e skute"nosti, nebo kdy3 nás v.nich n0co zau-
jme, jsou v!ak i.lidské skute"nosti si tak vzdálené, 3e mar-
n0 natahujeme ruku ke stisku. Nejvíce se pak vzdalujeme 
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od t0ch, kte2í se domnívají, 3e mají pod palcem jedin0 pra-
vou objektivní skute"nost a.sna3í se nás do ní vecpat t2eba 
i.násilím. Sna3í se nás tak vyhnat z.na!í vlastní skute"nos-
ti a.podsunout nám jinou.

Kdy3 jsem jednou ve"er vypráv0l tohle a.je!t0 n0co navíc 
Ludvíkovi Vaculíkovi, napsal mi potom do své knihy v0no-
vání, ve kterém m0 oslovil jako konfuzního solipsistu. Byl 
to v!ak on, kdo napsal do 1eského sná2e v0tu: „Svou my!-
lenku nevydávám za pravdu o.my!leném, je to pravda o.mé 
mysli.“ Tak jako ka3d+ román, je i.jeho dílo sv0tem, kte-
r+ vytvo2il on sám. A.tak je tomu s.ka3d+m lidsk+m dílem.

Lidé se mohou domluvit je tak, kdy3 vzájemn0 vezmou na 
v0domí, 3e ka3d+ z.nich zastupuje svou vlastní skute"nost, 
3e je jejím velvyslancem, kter+ rokuje o.p2ijatelné dohod0. 
Je zbyte"né se hádat, proto3e stejn0 není soudce, ke které-
mu by se "lov0k mohl utéci, aby rozhodl, která skute"nost 
je blí3e k.pravd0. Nejsnáze jsme schopni domluvit se o.p2í-
rodních skute"nostech, proto3e jejich váha je drtivá, ale 
i.tak nemáme právo vysmívat se "lov0ku, v.jeho3 skute"nos-
ti obíhá slunce okolo zem0, proto3e i.to lze p2ipustit, z.jis-
tého hlediska, p2i kterém zále3í na pozorovateli. V.jin+ch 
skute"nostech je tolik rozep2í, 3e ka3dá domluva se skládá 
vlastn0 z.tolerance a.shovívavosti. B0h sv0ta ztroskotává na 
ví2e, 3e jiní musí, sakra, uznat, 3e sv0t sm02uje k.objektivní 
pravd0, kterou jsme my první pochopili. Na tomté3 ztros-
kotává pokus smí2it mu3e a.3enu, kte2í se dostavili k.roz-
vodovému soudu. Jako3 i.mnohé jiné pokusy.

Tolerance je v.tomto ohledu tak d4le3it+ atribut lidskosti 
jako láska, víra a.pracovitost. Jen3e "lov0k by se mohl zbláz-
nit, jak málokdy se s.ní setká. Mnozí lidé z2ejm0 je!t0 ne-
v0dí o.tom, 3e zastupují jen svou vlastní skute"nost, kdy3 
2e"ní z.tribuny, vtloukají jin+m do hlavy své pravdy a.!í2í 

dojem, 3e jinov0rci se stra!liv0 a.osudov0 m+lí. Sv0t slov, 
kter+ nás obklopuje, má násilnickou povahu, noviny, kte-
ré jsem si dnes koupil, mi bezosty!n0 vnucují svou skute"-
nost, vnucuje mi ji i.rozhlas a.dokonce i.nápis na konzerv0, 
kterou se chystám otev2ít. Takové v!eobecné násilí musí mít 
nakonec i.n0jaké v+sledky, za2izuje se pomalu v.skute"nos-
ti lidí, zp4sobuje jim nepohodlí a.bolení hlavy.

Bezosty!né násilí m0 dovedlo k.tomu, 3e jsem se za2ídil 
na obranu své skute"nosti. Je to pokus o.minimální lidské 
právo. Nevnucuji svou skute"nost jin+m, ale dbám o.to, aby 
mé kruhy z4staly neporu!eny. Vpou!tím dovnit2 jen dobré 
knihy, mírná a.rozumná slova, veselé 2e"i kamarád4, !ep-
tání atd. Zní nakonec úpln0 sm0!n0, 3e práv0 o.tom vedu 
spor se státem.
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O mo3nostech domluvy

Aby se lidé mohli mezi sebou dohodnout a.aby mohli spra-
vovat slo3it+ sociální 3ivot, m0li by mít o.sv0t0 a.jeho zá-
kladních skute"nostech aspoM p2ibli3né mín0ní. Ideální by 
bylo, kdyby jim byla skute"nost spole"ná, kdyby pro v!ech-
ny stály v0ci na stejném míst0, kdyby bílé bylo pro v!echny 
bílé a."erné pro v!echny "erné, kdyby se dobro nemíchalo se 
zlem a.pravda byla v!em rozeznatelná jako 2eka nebo skála. 
Není t2eba studovat Berkeleyho nebo Kanta, abychom v0-
d0li, 3e tomu tak není. Zku!enost nás otlouká od mali"ka, 
v.dosp0losti by se u3 nikdo nem0l divit tomu, 3e sto korun 
je n0komu málo a.druhému moc. Dva moji p2átelé, d4stojní 
mu3ové, se na vrcholu hory p2eli neuv02iteln0 dlouho, zda 
vlak vlekoucí se údolím, jede s.kopce nebo do kopce. &li pak 
na nádra3í a.zeptali se strojv4dce. To je ideální 2e!ení, kdy3 
ov!em je po ruce objektivní autorita, která rozhodne. Také 
jsem ale za3il, jak se dva moji spoluv0zni hádali o.to, zda 
jsou v.jedné pra3ské kavárn0 3idle s."erven+m nebo zelen+m 
"aloun0ním. Proto3e nemohli v.dané chvíli do oné kavárny 
zajít, hádali se celé dny, ne3 p2i!li na to, 3e celá v0c není tak 
d4le3itá. P2e!li tedy k.hádce o.to, jak+ je rozdíl mezi !vest-
kovou marmeládou a.povidly. Tyto p2íklady se mohou jevit 
jako blbé, svou podstatou jsou v!ak v!echny spory stejné; 
byl jsem u3 sv0dkem v0deck+ch spor4, které se v.jád2e po-
dobaly hádce o.povidla a.!vestkovou marmeládu, m0ly jen 
jinou metodiku a.byly placeny státem.

Od konce détente se vede spor mezi Spojen+mi státy 
a.Sov0tsk+m svazem, kdo za"al s.poru!ováním d2íve p2i-
jat+ch zásad. Logická hodnota tohoto sporu je naprosto 

infantilní. Jako kluci jsme po rva"ce také nebyli schopni 
dohodnout se na tom, kdo za"al. Ty jsi za"al! Já neza"al, ty 
jsi za"al! On za"al, já ne, ty jsi za"al… Velmoci s.tím jist0 
nebudou souhlasit, formáln0 v!ak probíhá jejich spor jako 
spor mal+ch kluk4, a3 na to, 3e ve h2e je více ne3 rozbit+ 
nos. V3dy jde o.jedno a.toté3: jde o.spor dvou skute"ností, 
dvou sv0t4, v.nich3 nejsou v0ci na stejném míst0 a.bílá není 
pro ob0 strany bílou a."erná "ernou. Není t2eba vysv0tlovat, 
jak do!lo k.tomu, 3e jsou na jedné planet0 dva sv0ty. Do!lo 
k.tomu historick+m v+vojem ve v!ech d4le3it+ch oblastech 
3ivota. Dnes je viditelnost dvou sv0t4 vnímatelná prost+m 
okem, av!ak ani d2íve ne3ilo lidstvo v.univerzálním sv0t0, 
p2esto, 3e se to "asto tvrdilo a.v0da projevuje v.posledním 
století p2ímo maniakální snahu vytvo2it pro v!echny jevy 
univerzální teorii, teorii, ve které jsou obsa3eny v!echny 
díl"í teorie. Kdy3 se s.takovou teorií p2ijde na cel+ sociální 
3ivot planety, je to hotové ne!t0stí.

Jestli3e existuje n0co jako spole"né v0domí u.sociálních 
skupin, t2íd, ras, národ4 a.blokov+ch spole"enství, je to v0-
domí nespole"né skute"nosti, v0domí rozdíl4. Rozdílné sv0-
ty národní a.sociální mají pak schopnost hádat se jako jed-
notlivci, se v!í naivitou, zatvrzelostí, blbostí a.sprostotou, 
kterou známe z.pavla"í p2edm0stsk+ch dom4. A.jen proto, 
3e se spory vedou soLstikovan+mi prost2edky, odbornickou 
propagandou, psychologií, názorn+mi ukázkami síly a.vzne-
!enou d0jinnou frazeologií, nevnímá v0t!ina lidstva evident-
ní infantilitu mezinárodních hádek. Ta vyjde najevo v3dy a3 
ex post. Ani ne deset let odstupu sta"ilo Ha!kovi nap2íklad 
na to, aby v.úvodním rozhovoru &vejka s.paní Müllerovou 
p2edvedl do pravé pavla"ové podoby p2í"inu první sv0to-
vé války. Pro m0 byla v3dy p2esv0d"iv0j!í ne3 teorie o.no-
vém rozd0lení trh4 a.imperialistick+ch zájm4. Styd0l jsem 
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se s.tím ov!em sv02it i.jen sv+m student4m a.u3 v4bec bych 
se neodvá3il jít s.tím na ve2ejnost.

V3dy se p2ece v0d0lo, 3e národy 3ijí v.rozdíln+ch sv0tech, 
3e jejich skute"nosti jsou odli!né, proto byly z2ízeny v!ech-
ny diplomatické mise a.ústavy, které studují 3ivot na ci-
zích planetách. Ne!t0stí spo"ívá v.tom, 3e v!echna národní 
a.jiná spole"enství v02í, 3e jen jejich sv0t je prav+ a.3e v!ich-
ni ostatní 3ijí v.bludu, ze kterého je nutné je lé"it. Evropská 
civilizace je nebezpe"ná, proto3e je od novov0ku opilá p2ed-
stavou univerzality, jednotné evropské skute"nosti, ve kte-
ré je v!echno oklasiLkováno a.ulo3eno v.knihovn0. Nikdy 
tomu v!ak tak nebylo a.není tomu tak ani dnes, zvlá!t0 ne 
po povále"né politické divergenci. Dodnes se usazují st2e-
piny sv0ta v.na!í skute"nosti rozdíln0, p2esto3e pí!eme sko-
ro v!ichni latinkou a.v02íme v.jednoho Boha. Modrá barva 
mo2e se v!ak slo3í ze v!ech souvislostí 3ivota jinak ve sku-
te"nosti bretagneského rybá2e a.jinak ve skute"nosti tako-
vého suchozemce, jako jsem já. A.to nemluvím je!t0 o.tom, 
3e 3ijeme v.rozdíln+ch systémech, já nap2íklad si nemohu 
k.mo2i ani zajet a.u3 v4bec bych se nemohl 3ivit lovem ryb.

S rozdíly ve skute"nostech se dá 3ít, dokud jsou na sob0 
nezávislá, dokud je n0co nespojí ke sdílení 3ivota jako t2e-
ba man3elství mu3e a.3enu. Skute"nosti spojuje i.spoluprá-
ce, p2átelství, ob"anství, vojna, politická strana nebo cír-
kev, nej"ast0ji národní sounále3itost a.sociální p2íslu!nost. 
V.takovém spojení mají rozdíly ve skute"nostech !anci vy-
volávat hádky, mohou dát vzklí"it agresivním instinkt4m 
a.rozsévat nenávist. Kdy3 k.tomu v!emu p2imícháme mate-
riální zájmy, ko2istnictví, snahu protla"it se blí3e ke slun-
ci na úkor jin+ch, máme hotov+ základ v!ech lidsk+ch kon-
Sikt4. Neodpustíme jin+m, 3e nejsou schopni vnímat sv0t 
na!ima o"ima, vnutíme jim svou pravdu palicí. Vypráv0jte 

rytí24m, kte2í se 3enou s.me"em na Saracéna, 3e ka3dému 
z.nás p2íslu!í jen jeho vlastní skute"nost, 3e nemáme 3ád-
nou jistotu o.pravd0, která le3í mimo ná! archimedovsk+ 
kruh. Víra v.objektivitu skute"nosti a.tedy i.v.objektivitu 
pravdy o.ní si vybrala mnohem více smrteln+ch daní ne3 
v!echny epidemie smrteln+ch nemocí dohromady. V3dy m0 
proto pot0!í, kdy3 se setkám se !títiv+m odporem k.objek-
tivit0, jak+ se najde nap2íklad v.knize janovského Llozo-
fa Václava B0lehradského Krize eschatologie neosobnosti.

Nebyl jsem v3dy and0lem. Pamatuji, kolikrát jsem zu-
2il nad zaslepeností vlastního okolí, kdy3 se mi nepoda2ilo 
oz2ejmit mu pro mne zcela zjevnou pravdu. I.kdy3 "lov0k 
po"ítá nap2ed do desíti, ne3 se pustí do konfrontace mezi 
svou a.cizí skute"ností, neubrání se "asto zv+!enému hla-
su a.p2ehnan+m gest4m. Lidé nejsou moc dob2e uzp4sobe-
ni k.totální toleranci cizí skute"nosti. Jestli je n0jaká nad0-
je na domluvu mezi lidmi, pak jen za p2edpokladu, 3e jsme 
ochotni zkoumav0 se zahled0t na cizí skute"nost a.chápat 
také její anamnézu.

Pat2í k.lidskému úd0lu, 3e konfrontace skute"nosti na-
plMuje "lov0ka depresemi. M0l jsem k.pravd0 v0t!inou op-
timistick+ pom0r, je snadné v02it, 3e pravda nakonec v3dy 
zvít0zí. Kdy3 v!ak stojí za l3í stát, ú2ady a.policie, m43e si 
naivní optimista str"it pravdu za klobouk. Není to v!ak jen 
u"esaná skute"nost státu, novin a.televize, která probou-
zí d0s. Kdo z.nás je!t0 nedebatoval s.p2íjemn+mi a.p2átel-
sk+mi lidmi, v.jejich3 skute"nosti se po"ítalo jenom to, co 
je doma, 3ivot v.p0kn+ch !atech a.v.p0kném autu, v.jejich3 
skute"nosti byla kniha zbyte"ná, "erno!i leniví, Dánové opi-
lí, Nidé prohnaní, Poláci ukecaní, Ameri"ané bohatí a.v!ich-
ni Llozofové st2elení? Trp0livost s.takovou skute"ností je 
velmi nesnadná. Kdo by v!ak m0l mít trp0livost v.neustále 
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probíhajícím mí!ení a.st2etání skute"ností na této planet0? 
Trp0livost by snad m0la mít skute"nost slo3it0j!í, vzd0lan0j-
!í, bohat!í poznáním a.citem. Tak3e mi to nakonec vychá-
zí jako mravní p2íkaz pro vzd0lání: tolerance musí vzd0lání 
doprovázet na ka3dém kroku, jin+ zp4sob není.

O tabu

Toto slovo, které se v."e!tin0 nedá skloMovat, odkazuje samo 
o.sob0 k.vzdálené primitivit0, k.nahému "lov0ku, kter+ se 
cel+ t2ese, aby nevyslovil zakázané slovo nebo nevstoupil na 
zakázané místo. 1etl jsem s.uleh"ením, co pí!e Freud o.této 
v0ci, proto3e jsem si tehdy myslel, 3e to máme v!echno za 
sebou, 3e u3 nejsme nazí a.net2eseme se p2ed zlov0stn+mi 
slovy a.zlov0stn+mi místy. I.kdy3 jsou zakázaná témata, 2í-
kal jsem si, mozek se jim nevyh+bá, mozek u3 není v.na!í 
moderní dob0 p2i!krcen strachem, sám pro sebe, pro své 
vlastní pot0!ení si m43e podat i.to nejv0t!í sociální a.po-
litické tabu. Nic není tabu. Trvalo mi pak n0jak+ "as, ne3 
jsem si p2iznal, 3e ani zdaleka nejsem tak vzdálen od svého 
nahého p2edka, 3e i.m4j mozek kli"kuje mezi mno3stvím 
tabu, 3e zakopává o.zákazy, kr"í se p2ed posvátn+mi tote-
my a.hledá si povolená témata, aby nekonal zbyte"nou prá-
ci. Jen pozvolna jsem za"al vnímat obrovské území tabu, do 
kterého jsem nevstupoval ani já ani v0t!ina m+ch spoluob-
"an4. Pozoroval jsem, jak masov0 ctíme na!e domácí tabu. 
Auto2i knih, které jsem "etl, vynikající spisovatelé a.básní-
ci, Llozofové, úctyhodní v0dci, 2e"nící politikové, besed-
níci v.televizi, u"itelé, kn0zi, známí, které jsem potkal na 
ulici, celé národní spole"enství. Usoudil jsem, 3e ná! mo-
zek není v.o.nic lep!ím postavení, ne3 byl mozek primitiva, 
snad byl dokonce ná! p2edek svobodn0j!í a.jeho tabuizova-
né území men!í ne3 na!e.

Tabu funguje proto, 3e jeho poru!ení se trestá. Ptal jsem 
se sám sebe, zda jsou tresty v.civilizované spole"nosti tak 
hrozné, 3e se ze strachu p2ed nimi dobrovoln0 vracíme 
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k.ustra!enosti a.nahot0. Nebudu je taxativn0 vyjmenová-
vat, mo3ná ani nejsou tak hrozné, ale mají v.moderní spo-
le"nosti obrovskou rozmanitost. 1lov0ka m43e za poru!e-
ní tabu stihnout p2irozen0 i.zabití, ale s.tím vlastn0 nikdo 
nepo"ítá, t2ese se hlavn0 p2ed ni3!ími tresty, kter+ch je as-
poM sto. Nelibost !aman4, kte2í tabu v.na!í spole"nosti st2e-
3í, se projevuje vskutku vynalézav0, mohou si vybrat z.celé 
palety trest4. Jak v!ichni víme, v.nejv0t!í oblib0 mají tresty, 
které nenechají na t0le známky násilí. O.tom v!ak nechci 
mluvit, to je jiná kapitola.

Kdy3 t2ídím vlastní zku!enost a.zku!enosti jin+ch, nezdá 
se mi, 3e by tabuizované území st2e3il hlavn0 strach z.trestu. 
Nejlep!ím strá3cem tabu je zbyte"nost. Zbyte"nost odvahy, 
zbyte"nost p2ímo a.nebojácn0 myslícího mozku, zbyte"nost 
protestu, zbyte"nost hlasit+ch 2e"í o.nahot0 císa2e, zbyte"-
nost hladov0ní a.nouze, zbyte"nost tlu"ení hlavou do zdi. 
Kdykoliv jsem se v.3ivot0 chystal poru!it n0jaké tabu a.ve-
!lo to ve známost, bylo nejvíce t0ch, kte2í m0 tahali za rukáv 
a.2íkali mi, 3e je to zbyte"né, 3e to nemá smysl, 3e nic ne-
zm0ním a.jen v0ci i.sob0 u!kodím. Zbyte"nost odporu, zby-
te"nost odvahy, roz!í2ené p2esv0d"ení o.zbyte"nosti prorá-
3et hlavou zeQ, jsou nejlep!ími ochránci zakázan+ch území, 
zbyte"nost odporu roz!i2uje tabuizované pou!t0 a.my to u3 
ani nevnímáme. Zbyte"nost ti!í hlas, kter+ se chystal poru-
!it tabu, zbyte"nost ochromuje mozek, tak3e se ani nevydá 
na objevitelské cesty. V3dy6 jsem si mnohokrát 2íkal, na" si 
lámat hlavu s.problémem, s.ním3 se nebudu moci nikomu 
ani sv02it. Kolik jen vtip4 koluje o.tom, 3e myslet je luxus, 
3e myslí vedoucí, 3e my!lení není pro ni3!í platové t2ídy po-
t2ebné atd. Jako národní spole"enství jsme v.tomto sm0ru 
k.pohledání, je!t0 !t0stí, 3e v.tom nejsme sami, 3e je nás ta-
kov+ch víc. Nikdo v+slovn0 ne2ekl, co je tabu, p2esto v!ichni 

víme, o."em se nesmí mluvit a.kam se nesmí vstoupit, tabu-
izované území je obrovské. Za mého 3ivota a.za 3ivota mé 
generace ani jinak nebylo. S.mal+mi v+jimkami jsme rostli 
v!ichni s.tabuizovan+m územím v.mozku.

V!ichni ti, kte2í po celá léta psali nebo ve2ejn0 vystupo-
vali, v0d0li v3dy p2edem, kam nesmí !lápnout. Ostatn0 u3 
d0ti od prvních t2íd základní !koly dostanou p2esné po-
u"ení o.tabu a.pak u3 cel+ 3ivot v0dí, co se nesmí. Ka3d+ 
pak u3 ví, 3e se nesmí ve2ejn0 nep2ízniv0 vyjad2ovat t2eba 
o.Sov0tském svazu, vyjad2ovat pochybnosti o.politice domá-
cí komunistické strany, 3e nem43e !í2it ned4v0ru ke schop-
nostem vysoce postaven+ch osob, nesmí nahlas pochybovat 
o.velikosti a.humanismu V. I. Lenina a.K. Gottwalda, 3e je 
nebezpe"né a.tedy i.zbyte"né pochybovat o.kvalitách a.neú-
platnosti Sboru národní bezpe"nosti, 3e se nem43e zam+!-
let nad historickou úlohou d0lnické t2ídy jinak ne3 podle 
dané !ablony, 3e musí schvalovat pot2ebnost a.nesmírnou 
d4le3itost armády. Platí i.tabu s.opa"n+m znaménkem, ka-
3d+ ví, 3e by vypadal jak blázen, kdyby ve2ejn0 vyzvedával 
n0jaké dobré vlastnosti amerického prezidenta, kdyby se 
vyjad2oval p2ízniv0 o.britské konzervativní stran0, o.voleb-
ním systému v.Dánsku, o.pape3i, o.pr4m0rn+ch m0sí"ních 
platech d0lník4 v.americkém automobilovém pr4myslu atd. 
Znalost tabu je tak v!eobecn0 roz!í2ena, 3e je tak2ka nemy-
slitelné, aby n0kdo napsal t2eba "lánek do novin o.vynikají-
cích kvalitách románu od spisovatele, kter+ 3ije v.exilu, za-
nesl ho do redakce a.v.pohod0 "ekal doma na honorá2. Snad 
by se na!el n0kdo, kdo by m0l k.tomu odvahu, ale t03ko by 
se na!el n0kdo, kdo by od za"átku nem0l jasno v.tom, 3e je 
to zbyte"né. Na ka3dém kroku se setkáváte s.lidmi, kte2í 2í-
kají: to prost0 nejde. Víme dokonale, co v!echno nejde. Ani 
my!lení se u3 nevydává sm0rem, kde to nejde, a.tak vlastn0 
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chodíme po této krásné zemi se zbyte"nou polovinou moz-
ku. Stejn0 jsem n0kde "etl, 3e lidsk+ mozek je siln0 p2edi-
menzován a.3e vyu3íváme jen jeho men!í "ásti. P2irozen0, 
kdy3 u3 "lov0ka odev!ad vyhodili, kdy3 mu vzali práci, kdy3 
u3 byl i.ve v0zení a.poznal i.tuhle stránku 3ivota, kdy3 u3 se 
mu pomstili i.na rodin0, kdy3 mu sebrali pas a.vzácné kni-
hy, kdy3 u3 nemá 3ádnou nad0ji, 3e s.ním stát za"ne jednat 
slu!n0, kdy3 se postarali, aby byl závisl+ jen na státním po-
h2ebním ústav0, jak se to stalo mn0, pak pocítí mozek chu6 
poru!it v!echna tabu. M43e myslet svobodn0 a.nezávisle, 
procházet se voln0 tabuizovan+m územím a.pokusit se o3i-
vit atrofovaná místa v.pravém i.levém "elním laloku. Kdy3 
jsem s.tím za"al, p4sobilo mi to dost velkou radost. Radost 
v!ak nebyla trvalá a.nebyla bez chyb. Ohromn0 se zmen!i-
lo tabuizované území, u.kterého dr3í strá3 strach a.závis-
lost, ale z4stalo je!t0 území, kde svobodné my!lení odra-
zuje zbyte"nost. Chci si n0co promyslet nebo i.napsat a.u3 
m0 dr3í tabu za ruku. Pro" bych se m0l s.naprostou otev2e-
ností vyslovovat k.v0ci, která je nezm0nitelná, pro" p2esv0d-
"ovat n0koho o.zjevn+ch pravdách, kdy3 jsou i.tak v!em 
z2ejmé a.na ve2ejnost se nedostanou jen pro strach a.pro-
to, aby náhodou nebyly ohro3eny n0"í v+sady a.n0"í blaho-
byt? Pro" p2ipomínat lidem znovu a.znovu my!lenky o.svo-
bodách a.právech, kdy3 u3 jednou byly národním majetkem 
a.lidé se jich dobrovolné z2ekli? Pro" mluvit k.t0m, kte2í 
si zacpávají u!i? Mozek hned vidí plno lákav+ch, ale zby-
te"n+ch cest. Ukládám si v!ak dobrovoln0 je!t0 i.jiná tabu. 
Jsou to tabu, která si lidská spole"nost p2inesla z.minulos-
ti a.která se osv0d"ila. Jsou to tabu lidské kultury, která za-
ji!6ují slu!nost, toleranci, smysluplnou diskusi, rozumné 
kompromisy, obecn+ prosp0ch a."asto zabraMují nejhor!í-
mu. Tato kulturní tabu jsou u3ite"ná, nevy2azují z."innosti 

mozek, zaji!6ují mu spí!e klidn+ a.tich+ provoz. Tabu slu!-
nosti a.tolerance jsou celkem p2íjemná a.nevyvolávají tí3i-
v+ pocit státních tabu. Kulturní tabu p2ece jen trochu lé"í 
zoufalství, trpkost a.zu2ivost.
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O p2esunech skute"nosti

Z d4vod4, které ani já nedovedu blí3e vysv0tlit, p2e"tu si 
v.na!ich novinách n0kdy i.rozsáhlé teoretické "lánky, které 
pí!í docenti, dokto2i v0d, profeso2i a.akademici, na!i i.so-
v0t!tí. P2edpokládám toti3, 3e jsou ur"eny takov+m lidem, 
jako jsem já, neumím si p2edstavit, 3e by si tyto stat0 p2e"etl 
i.pr4m0rn+ odb0ratel masového nákladu, pr4m0rn+ "tená2 
popadá dech jist0 u3 po t2ech v0tách, i.já jsem "asto zchvá-
cen, kdy3 se mi poda2í prokousat se a3 ke konci.

Tuhle jsem "etl teoretické uva3ování o.socialistickém zp4-
sobu 3ivota. Téma je z2ejm0 po Andropovov0 krátkém pa-
nování po2ád teoretick+m hitem, i.kdy3 podez2ele p2ipo-
míná vysmívan+ pojem amerického zp4sobu 3ivota. Autora 
"lánku jsem kdysi znal, diskuse s.ním byla p2íjemná, díval 
se na v0ci otev2en0 a.nic si nezatajoval. P2ed patnácti lety 
v!ak jak3 tak3 proplul do dlouhé fáze rigidního akademic-
kého 3ivota a.bylo mu dop2áno 3ivit se dále na mrtvém t0le 
oLciální ideologie. A.teQ pí!e:

„V souhrnu sv+ch vlastností znamená socialistick+ zp4-
sob 3ivota novou d0jinnou kvalitu lidského 3ivota s.otev2e-
nou perspektivou 3ivotní seberealizace jednotlivce a.jeho 
uv0dom0lé ú"asti na tvorb0 d0jinného procesu, kter+ dává 
jeho 3ivotu hlub!í nadindividuální smysl.“

Podobné v0ty se pí!í samoz2ejm0 s.v0domím, 3e si jich ni-
kdo nev!imne, 3e je nikdo nebude zkoumat a.3e je také ni-
kdo nebude brát vá3n0. Jsou to v0ty, které nemají k.3ivotu 
3ádn+ vztah, nikoho se nedotknou a.nikoho nevzru!í, vy-
plMují pouze papír a.zvy!ují 2ádkov+ honorá2. Ani já, kter+ 
to v!echno znám, bych nem0l z.toho d0lat v0du. Nu, v3dy6 

já se nechci také ptát na morálku takové v0ty, ptám se jen, 
odkud se p2ist0hovala skute"nost, o.které se tu pí!e, z.ja-
kého sv0ta sem byla p2esunuta? a.autor p2ece ví, 3e tu 3ád-
nou novou d0jinnou kvalitu 3ivota nemáme.

Rychle si eviduji v!echny lidi, které znám, v!echny jed-
notlivce, které jsem v.3ivot0 potkal, v!echny, jejich3 3ivot 
mohu aspoM trochu posoudit. Padím sem t2eba své b+valé 
kolegy na fakult0 i.na d0lnick+ch pracovi!tích, p2átele, sou-
sedy z.domu, p2íbuzné, literární hrdiny, v!echny lidi, o.kte-
r+ch jsem sly!el aspoM n0co vypravovat. Sna3ím se uhod-
nout, kdo z.nich se dopustil „otev2ené perspektivy 3ivotní 
seberealizace“ a.kdo z.nich se „uv0dom0le ú"astní na d0-
jinném procesu“. Vychází mi p2i tom ubohé v+sledky, mu-
sím konstatovat, 3e takové lidi neznám, nesetkal jsem se 
zatím s.nik+m, kdo by se mi p2iznal, 3e ú"ast na tvorb0 d0-
jinného procesu dává jeho 3ivotu hlub!í nadindividuální 
smysl. V.na!em dom0 bydlí dvaapadesát partají, kdybych je 
za"al obcházet a.ptát se jich na jejich pocity p2i tvorb0 d0-
jin, m0li by m0 za blázna a.nev0d0li by, o."em to mluvím. 
Podle autora "lánku v!ak u3 máme socialistick+ zp4sob 3i-
vota, n0kdo z.lidí, které znám, by do n0ho m0l b+t zapoje-
n+. Samoz2ejm0 chodí v!ichni lidé, o.kter+ch mluvím, do 
práce, jist0 musí posed0t i.na n0jaké sch4zi, jdou i.na bri-
gádu a.hlasují pro rezoluci, která odsuzuje americk+ vpád 
na Grenadu, ur"it0 je v!ak ani nenapadne, 3e by se tím v!ím 
uv0dom0le zú"astnili na tvorb0 d0jinného procesu. Jejich 
3ivotu dávají smysl malé d0jiny, radosti a.trápení ka3do-
denního 3ivota, svátky a.události tohoto 3ivota atd. Nikdo 
nem43e po nich chtít, aby tvorba d0jin dávala jejich 3ivo-
tu hlub!í nadindividuální smysl. k.d0jinotvornému proce-
su je z.jejich místa v.d0jinách tak daleko jak k.první stáli-
ci ve vesmíru. Podle nich mají tvorbu d0jin v.popisu práce 
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tajemníci ÚV a.vládní "initelé, jsou za to kone"n0 i.place-
ni. Odkud tedy pochází skute"nost, kterou popisuje m4j 
autor? Byla do na!ich 3ivot4 p2esunuta z.ideologie, z.abs-
traktního uva3ování, které se 3iví vlastní krví, které se ne-
pot2ebuje ohlí3et na skute"né 3ivoty jednotlivc4, ze zp4-
sobu, jak+m se tvo2í v0ty pro noviny, ze zp4sobu, jak+m se 
p2edná!í na vysok+ch !kolách, na tribunách a.na !koleních. 
V.bezstarostnosti t0chto zp4sob4 se rodí nová skute"nost 
pro noviny, pro knihy, pro honorá2e, pro teoretické klábo-
sení, pro platov+ postup, jinak tuto skute"nost nikdo nepo-
t2ebuje a.nikdo ji také nebere vá3n0. V0t!inou se p2esune do 
novin hotová skute"nost velk+ch d0jin, vy!perkovaná velko-
d0jinnou 3vanivostí a.jejich pohrdáním v4"i individuální-
mu lidskému osudu. I.autor ví, 3e p2esunul do novin um0-
lou skute"nost, v3dy6 mu zatrhli jinou seberealizaci, a.unikl 
jen tak tak ryze pasivní ú"asti na tvorb0 d0jin, d0jiny si ho 
mohly tak jako mnohé jiné p2ipravit ke snídani nebo k.ob0-
du. Znamená to, 3e v0dom0 l3e? Ale ne, pí!e jen zp4sobem, 
kter+ zdej!í ideologie vy!lechtila, p2esunuje um0lé skute"-
nosti z.místa na místo, hraje si s.nimi jak s.d0tsk+mi kost-
kami. Cítí se p2i tom naprosto nevinn0 a.jeho zodpov0dnost 
mu p2ipadá stejn0 bezv+znamná, jako by místo psaní malo-
val velikono"ní vají"ka. V!ichni p2ece v.této zemi víme, 3e 
teoretické "lánky nikdo ne"te a.je!t0 mén0 se jimi 2ídí p2i 
své ú"asti na tvorb0 d0jin.

Nemyslím v!ak, 3e lehkost, se kterou se budují um0lé 
skute"nosti, je domovem jenom na v+chod0 Evropy. V.ev-
ropské vzd0lanosti je na sklad0 velké mno3ství um0l+ch 
skute"ností. Kdy3 projdeme !kolami a.dáme se najmout 
na intelektuální práci kdekoliv na sv0t0, za"neme praco-
vat d4v02iv0 s.um0l+mi skute"nostmi ze skladu. U"ili jsme 
se p2ece, 3e není t2eba objevovat v3dy v!echno znovu, 

v.intelektuální práci vysta"íme s.tím, co bylo shromá3d0no 
p2ed námi a.zdánliv0 ov02eno d0jinnou praxí. P2i v!í úct0 
k.d0dictví, ke kterému jsme takto snadno p2i!li, se v!ak m4-
3eme vsadit, 3e v.n0m bude dost um0l+ch skute"ností, které 
se udr3ely p2i 3ivot0 jen stál+m opakováním. Podoba um0-
l+ch skute"ností je lákavá, sv4dná, elegantní a.hlavn0 v3itá. 
Vznikly v.dlouhém a.ne v3dy nepoctivém úsilí najít smysl 
p2írodního d0ní, smysl a.zp4soby my!lení. Um0lost t0chto 
v+tvor4 (Kohák jim 2íká „constructs“) se projeví "asto a3 po 
dlouhém období jejich samostatné existence, kdy3 u3 jen 
málokoho napadne vystavit je surovému dotyku ryzí skute"-
nosti. Na V+chod0 jsme vlastn0 ve v+hod0, proto3e um0lé 
skute"nosti se tak ost2e li!í od skute"ností 3ivoucích lidí, 3e 
jsou snadno rozeznatelné, proto3e se ani netvá2í jako pra-
vé skute"nosti, jejich smysl není v.jejich p2esv0d"ivosti, ale 
v.dekoru. D0jinotvorn+ jednotlivec, o.kterém u3 byla 2e", je 
jednou takovou dekorativní skute"ností. Um0lé skute"nosti 
v!ak dnes na "lov0ka dorá3í ze v!ech stran, vyplMují se jimi 
tiskové konference, projevy státník4, komentá2e nejroz!í2e-
n0j!ích novin, zprávy rozhlasov+ch stanic. Mo3nosti um0-
l+ch skute"ností jsou obrovské, vyvolávají nap0tí na sv0t0 
a.jsou schopny vyvolat mo3ná i.válku, proto3e znemo3Mu-
jí protivn+m stranám polo3it si vzájemn0 prostou otázku, 
kdo chce koho vlastn0 zabít.

P2esouvat um0lé skute"nosti z.místa na místo je snadná 
práce, je dob2e placená, navozuje pocit u3ite"nosti a.m43e 
dokonce budit dojem, 3e práv0 tím se "lov0k podílí na tvor-
b0 d0jin. Nejsem proto velk+m optimistou, vím dop2edu, 
3e jen co otev2u rádio, budu zahrnut sam+mi um0l+mi sku-
te"nostmi. Asi se nestane tak brzy, 3e bych se jednoho dne 
probudil a.v!echny um0lé skute"nosti byly pry". Ne bych 
t2eba rozespal+m pohybem pustil rozhlas a. naslouchal 
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up2ímnému vypráv0ní generálního tajemníka o.tom, co m0l 
dnes k.snídani, jak+ má vlastn0 3ivot, pro" musí dr3et mé 
kamarády ve v0zení a.jak konkrétn0 vypadá ta slast moci, 
jestli spo"ívá v.mo3nosti vybran+ch jídel nebo pohledu na 
ohnuté h2bety pod2ízen+ch anebo je!t0 v.n0"em jiném ta-
jemném. Tak dramaticky um0lé skute"nosti neuhnou, jen 
aby nás nestihly je!t0 p2edtím zabít.

O jisté nad0ji

Kdo se narodil v.Evrop0, vpadl v0t!inou sv+m 3ivotem do 
n0jak+ch d0jinn+ch událostí. A6 d0lal, co d0lal, byl i.tak vta-
3en do revolucí, p2evrat4, válek, krizí, rozkv0t4 a.úpadk4. 
Generace mu34, které se narodily kolem roku %('$ a.ko-
lem roku %'#$, m0ly p2edem zaji!t0no, 3e budou odvedeny 
a.z.velké "ásti slo3í kosti na evropsk+ch boji!tích. U3 v4bec 
nechci myslet na ty, kte2í se tu narodili jako Nidé. Nádn+ ná-
rod to v!ak v.Evrop0 nem0l lehké, je mi proto trochu záha-
dou, odkud se bere tolik slavnostních p2íle3itostí na oslavu 
d0jin. V0t!inou jde v3dy o.n0jak+ masakr, do kterého byli 
lidé nedobrovoln0 nahnáni d0jinami nebo t0mi, kte2í se vy-
dávali za jejich str4jce.

P2i v!ech stí3nostech na d0jiny, které jsem tu u3 nahro-
madil, propadám p2ece jen spokojenosti, n0kdy, 3e jsem se 
nenarodil d2íve nebo pozd0ji. Myslím p2itom hlavn0 na "ty-
2icet let míru, které byly mé generaci dop2ány. Sotva3e v!ak 
vypustím tato slova z.úst, sly!ím vlastní námitky. Registruji 
národy, které v.t0chto "ty2iceti letech ztratily svobodu, po-
"ítám statisíce t0ch, kte2í byli vyhnáni ze sv+ch zemí a.za-
lidnili jiná místa na zem0kouli, v.tomto míru bylo mno3-
ství lidí okradeno o.nejlep!í léta 3ivota, byly zma2eny jejich 
sny a.nep2ehledné jsou zástupy t0ch, kte2í nevy!li z.bídy. 
Stra!n0 nespolehlivá jsou kritéria, podle kter+ch bychom 
mohli usoudit, 3e sv0t je v.n0jakém období lep!í ne3 jindy. 
Vlády to mají lehké, ty nám budou tvrdit v.ka3dém období, 
3e s.nimi jsme to chytli nejlépe. Setkal jsem se u3 s.lidmi, 
kter+m prosp0!nost dlouhého míru p2íli! nevon0la, zdálo 
se jim, 3e mírem se kryje dlouhé bezpráví.
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Jen váhav0 vpou!tíme do sv+ch 3ivot4 statistiky pokroku 
a.jen málokdo je schopen skute"n0 se nadchnout nad úsp0-
chy moderních technologií, nad r4stem spot2eby a.zvy!u-
jícím se pr4m0rn+m v0kem obyvatelstva. Jsou to v!echno 
kritéria vn0j!ího sv0ta a."lov0k se nemusí trváním svého 
3ivota do tohoto pokroku streLt. Je v4bec n0jaké spoleh-
livé dr3adlo, kterého bychom se mohli chopit a.stát rov-
n0 s.p2esv0d"ením, 3e nemusíme litovat roku svého naro-
zení? Je n0co spolehlivého v.plynutí "asu, co by nám 2eklo, 
3e jsme na tom mnohem lip, ne3 generace p2ed námi? Já 
sám si nemám co pochvalovat, v3dy6 kdysi m0 mi nenapad-
lo, 3e mi bude stát systematicky podrá3et nohy, 3e po léta 
nenajdu slu!nou ob3ivu a.budu se muset potloukat v!elijak. 
Moje chyba, 3e m0 to nenapadlo, m0l jsem se lépe dívat ko-
lem. A.p2ece se dr3ím stébla a.2íkám si, 3e sv0t, do kterého 
jsem se narodil já a.moje generace, nebyl tak krut+ jako sv0t 
p2edtím. V!echno, co se nám stalo, jsme si vlastn0 vybrali 
sami z.t03kého svobodného rozhodnutí, d0jiny v!ak u3 ne-
m0ly v.letech míru tolik síly, aby nás t2eba zabily, ani3 by-
chom v0d0li pro", jak se to stalo odvedenc4m ve dvou sv0-
tov+ch válkách. Nátlak, kter+ na nás "inily velké d0jiny, se 
dal vydr3et, poskytoval "lov0ku p2ece jenom mo3nost vol-
by. Po2ád nám sice bylo vyhro3ováno, 3e dojde k.nejhor!í-
mu a.3e nám p2ece jenom zp2erá3ejí hnáty kv4li poru!ení 
rovnováhy a.podobn+m blbostem, ale nem0li k.tomu dost 
odvahy. Celkov0 se v.pr4b0hu na!í dosp0losti zmen!ila chu6 
k.zabíjení a.zv0t!ila pozornost k.cen0 lidského 3ivota. Ne 
v!ude, ne v!ude.

V jednom horkém odpoledni na konci války jsem vid0l 
le3et na ulici u.h2i!t0, kde jsme jako kluci hrávali fotbal, 
mrtvoly voják4, N0mc4 i.Rus4. V!ichni byli stra!liv0 ne-
hybní a.do otev2en+ch o"í a.na vyh2ezlá st2eva jim sedaly 

mouchy. Jen jeden n0meck+ voják, le3ící na zádech, vydá-
val z.hrudi pravidelné a.stra!livé chr"ení. Jako by se t0lo 
zuby nehty bránilo smrti, plíce pracovaly za v!echny pro-
st2ílené a.poni"ené orgány. Byl to zvuk, na kter+ nechci za-
pomenout. Kolem !el rusk+ d4stojník a.lidé ho prosili, aby 
ukon"il trápení nep2ítele. D4stojník byl bled+ a.t2ásly se 
mu ruce. Na2ídil mi zachmu2en0, abych se oto"il, pak t2esk-
la rána a.chr"ení ustalo. Kdy3 jsem se obrátil, vid0l jsem 
v.levém spánku vojáka malou "ervenou dírku. Mo3ná voják 
je!t0 neumíral, mo3ná by ho n0jací léka2i dali dohromady, 
kdyby ho dobrovolníci odnesli na obvazi!t0. Spí!e v!ak ne 
ne3 ano. Neum0li transplantovat srdce, játra, ledviny a.plí-
ce. D4le3it0j!í v!ak bylo, 3e p2i smrteln+ch 3ních na jed-
nom 3ivot0 nezále3elo. Lidé asi hlavn0 cht0li, aby bylo u3 
ticho, aby voják nechr"el. Hodnota lidského 3ivota byla nu-
lová. Jakou m0li mo3nost volby v!ichni ti, kte2í tam tehdy 
le3eli s.vyh2ezl+mi st2evy? Ze!ílev!í d0jiny rozhodly za n0 
ve v!ech chvílích dosp0lého 3ivota, od za"átku a3 do konce.

Po t2iceti letech od chvíle, kdy st2elili vojáka do spánku, 
jsem si i.já zkrvavil lev+ spánek. Nem0lo to 3ádnou souvis-
lost s.d0jinami. Sjí3d0l jsem na ly3ích s.kopce, upadl jsem 
a.vrazil do stromu. N0kolik vte2in jsem byl v.bezv0domí 
a.mo3ná jsem i.zachr"el. P2isp0chali mu3i z.Horské slu3by, 
opatrn0 m0 zabalili do pokr+vek a.ulo3ili do saní. Dvacet 
dobrovolník4 m0 tahalo na vrchol kopce. Bylo mi neoby"ej-
n0 p2íjemn0 a.pozoroval jsem zá2ící hv0zdy na "isté oblo-
ze. Ml"enliví a.laskaví mu3i v."erven+ch bundách m0 svezli 
lanovkou do údolí, zavolali sv+mi vysíla"kami auto a.od-
vezli m0 na obvazi!t0. Tam léka2i zjistili, 3e mi vlastn0 nic 
není. Jak nesmírnou v+hodu míru jsem m0l proti tomu vo-
jákovi! P2esto, 3e jsem byl jen "lov0k, anonymní "lov0k, po-
dle ob"anského pr4kazu stavební d0lník. Vzdálenost mezi 
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vojákem a.mnou byla vzdáleností barvit+ch a.zu2iv+ch d0-
jin, ale pro ná! rozdíln+ osud bylo d4le3ité, 3e to byly p2e-
ce jen d0jiny evropského míru.

Evropské revoluce, pu"e, politické intriky, despotické re-
3imy, kapitalismy a.socialismy, v0t!í a.men!í poru!ování 
lidsk+ch práv, vzestupy a.sestupy 3ivotní úrovn0, vzr4sty 
zam0stnanosti a.nezam0stnanosti, industrializace a.kolek-
tivizace se marn0 sna3ily udr3et hodnotu lidského 3ivota na 
nízké úrovni. Neusp0ly ani teroristické útoky, autohavárie, 
srá3ky letadel a.vlak4. 1ty2icet let míru ud0lalo své, hodnota 
3ivota se zvedla a.roz!í2il se prostor pro v!echny, kte2í mají 
odvahu s.ním n0co smysluplného podniknout. Nemohu si 
vzpomenout na nic jiného, co by m0lo povahu malé nad0je.

V!echno, co se vá3e k.tak zvanému pokroku, m43e b+t 
zpochybn0no. P2edev!ím rozvoj ryzích produkt4 evropské 
civilizace, v0dy, techniky, pr4myslu, celkové úrovn0 mate-
riálního 3ivota, proto3e za to v!echno platíme devastací p2í-
rody a.zaml3ením smyslu lidského 3ivota. Jestli3e se v!ak 
v.této dob0 zv+!ila hodnota lidského d+chání, tlu"ení srdce, 
práce jater a.ledvin a.n0kdy dokonce i.práce lidského moz-
ku, není to s.Evropou tak !patné, jak se nám to n0kdy jeví. 
Jestli3e nedojde k.n0jakému ze!ílení je!t0 dal!ích dvacet let 
a.nejist+ mír bude pokra"ovat, bude stoupat i.cena 3ivota. 
N0kdy v.roce #$$$ by si pak padesátníci a.padesátnice moh-
li bez velk+ch pochybností 2íci, 3e se narodili v+hodn0ji ne3 
my a.v!ichni jejich evrop!tí p2edch4dci.

O dodavatelskoodb0ratelsk+ch 
vztazích

V !edesát+ch letech jsem byl pozorn+m "tená2em diskusí 
o.ekonomické reform0. Sledoval jsem teoretické spory s.jis-
tou úctou, v0da, 3e národní hospodá2ství je komplikovan+ 
organismus a.3e se s.ním musí zacházet opatrn0 a.promy-
!len0. U3 jen p2edstava n0kolika milion4 lidí, kte2í den-
n0 vstupují do pracovních vztah4, zaplMují fabriky, pole, 
lesy, ú2ady, dopravu a.v!echna ostatní pracovi!t0, odrazova-
la p2edem od toho, aby "lov0k propadl ví2e v.n0jak+ zázra"-
n+ reformní recept, kter+ !mahem vy2e!í v!echny t03kosti.

Teoretické spory mezitím utichly a.reforma byla sta3e-
na z.programu. O.to "ast0ji potkávám mezi ob"any, kte2í 
se brodí denn0 v.ekonomick+ch absurditách, radikální re-
formátory a.majitele v!eplatn+ch recept4 na zlep!ení cho-
du národního hospodá2ství. Jsou v!ude, na pracovi!tích, 
v.hospodách i.v.domácnostech. Jenom ve vlád0 je jich ne-
dostatek. Sly!el jsem celou 2adu originálních ekonomick+ch 
teorií a.radikálních reformních návrh4. N0kte2í navrhovali 
vym0nit v!echny 2editele, jiní zase v!echny ministry, jeden 
"lov0k navrhoval zavést trest smrti pro ka3dého, kdo n0ja-
k+m hloup+m rozhodnutím po!kodí národní hospodá2ství. 
Byli i.takoví asociální dravci, kte2í cht0li zavést nezam0st-
nanost, aby si lidi vá3ili více práce a.neSákali se tolik. Sly!el 
jsem ov!em také mluvit o.tom, 3e nejlep!í by bylo celé to sa-
kumprásk zabalit a.prodat Ba6ovi.

Snad nikde na sv0t0 není mezi lidem tolik reformátor4 
národního hospodá2ství jako u.nás. Plyne to asi z.toho, 3e 
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se ekonomiky dot+káme t0sn0 cel+m t0lem, v!ichni jsme 
sou"asn0 v+robci i. spot2ebitelé, dodavatelé i. odb0rate-
lé, pod2ízení i.nad2ízení, ze t2í lidí je aspoM jeden vedou-
cí. V!ichni cítí, jak nic nefunguje, jak by m0lo, jak v3dyc-
ky n0co chybí, n0co se pokazí, n0kdo nedodal to, co m0l, 
nebo to dodal jinam ne3 m0l. 1lov0ka udivuje, 3e p2i tom 
mno3ství reformátor4, které v!ude potká, se dosud nepro-
sadila u.nás n0jaká hlub!í ekonomická reforma. Mo3ná je 
to tím, 3e vysocí státní "initelé nechodí do hospod a.nemají 
tak z.permanentní ekonomické diskuse u3itek. Obávám se 
v!ak, 3e v.tom p2í"ina trvání na typech 2ízení a.systémech, 
které se z2eteln0 neosv0d"ily, nev0zí. Platíme v0dom0 v!e-
mi nedostatky, neefektivností a.technologick+m úpadkem 
za uchování politického statu quo, za nehybnost mocen-
sk+ch pom0r4. V0dí o.tom i.ve vlád0 a.v0dí to v0t!inou i.li-
doví reformáto2i.

Pracoval jsem deset let ve stavebnictví, sice v0t!inou jako 
d0lník, ale s.mnoh+mi mo3nostmi nahlédnout do pom0r4, 
které v.tomto odv0tví národního hospodá2ství panují. Ze 
"tená2e teoretick+ch statí jsem se stal p2ím+m ú"astníkem 
centráln0 2ízené ekonomiky na nejni3!ím stupni. Po n0ko-
lika letech, kdy jsem u3 v!elico za3il, vid0l, nakoukl pod po-
kli"ku, vyslechl mnohé diskuse, pozoroval upocené vedoucí, 
jsem pojal bezd0"nou úctu k.direktivnímu státnímu hospo-
da2ení. Ne!lo mi po2ád do hlavy, 3e se p2i v!em !lendriánu, 
nekázni, podvodech, rozkrádání, nesmysln+ch p2íkazech 
a.zbyte"n+ch "innostech, pl+tvání, ztrátách, nespolehliv+ch 
dodávkách, nezodpov0dnosti vedoucích, opilství mistr4, Sá-
kání d0lník4 postavilo to, co se postavilo, a.3e nic z.toho za-
tím nespadlo. Od té doby s.údivem krá"ím po mostech, po 
sídli!tích, s.tímté3 údivem jedu po dálnici a.pozoruji vyso-
ké komíny elektráren. Zdá se mi prost0, 3e existence v!ech 

v+znamn+ch staveb v.1eskoslovensku je v.rozporu s.tím, co 
jsem vid0l a.za3il. Sám bych váhal sv02it podniku, u.kterého 
jsem byl zam0stnán, v+stavbu víkendové chaty, stát sv02u-
je takov+m podnik4m v+stavbu atomov+ch elektráren, mos-
t4 p2es 2eky a.údolí, vysok+ch televizních v03í a.p2ehrad. 
V+sledky na!eho hospoda2ení jsou za podmínek, které ko-
ne"n0 známe trochu v!ichni a.nejlíp je znají vysocí funkci-
oná2i na hospodá2sk+ch úsecích, stejn0 udivující jako pyra-
midy v.Egypt0 a.sochy boh4 na Velikono"ním ostrov0.

P0t let jsem mimo jiné pracoval také jako dispe"er ve 
v+rob0 betonové sm0si. Bylo to pom0rn0 malé pracovi!t0, 
p2ehledné a.zvládnutelné, n0kolik více "i mén0 technic-
ky zaostal+ch stroj4, dv0 desítky aut na rozvoz, naklada-
"e, dodávky materiálu a.pod. U3 po n0kolika m0sících jsem 
si v.práci p2ipadal jako pravov0rn+ hegelián, kterému se 
z.dialektiky v!ech pracovních jev4, absurdních a.udivují-
cích, vyno2ují jejich podstaty, skryté souvislosti a.prap2í"i-
ny kolaps4 a.zádrhel4. Ekonomika na!eho typu poskytuje 
i.na této úrovni v!em jejím ú"astník4m nev!ední dobrodru3-
ství. T2eba takov+ !lágr denního tisku a.stranick+ch usne-
sení: dodavatelskoodb0ratelské vztahy. V.dosavadních d0ji-
nách lidstva to byly vztahy mezi kupujícími a.prodávajícími, 
v.na!em typu hospodá2ství to jsou hou!tiny p2íkaz4, inter-
vencí, vyhr43ek, proseb, podvod4, úplatk4, osobních zná-
mostí a. krajansk+ch sdru3ení. Na na!em malém hospo-
dá2ství jsme konali v!e, jako bychom nakupovali materiál 
a.vyráb0li z.n0ho beton, vedli jsme o.tom ú"etnictví, vy-
hro3ovali dodavatel4m sankcemi atd. Jen3e to v!e byla Lk-
tivní "innost, z4stalo to asi jako relikvie ze star+ch "as4. 
Dodavatelé nem0li v0t!inou zájem prodávat své zbo3í, my 
jsme zase prodávali beton v.cenách, které nekryly ani ma-
teriál. 1ím více jsme vyrobili, tím více jsme prod0lali, byli 
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jsme v+robci ztrát. 1ím v0t!í ztráty jsme vytvo2ili, tím v0t!í 
prémie jsme dostali. Pekli mi, abych si toho nev!ímal, ni-
kdo si toho nev!ímal. k.v+rob0 betonu je zapot2ebí vlast-
n0 jen cementu, !t0rkopísku a.vody. Je to ten nejjednodu!-
!í v+robní proces, jak+ si lze p2edstavit, asi jak starobylé 
hrn"í2ství. P2esto se denn0 stávalo, 3e se n0které ze slo3ek 
betonu nedostávalo, anebo 3e se nedostávalo jin+ch d4le-
3it+ch v0cí v.pr4myslové v+rob0, proudu, náhradních sou-
"ástek, dopravních prost2edk4, dobré v4le opravá24, nálady 
d0lník4 atd. Dodavatelskoodb0ratelsk+mi vztahy cloumaly 
tajemné síly, neposti3itelné, v.ekonomick+ch teoriích do-
sud nezpracované. Cement nap2íklad vyráb0li v.jakési vzdá-
lené cementárn0, která m0la sv4j vlastní vnit2ní 2ád, jako 
odb0ratelé cementu jsme v.tomto 2ádu m0li naprosto bez-
v+znamné postavení. Kdy3 se p2ísun cementu zastavil, vy-
sv0tlovalo se to tajupln+mi pov0stmi, které p2icházely, n0co 
se ucpalo, sho2el motor, rozpadla se lo3iska, nebyl proud, 
byl spln0n plán a.cementárna nem0la zájem ho p2ekra"ovat, 
aby jí nebyl v.p2í!tím roku zv+!en, n0kdy jsme v!ak nedosta-
li 3ádné vysv0tlení, cisterny "ekaly se spícími !oféry hodiny 
a.hodiny a.pak se vrátily prázdné. Podobn+m zp4sobem se 
zastavoval p2ísun !t0rku, nej"ast0ji se to vysv0tlovalo tím, 
3e se na skládkách pokazil naklada", nebo 3e strojník ode-
!el na ob0d a.je!t0 se nevrátil, nebo se také pohádal s.mis-
trem a.Sinkal se. Mohlo se stát, 3e n0kdo odvelel vozy za n0-
jak+m d4le3it0j!ím posláním. Kdy3 byly k.dispozici v!echny 
slo3ky, ze kter+ch se beton vyrábí, pokazilo se n0co na stro-
ji nebo se p2etrhl podáva"i pás. P2i!li sice opravá2i, ale ne-
stálo jim za to se p2evléknout, proto3e brzy pojede autobus 
a.navíc jsou !patn0 placeni a.byli podvedeni fale!n+mi sliby.

A tak se n0kdy stávalo, 3e se nepracovalo hodiny, dny 
i.t+dny. Zklamaly odb0ratelskododavatelské vztahy, které 

jsou ve své podstat0 nezávislé na lidské v4li, poruchy v.nich 
se objevují ne"ekan0 jako slune"ní skvrny nebo magnetické 
bou2e. Rozhostilo se úlevné ticho, my, odsouzeni z.objek-
tivních p2í"in k.ne"innosti, jsme mohli usednout ke kartám 
nebo k.láhvi vína a.dlouze a.zajímav0 tlachat o.receptech na 
nejlep!í jitrnice, o.hrdinsk+ch "inech znám+ch opilc4 nebo 
o.sexuálních p2ednostech nep2ítomn+ch 3en. P2ipadal jsem 
si v.takov+ch chvílích jako v.kruhu star+ch rolník4, ti, kdy3 
dé!6 rozmo"il pole a.sníh p2ikryl celou krajinu, také used-
li kolem stolu a.pustili se do vypráv0ní, zatímco 3eny draly 
pe2í. Proti jev4m, které p2icházejí sh4ry, se nedá nic d0lat.

Reformáto2i by jist0 p2i!li na to, jak pod2ídit dodavatel-
skoodb0ratelské vztahy pot2ebám efektivity. Po t2iceti le-
tech zku!eností v!ak u3 víme, 3e rozumná reforma by moh-
la oslabit d4le3itost politickohospodá2ské moci a.kdoví, co 
by z.toho vze!lo. Lidé by t2eba získali sebev0domí a.odva-
hu a.to by vedlo k.t03kostem jiného druhu.
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O hmotné zainteresovanosti

P2ed dvaceti lety jsem m0l v.oblib0 teorie, zdálo se mi, 3e 
zavád0jí do sociálního 3ivota p2ehlednost, sjednocují ne-
p2íjemn0 rozmanitou skute"nost a. jsou p2edpokladem 
smysluplné diskuse. Byl jsem ur"it0 p2ítomen i.na n0jaké te-
oretické diskusi, na které se vá3il vklad hmotné zaintereso-
vanosti do socialistické ekonomiky a.na které se také pláca-
lo o.d4le3itosti morálních stimul4, o.podílu socialistického 
sout03ení na zvy!ování produktivity práce, o.momentu uv0-
dom0losti a.podobn+ch v0cech. Pe"í teorie se mluvilo o.tom, 
zda lidé pracují hlavn0 pro peníze, aby si vyd0lali a.mohli si 
n0co koupit, anebo zda je u3 "lov0k v.socialismu nad2azen 
takov+m nízk+m pohnutkám a.pracuje proto, aby naplnil 
"inem stranická usnesení, aby pomohl p2i vybudování his-
toricky jedin0 perspektivního 2ádu anebo z.jin+ch d4vod4 
p2esahujících jeho materiální chut0 (t2eba, jak 2íká pape3-
ská encyklika, aby „potvrdil smysl svého stvo2ení“). V!ichni 
teoretikové si více vá3í "lov0ka, kter+ nepracuje pro peníze 
ale z.u!lechtil+ch pohnutek, t2eba i.jen proto, 3e ho práce 
baví. S.takov+m "lov0kem se toti3 snáze dají m0nit pou!t0 
na úrodné kraje a.ustavit i.spravedliv+ 2ád.

V pozd0j!í praxi jsem se zajímal o.to, jak odpovídají teo-
rie sociálnímu 3ivotu a.jak to vlastn0 vypadá s.pracovní mo-
tivací. Obzvlá!6 vnímav+m pozorovatelem jsem b+val v.den 
v+plat. V.socialistickém hospodá2ství je pro v0t!inu d0lník4 
den v+platy dnem p2ekvapení, nikdy neví p2esn0, kolik bude 
ve v+platním sá"ku mít. P4sobí na to nejr4zn0j!í pohyblivé 
slo3ky mzdy. Den v+platy byl od rána prostoupen nervóz-
ní atmosférou a.nejist+m o"ekáváním. Ze zku!enosti v0dí 

v!ichni zam0stnanci, 3e mzdy se dají nejr4zn0j!ími triky 
ovlivMovat, 3e tu hraje roli nálada mistr4 a.vedoucích, omyl 
v.ú"tárn0, mzdov+ strop, pln0ní plánu, normované v+kony, 
nemoci atd. Nikdy jsem se nedovedl rozhodnout, zda je ten-
to systém dílem na!eho typického !lendriánu, nebo zda je 
to promy!len+ zp4sob, jak vnést do existence zam0stnan-
c4 prvek nejistoty a.strachu jako náhradu za strach z.neza-
m0stnanosti.

Den v+platy byl emocionáln0 vypjat+, byl 3ivotn0j!í ne3 
jiné, vyjevovaly se v.n0m skryté povahové rysy zam0stnan-
c4. V.o"ekávání v+platy se daly zaznamenat i.zapomenuté 
projevy t2ídní uv0dom0losti, tendence k.t2ídní solidarit0, vy-
skytly se i.divoké 2e"i o.stávce v.p2ípad0 3e… ale ov!em k.ni-
"emu nevedly. V!echno nakonec rozhodly v+!ky sum uvede-
n+ch na v+platní pásce, v.nich byly zapomenuty zku!enosti 
z.d0lnického hnutí. V.závislosti na v+!ce sumy se den v+-
platy prom0nil v.den netajené zu2ivosti, poní3ení, smutku 
a.deprese anebo v.den p2íjemného p2ekvapení, tiché spo-
kojenosti a.p2edstavy o.milém setkání s.man3elkou, která 
u3 "eká p2ed obchodním domem, proto3e bylo dohodnuto, 
3e se koupí do pokoje nov+ koberec.

Jsem dalek toho, abych p2ipisoval v!echno vzru!ení jen 
pen0z4m, zelené stovky tu m0ly hlub!í smysl, zastupova-
ly ocen0ní v.nej!ir!ím spektru, p2ispívaly k.sebev0domí 
nebo zase mindrák4m, v.reakci na v+platu se vyno2ovaly 
skryté dimenze lidsk+ch bytostí, staré k2ivdy, selhání, sta-
v0ly do nového sv0tla rodinné zázemí, byly "asto p2í"inou 
chandry a.vedly proto mnohé d0lníky p2ímo do hospody 
k.pivu s.rumem, co3 je kombinace, která rychle a.spolehli-
v0 opíjí. Peníze jsou zástupn+ faktor, ale nic je asi nedove-
de nahradit. Nádné d0kovné dopisy, odznaky, 2ády a.pra-
pory. Byl jsem sv0dkem toho, jak t2eba jediná stovka, která 
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byla pochopena jako v+raz anonymní nep2ízn0 zam0stna-
vatele, dovedla vyvolat úplné emocionální peklo. Dovedla 
vehnat d0lníkovi slzy do o"í, poní3ení tak nefal!ované, 3e 
jsem "asto a3 ustrnul. Tent+3 d0lník, kter+ p2edtím prohrál 
v.kartách t2i stovky a.nepohnul ani brvou, vzplanul hn0-
vem, kdy3 mu chyb0la ve v+plat0 stovka, se kterou po"ítal. 
Ni3!í v+plata je projevem sociálního zneuznání, je to ve-
2ejná facka, urá3ka, pokus o.rozklad d0lníkovy osobnosti. 
Nedovedl jsem pochopit, pro" tento m+tus po2ád je!t0 fun-
guje, kdy3 ka3d+ p2ece ví, jak se v+platy d0lají, 3e jsou v+po-
tkem byrokratick+ch p2edpis4, kejkl4 s.normami a.s.p2es-
"asov+mi hodinami, úzkostlivé snahy streLt se do globálu, 
osobních sympatií a.antipatií, zapomn0tlivosti a.lenosti, ne-
po2ádné evidence a.v+mysl4. A.p2ece mají peníze stále je!-
t0 povahu sociálního ocen0ní, jsou nejd4le3it0j!ím faktem 
v.celém v+robním procesu a.nejpádn0j!ím "initelem v!ech 
sociálních vazeb.

Vzpomínal jsem po takovém v+platním dnu na v!echny 
teoretické spory, na 3van0ní rozhlasu o.socialistickém sou-
t03ení a.uv0dom0lé práci n0jak+ch brigád. Udr3uje se snad 
legenda o.mravních motivacích práce jen setrva"ností ane-
bo se naopak zám0rn0 projektuje n0jaká nová éra? Pro" stát, 
kter+ má v.rukou bohatství celé zem0, u3 kone"n0 v0decky 
nevyu3ije nahromad0n+ch vá!ní v+platního dne a.p2esnou 
regulací hmotné zainteresovanosti nevytvo2í v.krátkém "ase 
ráj na zemi? V3dy6 o.tom po2ád mluví státníci a.jiní ekono-
mi"tí mudrci! P2itom v!ichni v0dí, 3e mzdy nemají u.nás 
tém02 3ádn+ vztah k.hodnot0 a.kvalit0 práce. V!echna m0-
2ítka produktivity práce, "ist+ch v+kon4, vst2ícn+ch plán4 
a.pod. jsou jen sv0tem Lktivních "ísel, kter+ je pro v0t!inu 
zam0stnanc4 neproniknuteln+ a.nijak neovlivMuje pracov-
ní zaanga3ovanost.

Vid0l jsem, jak viditelná a.p2ímá odm0na, peníze vypla-
cené do dlan0 mimo nivelizující a.byrokratickou eskamo-
tá3 mzdov+ch ú"táren, u"inily z.pracovního kolektivu ne-
vídan+ teamwork. Kdy3 t2eba zainteresovan+ soukromník 
poprosil o.práci p2es "as a.dal najevo, 3e p2i poslední jíz-
d0 s.betonem se bude vyplácet prémie za rychlost, spoleh-
livost a.kvalitu, zm0nila se najednou práce, kterou jindy 
prosakovala otrávenost, nezájem, zachmu2enost a.podrá3-
d0nost, v.harmonickou a.nad!enou "innost, doprovázenou 
dobrou pohodou, veselostí, povzbuzujícími v+k2iky a.smí-
chem. k.3ivotu se probudila utopická socialistická kolonie, 
ve které není práce nudnou d2inou ale radostí. Z.teorií, kte-
ré se sna3í vystihnout problematiku práce a."lov0ka, je asi 
nejv+sti3n0j!í teorie o.ni"ivé úloze odcizení práce, o.zne-
tvo2ujícím vlivu byrokratického p2íkrovu nad lidsk+m po-
kusem „potvrdit smysl svého stvo2ení“, o.rozbití p2ímého 
vztahu mezi lidsk+m v+konem a.odm0nou.

Píkal jsem si "asto s.nezka3enou laickou p2edstavivos-
tí: kdyby m0 n0kdo na "as u"inil vedoucím malé hospo-
dá2ské jednotky a.dal mi do ruky t2eba deset tisíc, z.nich3 
bych mohl vyplácet p2ímé odm0ny, bezprost2ední podn0ty 
hmotné zainteresovanosti, bez v+kaz4, kontrol a.omeze-
ní, jen podle vlastní úvahy, práce by jen fr"ela a.je!t0 by si 
p2i ní lidé zpívali. Jen3e práv0 tohle nem43e stát ud0lat, ví 
ze v!ech historick+ch zku!eností p2i budování socialismu, 
3e nekontrolované odm0ny by byly okam3it0 rozkradeny. 
A.tak, zatí3eni historickou ned4v0rou v.poctivé úmysly bu-
dovatel4 nové spole"nosti, udr3ujeme nad prací byrokra-
tick+ p2íkrov a.jen registrujeme z.n0ho pocházející ztráty, 
Sinkání, nezájem a.tupou d2inu. Rad0ji po2ádáme diskuse 
a.konference o.mravních stimulech, socialistickém sout0-
3ení. Po v!ech aférách s.rozkrádáním a.korupcí u3 nikomu 
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nev02íme. Jak by to vypadalo, kdybychom sv02ili 2ízení hos-
podá2ství p2íslu!ník4m nábo3ensk+ch sekt, které nekradou!

V novinách, v.rádiu, v.televizi nesly!í "lov0k nic jiného 
ne3 propagaci „zásluhovosti“, redakto2i ekonomick+ch rub-
rik u3 chraptí od v+zev ke spravedlivému odm0Mování. Za 
lep!í práci vy!!í odm0nu, opakuje p2i ka3dém projevu státní 
p2edstavitel. Kdy3 ti, kte2í mají mo3nost spravedlivé odm0-
Mování v"lenit do sv+ch opat2ení, na2ízení, usnesení a.zdo-
konalení, neustále vyz+vají ve2ejnost k.spravedlivému od-
m0Mování, mnozí lidé to vezmou jako v+zvu k.tomu, aby 
se odm0nili sami. Odm0Mují se spravedliv0 za fu!ky, k!ef-
ty, spekulaci, obchodní mazanost, nápady, práci na vlast-
ním atd. Do toho jim nikdo nemluví a.nemusí se ohlí3et na 
3ádné p2edpisy. Mo3ná je v!ak je!t0 jiná p2í"ina, pro" se 
nikdy nepoda2ilo spravedlivé odm0Mování prosadit, mo3-
ná stát n0jak tu!í, 3e by musel za kvalitní práci, schopnos-
ti, iniciativu, talent a.úsilí odm0Movat ty, které nemá v.ob-
lib0. V3dy6 by se na n0ho mohli rozzlobit ti, kte2í 3ijí jen ze 
slouhovství a.pokorné poslu!nosti.

O podmínkách kultury

Ameri"ané se dostali na M0síc, proto3e na to vydali pot2eb-
nou sumu pen0z. Mezi Anglií a.kontinentem by byl u3 dáv-
no vybudován podmo2sk+ tunel, kdyby na to bylo dost pro-
st2edk4. Pr+ bychom m0li také lék proti rakovin0, kdyby se 
na v+zkum vynalo3ilo desetkrát víc prost2edk4. V.oblasti 
v0dy a.techniky jsme schopni dojít a3 k.hranici p2írodních 
zákon4, jestli3e si k.tomu sjednáme dost Lnan"ních pro-
st2edk4, chytr+ch hlav se najde v3dy dost. Kdy3 se lidsk+ 
mozek vydá jednou k.n0jakému technickému cíli, nic ho ne-
zastaví. Nepochybuji o.tom, 3e se jednou poda2í vysunout 
z.letící kosmické lod0 dostate"n0 dlouhou l3íci a.nabrat do 
ní trochu slune"ní hmoty, jak o.tom pí!e Bradbury. Stane 
se to, a3 na to bude dost pen0z.

Od nepam0ti se v!ak ví, 3e mozek neodpovídá stejn+-
mi v+kony na Lnan"ní injekce, kdy3 se vydá jin+m sm0rem. 
Kdy3 "iní pokusy hledat smysl svého bytí, kdy3 se sna3í po-
psat vnit2ní sv0t "lov0ka, p2ekro"it horizont p2írodního vy-
mezení, uspo2ádat p2ehledn0 metafyziku, kdy3 za"ne ra-
cionáln0 vysv0tlovat existenci Bo3í, lásku, du!i, vra3du ze 
3árlivosti a.také smrt. I.kdyby se poskytlo Llozof4m, mys-
litel4m, teolog4m, básník4m, spisovatel4m, malí24m a.ji-
n+m guru t2eba tolik pen0z, kolik stálo p2istání na M0síci, 
nevy2e!ili by uspokojiv0 ani jednu otázku z.t0ch, které byly 
polo3eny u3 p2ed více ne3 dv0ma tisíci léty. Vytvo2ili by sice 
mno3ství pracovi!6 a.v0deck+ch ústav4, po2ádali by konfe-
rence a.sympózia s.bohat+m materiálním zabezpe"ením, há-
dali by se v.televizi a.libovali by si i.jinak, p2edlo3ili by v!ak 
nakonec k.v02ení jen to, co u3 tu bylo. Je to a3 podivné, jak 
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málo m43eme vynakládáním prost2edk4 zv+!it t03ko m02i-
telné hodnoty kultury. Nádn+mi pen0zi z2ejm0 není mo3-
né donutit jin+ mozek, aby pracoval ve stejném optimálním 
re3imu jako mozek Platon4v anebo Kant4v. I.to nejlep!í so-
ciální zabezpe"ení spisovatel4 nebude mít rozhodující vliv 
na napsání vynikajícího románu. Nep2íjemná srovnání vy-
povídají dokonce o.tom, 3e n0které vynikající knihy byly 
napsány v.hladu a.bíd0 a.skv0lé obrazy namalovány p2i po-
kro"ilém alkoholizmu nebo jiné v+st2ednosti. Patnáctileté 
d0v"átko by asi nenapsalo dojemn+ deník, kdyby nemuse-
lo 3ít v.doup0ti. Homér pr+ byl slep+, Joyce pr+ byl skoro 
slep+ a.Aldous Huxley také !patn0 vid0l. Nemluv0 o.tom, 
3e geniální hudebníci byli hlu!í. Av!ak i.lidé, kte2í z4stali 
bezejmenní, rozvinuli v.nep2ízniv+ch podmínkách podivu-
hodn0 své schopnosti a.v.krajních situacích mezi 3ivotem 
a.smrtí potvrdili své lidství ú"inn0ji ne3 v.celém p2edchá-
zejícím 3ivot0.

V 1eskoslovensku se nabízí stará zku!enost na velkém 
talí2i. N0kolikrát se tu prudce zhor!ily podmínky k.3ivotu, 
ale kulturu a.um0ní to nezabilo, nejr4zn0j!ími cestami si 
pomohly samy. Naposledy za války, v.padesát+ch a.sedmde-
sát+ch letech. Um0ní si na!lo pokoutn0 v3dy n0jakou p4du, 
na které bylo dost potravy pro p2e"kání nejhor!ího. Práv0 
ve vnit2ním vyhnanství, stranou od státní p2ízn0, byla vy-
tvo2ena díla, kter+mi se "eskoslovenská kultura dostala do 
evropského pov0domí. A.naopak, ti, kte2í dosáhli dost pro-
st2edk4 na to, aby mohli odstartovat na M0síc, sv02ené pe-
níze propili, jejich raketa se neodlepila od Zem0. To svádí 
k.domn0nce, 3e je v.kone"ném d4sledku kultu2e prosp0!né, 
kdy3 tv4r"í duchové 3ijí o.chlebu a.o.vod0, kdy3 jsou spiso-
vatelé vyhnáni na okraj spole"nosti nebo do exilu, drama-
tici "as od "asu uvr3eni do v0zení, Llozofové zam0stnáváni 

v.kotelnách a.kdy3 básník4m nez4stane ani na rum.
Tento jednoduch+ zp4sob, jak pozdvihnout úroveM ná-

rodní kultury, kter+ m0l v.1eskoslovensku pom0rn0 dobré 
v+sledky, je v!ak bludi"kou, za kterou se nevyplatí jít a3 do 
konce. Román rozepsan+ na stroji, kter+ ut0!í a.nadchne 
i.n0kolik tisíc "tená24, básnické dílo velké vnit2ní p2esv0d-
"ivosti, které tajn0 koluje mezi vybran+mi "tená2i, smutné 
písni"ky, které se p2ehrávají z.pásku na pásek, jsou nejis-
tou protiváhou !irokého prostoru kultury, kter+ byl umrt-
ven. Stará zku!enost nemá v.moderním sv0t0 u3 tu platnost 
jako kdysi. V.hmotné nep2ízni, v.permanentním pronásle-
dování a.daleko od sou"asn+ch technick+ch mo3ností, m43e 
existovat jen kultura t0ch nejtradi"n0j!ích podob a.forem. 
Prakticky jen jako papír se zapsan+mi my!lenkami nebo 
lidsk+m p2íb0hem. Divadlo se dá samoz2ejm0 hrát i.v.byt0, 
ale není to ono. Moderní kultura je u3 dnes nemyslitelná 
bez technické pomoci, která ji m43e dostat mezi lidi, ne-
mluv0 o.tom, 3e technické prost2edky p2ímo podmiMují 
n0které formy um0ní. Film se nap2íklad nedá ud0lat v.ku-
chyni, i.kdy3 znám lidi, kte2í se o.to pokou!ejí. Kdy3 vás 
vrátn+ nepustí do televize, je zbyte"né se pokou!et insce-
novat televizní hru nebo se p2ipravovat na celostátní tis-
kovou konferenci. Mo3ná v!ak bude jednou tato závislost 
kultury na dr3itelích technick+ch prost2edk4 zru!ena, pr+ 
se blí3í doba, kdy na jednom jediném utopickém "ipu bude 
moci b+t zaznamenáno jakékoliv v+znamné poselství ducha 
a.po!tovními holuby rozesláno v!em p2íjemc4m bez kont-
roly státu. Dokud v!ak nic takového nemáme, je devastová-
ní !irokého prostoru kultury jednoduch+mi prost2edky stát-
ního dozoru, odep2ením technick+ch prost2edk4, papíru, 
knihtisku, Llmov+ch laborato2í, televizních kamer a.studií, 
shroma3di!6 a.divadel, velmi ú"inné.
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Pocítím tuto devastaci v3dy z2eteln0, kdy3 se zahrabu do 
star+ch "asopis4 a.knih, které n0kdo snese z.p4dy, kdy3 ná-
hodou p2ijde do kin star+ Llm, kdy3 se jdu do divadla po-
dívat na vypráv0ní starého herce, kter+ je stejn0 jen stínem 
toho, k+m byl, kdy3 si prohlí3ím cizí "asopis na k2íd0 s.bá-
je"n+mi fotograLemi. V.mládí jsem to cítil, kdy3 jsem listo-
val "asopisy z.první republiky, teQ mi sta"í trochu se prohra-
bat zmizelou kulturou !edesát+ch let. V3dy trochu u3asnu 
nad tím, kolik se toho v.kultu2e d0lo, "tu si znovu "lánky, 
úvahy a.kritiky, které mi po2ád p2ipadají rozumné a.bystré, 
a.které nyní jenom s.v0t!ím rizikem dom+!líme. Kdy3 "tu re-
feráty o.Llmech, televizních inscenacích, divadelních p2ed-
staveních, o.hádkách, konferencích a.diskusích, uv0domuji 
si s.údivem, o.kolik víc jsem si u3il kultury ne3 politování-
hodná mladá generace dne!ka. &el jsem do kina jen tehdy, 
kdy3 mi p0t nejlep!ích kritik4 ozna"ilo Llm t2emi hv0zdi"-
kami, dneska nikdo neví, co se v.kinech hraje. Knihy jsem 
si kupoval podle ve2ejné pov0sti, která je doprovázela. Dnes 
mají v!echny vydané knihy stejnou pov0st, v0t!inou !pat-
nou nebo 3ádnou. Chodil jsem do divadla, proto3e bych se 
styd0l nevid0t hru, o.které se mluvilo a.psalo. Nevím, jest-
li to není sebeklam, ale pamatuji se, 3e jsem se p2i televiz-
ních kabaretech a.jin+ch show smával, 3e mi konferencié-
2i p2ipadali vtipní, komentáto2i zpráv ze zahrani"í chyt2í, 
zp0váci a.zp0va"ky docela milí, reporté2i rozhlasu odvá3ní 
a.Werich ú3asn+.

Nejsmutn0j!í v!ak je, 3e si p2i probírce star+mi pokla-
dy najednou uv0domím, 3e n0kam zmizela polovina jmen, 
jmen lidí, kter+m jsem se obdivoval, p2ál jim, pova3oval je 
za spolehlivou záruku informovanosti, pravdy a.serióznos-
ti. Byla to jména noviná24, televizních a.rozhlasov+ch au-
tor4, praktik4 !iroké kultury, tv4rc4 detektivek, román4 

sciL a.mnoha jin+ch nepostradateln+ch slo3ek 3ivé národ-
ní kultury. Zna"ná "ást této kultury 3ije jen z.p2ízniv+ch 
podmínek, 3ije z.placen+ch redaktor4, kte2í si vynucují psa-
ní, z.husté sít0 pobídek, smluv, objednávek, pot2eb insti-
tucí a.pod.

Je pravda, 3e v.na!em hladovém období vzniklo n0kolik 
vynikajících d0l, která by mo3ná za p2ízniv+ch okolností ne-
vznikla, mo3ná by jejich auto2i nem0li "as je napsat nebo 
prost0 by k.jejich tvorb0 nem0li pot2ebnou zku!enost. Je to 
neadekvátní náplast za umrtvení !ir!ího prostoru kultury, 
kter+ bez p2ízniv+ch podmínek je jen men!í a.men!í, a3 se 
nakonec uzav2e úpln0.
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O zbrojení

Nepsal bych v4bec o.tak beznad0jném tématu, kdyby m0 ne-
na!tvala zase jedna z.prost+ch po"etních úloh, kterou jsem 
si tuhle p2e"etl v.novinách. Vypo"ítávalo se v.ní, co v!echno 
bychom mohli mít, kdybychom nemuseli vydávat tolik pe-
n0z na zbrojení. Zvlá!tní je, 3e i.oby"ejn+ noviná2, kterého 
potkávám p2i nákupu cibule, ví, kolik stojí v.dolarech jed-
na atomová ponorka, jedna raketa a.vále"ná loQ. Musím se 
ho p2í!t0 zeptat, jestli ví, kolik stojí jeden tank nebo leta-
dlo v.korunách nebo rublech. Mo3ná by mi um0l vysv0tlit, 
jak se vlastn0 takov+ k!eft d0lá, jestli platíme za letadla a.za 
rakety botami nebo k2i!6álov+mi lustry. V.novinách nám to 
ne2eknou, to jen kdy3 se jim to hodí a.kdy3 nás cht0jí na-
!tvat, tak nám vzká3ou, kolik stojí v.dolarech mate2ská le-
tadlová loQ a.kolik !kol, nemocnic a.starobinc4 by se za ta-
kové peníze dalo postavit.

Mohl bych v.prvním roz"ilení napsat do novin tak oblí-
ben+ dopis "tená2e a.zeptat se, pro" tedy aspoM nepostavíte 
n0jakou nemocnici v.cen0 desíti tank4 a.nevy"istíte n0jakou 
zasvin0nou 2eku v.cen0 p0ti letadel. To se ví, 3e to neud0-
lám, jednak vím p2edem, jak by na to reagovali, a.jednak se 
stydím d0lat ze sebe ve2ejn0 vola. S.plá"em na krají"ku by 
mi vysv0tlili, 3e na!e vláda by u3 dávno odzbrojila, rozpus-
tila armádu, p2e!kolila d4stojníky na trenéry fotbalu, sta-
v0la !koly a.nemocnice a.je!t0 z.u!et2en+ch pen0z p2idala 
ka3dému na vánoce, kdyby byli toté3 ochotni ud0lat na!i po-
tencionální nep2átelé. Ti ov!em mluví k.sv+m ob"an4m po-
dobn0, my se v!ak na sladké 2e"i nedáme nachytat, proto-
3e ve skute"nosti se sna3í získat nad námi jednostrannou 

v+hodu a.vojenskou p2evahu. Známe to u3 nazpam06, vel-
kod0jinná argumentace nám u3 navrtala do hlavy dost ji-
n+ch d0r, jedné navíc si u3 nikdo nev!imne. Je!t0 jsem ne-
sly!el o.nikom, kdo by cht0l velkod0jinné tvrzení ov02it 
a.zeptal se v.doporu"eném dopise vybran+ch ob"an4 ne-
p2átelské strany, jestli usilují o.získání jednostranné vo-
jenské p2evahy. T2eba to jednou ud0lám sám, a3 se budu 
moci vymluvit na senilitu. Kdy3 se toti3 z.prostoru sv+ch 
mal+ch d0jin obrátíte s.prostou otáze"kou k.velk+m d0jinám 
Rovnováhy, Demokracie, Komunismu, Míru, Raket st2ed-
ního doletu, Kontroly, D4v0ry atd., ud0lají z.vás okam3i-
t0 blbe"ka, jako z.té americké dívenky, která napsala dopis 
Andropovovi a.dostala poukaz do pion+rského tábora na 
Krym. Stamiliony lidí v.Evrop0 i.jinde na sv0t0 se dostáva-
jí se sv+m ned0jinn+m údivem nad gigantick+m pl+tváním 
s.materiálními zdroji v4"i d0jinné argumentaci do role trap-
n+ch naiv4, manipulovan+ch idiot4, slabomysln+ch paciLs-
t4 a.placen+ch agent4 nep2ítele. Dává se jim v!ude na sv0-
t0 najevo, 3e nechápou, co je ve h2e, nemají p2edstavivost, 
nemají prost0 ani pon0tí o.tom, k.jak+m hr4zám by do!lo, 
kdyby i.jen na chvíli ustal tajn+ a.vzru!ující cvrkot zbrojní-
ho pr4myslu, p2esuny a.v+cvik vojsk, porady generálních 
!táb4, tich+ chod elektronick+ch p2ístroj4 na raketov+ch 
základnách a.neviditeln+ pohyb atomov+ch ponorek. A.tu 
musíme v!ichni p2iznat, 3e nemáme p2edstavu o.tom, co 
by se stalo. Asi nic.

Krom0 Vatikánu a.je!t0 n0kolika trpasli"ích zemí není 
na sv0t0 státu, kter+ by nem0l armádu. Z2ejm0 nejsou zem0 
bez nep2átel, v3dy se n0kdo najde, kdo ohro3uje nezávislost 
a.bezpe"nost mírumilovného státu. Kdo není ohro3ován ko-
munismem, ten je ohro3ován imperialismem a.i.mimo tuto 
globální konfrontaci se najdou zi!tní sousedé a.tak vládám 
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nezb+vá ne3 nakupovat zbran0 a.stav0t nové divize, i.kdyby 
na chleba nebylo, jak t2eba "asto není. Kdy3 u3 je jednou ar-
máda pohromad0, 2íká si o.stále v0t!í prost2edky a.leckterá 
vláda si po2ádn0 rozmyslí, aby se protivila generál4m, po-
ru"ík4m a."eta24m. Není toti3 nic jednodu!!ího ne3 svrh-
nout zdráhající se vládu a.p2evzít moc p2ímo, aby se zabrá-
nilo jejímu neefektivnímu a.zbyte"nému d0lení. Ve stát0, 
kde p2evezme moc armáda, b03í u3 v!echno jak po másle. 
Teprve nyní je mo3né nakupovat tanky a.letadla bez trap-
n+ch pr4tah4.

Sm+!lím o.armád0 a.zbrojení asi proto tak uboze, 3e jsem 
vyrostl v.zemi, která po celou dobu své existence vydr3u-
je svou armádu zbyte"n0. U3 bezmála sedmdesát let krmí 
lid velkoryse své vojáky a.d4stojníky, kupuje jim náklad-
né hra"ky v.historicky vzniklé iluzi, 3e budou bránit nezá-
vislost zem0. Kdykoliv v!ak byla tato nezávislost skute"n0 
ohro3ena, stáhla se armáda do kasáren. D0jiny této zem0 by 
se pravd0podobn0 vyvíjely úpln0 stejn0, kdyby nikdy 3ád-
nou armádu nem0la. Nikdo u3 nespo"ítá, kolik !kol a.ne-
mocnic jsme mohli mít. 1eskoslovensko mohlo b+t nejbo-
hat!í zemí Evropy. S.armádou nebo bez armády, ka3d+, kdo 
p2i!el, vzal si, co cht0l.

Ve star+ch spisech z.devatenáctého století, socialisticky, 
lev0 a.jinak zam02en+ch, jsem kdysi "etl vá3n0 my!lené úva-
hy o.tom, jak pouhé v!eobecné volební právo povede ke zru-
!ení stál+ch armád. Nové typy lidov+ch stát4 si ponechají ke 
své obran0 jen milice vyzbrojené ru"ními zbran0mi. Otcové 
dne!ních ideologií, kter+ch si po2ád ctíme, se domnívali, 3e 
v.na!em osvíceném století se snad ani 3ádná vláda nepoku-
sí po3ádat 2ádn0 zvolené zástupce lidu, aby jí odhlasovali 
prost2edky na absurdní 3elezné konstrukce tank4, d0l a.lodí. 
Tito lidé, mezi nimi samoz2ejm0 i.vousatí u"itelé d0lnické 

t2ídy, se vyjímají v.dne!ní Evrop0 jako blbe"kové, zralí na to, 
aby byli odsunuti do pion+rského tábora na Krym.

V!echno je jinak. Armády a.zbran0 jsou a3 ve druhé 2ad0, 
a.to je je!t0 otázka, ur"eny k.obran0 zemí, v.prvé 2ad0 jsou 
nástrojem politiky, rozhodují i.bez v+st2elu o.pádnosti argu-
ment4 v.politické konfrontaci, zastupují diplomacii, morál-
ku, legitimitu, pravdu, d0jinné poslání, státní LlozoLi, ide-
ologii atd., navenek v4"i jin+m a.hlavn0 také dovnit2 v4"i 
ob"an4m, kte2í by si mohli myslit n0co jiného. Se státy bez 
armády nikdo nepo"ítá, jsou úpln0 pro smích. Tém02 v!ech-
ny státy si u3 vzaly pou"ení z.jedné historické v0ty: Pape3? 
Kolik má vlastn0 divizí?

Ve sv0t0, ve kterém p2estaly platit v!echny ostatní argu-
menty krom0 vojenské síly, bude pravd0podobn0 zbrojení 
pokra"ovat a3 do toho bodu, kdy se kontinenty za"nou pro-
padat pod tíhou 3eleza do mo2e. Hr4zy z.pou3ití nahroma-
d0n+ch zbraní udr3uje status quo a.zabraMuje p2em0nám, 
namí2ené rakety umrtvují d0jiny, letadla p2ipravená vzlét-
nout zatemMují rozum. I.vlády, které se tvá2í py!n0, jsou 
zajatci vlastních armád. Co se toho namluvilo o.tom, jak 
se stane "lov0k d0jinotvorn+m elementem, dnes je d0jino-
tvorn+m elementem u3 jen mrtvá váha zbraní, samy nemlu-
ví, neargumentují, nemusí si nic vym+!let, v!echny LlozoLe 
a.sv0tové názory jsou pro n0 stejné, jsou lhostejné ke ko-
munismu i.ke kapitalismu, k.diktatu2e i.demokracii, k.ne-
závislosti i.vazalství. To v!echno je z.hlediska lesklého kovu, 
elektronick+ch navad0"4 a.jadern+ch hlavic nesrozumitel-
n+ blábol. P2esto jsou to práv0 tyto ml"enlivé a.tupé kon-
strukce, které ur"ily u3 t2em generacím lidí v.Evrop0 jejich 
místo v.d0jinách i.lidsk+ osud. V3dy6 musí b+t z2ejmé, 3e 
kdybychom byli v.Evrop0 vyzbrojeni jen "epicemi a.svou do-
savadní zku!eností, uspo2ádaly by se pom0ry úpln0 jinak. 
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V.t0chto jin+ch pom0rech bych si ud0lal na zít2ek úpln0 jin+ 
plán, ne3 jsem nucen si ud0lat.

Sebev0domé a.ml"enlivé zbran0 pohlí3ejí celkem sho-
vívav0 na aktivisty mírov+ch hnutí, paciLsty, laureáty 
Nobelov+ch cen a.matky s.d0tmi, kte2í se chytají za ruce 
okolo vále"n+ch základen. Evropané na v+!i doby se dosta-
ví na vojenskou p2ehlídku a.s.nad!ením se dívají, jak se na 
pásech valí ulicemi !koly a.!kolky a.jak nad nimi letí v.se-
v2ené formaci nemocnice a.starobince.

O strachu z.tajné policie

Do sv+ch "ty2iceti let jsem znal tajnou policii jen z.doslechu, 
"etl jsem o.ní v.knihách a.dovídal se o.ní od lidí, kte2í se s.ní 
u3 dostali do styku. Dnes se nedovedu ubránit studu, poci-
tu nezavin0né hanby a.také podivné lítosti, 3e jsem neznal 
tajnou policii u3 d2íve. Bez tohoto poznání bylo moje p2e-
m+!lení o.spole"nosti naivní, odtr3ené od 3ivota a.plné iluzí. 
A3 po zasv0cujícím období jsem pochopil to, co bylo p2ede 
mnou skryto, uv0domil si mnohé, co jsem jen tu!il, a.se-
znal, kdo má jak+ podíl na tvaru národního 3ivota. Jestli3e 
jsem skute"n0 takov+ blázen, 3e dávám p2ed v!ím ostatním 
p2ednost pochopení skryt+ch p2í"in v!eho d0ní, pak nezní 
ani tak nehorázn0, 3e jsem tajné policii sv+m zp4sobem za-
vázán vd0"ností za mnohá cenná vysv0tlení.

Ve v+chodní Evrop0 se na b03ícím pásu produkují knihy 
a.studie detailn0 se zab+vající kdejakou spole"enskou orga-
nizací, kdejakou p2evodovou pákou a.zájmov+m sdru3ením. 
Tisíce knih o.stran0, o.svazu mláde3e, o.odborovém hnutí, 
o.svazu invalid4 a.svazu v+robních dru3stev, knihy o.tom, 
jak 2ídit masy, jak organizovat "lenské sch4ze a.jak bavit pi-
on+ry. Neexistuje v!ak jediná kniha zdej!ího p4vodu, která 
by se zasv0cen0 zab+vala technikami, jimi3 státní bezpe"-
nost formuje charakter spole"nosti a.zaji!6uje na v!ech stra-
nách ob"anskou poslu!nost. Mám pocit, 3e v0t!ina autor4 
knih o.struktu2e spole"nosti nemá ani pon0tí o.tom, jakou 
úlohu tajná policie ve spole"nosti hraje, jsou to lidé p2ed 
poznáním, lidé naivní a.odtr3eni od 3ivota.

Ve2ejnosti se ov!em s.oblibou p2edvád0jí v.televizi p2í-
b0hy ob0tav+ch a.pracovit+ch kriminalist4, u!lechtil+ch 



#)* #)-

a.vzd0lan+ch agent4 kontrarozv0dky, p2ípadn0 "estn+ch 
!pion4, kte2í nasazují 3ivot na území nep2ítele. Nikdo 
z.t0chto lidí nepracuje pro peníze, jsou v3dy zapáleni pro 
v0c samu. Dokonce i.ti, kte2í u3 dávno pracovali na dv0 stra-
ny, nebo p2eb0hli k.nep2íteli, lí"í ve sv+ch vzpomínkách své 
"iny podobn0. 1lov0k nabude dojmu, 3e v.tajn+ch slu3bách 
je zam0stnán v+kv0t lidstva.

B03n+ ob"an se tak nikdy nedoví nic o.skute"n0 pravém 
poslání mu34 s.mal+m nenápadn+m pr4kazem, o.jejich roz-
sáhlé "innosti na ochran0 klidu a.po2ádku, na utvá2ení ná-
rodního charakteru. Pro 3ivot spole"nosti jsou "iny gentle-
man4 z.tajn+ch slu3eb bezv+znamné, nejpádn0ji jej formují 
oby"ejní d0lníci operatívy, nenápadní a.oby"ejní mu3i v.ci-
vilu, mladíci bloumající za vámi po ulicích nebo vysedávají-
cí v.autech s.civilními "ísly, star!í d4stojníci, zaplMující kan-
celá2e bez osobitosti a.charakteru. Zde sídlí formující ruka 
spole"nosti, organizace, která je zdrojem permanentního 
strachu a.nejistoty, tu!eného nebezpe"í a.nejasné moci, je-
jí3 kompetence není p2esn0 stanovena a.proti ní3 není od-
volání, neproveditelná do b03n+ch lidsk+ch m02ítek a.tím 
i.odcizená sd0litelnému smyslu.

Pravda, ten, kdo u3 d4v0rn0 poznal tajnou policii, jak 
se to stalo mnoha p2íslu!ník4m "eskoslovenské inteligen-
ce, a.zdomácn0l v.jejích kancelá2ích a.celách p2edb03ného 
zadr3ení, je schopen zlid!tit si, zd4v0rnit d4sledn0 udr3o-
vanou alienaci. Tak3e mu leccos pak p2ipadne i.komické, 
infantilní a.primitivní. V.takovém skota"ivém duchu byla 
o.tajné policii napsaná i.n0která literární díla. Nemám je 
rád, proto3e zleh"ují p2es exkluzivní osobní zku!enost fe-
nomén, kter+ m0l a.má hlubok+ vliv ve spole"nosti a.je ne-
pochybn0 jednou z.p2í"in úpadku národního v0domí, cel-
kového komplexu zbab0losti, !iroké apatie a.beznad0je. 

Naopak, literárn0 nejp2esn0j!ího vyjád2ení se dostalo tomu-
to fenoménu ve fantasmagorické h2e Milana Uhdeho Pán 
plamínk4. Nechci tento fenomén ani p2eceMovat ani podce-
Movat. Jen si po2ád p2ipomínám, kolik zdrav+ch a.zdánli-
v0 vyrovnan+ch lidí jsem znal, kte2í mi se zpocen+m "elem 
ukazovali hosty v.kavárn0 nebo mladé mu3e, kte2í se klacko-
vali n0kde na náro3í, a.ti!e !eptali: to jsou oni! Hemingway 
byl v.posledních m0sících 3ivota jist0 nemocen, ale i.bez 
toho bych pochopil, 3e se domníval vid0t za ka3d+m stro-
mem agenty FBI ve slu3bách daMov+ch ú2ad4. Tajná policie 
je Qábelsk+ pr4vodce moderní spole"nosti a.její dotek není 
o.nic zábavn0j!í ne3 dotek sicilské maLe.

Tajná policie !í2í skute"n+ strach, mnohokrát jsem pozo-
roval jeho následky, zti!ení lidsk+ch bytostí, nejistotu v.po-
hledu, stud, obna3enou slabost, v.protokolech jsem "etl 
chv0ní rukou, zradu vlastní identity, vynucené pomluvy p2á-
tel. Jist0 je je!t0 více toho, co jsem nevid0l a.o."em jsem ne-
"etl. Strach je iracionální a.tajná policie, v0doma si toho, 
pracuje iracionálními prost2edky, vynakládá peníze a."as 
jen na to, aby !í2ila strach. Sleduje vyhlédnuté ob0ti bez 
z2ejmého d4vodu, jen aby je popla!ila. Oklikou nazna"uje 
p2edvolanc4m co v!echno o.nich ví. Dovoluje, aby se !epta-
lo o.jejích aktivitách a.mo3nostech, nikoho nezavazuje ml-
"ením a.kdy3, tak jen proto, aby se zv+!il ú"inek toho, co 
lidé stejn0 vyzvoní. Nerada p2edvolává ty, o.které má zájem, 
do sv+ch ú2adoven, sjednává si sch4zky v.kavárnách, ne2íká 
nic najednou, ale po kouskách, aby se nev0d0lo, za "ím jde. 
Registruje dlouho h2íchy, o.kter+ch si lidé myslí, 3e o.nich 
ví jen jejich zpov0dník. Pak se o.nich lehce zmíní h2í!ní-
k4m a.u3 je má, u3 jsou vydíratelní. Není to v!echno velká 
v0da ani velká psychologie, spí!e rutina a.empirie, není na 
to t2eba velké inteligence, jen vytrvalosti a."asu.
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Neznámé nebezpe"í je hor!í ne3 skute"né. Tajná poli-
cie vyu3ívá tohoto primitivního psychologického poznat-
ku a.vytvá2í v.celé spole"nosti pocit neznámého nebezpe"í, 
které obchází v.!eru kolem, jsou to tiché kroky za zády, ne-
z2etelná postava v.pr4jezdu, v+hru3n+ anonym, úder, kter+ 
m43e dopadnout z.ne"ekané strany. Nezále3í pak u3 na tom, 
jestli je strach oprávn0n+, nebo jen vsugerovan+. Proto3e se 
udr3uje v.tajnosti kompetence a.skute"ná pravomoc tajné 
policie, strach z.jejích "in4 je v0t!í, ne3 by odpovídal jejím 
mo3nostem. Tajná policie pou3ívá z2ídkakdy p2ímého ná-
silí, bití, vyhro3ování, odvle"ení atd. Pracuje mnohem ú"in-
n0ji jin+mi prost2edky, existen"ní nejistotou, poni3ováním, 
persekucí rodiny, hlavn0 d0tí, izolací, zastra!ováním oko-
lí atd. Sama nemá nap2íklad kompetenci zasahovat do za-
m0stnaneck+ch pom0r4, do studia, do p2id0lování bytu, do 
edi"ní politiky atd., je!t0 jsem v!ak neza3il p2ípad, kdy by 
lidé, kte2í to v!e v.kompetenci mají, odmítli reagovat na ne-
jasn+ pokyn státní bezpe"nosti, reagují "asto horliv0ji, ne3 
se od nich 3ádá. Mají také strach, aby se neznelíbili. V0de"tí 
pracovníci s.mnoha tituly, 2editelé ve vysoké nomenklatu-
2e, oby"ejní lidé se 3ivotem bez poskvrnky, v!ichni poslu!-
n0 plní pokyny tajné policie a.v0t!inou se nezeptají, na" to 
je. A3 se jednou bude psát o.tomto období v.3ivot0 národa, 
ur"it0 se zapomene na strach z.tajné policie. I.z.národní pa-
m0ti se automaticky vyt0sMuje vzpomínka, která je nejbo-
lestn0j!í a.p2ed ní3 se t2eseme od studu.

Zlo, které nám zp4sobují 3iví lidé, je v3dy úd0sn0j!í ne3 
zlo, které dopadá na "lov0ka z.nahodilého osudu. Mo3ná, 
3e ke styku s.tajnou policií a.k.udr3ení vnit2ní rovnováhy 
není t2eba více odvahy ne3 k.p2ejití ulice, strach, 3e nám 
upadne p2i jízd0 na dálnici kolo, by mohl b+t p2irozen0j-
!í ne3 strach ze zpytavého pohledu n0jakého majora. Vím 

v!ak, 3e není? Kam jsme to dosp0li s.na!ím humanismem, 
kdy3 strach z.nemoci neregistrujeme, strach ze selhání 
v.lásce p2ejdeme ml"ky, strach ze ztráty blízk+ch za3ene-
me, strach, 3e nám p2átelé p2estanou d4v02ovat, si nep2i-
pustíme, strach z.prázdného 3ivota nás za"ne trápit a3 p2ed 
smrtí, ale strach z.tajné policie prost0 nezvládneme a.dovo-
líme mu mrza"it d4stojnost národního 3ivota.
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O d0jinném patosu

Máme za sebou první kolo oslav historick+ch událostí a.p2í-
!tí kolo nás je!t0 "eká v.roce %'(-. D0tem, které se narodi-
ly uprost2ed historick+ch událostí, je dnes "ty2icet. Jejich 
vlastní 3ivot nemá s.tehdej!ím historick+m d0ním bezpro-
st2ední souvislost, k.slzotvornému patosu oslav se chova-
jí jako k.historickému u"ivu. V!echno, co se tehdy d0lo, se 
t+ká star!ích lidí, ne jich, i.kdy3 se jim nep2estává tvrdit, 3e 
cel+ jejich 3ivot je plodem t0chto d0jin. Je to stejn+ pocit ne-
te"nosti k.historickému patosu, jak+ jsem pro3íval já, kdy3 
jsem se povinn0 zú"astMoval na oslavách #(. 2íjna ve t2ech 
letech relativní slu!nosti po válce. Do kol sest2ina dámské-
ho bicyklu jsem vpletl "erven+, modr+ a.bíl+ krepov+ papír 
a.jel jsem v.pr4vodu. Soust2ed0n0 jsem pozoroval, jak si 
gymnazistky p2ehrnují sukn0 p2es sedla sv+ch kol a.p2ed-
stavoval si spojení sedel a.jejich t0l. Události z.roku %'%( mi 
p2ipadaly v."ase tak vzdálené jako vzplanutí nov ve vesmí-
ru. Nepochybn0 m0 p2itom n0jak+ slavnostní 2e"ník pou"o-
val o.kontinuit0 d0jin a.3ádal po mn0, abych si uv0domil, 3e 
3iji z.odkazu národní revoluce. Bylo tomu tak se mnou, je 
tomu tak i.s.dne!ní mláde3í a.bude tomu tak i.s.n0jakou ge-
nerací p2í!tí. D0jinn+ patos oslav bezprost2edn0 promlou-
vá dnes jen k.!edesátilet+m a.star!ím veterán4m, ti oslavy 
po2ádají, oslavují svoje vlastní mládí a.já jim nemám za zlé, 
3e jim ukápne i.slza.

D0jinn+ patos je relevantní jen k.trvajícím 3ivot4m, jedi-
n0 ú"astníci a.sv0dkové historick+ch událostí jsou schop-
ni jej vnímat s.nehran+m pohnutím, proto3e je spojen s.je-
jich mal+mi d0jinami, jako !6astn+ nebo ne!6astn+ p2elom. 

Jen oni mohou posoudit, zda v.p2elomu nasedli na dob-
rého kon0. Pro v!echny ostatní, kte2í se narodili jako po-
hrobkové velk+ch událostí, je d0jinn+ patos nepochopitel-
n+ a.n0kdy i.sm0!n+. To samoz2ejm0 neznamená, 3e nové 
generace musí b+t k.minulosti nutn0 lhostejné, v.kontinu-
it0 d0jin se v3dy najde n0jaké vlákno, které p2ená!í vzru-
!ení star+ch událostí. Nemusí b+t "lov0k hned profesionál-
ním historikem, aby ho toto staré divadlo vzru!ovalo, jsou 
v.n0m scény, ve kter+ch d0jiny s.lidmi skute"n0 dramaticky 
zamávaly. V.t0chto scénách je rovn03 patos, jen3e ne oslav-
n+, spí!e tragick+.

Sledoval jsem patos leto!ních oslav v.rozhlase a.televizi 
a.pokou!el jsem se pochopit jeho zám0rn+ nebo bezd0"n+ 
smysl. Odhlédneme-li od jin+ch smysl4, které jsou snadno 
uhodnutelné a.které jsou u3 sou"ástí státních povinností, 
jevilo se mi nejpodstatn0j!í to, 3e oslavy p2edlo3ily ve2ej-
nosti d0jiny jako spravedlivého boha, kter+ odm0Muje hod-
né a.zatracuje nehodné. Byly to oslavy teleologick+ch d0jin 
se v!ím v!udy. Sugerovaly p2ihlí3ejícím, 3e 3ivoty lidí jdou 
v"len0ny do velk+ch d0jin, 3e jim nemohou uniknout, 3e pl-
nost 3ivota zaru"uje jen splynutí s.„pokrokov+m“ trendem 
d0jin, 3e ke !t0stí dojde jen ten, kdo to pochopí a.pod2ídí 
se neúprosnosti jejich sm02ování. V!ichni, kte2í stáli na tri-
bun0, ozdobeni 2ády, zlatem se t2pytícími uniformami, d4-
le3itostí sv+ch funkcí, mocí sv+ch ú2ad4, jako by vzkazova-
li davu stojícímu dole v.bezv+znamném prostoru: PohleQte 
na nás, do!li jsme k.v+znamu a.sláv0, proto3e jsme se pod-
2ídili zákon4m d0jin, odhadli jsme byst2e, kam se nakloní 
váhy v.nelítostném boji, proto jsme tady, to p2ed námi po-
chodují vojska po2adov+m krokem, to my budeme hodovat 
na ve"erní recepci, m43eme zajistit !t0stí sv+m rodinám, 
m43eme v!echno! a.podívejte se na ty, kte2í nic nepochopili, 
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kde jsou? Kdo by se staral, kde jsou, d0jiny je prost0 smetly 
a.zapomn0lo se na n0, nemají moci ani co by se za nehet ve-
!lo, nikdo si na n0 u3 nepamatuje. D0jinn+ b4h je spravedli-
v+, jak vidíte, odm0nil nás vrchovat0. 1lov0k musí za v!ech 
okolností udr3ovat krok s.d0jinami, s.t0mi, které p2edsta-
vujeme, to ho pak zavede p2ímo na tribunu. To je !t0stí. 
V!ichni ostatní jsou ne!6astní, nejsou tu s.námi.

Patos, kter+m byly oslavy prostoupeny, se nevztahoval 
ani tak k.samotn+m d0jinám, jako spí!e k.triumfu lidí, kte-
ré d0jinn+ b4h odm0nil. Tragi"no války, tichá smrt tisíc4 
a.tisíc4 lidí, utrpení a.zoufalství, nerozhodnost, to v!ech-
no se vypa2ilo, pohled zp0t byl spokojen+. P2i!lo mi najed-
nou líto v!ech t0ch lidí, kte2í byli do p2elomov+ch událos-
tí vta3eni. V3dy6 na tribun0 stál jen jeden "lov0k, kterého 
b4h d0jin odm0nil triumfem, a.to je!t0 po mnoha nebezpe"-
n+ch oklikách. k.nep2ehlednému zástupu jin+ch se tent+3 
b4h zachoval potm0!ile, zlomysln0 a.krut0. Nemilosrdn0 
s.nimi zato"il, i.kdy3 také poslu!n0 sledovali sm02ování d0-
jin. Nikdo na ty lidi u3 nemyslel, jejich osudy se nehodily 
k.oslavám, dostali se do rozporu s.hlásan+m ú"elem d0jin, 
byli proto z.oslav vy2azeni. P2i oslavách z2ejm0 nelze smi-
2ovat triumfy a.tragédie.

S neb+valou p2ejícností k.historické skute"nosti v!ak tyto 
lidi ukázal mnohahodinov+ televizní seriál, kter+ se vysí-
lal v.t+dnech p2ed v+ro"ím Slovenského národního povstá-
ní. V.p2esv0d"ení, 3e polovina obyvatelstva si beztak u3 na 
nic nepamatuje, vyvolal seriál na obrazovku duchy t0ch lidí, 
kter+mi b4h d0jin opovrhl a.3ádného triumfu jim nedop2ál. 
Padlí na obou stranách, vesni"ané z.vypálen+ch obcí, pros-
tí lidé, kte2í nechápali, co po nich d0jiny cht0jí, vojáci, kte-
2í nev0d0li, která z.mnoh+ch p2ísah platí a.která ne. Ale 
i.lidé, kte2í se postavili na správnou stranu, nasadili 3ivoty 

v.domn0ní, 3e budou odm0n0ni, a.p2esto byli pak potm0!i-
l+mi d0jinami prohnáni lágry a.v0zeními, vyhnáni do exilu 
anebo ob0!eni. N0kter+m napsali scenáristé do jejich cho-
vání nerozhodnost a.pochybnosti, aby nezmátli ty diváky, 
kte2í je!t0 nezapomn0li, jak to s.nimi nakonec dopadlo. Na 
jin+ch v!ak bylo jen vid0t, jak poctiv0 a.z.celé du!e slou3í 
d0jinám. D0jinn+ patos se v.jejich p2ípad0 prom0nil v.d0-
jinn+ !kleb.

Vid0li jsme Lettricha a.v!echny p2edstavitele ob"anské-
ho odboje. Kde jsou? Byli vlá"eni po kriminálech a.vyhná-
ni z.vlasti. Hle, mihl se tu Slánsk+, brodil se sn0hem na 
ústupu do hor, o.osm let pozd0ji byl sv+mi soudruhy ob0-
!en. Lau!man, sociáln0demokratick+ p2edák, se také bro-
dil sn0hem, pozd0ji byl unesen z.exilu a.zem2el ve v0zení. 
T2i sloven!tí v4dcové, kter+m cht0l seriál postavit pomník, 
to také nem0li lehké. &midke byl zbaven politick+ch funk-
cí a.zem2el ochromen ned4v0rou. Jeho dva druhové u3 byli 
mezitím ve v0zení. Jen d0jinná nahodilost, ne zákonitost, 
jim zachránila 3ivot. A3 po letech se k.nim d0jiny obrátily 
p2ízniv0j!í tvá2í. Mocenského triumfu pak dosáhli za tak 
neblah+ch okolností, 3e darmo mluvit. Málokteré d0jiny se 
tak málo hodí k.patetické oslav0 jako tyto. Spravedliv+ b4h 
d0jin v.na!em p2ípad0 spal. T0ch n0kolik odm0n, které pak 
rozdal, si vynahradil zlomysln+m 2ád0ním, které staví ú"e-
lov+ v+klad d0jin úpln0 na hlavu. Jsou to d0jiny, které se ne-
hodí k.oslavám, spí!e k.úpornému p2em+!lení.

P2esto se na "as oslav zaskv0ly ve fale!ném patetickém 
rou!e a.p2í!tí rok se budou vyjímat je!t0 skv0leji. Zas vy-
stoupí na tribunu p2edstavitelé moci a.budou vzkazovat 
davu dole, 3e b4h d0jin je spravedliv+, proto3e je nakonec 
odm0nil. P2edstavuji si n0kdy, jak taková odm0na chut-
ná. M43e "lov0k trávit ka3d+ den v.euforii jen proto, 3e ho 
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d0jiny p2ivedly na vrchol moci? Nebo je v.takovém dni také 
"as na zamy!lení nad potm0!ilostí procesu, ve kterém se 
jedn0m dostane náhodné odm0ny a.jin+m náhodné a.po-
tupné smrti?

Lze jen doufat, 3e dav pod tribunou je hluch+ k.ú"elové-
mu d0jinnému patosu, 3e usoudil kone"n0 na základ0 sto-
let+ch zku!eností, 3e d0jiny jsou jen stísMujícím rámcem 
svébytného 3ivota, ve kterém se ty nejcenn0j!í hodnoty ne-
p2id0lují podle historick+ch zásluh. Lze jen doufat, 3e p2e-
dev!ím mezi mlad+mi, kte2í stáli dole, je jen !petka tako-
v+ch, kte2í by hodlali naplnit cel+ sv4j 3ivot krvav+m úsilím 
dostat se na tribunu.

O mrtv+ch v.2ece

V první polovin0 této knihy jsem se za2ekl, 3e u3 nikdy ne-
budu p2em+!let o.odchodech do sv0ta, 3e je to v!echno moc 
zamotané klubko, rybá2sk+ vlasec sesmeknut+ z.navijáku, 
pokusy o.rozmotání ho zauzlovávají jen víc a.víc. Nemohu 
v!ak dostát p2edsevzetí, proto3e v"era jsem sly!el zprávu. 
V.n0meckém jazyce mluvili su!e o.tom, 3e se kone"n0 po de-
síti dnech na!la dv0 t0la 3enského pohlaví v.rakousko-jugo-
slávské pohrani"ní 2ece Mur. Podle !at4, které m0ly mrtvoly 
na sob0, poznaly dv0 d0ti z.1eskoslovenska, kter+m se po-
da2ilo 2eku p2ebrodit, 3e jde o.jejich matku a.sestru. Otec 
je zatím nezv0stn+, ale v!echno sv0d"í o.tom, 3e se v.prou-
du utopil také. Z.celé rodiny z4staly dv0 d0ti, zatím p2eb+-
vají u.jedné rakouské rodiny. Peka Mur je pr+ oblíben+m 
místem p2echodu "eskoslovensk+ch uprchlík4 z.Jugoslávie 
do Rakouska.

Bylo mi po té zpráv0, jako bych já sám spadnul do 2eky 
zvané M4ra, jako bych byl vlá"en proudem a.otloukán o.ka-
meny. Co jsme to, panebo3e, za zemi, kdy3 n0kte2í lidé ris-
kují 3ivot, jen aby se z.ní dostali pry"! Jak mohou politiko-
vé v4bec spát, kdy3 je po2ád tolik lidí, kte2í rad0ji ohrozí na 
3ivot0 vlastní d0ti, jen aby byli co nejdál od jejich díla? Co 
je to za sv0t? Kdo to vymyslil ty zdi a.ostnaté dráty a.rozdíl-
né politické systémy? V3dy6 to nikdy nebylo! Pro" u3 si jed-
nou, sakra, nem43e jít ka3d+ kam chce a.3ít si tam, kde pro-
ti tomu nic nemají! Nebo je snad nevhodné vzru!ovat se nad 
tím v!ím? Je to z.historického hlediska normální, 3e lidé se 
brodí s.mal+mi d0tmi p2es divokou 2eku, 3e usednou rovn03 
s.mal+mi d0tmi do doma zhotoveného balónu, 3e se plazí 
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mezi dráty a.v+bu!ninami, 3e kradou letadla a.neváhají dát 
se zaplombovat do kontejner4, 3e se plaví p2es rozbou2ené 
mo2e v.rybá2sk+ch bárkách, !plhají po skalách v.pohrani"-
ních horách, 3e jsou ochotni lhát, podvád0t a.rozhodnout 
se v.jediném okam3iku o.celém dal!ím osudu, proto3e po 
p2ekro"ení hranic u3 není návratu? Jestli3e se n0co hojn0 
a.pravideln0 vyskytuje, pak je to normální, nenormální je, 
3e se nad tím tak vzru!uju.

V3dy6 na tom nejsme nejh42. Za posledních t2icet p0t let 
od nás pr+ ode!lo asi "tvrt milionu lidí. Slu!n+ v+sledek pro-
ti milion4m Afgánc4, kte2í p2e!li p2es hory i.se sv+mi stá-
dy, proti milion4m Vietnamc4, kte2í se plavili m0síce po 
mo2i a.nikdo je necht0l. Mysleme na nep2ehledné davy, kte-
ré prchají jak zv02 z.d0ji!6 ob"ansk+ch válek, na Mexi"any, 
kte2í zaplatí v!ím, co mají, jen aby se dostali do Ameriky. 
Nepomáhá to, proto3e nám po2ád je!t0 nevytloukli z.hlavy, 
3e jsme zem0 se starou tradicí evropské civilizace.

Zdá se v!ak, 3e vládu vzru!uje tento problém mnohem 
mén0 ne3 mne, nesly!el jsem je!t0, 3e by se jím zab+vala. 
I.kdy3 u3 máme i.vysoké funkcioná2e strany a.státu, kter+m 
zmizely p2es noc d0ti a.kdy3 u3 není v.této zemi tém02 ro-
diny, z.ní3 by n0jak+ p2íbuzn+ neupláchl a.nebyl p2edm0-
tem rozhovor4. Nemluv0 o.tom, 3e není pracovi!t0, na kte-
rém by se po návratu z.letních dovolen+ch nedrbalo o.tom, 
za jak+ch okolností se poda2ilo tomu "i onomu uprchnout, 
zda s.d0tmi nebo bez nich, zda se 3enou nebo s.milenkou, 
co se poda2ilo prodat z.nábytku, kdo o.tom v0d0l nebo nev0-
d0l, kdoví, jak se tam uchytí, co mu tu chyb0lo, m0l v!echno, 
na" si vzpomn0l, mo3ná 3e je!t0 bude litovat, práv0 na n0ho 
"ekají n0kde s.otev2enou náru"í. Jist0, zavedou se op0t dal!í 
zp2ísn0ná opat2ení, bude se je!t0 d4kladn0ji zkoumat ka3-
dá 3ádost o.v+jezdní dolo3ku, omezí se p2íd0l devizov+ch 

prost2edk4, bezpe"nost si ka3dého je!t0 více o6uká, aby se 
p2edem odhalily emigrantské spády. V.televizi se uspo2ádá 
je!t0 více besed o.tom, 3e chléb je v!ude o.dvou k4rkách, 3e 
nezam0stnanost stoupá, 3e v.p2ípad0 války to bude v!ude 
stejné, 3e v!echny zem0 u3 mají dost 1ech4 a.Slovák4, kte-
2í nev0dí, co by cht0li a.myslí si, 3e jim jinde budou lítat pe-
"ení holubi do huby.

Vsadím se v!ak, 3e nikdo z."len4 politbyra nenavrhne, 
aby se ob"an4m poskytlo více svobody a.v4bec se d0lalo 
v!echno mo3né pro to, aby se tu lidé cítili více doma. Aby se 
nemuseli po2ád n0"eho bát, aby je po2ád n0kdo do n0"eho 
nenutil. Aby se u3 kone"n0 p2estalo s.v0"n+m pou"ováním, 
kádrováním, !kolením a.hlavn0 se lhaním. Odvá3n+ "len 
politbyra by mohl argumentovat, 3e opat2ení ve prosp0ch 
svobody jsou nesmírn0 laciná, uvolnily by se jimi obrovské 
prost2edky a.v.tom pád0 by se mohlo stornovat p2ipravova-
né zdra3ení. Co by se u!et2ilo ostnatého drátu! U!et2ilo by 
se na pohrani"nících, na policajtech a.na soudním perso-
nálu, kter+ musí projednávat ka3d+ p2ípad nelegálního p2e-
kro"ení hranic. Je zvlá!tní, 3e je!t0 3ádn+ "len politbyra se 
nenadchl obrovsk+mi mo3nostmi, které tato prostá, a.2ekl 
bych primitivní úvaha poskytuje. Mám ji od jednoho spo-
luv0zn0, kter+ opustil !kolu u3 v.!esté t2íd0 a.sed0l za to, 
3e otev2el násilím kiosk a.ukradl t2i láhve "erveného vína.

Lámal jsem si u3 dost hlavu nad tím, jaké jsou hlavní p2í-
"iny út0k4, za jak+m druhem sn4 se lidi táhnou. Je asi dost 
t0ch, kte2í to tu u3 nemohou vydr3et, a.dost t0ch, kte2í si 
spo"ítali, 3e si p2i svém platu nikdy nepostaví domek, ni-
kdy nepojedou do &pan0lska a.3e se budou muset pár let 3i-
vit rohlíky, aby si mohli koupit auto. Av!ak solidní sociolo-
gick+ dotazník pro zhodnocení tohoto fenoménu by musel 
mít tisíc otázek. Jisté je, 3e rozd0lení sv0ta a.roz!í2ené 
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systémové p2edstavy vytvo2ily zde na V+chod0 mo3nost vel-
kého a.rozhodujícího "inu, jaká se jinde na sv0t0 t03ko hle-
dá. Ve v!edních 3ivotech lidí zde je ona veliká mo3nost ne-
ustále p2ítomná, v.stereotypní ka3dodennosti a.v.doutnající 
nespokojenosti bliká sv4dná bludi"ka, ve v!ech 3ivotních 
nesnázích, porá3kách a.zklamáních ti!e zní struna nad0-
je, v.selháních, v.ne!t0stí, ve zhrzené lásce je je!t0 v3dy sly-
!et vábni"ku rozhodného "inu. Kdy3 "lov0k dojde a3 nako-
nec a.neví kudy kam, má v.této zemi je!t0 stále mo3nost, 
má mo3nost spálit mosty a.za"ít znovu, od2íznout od sebe 
minulost a.za"ít od nuly, nemyslet na sebevra3du, ale pros-
t0 jen p2ekro"it hranice, p2esko"it z.jednoho sv0ta do dru-
hého, odejít s.v0domím, 3e není návratu a.3e nic ze staré-
ho 3ivota ho u3 nedostihne. Kde jinde na sv0t0 je po ruce 
taková veliká mo3nost zanechat za sebou i.rodn+ jazyk, zá-
kony, mravy, strachy, zbab0lost i.fale!, omyly a.chyby? Jen 
v.na!ich komunistick+ch zemích máme takovou v+sadu. Je 
to mo3nost pro3ít vlastní smrt a.radovat se ze vzk2í!ení. 
Spou!6, kterou takov+ vzk2í!enec za sebou "asto zanechá, 
srdce velmi nepotrápí, proto3e na ni není vid0t. O" lep!í je 
nap2íklad od 3eny emigrovat ne3 se s.ní rozvést, trápit se 
u.soud4 a.poslouchat ná2ky a.v+"itky. M43e si 3ena vymy-
slet pro mu3e hor!í trest, ne3 kdy3 mu i.s.d0tmi upláchne 
na v0ky a.p2estane b+t dosa3itelná?

Kdy3 se m0 n0kdo ptá, zda má odejít, 2íkám mu obvykle, 
aby dával dobr+ pozor, zda neodchází vlastn0 sám od sebe, 
zda si nechce jen uleh"it od b2emena své povahy, sv+ch ne-
snází, sv+ch hor!ích vlastností, zda prost0 nespekuluje 
s.tím, 3e um2e ve své staré podob0 a.pak povstane z.mrt-
v+ch lep!í, odvá3n0j!í, schopn0j!í, mlad!í a.láskyhodn0j-
!í. Proto3e, 2íkám, by se mu mohlo stát, 3e se probudí úpl-
n0 stejn+, zatí3en stejn+mi b2emeny, ve stejné k43i, utkán 

ze stejn+ch drn"ících nerv4. Oby"ejn0 s.tím v!ak nemám 
úsp0ch.

Nevím, za jak+m snem se brodila ne!6astná rodina p2es 
2eku Mur. Je mo3né, 3e se zde cítila nesvobodna a.proná-
sledována. Mo3ná byly její sny oby"ejné a.dot+kaly se !i-
rok+ch kanadsk+ch obzor4, domku na b2ehu jezera, kam 
se ani nezatoulá raketa s.jadernou hlavicí. Mo3ná proud, 
mo3ná chvilka paniky, rozbily v!echno na padr6. Co jsme 
to za zemi?
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O iracionální nad0ji

Dostávám se "asto do úzk+ch, kdy3 se sna3ím pro n0koho, 
kdo po tom prahne, vysoudit z.dosavadního b0hu sv0ta na-
d0ji pro budoucnost. Ka3d+ by nejrad0ji sly!el nad0ji his-
toricky podlo3enou, jakou poskytuje kartá2ka, kdy3 se tro-
chu probere minulostí, zvá3í p2ítomnost a.p2edpoví, 3e nás 
"eká velké !t0stí, cesta, majetek, d0dictví a.pod. Ano, pama-
tuji si na nad0ji, která vyvozuje z.d0jin, 3e sm02ujeme po 
spirále nevyhnutn0 k.n0"emu lep!ímu, a.kdy3 u3 ne k.lep-
!ímu, tedy aspoM k.n0"emu slo3it0j!ímu. Druh+m vysv0tle-
ním je nad0je zbavena mravního závazku, slo3it0j!í nezna-
mená nutn0 lep!í.

Tato nad0je v!ak v.poslední dob0 ztrácí na p2esv0d"ivosti. 
Zákonitosti vy"tené z.d0jin neslibují nic dobrého. Bradat+ 
n0meck+ Llozof, kterého jsem poslouchal v.rakouské televi-
zi, spo"ítal v!echny války, kter+mi kon"ilo trvalé vyzbrojo-
vání a.stupMující se nap0tí. Pohrdav0 shlí3eje na mírové agi-
tátory vyzval evropskou civilizaci, aby se p2ipravila na zánik. 
Podle tohoto mu3e má LlozoLe u3 jen jedinou velkou úlo-
hu, p2ipravit lidstvo na to, aby zem2elo d4stojn0 a.ne jako 
horda hr4zou !ílen+ch 3ivo"ich4. Tento zachmu2en+ mys-
litel se ve sv+ch soudech d4sledn0 opíral o.pou"ení vy"te-
ná z.d0jin lidstva. U"inil z.nich jednoduch+ záv0r: Jestli3e 
se lidé chovali 2ekn0me po cel+ch p0t tisíc let po2ád stejn0, 
hloup0 a.agresivn0, jak+ máme d4vod p2edpokládat, 3e se 
najednou budou chovat úpln0 jinak? Je skute"n0 t03ké ta-
kov+ d4vod najít.

Kdo je optimisti"t0ji zalo3en a.cítí lítost nad mo3n+m zá-
nikem inteligentních 3ivo"ich4, v0dom0 pomíjí nejzjevn0j!í 

historickou zku!enost a. opírá svoje nad0je o. iracionál-
ní obsah d0jin, o.k2ik hus, které zachránily Kapitol, ane-
bo o.podivnou váhavost n0meck+ch fyzik4, kte2í nesestavi-
li Hitlerovi atomovou bombu, jinak 2e"eno, spoléháme na 
zázrak. Tak !patn0 si stojíme se sv+m optimismem. Stejn0 
!patn0 je historicky podlo3en optimismus, kter+ se vá3e 
k.budoucnosti na!í zem0. Jist0 jist0, existuje mo3ná n0ja-
ká historická zákonitost, podle které se s.plynoucím "asem 
zmírMuje násilí v.despotick+ch sociálních strukturách. 1asto 
to ov!em závisí na tom, jak bezpe"n0 se cítí vládnoucí vrst-
va. k.podpo2e takové nad0je lze vyhledat i.konkrétní argu-
menty. Ji3 drahnou dobu nebyl nap2íklad u.nás popraven 
nikdo jen proto, 3e si myslel n0co jiného ne3 vláda, anebo 
jen proto, aby byla zastra!ena ve2ejnost, jak se to stávalo 
je!t0 v.padesát+ch letech. N0kolik desítek lidí bylo v!ak za-
st2eleno v.!edesátém osmém jen tak na ulici. Dále je mo3-
né namítnout, 3e prost0, proti historicky podlo3enému op-
timismu je mo3né v3dy n0co namítnout.

Kdy3 se nedám a.dost se sna3ím, dovedu sv+m poslu-
cha"4m p2edvést hned n0kolik „zákonitostí“ a.„nutností“ 
vyvozen+ch z.historick+ch paralel, které vzbuzují nad0ji. 
Opustil jsem s.nevd0kem teorii „kyvadla“, která se u3 sice 
v.na!í zemi osv0d"ila, ale poskytuje jen podmín0nou nad0-
ji: 3ádá od "lov0ka, aby se sv+mi nejlep!ími léty streLl práv0 
do p2íznivého v+kyvu. Mn0 se to nepoda2ilo. Spoléhám pro-
to spí!e na d0jinné pou"ení, z.kterého nejasn0 vypl+vá, 3e 
svoboda, tolerance, otev2enost a.snadná m0nitelnost soci-
álních struktur byly v3dy podmínkou civiliza"ního v0decké-
ho a.technologického pokroku. Proto3e se moderní spole"-
nost nem43e bez pokroku v.této v0ci dnes obejít a.proto3e 
není mo3n+ bez stra!liv+ch d4sledk4 návrat k.p2edindus-
triálním v0k4m, budou muset i.re3imy ve v+chodní Evrop0 
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jednoho dne dojít k.názoru, 3e mocenské a.ideologické re-
glementování intelektuální tvorby vede nutn0 k.technolo-
gickému zaostávání a.k.celkovému úpadku. Toto poznání 
u3 dosp0lo na nejvy!!í místa, jen3e krom0 1íny a.MaQarska 
chybí v!ude jinde odvaha se jím 2ídit.

Kdy3 n0kdo namítá, 3e v!echny tyto „zákonité“ nad0je 
jsou na dlouhé lokte, nezb+vá mi ne3 souhlasit. Nad0je vy-
"tené z.d0jin, t2eba ta nejjednodu!!í, 3e nic netrvá v0"n0, 
p2esahují v."ase krátké d0jiny lidsk+ch bytostí. T0m pak ne-
zb+vá, ne3 si hledat nad0ji ve své dimenzi a.vyrovnat se 
s.rámcem velk+ch d0jin, jak se dá. Jen3e tato prostá rada 
k.p0stování nad0jí v.rámci vlastní suverenity není to, co 
cht0jí lidé sly!et. P2ejí si nad0ji na !6astn+ obrat d0jin, z.kte-
rého by m0la u3itek i.na!e zem0. Nev0dí p2itom ani p2esn0, 
jak+ obrat by to m0l b+t a, nemyslí na nesnáze, do kter+ch 
by se po n0jakém "ase mohl dostat. Nad0je nemusí b+t p2es-
n0 vymezena, p2ejeme si nad0ji na vydechnutí, na uvoln0ní 
z.k2e"í, kter+mi je na!e zem0 posti3ena.

A tak se utíkáme od nad0jí na dlouhé lokte k.nad0jím ira-
cionálním, k.zázrak4m, které se v.d0jinách také stávají. Je 
to dané asi polohou, 3e na!e d0jiny jsou na zázraky chudé. 
Pro mne bylo takov+m zázrakem krátké vydechnutí v.roce 
%'5(, nevysv0tlitelné z.d0jinn+ch zákonitostí. Ex post se 
sice v3dy dají z.posloupnosti d0j4 vysledovat p2í"inné sou-
vislosti, tak3e se dojde k.záv0ru, 3e to, co se stalo, se stát 
muselo, v.na!em p2ípad0 byly v!ak nutnosti slabou"ké. P2ed 
Vánocemi v.roce %'5, málokoho napadlo, co v!echno se se-
mele do Vánoc v.roce %'5(. Sama skute"nost, 3e vydechnu-
tí bylo tak krátké, sv0d"í o.tom, 3e nep2i!lo jako nutnost 
vy"tená z.d0jin, spí!e to byla !6astná chvilka, historick+ mi-
krospánek, kter+ dopustil, 3e se jedna malá zem0 na oka-
m3ik vzdálila z.poslu!ného stáde"ka a.mírn0 se obveselila. 

Nádná historická zákonitost nestála tehdy u. rozhodnu-
tí opatrného a.zkostnat0lého orgánu zvolit do svého "ela 
Alexandra Dub"eka, jediného komunistického politika ve 
v+chodní Evrop0, kter+ se domníval, 3e komunistická stra-
na by se m0la ucházet o.neformální p2ízeM národa a.dovo-
lit si z.toho d4vodu ur"itou velkorysost k.lidem, kte2í mys-
lí jinak. D0ly se prost0 iracionální v0ci, stal se mal+ zázrak, 
kter+ se v!ak také zákonit0 vyskytuje v.jinak tup0 a.!ablo-
novit0 postupujících d0jinách.

Nep2ipou!tíme sice, 3e by se zázrak mohl opakovat, ale 
nevzdáváme se iracionální nad0je. P2i skromnosti, ke které 
národ v.posledních patnácti letech dosp0l, by nám p2ipada-
lo jako zázrak, kdyby stát ve chvíli dobré nálady propustil 
v!echny politické v0zn0, jak se to zázrakem stalo v.Polsku. 
Takov+ch zázrak4 si umíme p2edstavit celou 2adu. V.p2ed-
stavách slab0 bliká i.jeden generální zázrak, je v!ak sotva vi-
diteln+, asi jako hv0zda osmnácté t2ídy. V.rámci tohoto zá-
zraku by se dostavil na Starom0stské nám0stí n0jak+ p2í!tí 
sov0tsk+ nejvy!!í p2edstavitel, hluboce by se uklonil po rus-
kém zp4sobu a.2ekl by vyjevenému lidu: Holoubkové milí, 
odpus6te na!í !iroké, ale omylné du!i, jednali jsme tehdy ve 
strachu a.ve velké "asové tísni, nyní odcházíme, nevzpomí-
nejte na nás ve zlém!

Jen3e, jak pravil bradat+ Llozof, neznáme 3ádn+ d4vod, 
pro" by se m0ly národy, zvlá!t0 velké, chovat najednou úpl-
n0 jinak ne3 byly za století zvyklé. Tato smutná zákonitost 
v!ak nikomu nebrání v.tom, aby se probíral iracionálními 
nad0jemi, jejich3 tajné dr3ení se zatím netrestá.
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O smutku a.radosti z.d0jin

B+váme z.d0jin "ast0ji smutní ne3 veselí. Ná! smutek se pro-
jevuje proklínáním doby, místa a.d0je. Zdá se nám nespra-
vedlivé, 3e nem43eme uniknout z.jevi!t0 t0chto zásad kla-
sického divadla. Nelíbí se nám "as, ve kterém tu pob+váme, 
na!e místo v.Evrop0 není také vábné a.pom0ry, které nás 
obklopují, jsou "asto na zvracení. Proto3e by to dalo p2íli! 
mnoho vysv0tlování, netvrdím na potkání, 3e d0jiny za ná! 
smutek nemohou. V0t!ina na!ich osud4, o.kter+ch se do-
mníváme, 3e se zavin0ním d0jin utvá2ely smutn0, byla asi 
p2ece jen dílem na!ich rozhodnutí a.na!ich voleb. Zdá se, 
3e jsme m0li mo3nost vyhnout se jevi!ti, nevnímat "as, utéci 
z.místa a.nev!ímat si d0j4. Mnozí to tak d0lají. Kdo to neu-
d0lal, musel po v!ech zku!enostech této zem0 po"ítat s.tím, 
3e se nebude uklán0t na p2edscén0.

V!echno, co jsem se svou rodinou pro3il za posledních 
patnáct let, bylo p2edtím mimo mou p2edstavivost. Je to 
zku!enost, která m43e !í2it navenek smutek, ale já u3 ji tak-
to neberu. Nám v!em dala nahlédnout do dimenze 3ivota, 
o.které bychom t2eba nikdy nem0li ani tu!ení. Je to dimen-
ze p2ekvapivá, ale pravdiv0j!í, d4stojn0j!í a.bohat0j!í a, a6 
m0 B4h netrestá, i.mén0 smutná a.jaksi !6astn0j!í. Proto3e 
v!ední rovina "asu se v.3ivot0 nepo"ítá, je vid0t z.pohledu 
nazpátek jen kopce a.p2íkré vrcholy, vzty"ené nad ka3do-
denností vzru!ením, !t0stím, smutkem, velik+m vnit2ním 
klidem a.jin+mi zvlá!tními stavy, které nás provázejí 3ivo-
tem. Práv0 p2es smutné d0jiny mi bylo dop2áno t0chto ko-
pe"k4 dost a.dost. Proto3e je teoreticky marné dokazovat 
tuto zvrácenou vd0"nost d0jinám, chystám se vypravovat, 

co se se mnou d0lo, kdy3 m0 z.ni"eho nic pustili z.v0zení. 
P2irozen0, aby se to mohlo stát, musel jsem se nap2ed do 
v0zení dostat. Bez pomoci smutn+ch d0jin bych se tam p2i 
své mírumilovnosti nikdy nedostal. Dost úd0sn+ paradox 
pro tuhle zemi, zemi krásnou a.milovanou.

Pro3il jsem více jak rok v.temné ruzyMské nudli"ce, kde 
se dalo ud0lat v.úzké uli"ce mezi postelemi a.3elezn+m ze-
len+m stolkem p0t mal+ch krok4 od okna ke dve2ím bez 
kliky. Byli jsme tam t2i, kdo vstoupil poslední, spával na 
3ín0nce na zemi. 1as jsme m02ili podle slunce, kdy3 sví-
tilo, nebo podle jídel. A.tak nevím, kolik hodin bylo, kdy3 
se odpoledne otev2ely dve2e na t2i prsty a.bacha2 zvan+ 
Karúzo k2ikl, abych si sbalil v!echny v0ci. Nejasné názna-
ky, které p2edcházely tomuto dnu, se spojily v.2etízek nad0-
je a.já jsem rázem odhodil s.velkou námahou vyp0stované 
smí2ení s.tím, 3e zde pobudu nejmíM p0t let. Propadl jsem 
v.té chvíli pro srdce nebezpe"né p2edstav0, 3e m0 posílají 
dom4. Ztratil jsem nad sebou vládu a.bezmocn0 jsem vní-
mal, jak m4j zpusto!en+ organizmus zaplavuje adrenalin. 
Ruka se mi klepala tak, 3e jsem v.ní nemohl udr3et cigare-
tu. Spoluv0zni mi pomáhali balit se sm0sí radosti a.smutku, 
která takou chvíli doprovází. Polovinu sv+ch zásob jsem jim 
nechal a.polovinu jsem si nechal pro p2ípad, 3e budu p2est0-
hován na jinou celu, kde budu pomalu a.ti!e umírat zklamá-
ním. Podávali jsme si ruce, ale i.oni cítili, 3e jsem u3 jinde.

Je!t0 jsem si musel pro3ít !ílen+ okam3ik, kdy jsem "e-
kal, kam se bacha2 pohne, jestli k.jin+m celám nebo ke ka-
tru. Pak jsem se za ním vlekl v.podivné únav0 do kancelá-
2e, kde mi s.p2edem vypo"ítan+m efektem oznámil, 3e jsem 
svobodn+ "lov0k. Ze strachu, abych neum2el náhlou rados-
tí na srde"ní zástavu, jsem se silou v!í v4le odvrátil od ob-
razu otevíran+ch dve2í ve starém dom0, kde bydlíme, a.od 
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tvá2í, které se k2iví !6astn+m plá"em. Hore"n0 jsem se za-
"al zab+vat blbostmi, sh+bal jsem se pro v0ci, které mi pada-
ly z.rukou, prosil jsem bacha2e, aby odevzdal spoluv0zM4m 
zbytky m+ch poklad4, cigarety, "okoládu a.kousek salámu 
z.nákupu. N0co jsem podpisoval, ale nevím co.

Pak jsme !li po schodech dol4 do podzemí, kde se v.plá-
t0n+ch pytlích uschovávají v0ci, ve kter+ch sem v0zni p2i!li. 
U3 jsem vládl trochu rozumem a.d4razn0 jsem si porou"el 
vnímat ka3d+ detail tohoto sestupu, pro3ít ka3dou vte2inu 
této chvíle, sly!et kroky bacha24 v.chodbách, "ichat inten-
zivn0 podivn+ pach v0zení, ohmatat si naposledy d4v0rnou 
drsnost houní, pod kter+mi jsem spával. Oblékal jsem se po-
malu, za3il jsem u3 p2edtím p2i t2ech náv!t0vách, jaké to je 
mít na sob0 vlastní ko!ili. Natáhl jsem si staré od2ené d3í-
ny a.m02il jsem s.pot0!ením vzdálenost mezi starou dírkou 
na opasku a.tou, kterou budu muset prorazit, aby mi kalho-
ty nespadly. Byl tu i.star+ svetr, ve kterém m0 odvedli, kter+ 
si vezmu p2es ruku, proto3e venku je asi teplo. A.hodinky, 
zvlá!tní pocit hodinek, které za"aly od té chvíle m02it úpl-
n0 jin+ "as. Bylo p4l "tvrté, t2eba se mi poda2í chytit v.p0t 
rychlík do Bratislavy.

Vysvle"en z.ohavn+ch v0zeMsk+ch teplák4, jsem si na-
jednou p2ipadal v.budov0 jako host. Odvedli m0 do cely, 
kde "ekali dal!í propu!t0nci. P2istoupil ke mn0, po2ád je!-
t0 vyjevenému a.chv0jícímu se, jeden z.nich, vysok+ a.po-
hubl+, a.2ekl mi, 3e je Ji2í Ruml. Komické shledání údaj-
n+ch spiklenc4, kte2í se v.této cele objímali poprvé v.3ivot0. 
Poplácávali jsme se po zádech, smáli se a.mluvili a.mluvili, 
jako by nám hrozilo, 3e nás str"í ka3dého zase do jiné cely. 
Ruml pr+ kon"il ka3d+ z.mnoha set dn4 v.p2esv0d"ení, 3e 
bude druhého dne propu!t0n, m0l proto v!e úhledn0 p2ipra-
veno k.odchodu. TeQ, kdy3 to p2i!lo, byl na to p2íli! dob2e 

p2ipraven. M0l jsem s.ním pocit, 3e jsme byli na krátké slu-
3ební cest0 a.teQ u3 jenom "ekáme na vlak. Strachovali jsme 
se o.Mlynárika, ten v!ak u3 "ekal na propu!t0ní ve v0zeM-
ské nemocnici v.Tren"ín0.

Kdy3 jsem pro!el mal+mi hn0d+mi dve2mi, ude2ilo do m0 
bez v+strahy a.brutáln0 slunce. Par"ík a.ulice p2ed v0zni-
cí byly tak zality jasem, 3e jsem nic nevid0l a.nevnímal. A3 
pak jsem pomalu zji!6oval, 3e trávník je neuv02iteln0 zelen+ 
a.3e kv0tiny mají tak zá2ivé barvy, jaké jsem naposledy p2ed 
mnoha lety vid0l v.Anglii. Sv0t venku byl sv0t barev, potkali 
jsme první 3eny v.barevn+ch !atech, divil jsem se 3lutému 
zábradlí a."ervenému autobusu. V!ude se najednou mota-
lo plno lidí, kte2í se vraceli z.práce, 3eny s.nákupními ta!-
kami táhly za ruce d0ti ze !kolky, p2ipadali mi v!ichni za-
tí3ení starostmi a.nemluvní, zdálo se mi, 3e létám vysoko 
nad nimi, nezaslou3en0 vyd0len z.davu sv+m !t0stím. V.pod-
zemní dráze hlu"eli lidé v!ude kolem a.chvilku jsem jim m0l 
za zlé, 3e jsou lhostejní a.nev0domí a.nev!ímaví k.tomu, co 
jsem nechal v.Ruzyni za sebou. Cht0l jsem b+t co nejrych-
leji sám mezi sv+mi.

S Jirkou jsme se rozlou"ili na nádra3í, on se vracel do 
svého sv0ta, já té3 do svého. Za p0t minut odjí3d0l rychlík, 
ve kter+ jsem doufal. A.tu se mi vrátily stereotypy slu!ného 
chování a.ct0ní p2edpis4 a.já propadl panice, 3e si nestih-
nu koupit jízdenku a.místenku a.3e tu budu muset z4stat 
a.v!echno bude jinak, ne3 jsem si naplánoval. Stál jsem n0-
kolik okam3ik4 nerozhodn0 a.pak jsem si uv0domil, kdo 
jsem a.odkud se vracím. Nastoupil jsem do vlaku bez mís-
tenky a.bez jízdenky a.pr4vod"ímu jsem 2ekl, aby si v!im-
nul, jak jsem bled+ proti v!em t0m opálen+m lidem kolem. 
Pr4vod"í pochopil a.na!el mi volné místo. Stejn0 jsem si ne-
sedl, stál jsem u.okna a.radoval se z.2í"ky, která doprovázela 
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koleje, divil jsem se aut4m, která "ekala na p2ejezdech, a.li-
dem, kte2í pleli zahrádky. Chodil jsem kou2it do um+várny 
a.díval jsem se do zrcadla. Píkal jsem mu3i v.zrcadle, kter+ 
se na mne usmíval mezerami po vypadl+ch zubech, aby u3 
kone"n0 uv02il tomu, 3e jede dom4, 3e vlak nevykolejí, 3e 
nedojde k.zem0t2esení a.oni 3e ho nechají dojet, kdy3 u3 
ho jednou pustili. Na nádra3í ve NQáru nad Sázavou, v.Brn0 
a.v.B2eclavi jsem vypil po litru vody, hasil jsem po3ár, kte-
r+ m0 uvnit2 spaloval. P2ál jsem si, aby vlak zastavoval a.jel 
pomalu, v0d0l jsem, 3e u3 se asi nikdy v.3ivot0 na m0 ne-
budou valit minuty tak intenzivního pocitu bytí. Lidé vstali 
a.netrp0liv0 postávali v.chodbi"ce, já jsem z4stal sed0t, vy-
stoupil jsem loudav0 a3 poslední do vlahého ve"era a.pocítil 
jsem uspokojení, 3e m0 nikdo ne"eká. Je!t0 o.mn0 nev0dí!

M0l jsem "as promyslet v!echno, co ud0lám. Obejdu d4m 
a.budu se dívat do svítícího okna. Pak t2eba ti!e zapískám 
ná! signál z.Beethovenovy Patetické, aby pátrali o"ima, kdo 
to píská. Na to v!echno jsem v!ak u3 nem0l sil a.dodnes 
toho lituji. Ne!el jsem p0!ky po schodech, jak jsem si umí-
nil. Ucítil jsem pach starého domu a.m0l jsem pocit, 3e bych 
u3 po schodech nevy!el. Otev2el jsem v+tah. Zastavil spoleh-
liv0 v.pátém poschodí a.já jsem z.posledních sil pro!el ne-
pravd0podobnou cestou sv+ch sn4 k.na!im dve2ím. Op2el 
jsem se o.ve2eje a.zazvonil jsem. Usly!el jsem zevnit2 kroky 
svého syna a.popla!ené bu!ení srdce své 3eny.

K t0m dve2ím m0 bezpochyby dovedly d0jiny. Bez nich 
bych neode!el do v0zení a.nemohl se vracet tou slastnou 
cestou bytí. Mohl jsem odejít jinam a.u3 se nevrátit, mohl 
jsem se zaplést do jin+ch osidel bezd0jinného 3ivota, ze kte-
r+ch b+vá "lov0ku také smutno. Je to v!e nejisté se smutkem 
pocházejícím z.d0jin, smutek a.radost si "lov0k do d0jin 
vlastního 3ivota zasévá sám. Má plnou vládu nad tím, aby je 

naplnil podle vlastního ustrojení takov+mi stavy du!e, kte-
r+m dává p2ednost p2ed v!ím ostatním.
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