
',uvo|řování..' A co bylo také pÍíznačné: pokus vydávat v Brně periodikum s ná-
zvem RoK skončil v roce 1985 nult1ím číslem. Další existence časopisu v bec
ne nějak vybojného, pouze trochu slušného, Íečeno s Karlem Čapkem, nebyla
pochuti ani ne tak starym gardám ideologri z KSČ anebo z jinych míst, jako těm,
kteŤí si ,,získali ostruhy.. aŽ v letech sedmdesát1ich.

Kritika' literatura vribec ,,stojící pevně svému slovu..- viz pŤedchozí pouká-
záni na Mikuláška a Skácela - je vždy rovněž tŤíbení charakteru. Charakter
ovšem nekrystalizuje, pokud není vrozen, jen v prriběhu jednoho desetiletí,
nybrŽ utváÍi se po cely Život. I když na druhé straně nejedno vyznamné dílo se
uzavŤelo v době ještě o hodně kratší, než je deset rok . Co má b1/t tou krátkou
větou na závěr aspoř naznačeno? MomentŮm, pŤerristajícím v proces uvolřová-
ní, které byly typické zv]áště pro druhou polovinu osmdesát ch |et, pÍedcháze-
ly' pokud se tyká kritick1/ch i spisovatelskfch osudŮ a hlavně tvorby, mnohé pe-
ripetie. A hlavně nás|edovalo pokračování poté, co začala devadesátá |éta' ba
dokonce když jsme vstoupili do nového milénia. YždytŽádné desetiletí není ně-
jak pevně ohraničeno - v historii jako takové i v dějinách literatury.

Tv rčí inte|igence
v období tzv. norma|izace

M I L A N  O T A H A L

Inteligence a intelektuá]ové sehráli nejednou v moderních česk;/ch dějinách v11i-
Znamnou roli' V druhé polovině šedesát1ich let dvacátého století se podíleli na
vypracování ekonomické reformy a pÍipravovalt změny politického systému;
IV. sjezd Svazu československ1ich spisovatelri' kter1i se konal v červnu 196], na
němŽ někteÍí ričastníci provedli zásadni kritiku socialismu sovětského typu, je
povaŽován za počátek obrodného procesu. Jeho prriběh aktivně ovlivnily tvrirčí
svazy a jejich Koordinační v1ibor. Podle nejvyšších stranick ch orgánri ',se staly
inspirátory, inicátory i organizátory pravicově oportunistick ch i protisocialistic-
k1ich pŤedstav, politickych postoj i činti, směŤujících proti podstatě socialistic.
kého uspoŤádání naší společnosti...' KdyŽ pak hodnotily postoje vědecké inteli-
gence pňi pŤípravě a v pr běhu praŽskéhojara' dospěly k závěru' Žesehrála,,vy-
Znamnou rilohu pii formování druhého centra ve straně.. azdirazn||y její podíl
na formování ,,platformy tzv. XIV' sjezdu (...) i kontrarevoluční platformy 2000
slov a pod...2 Ani okupace Československa v srpnu 1968 nezměnila názory tv r.
čí inte|igence. Veňejně také dala najevo svrij nesouhlas s nástupem Husákovy
skupiny do čela KSČ a Státu. Jan Fojtík, tehdejší tajemník Úv rsČ, konstatoval,
Že ,,až na ojedinělé pŤípady statečn ch jednotlivcťr vystupovala kulturní Íionta aŽ
do května l969 jako jednotná síla proti po|itice strany' a proto také zaujala ne-
gativní postoj k v1isledkrim dubnového pléna ÚV KSČ, k risilí o konsolidaci
vnitropolitické i zahraničně politické situace'..] Nová politická reprezentace po.
vaŽovala oprávněně tv rčí inteligenci za podstatnou pňekážku na cestě k tzv. nor-

Materiál Byra ÚV KSČ pro iízení stranické práce v česk;/ch zemích z podzimu l969. Citováno podle J. C!-

saÍoyá: KooruIinttční wíbor w rčí svttzl. a nloc. Nekupitttluntské postoje české núrčí intaligcncc tt nrcthunisnty'

noci KSČ. Praha 200l, rukopis, s. 73'

l 90' schŮze piedsednictva rlstŤedního v/boru KSČ (dále P Úv KSČ) 6' l istopadu | 970' Státní stŤední archiv

(dále SÚA), archiv ÚV KSČ (dále A Úv KSČ)' Íbnd 02ll ' sv. l. l3, archivní jednotka 22 l '

Projev J. Fojtíka na 2. schrjzi ideologické komise ÚV KSČ konané 1 ' června l 970. viz M. otaha|, A. Nosková,

K- Bolomsk: Svědectví o tIttchoynín titktku ]969_]970. ,,Nomulizuca,. y kultuže, wnění, větIě, ško|sn*í l ntl.

soui<:h stlěklvtttích Pr\stíedcích' Dokunťn^' Histrlria Novr sv' 2' ÚSD Av ČR - Mudoď. Praba l993, s. 50'
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InaliZaci. Proto takÓ piedevšírn proti ní snlčŤovala opatŤr:ní, jejichŽ cílern by|tl
zbavit sc všeoh rclrlrnristrj a aktivních podporovatelrj tlbrodného procesu, obno.
vitjednotu strany a znovuupevnitjejí vedoucí ri lohu, akceschopnost a bojovnost..
Nejdťtlcžitější z niclr byly tzv. prověrky, v jejiohŽ prribčhu musclo opustit KSČ
na pťrl rnil iÓnťr člcnrj, Z intelektuil|skych organizací pak polovina.s

Zák|arJni Sn]ěrnicí postupu proti uměleckym svazťrIn byla ,,polit ická izolacc
pravicově clportunistickych a antisocialistick;/oh pŤedstavitelťr, .jejich vyiazení
z vlivu na společensky Život v bec a kulturně politicky život zvlášť.,.. 'Straničtí
a Státní činitelé odnrítl i jednat s.jejioh reprezcntací a část.|ejich funkcí byla pic-
nesena na ministcrstvo kultury; některé svazy jako Svaz Íilmovlch a televizních
tvťlrcťr byly zrušeny. V ostatních musela odstoupit dosavadní vcdcní.'

Po konsolidaci p<lrněrťr a v situaci, kdy se většina obyvatelstva piizpťrsobiIa
životu v reálnérrl stlci ir l ismu, stíila i pied tvrirčí inteligencí otázka co dělat. Na
rtlzdíl tlcl Íadovyclr občanťr rnčla větší odpovědnost za další v1ívr1. Část unlčlcŮ
se oclnlítla podrobit a nesrrrěli proto Verejnč prisobit. Nerezigntlvali však a pcl-
kračovali vc svych aktivitáclr, které se staly základenl paralelní kultury. RaL|a
z nich stítla pŤi zrodu Charty 71 , podí|e|a se na činnosti nezávisl ch iniciativ
a aktivně vystupovala v sanrct<lvé revoluci. Zrjstali však porněrně izolovanou
skupinou s rnalynl vlivem na společnost; nlnolrem větší clhlas měli na Západč.

Mnozí umělci sc dali zcela do sluŽeb normalizačníl-ro režimu, ktcry je za to
patŤičnč rldměĎoval hcz ohlcdu na kvalitLr jc.j ich dčl. Značná část unrělc se p<l.
dobnč.jako většina <lbyvalclstva pŤizpťrsobila životu v rcíilném socialisIrru. Nčk-
teŤí z, nich sc sicc netěšil i piízni komunistického vcdcní, ale dostali pŤíleŽitost
zapojit sc do oÍlciírlní kultury, coŽ nebylo zadarmo. Tak nap íklacl Jiňí ŠotoIa,
Bohunli l Hrabal, JiÍí Menzcl prclvedli jakési ' 'veŤcjné pokání.., aby neztrati l i
k t ln lakt  sc svyr l l i  čtcnáÍi .

Urnělci z oílciální sÍéry rnuscli v kritickych chvílích koInunistické vedení ve-
Ťe;ně podpoňit, jako tomu bylo v pÍípadě tzv. Anticharty. Posoudit toto jednání
rrcní jcdnocluché, lzc však konstatovat, ž'e vt'hledem k své popularitě i autoritě
sehríil i tím, že sc za ně Íakticky postavil i, objektivně negal' ivní rcll i. Jcdnoznač.
né ncbylo ani spolcčcnské pťrs<lbcní je.jich tvorby. Na jcdné stranč sice utvrzo.

Viz Dopis ÚV KSČ všctn ziikladnínt tlrganizacím a člcnťtln strany k v!rrtěně Stlanick)'ch lcgitirlací KSČ'

Á US[). Konrise v|árJy ČSFR pro anal1izu událostí |et 1967 |910. D IV/3(l. A.2.

Projev J' l.qtíka na 3. sclrLizi idcologickÚ konlise ÚV KSČ konané l9' Ííina t970' Yiz St,ědcctt'í o duthot'ntnt

r i l l r r . ( r .  c .  d . .  s .50 .

Viz pozníulku č. l.

Odpor unlčleckych svaZťl l)toti novétnu trroccnskÓnu cenlfu i l pÍoces tZv' ntlrtrtalizitcc zprac<lvaIa J. C1isaiovri.

c .  d .

vala l idi v tom, žc socialistick1i svět je piirozeny (viz rŮzné te|evizní seriáiy), na
druhÓ straně vznikala díla, kterir lněla nadčasovou hoclnotu (napŤ' práce B. Hra-
bala, L. Fukse ad.) a ktcrá pornáhala |idem lépe snášct poměry.

Ve věclě byli postiženi zejména pracovníci ptisobící v humanitních oborech,
velká většina byla zbavena svych míst, z nich pak část pokračova|a v rámci
možnosl'í ve své pŤcdchozí činnosti mimo ollciální struktury, mnozí se zapo.ii l i
do opozicc a také oni hráli vyznarnnou roli pti za|ož'eni Charty 11 ' ]iná situace
byla rnezi pŤírodovědci' kteŤí ncbyli vystavcni takové perzekuci' a vc vědeckych
institucích pčežilo i hodně těch, kteŤí se angaŽovali v refbrmním pfocesu.

V1islcclkern těchto opatŤení bylo umrtvct-tí aktivit tv rčí intcligcnce. Situacc
se začala měnit s pŤíchodem M' Gorbačova do čela Sclvčtského svazu. odvolít.
ní tzv. BreŽněvovy doktríny zprisobilo. Že československá komunistická reprc-
Zentace ztrati la svou nejdriležitější oporu a tím se otevÍela cesta i společnosti,
aby sc pokusila o transfbrmaci poměrti.Zvyši|a se ri|oha disentu' iniciativy se
chopil it vzhledem k celkovyrn poměrrim tvťrrčí inteligence, prisobící v oficiál-
ních strukturách; z ní se postupně vydělovala tzv. šedá zÓna, která získala znač-
ny vliv. Ve svém silí o změnu poměr postupovala tvtlrčí intcligence samo-
statně' bez větších korrtaktťl s <lisentem. Zpočátku využívala perestrojky a glas.
nosti, aby prosadi|a větší autonomii kultury na stranickych a státních orgánech.
Tak dranratičtí umělci v souvis|osti s piípravou nového divadelního zákona Žá-
clali pravy, které by umoŽnily divadl m ,,rozvinout oo nejširší iniciativu k na.
plřování společensk ch rikol a k rozšíŤení umělecké specifiky vycházeiici
z tvrirčích zámérŮ vedoucích uměleck1ich osobností a Ze Schopností a talentrj
jcdnotl ivych tvrjrčích kolektivrj...8

Ze1ména mezi hcrci probíhal proces, ktcry svědčil o probouzející se občan-
ské odpovědnosti a zárovcř o pŤckonávání strachu. PÍíkladem rnrlže byt vy-

stoupení Miloše Kopeckého na IV. sjezdu SČDU v roce 1987, ktcr ve svérn
diskusnínr pŤíspěvku upozornil na nezastupitelnou ri lohu umění' jemuž se musí
vŽdy .jcclnat o pravdu, svoboclu, humanisrnus, demokratičnost' Na závěr Žádal

odstoupení nejvyšších íunkcionáŤťr, neboť novou politiku nemohou dělat staré

tváic. ,,odejdete-li včas,.. prohlírsil, ,,to jcst hrred, mťrŽe vám byt poděkovítncl.

Neučiníte-li tak z v|astní jasnozŤivosti, odejdete sice o něco poztlčji ' alc ode-
jdete' rrcpochybujte o tom, stejně. JenŽe už, ne d stqně, nybrŽ jako komické Íl-

ViZ PÍestavba Ťízení a ekonomiky proÍ.esionálních rl ivadcl ČSR' SÚA, Picdsednictvtl Svazu česk]/ch dranta-

tickych urně|cú (dále SČDU). kr. 2.7 , bcz sign' Jde o matcriá| z roku l 9ti7. PÍedsednictvo sc dáIe domáha|o'

aby nov! zákon obsahoval tezi' že,'divarllo není v11ikonnou sttitní socialistickou organizací, ale socialisticktxr

utněIeckou institucí..- Viz Návrh pŤestavby iízení a ekononliky profesioná|ních divade| C]SR' Tarntéž', kr' 44.
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malizaci. Proto také pŤedevším proti ní snrěŤovala opatŤení, jcjiohŽ cílern by|rl
zbavit se všcch rcfilrrnist a aktivních podporovatel obroc|ného proccsu, obno.
vitjednotu Strany a znovuupevnit.její vedouoí ri lohu, akccschopnost a bojovnost..
Nc.id lcžitějšíznichby|y tzv. prověrky, v jejichž prŮběhu muselo opustit KSČ
na pťrl rnil i n člcnri, z intelektuálskyclr organizací pak polovina.5

Zák|adní směrnicí postupu proti uměleckym svaz m byla ',polit ická izolacc
pravicově clportunistick1iclr a antisclcialistickych predstavitel , .jejich vyÍazení
z vlivu na společcnsk,! ž'ivot v bec a kulturně politick;l i Život zvlášť.... 'Straničtí
a státní činitelé oclrnítl i jednat s jcjich rcprezcntací a část.jcjich íunkcí byla pŤe-
nesena na ministerstvo kultury; někter<i svazy jako Svaz Íilrrrov ch a televizních
tvŮrcŮ byly zrušcny. v ostatníclr muscIa odstoupit dosavac|ní veclení.7

P<l konsolidaci pomčrri a v situaci, kdy sc většina obyvatelstva pňizpťrsobila
životu r, reálnérrl s<lcia|isInu. stála i pied tv rčí intcligencí otázka co <lělat. Na
rozdíl od Ťadov)iclr clbčanŮ mčIa větší odpovčdnost z,a další v]/vrtJ. Část urnčlcrj
se odInítla podrobit a nesměIi proto veŤejně prisobit. Nerezignovali však a po-
kračovali ve svyclr aktivititch, které se staly zákla<lem par.alelní kultury. Řa<la
z nich stála pŤi zrodu Clrarty 77, podílela se na činnosti nezávisl ch iniciativ
a aktivně vystupovala v samct<lvé rcvoluci. Zristali však poměrně izolovanou
skupinou s rnalyrrr vlivenl na společn<lst' mnohem větší ohlas měli na Západě'

Mnozí umělci se dali zcela do sluŽcb norrnalizačního režinru, ktery je za to
patŤičně odnlěiioval bez olrledu na kvalitu jc.1ich dčl' Značrtá čás1 umělcu sc pcl-
dobnč jako většina obyvatelstva pňizprisobila Životu v reáIném socialisnru. Něk-
tcií z nich sc sicc netěšil i pŤízni konlunistickéhcl vcclení, ale dostali pÍílcŽitost
zapojit se do oficiálrrí kultury, coŽ nebylo zadarmo. Tak napŤíklad Jiií Šotola,
Bohurnil Hrabal, JiŤí Mcnzel provedli jakési ,,veícjné pokání.., aby neztrati l i
kontakt  se svyIn i  čtenáí. i .

Urnělci z oílciální sÍéry rnuseli v kritick1ich chvílích komunistické vedení ve.
ňejnč podpoiit, jako tomu bylo v pÍípadě tzv. Anticharty. Posoudit toto jednání
není.jcclnocluché' lze však konstatovat, že vzhledenr k své popularitě i autoritě
sehríil i tínl, Žc sc za ně íakticky postavil i, objektivně negativní roli ' JednoznaČ.
nÓ ncbylo ani spolcčcnské prisobení je.|ich tvorby. Na jedné Stranč Sice utvrzo-

Viz Dopis ÚV KSČ všen ziikladnínt tlrganizacint a člcnŮrrt strany k v mčnč 5tranick)'ch icgitirnací KSČ'
A ÚSD. Konlisc vlády ČSFR pro anal:/zu událostí lct |96,]_1910, D IV/36' A-2'
Projev J. Ftljtíka na 3' schfrzi idco|ogické konrise ÚV KsČ konané l9. Ťí|na | 970' Yiz St,ěelccn'í tl duchot,nín
rí t1r l Ia .  c .  d . .  s '  50 '

Viz poznrimku č. l.

odpor uměleckych sVaZti proti novélntt Itttlcenskén)u cen1ru a Proces tzV' norntalizace zpracovaIa J' C;isaÍovii.
c .  d .

vala l idi v tom, že socialistick! svět jc pŤirozeny (viz rrjzné televizní scriály), rra
drulré straně vznikala díla, ktcrir měla nadčasovou hodnotu (napŤ. práce B. Hra-
bala, L. Fukse ad.) a ktcrá pomáhala l idem lépe snášet poměry.

Vc vědě by|i postiženi zejména pracovníci ptisobící v humanitních oborech,
velká většina byla zbavena sv ch rníst, z nich pak část pokračovala v rámci
možností ve své pňcdchozí činnosti nrimo ollciální struktury, mnozí se zapojil i
do opclzicc a také oni hráli v1iznamnou roli pÍi zaloŽení Charty 11 ' Iiná situace
byla rnezi pŤírodovědci, kteŤí ncbyli vystaveni takové perzekuci. a ve vědeck1/oh
institucích pŤeŽilo i hodně těch, kteŤí se angaŽova|i v refbrmním proccsu.

Vysledkcm těchto opatŤení bylo urnrtvení aktivit tvťlrčí inteligcnce. Situace
se začala měnit s pňíchodem M. Gorbačova do čela Sovětského svazu. odvolír-
ní tzv. Brežněvovy doktríny zprisobilo' že československír komunistická repre-
Zentace ztrati la svou nejdrileŽitější oporu a tím se otevňela cesta i spo|ečnosti.
aby se pokusila o transÍbrmaci poměrťr.Zv,jšlla se loha disentu' iniciativy se
chopila vzhledem k celkovym poněrrinr tv rčí inteligence, prisobící v oÍ]ciál-
ních strukturách z ní Se postupně vydělovala tzv' šedá zÓna, která získala znač-
ny vliv. Vc svém risi lí o změnu poměrri postupovala tvťrrčí inteligencc samo-
statnč, bez větších kontaktŮ s disentem. Zpočátku využívala perestro.iky a g|as-
nosti, aby prosadila větší autonomii kultury na stranickych a státních orgánech.
Tak dramatičtí umělci v souvislosti s pŤípravou nového divadelního zákona Žá-
dali ripravy, které by umoŽnily divadlrjrn ,,rozvinout co nejširší iniciativu k na-
plřclvání společenskych tikolťr a k rozšíňení umě|ecké speciÍiky vycházející
z tv rčích záměr vedoucích urněleckych osobností a ze Schopností a talentťr
jednotlivych tv rčích kolektiv ..,8

Zejména rnezi herci probíhal proces' ktcry svědčil o probouzející se občan-
ské odpovědnosti a zároveř o pŤekonávání strachu. PŤíkladem mriže byt vy.
stoupení Miloše Kopeckého na IV. sjezdu SČDU v roce 1987, ktery ve svérn
diskusnín-r pŤíspěvku upozornil na nczastupitelnou ri lohu umění, jemuž se musí
vždy jednat o pravdu, svobodu, humanismus, denrokratičnost. Na závčr žáda|
odstoupení rrejvyšších lunkcionáiŮ' neboť novou po|itiku nen]ohou dělat staré
tváŤc. ,,odejdete-li včas,.. prohlásil, , 'to jest hned, mŮže vám byt poclěkováno.
Neučirríte-li tak z vlastní jasnozŤivosti, ode.jdete sice o něco později ' ale odc-
jdete, nepochybujte o tom, stejně. Jenže uŽ ne d stojně, nybržjako komické íl-

. ViZ Piestavba iízení a ekonomiky proÍ.esionálních divade| ČSR' SÚA, PŤedsednictvtl Svazu česk;/ch rlranta-

tick;/ch umě|cri (<tále SČDU)' kr. 2.t , bez sign' Jde o matcriá| z roku l 987. PÍedsednictvo se dále domáha|o.

aby nov! zákon obsahoval tezi, že,'divadIo není v11ikonnou státní socialistickou organizací, a]e socl'aIisticktru

unrěleckou institucí... Viz Návrh pňestavby čízení a ekononriky profesionálních divade| ČSR. 
.Ihmtéž, kr .l.+.
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gurky... S jeho vystoupením se ztoÍožnl|a Ťada delegátri, z nichž mnozí kitizo-
vali kulturní politiku KSČ a zásahy do tv rčí svobody.g

Jinou formu zvolili qítvarníci, z ntchŽ většina nebyla členy Svazu, kteŤí usi-
lovali o rozšíÍení prostoru pro svobodnou tvorbu poŤádáním nepovolen ch vy-
stav a zakládáním vlastních tvrirčích sdružení.'0

Specifické poměry panovaly v ]iteratuĚe, kde existovaly tŤi proudy _ oficiál-
ní, nezávisl a exilov1i; na vytváŤení skutečn ch hodnot se podílely pÍedevším
poslední dva. V oficiální literatuŤe docházelo postupně k diÍ.erenciact, z niž se
vydělovala tzv. šedá zÓna,která tvoŤila,,ten nejširší proud domácí 1iteratury...
PatŤili sem spisovatelé, kteÍí nebyli vysloveně zakazováni, ale ani protěžováni,
a jejich tvorba byla často trpěna ,jen z politicko taktick1fch dťrvodri... Jejich spo-
lečensk1i vyznam byl v tom, že ,,produkovali duchovní živiny, jimiŽ se sytila
pÍevážná část uměnímilovné veíejnosti, pro niž z stávala bohužel tvorba para-
lelní kultury nedostupná aznámá jen z doslechu...''

D ležitou roli sehrál také generační problém; pÍedevším stŤední generace se
začala hlásit o místo na slunci, čímž se dostávala do rozporu s aktivními nor-
maIizátory, kteňí obsadili všechna rozhodující místa.12 Paradoxní bylo, Že své
p|ány zača|i uskutečřovat, když odpovědnost za ideologickf risek pŤevzal Jan
Fojtík' jeden z hlavních normalizátorrj v kultuŤe.']

Sjezdy umělecklch svaz , které se konaly v roce 1987, potvrdily, Že mezi
členy dochází k diferenciaci, a to i ve vztahu ke kulturní politice KSČ a politic-
ké reprezentaci.'a \čdci v tomto období vyjadŤovali svou nespokojenost s Ěíze.
ním vědy komunistickou Stranou jen ojediněle.'5

sÚA' sČDU, lV sjezd' kr' 9, bez sign.

Jist;lm pr lomem bylo vytvoŤení skupiny Tvrdohlav;/ch. V roce | 989 existovalo již 36 takov11ich seskupeni,

které lze považovat za součást paralelní kultury.

V Mert|: ,Jnrčí rozpětí a presahy šedé z6ny,,, Pmghs' Revue pro ptllitiku a kulnru 8, č.3, |997, s. 4243.

Bezpečnost konstatova|a, že mezi členy Svazu česk]ích spisovateIr) (dále SČS), ,,pňedevším pňíslušníky stied-

ní generace se projevují snahy o získání vedoucích míst v jednotliv1/ch knižních nakladatelstvích a v samot-

ném vedení svazu... ÚSD, Informace o bezpečnostní situaci v ČSSR a aktuá|ních otázkách práce Bezpečnosti

za II' čtvrtletí' l988, bez sign.

Tehdy byli vyrněněni ňeditelé televize a rozhlasu, pŤedsedou SČS se stal piíslušník stÍední generace Michal

Cerník a vedoucím oddě|ení ku|tury ÚV KSČ jeho vrstevník Jaroslav Čejka'

Tuto diferenciaci zaregistrovalo i piedsednictvo Úv KSČ' Viz SÚA' A Úv KSČ' V]íbor pro stranickou práci

v česk;lch zemích, č . j ' Y 15lZ4 ze dne l 2. 6. l 989' Bezpečnost zaznamenala vzestup ' 'nepÍáteIsky ZaměňenÝch

umělcrl... Úňad dokumentace a vyšetÍování z|očinrj komunismu (dále ÚDV)' Vyhodnocení prováděcího pIánu

práce II. odboru X. správy Sboru národní bezpečnosti Za l ' čtvrtletí roku 1988, bez sign'

ByI ro nrpiík|ad pokus č|ena korespondenta L. TrIiÍaje prosadit. aby pii obsazovdní vedoucích mist l Českoslo-

venské akademii věd byly rozhodujícím kriteriem odborné kva|ity uchzeče, niko|i politická angažovanost. Blí-

že viz M. otiíhal: Potlíl ty rčí inte|i?ence rut p tltt kttttltnisnu' Doplněk, Brno l999' s. 37_40'

Nové faktory do vlvoje Společnosti vnesl leden l989; tehdy u pňíleŽitosti
10. vyročí sebeupálení Jana Palacha probíhaly v PÍaze po cely t den demon-
strace; policie brutálně zasahovala po celou dobu s qÍjimkou 18. ledna, kdy se
podepisoval ve Vídni na konferenci o lidsk1/ch právech závěrečny dokument.
Palachriv tyden pŤedstavuje kvalitativní zlom i ve sm1išlení tvťrrčí inteligence.
Gorbačovova politika perestrojky a glasnosti je sice aktivizovala' ale spíše
v ..reformistickém..duchu a v rámci oficiálních institucí, kdeŽto leden dal im-
pulz k veŤejn1im vystoupením, která měla protirežimní charakter' Podle Václa-
va Havla svědčila tato vystoupení ,,o prohlubujícím se svobodném duchu naší

společnosti...16
Nespokojenost umělcťr v oficiálních, ba i pŤímo ve stranickÝch strukturách

vyvrcholila y známé Iniciativě kulturních pracovník , v níž odsoudtli zatčeni
V. Havla avyZvalipolitické elity k dialogu o Ťešení váŽn!,ch společensk;ich pro-

blémri. Myšlenka na takovou akci se sice zrodila v disentu, ale její společensk)i
vyznam začal sílit, kdyŽ se jí ujali herci praŽskych divadel. Lze 1i tedy považo-

vat Za petici oficiálních struktur. ohlas, ktery Vyvolala mezi inteligencí, politic-

ké orgány pŤekvapil. Jejich první reakcí byla represivní opatŤení vriči signatá.
Ťrim, jako byl napÍíklad Zákaz vyst|tpovat v televizi. \ětšinou se ukázala jako

ne činná, neboť ohrožovala některé televizní poŤady či dabování sovětsk]ich fil-

mťr. Situaci se snažily iešit i osobními setkáními se znám mi umělci, domníva.

ly se totiŽ, že se jim takto podaŤí umělce pro režim získat nebo je alespoĎ neu-

tralizovat. Ale ani tento postup nezap sobil.
Novou vlnu protestri vyvolalo odsouzení V. Havla. PraŽští berct založ1|iYy_

bor na podporu Žádosti V. Havla o podmíněné prominutí poloviny trestu. Ten-

toklát to byla zcela iniciativa umělcri z oÍlciálních struktur, jak to i veŤejně zdri.

raznili',1 V tom' Že nedošlo k propojení akcí disentu a umělcri, mťrŽeme spafo-

vat jist! nedostatek, na druhé straně však - vzhledem k pozici disentu ve Spo-

lečnosti - mělo samostatné vystupování umělcŮ větší společensk]i vyznam.

ocenil to sám V. Havel, ktery jim poděkoval za podporu a zároveř zhodnotil

společensk! dosah takovych akcí: ,,Zazv|ášf" d ležité považuji, že se mě zasta-

li umělci a vědci prisobící v oficiálních strukturách. Je to driležité ne1en pro

mne, ale pŤedevším proto, že to svědčí o prohlubujícím se svobodném duchu

a hrdosti naší společnosti... '8

,Ýiz Litlové noviny z, 4.2. 1989, samizdat'

Jeden Z iniciátorŮ JiŤí KŤižan prohlási|, žejednali Zcela samostatně a spontánně. Zd raznil to proto, aby nebyli

podezírmi jako v pňípadě Iniciativy' že vystupují z podnětu disentu. ,,Byl prosinec, byl |eden... Rozhovor

Vl' Mlynďe a J. Dobrovského s J. Kňižanem' Lidové novinl 2, č. 5, |989, samizdat'

Lído,.é ttoyiny 2, 4. 2. |989' samizdat.
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i

gurky'.. S jeho vystoupením se ztotoŽn1|a ňada delegátri, z nichž mnozí kritizo-
vali kulturní politiku KSČ a zásahy do tvrjrčí svobody.o

Jinou Íormu zvolili v1itvarníci, z nichž většina nebyla členy Svazu, ktcŤí usi-
lovali o rozšíŤení prostoru pro svobodnou tvorbu poŤádáním nepovolenych vy-
sÍav a zak|ád,án ím vl astn ích tvťrrčích sdru žen í.'0

Specilické poměry panovaly v literatuŤe, kde existovaly tŤi proudy - oficiál-
ní, nezávis| a exilovy; na vytváÍení skutečn ch hodnot se podíle|y pŤedevším
poslední dva. V oÍlciální l iteratuŤe docházelo postupně k diferenciacl, z niž se
vydělovala tzv. šedá zÓna, která tvoŤila ,,ten nejširší proud domácí literatury...
PatÍi|i sem spisovatelé, kteŤí nebyli vysloveně zakazováni, ale ani protěžováni.
ajejich tvorba byla často trpěna ,jen z politicko taktickych drivodťr... Jejich spo-
|ečensky v,lznan byl v tom, že ,,produkovali duchovní Živiny, jimiŽ se syti la
pÍeváŽná část uměnínrilovné veÍejnosti, pro niž zŮstáva|a bohužel tvorba para-
lelní kultury nedostupná a známá jen z doslechu... ' '

DrjleŽitou roli sehrál také generační problém; pŤedevším stŤední generace se
začala h|ásit o místo na slunoi, čímž se dostávala do rozporu s aktivnímr nor-
malizátory' kteŤí obsadil i všechna rozhodující mís[a.'2 Paradoxní bylo, Že své
p|ány zača|i uskutečiiovat, kdyŽ odpovědnost za ideologicky sek pŤevzal Jan
Fojtík, je<ten z hlavních normalizátorrj v ku|tuie.']

Sjezdy uměleckych svaz , které se konaly v roce l987, potvrdily' Že mezi
členy dochází k dií.erenciaci, a to i vc vztahu ke kulturní politicc KSC a politic-
ké reprczentaci.|. Vědci V tomto období vyjadŤovali svou nespokojenost s Ťíze.
ním vědy komunistickou Stranou jen ojediněle.l5

SÚA' SČDU. IV' sjezd. k' 9, bez sign.

Jistlrn prri lonlerrr bylo vytvoŤcní skupiny Tvrdrl|tJav]/ch' V roce l9|l9 existovalo.již 3(l takov:/c|r scskul)eni.

ktcré |ze považovat Za součást paralcJní kuItury'

V Men|: ',Tvťrrčí rozpětí a piesahy še dé, z ny',, Ptt4kts. Revtc pttl po|itiku tt ku!turu 8. č' 3. l997' s. .{2.4]'

Bezpečntlst konstatovala. že Inczi čJeny Svazu cleskych spisovatelťl (dá|e SČs ). '.pňedevšírrl piíslušníky stÍcd

ní generacc se projevLrjí snahy o získání vedoucích míst v.jcdnotJivych kniŽních nak|adate]stvích a v santoI-

nénl vedení svazu'.. ÚSD, lnti lrnrace tl bezpečnostní situaci v ČSSR a aktu1l]ních otírzkiich prácc l}czpečnosti

za  I I .  čtVr t |e tÍ .  l988,  bez  s ign '
.I.ehdy 

byli vyměněni Ťeditclé teIevize a ri lzhIasu, piedsc<luI SČS se stal piíslušník stÍcclní generace Michal

Ccrník a vedoucínl oddělenÍ kultury UV KSČ jeho vrstevník Jaroslav Čejka'

Trrto diÍ.erenciaci zarcgistrova|o i piedsednictrtl Úv KsČ' ViZ SÚA. ^ ÚV KSČ. Vlbor pro stranickou priici

v česklch zenrích, č..j. Y 75l21 ze t|ne |2' 6. 1989. Bezpečntlsl zaznatncna!a vzcsttlp .,ncpráte|sky Zan]čicn:Íc|l

u|ně|cŮ..' ÚŤad dokumentace a vyšetŤoviirlí zIočinťr konlunisntu (dá|e ÚDV). Vyhodrroccní provádčcího plánu

práce Il ' orJboru X' správy Sboru nírodní bezpečnosti Za l ' čtvrtlelí roku 1988. bez sign'

I}yl to napÍíklad pokus čIena korespondcnta L. Tr1ilhje prosadit. aby pi.i rlbsazrlvíni vedoueiclt nllst v Českoslo.

venské akadernii včd byly rozhodujícíIll kriterien odborné kvality uchazcče. nikoli poIitickri angaŽovanosl' B|í-

že viz M' otáhal: I1\líl taait|í inta|i!]aucc nu p tltt knuu sttttt' DopIněk, Brno |999. s' ]7{0.

Nové Í.aktory do vlvoje společnosti vnesl leden l989; tchdy u pŤíleŽitosti

10. v ročí sebeupálení Jana Palacha probíhaly v PÍal,e po cel)i tyden denton-

straoc; policie brutálně Zasahovala po ce|ou <Jobu s v1/jimkou 18. leclna, kdy se

podepisova| ve Vídni na konferenci o lidsk;/ch právech závérečny dokument.

PalachŮv t den pŤedstavuie kvalitativní Zlom i ve sm!šlení tvrirčí inteligence.

Gorbačovova po|itika perestrojky a g|asnosti je sice aktivizovala, ale spíše

v ,,relbrmiStickém..<luchu a v rámci oÍlciálních institucí, kdežto lcclen dal im.

pulz k veŤe.jnym vystoupením, ktcrá měla protireŽimní charakter. Podle Václa.

va Havla svěclčila tato vystoupení ',o prohlubujícím se svobodném duchu naší

společnost i , , . l6
Nespokojenost umělcrj v oÍjciálních, ba i piímo Vt: stranickych strukturách

vyvrcholila v Známé Iniciativě kttlturníclt pracovníkit, v níŽ odsoudili zatčení

V. Havla avyzvalipolitické elity k dialogu o Ťešení váŽn'jch společensk ch pro.

blémťr. Myšlenka na takovou akci se sice zrodila v <lisentu' ale její společensky

vyznam začal sílit, kclyŽ sejí ujali herci praŽskych divade|. Lzeji tedy povaŽo-

vat za petici ofrciálních struktur. ohlas, ktery vyvolala mezi inteligcncí' ptlIit ic-

ké orgány pŤekvápil. Jejich první reakcí byla rcpresivní opatŤcní vriči signatá-

iŮm, jako byl napiíklad ZákaZ vystupovat v televizi ' \čtšinclu se ukázala.jako

neričirrná, ncboť ohroŽovala něktcrÓ televizní poŤacly či dabování sovětsk oh fil.

nr . Situaci se Snažily Ťešit i osobními setkánírni se známymi umě|cí. domníva-

ly sc totiž, Žc se jim takto podaŤí umělce pro reŽim získat nebo je alespon neu-

tralizovat. Ale ani tento postup nczaprisobil.
Novou vlrru protestri vyvola|o odsouzení V. Havla. PraŽští herci založili Vy-

bor na poclpclru žádosti V Havla o podrníněnÓ prominutí poloviny trcstu. Ten'

tokráit to byla zcela iniciativa umělc z oÍlciálních Struktuf, jak to i vcŤejně zdti-

raznil i.|7V torn, Že nedošlo k propojení akcí disentu a uměloťr, mťržeme Spatro.

vat jisty nedostatek, na clruhé strirně však - vzhledem k pozici discntu vc Spo-

lečnosti - rnělo SaÍnostatné vystupování umělcťr větší společensk vyznanr.

ocenil to Sám v. Havel, kter jim poclěkova| za po<lporu a Zároveii zhodnotil

spolcčensk tlosah takovych akcí: ,,Zazv|ášt dťlležitÓ povaŽuji, že se rně zasta'

l i unčlci a věclci pťrsobící v oÍlciálních strukturách. Je to drjležité nejcn pro

mne, ale pŤedevším pl.oto' Že to svě<lčí o prohlubujícím se svobodném cluchu

a hrdosti naší společnosti... l*

' . Yiz I' it loyé tlttt,inl '2,4' 2' l989' sat]]izdal'
. ' Jcden z iniciÍtttlrr] JiÍí KÍiŽan prohlási|. že.1edna]i z-ccla samostirlně a spontánně' Z't\itaz'ni| to proto' aby net]ylI

poLlczírárri .!ako v piípadě lnlciativy. že vystupují z podnětu tl isentu' ,,By| prosinec' byl |cden'. Rozhor'ot

Vl' Mlynr1Ťe a J' Dobrovského s J. KŤižancm, Litlot,( novinl' 2, č' 5, |989, santir-rlrt '

' '  Lídol'é noyiny 2' 4. 2' | 989. san]iZdat'
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Thké vědečtí pracovníci reagovali na lednové události vlastní peticí. I jejich
akce rněla velky ohlas a podepsalo ji na 1300 osob. TéměŤ polovina signatáŤri
byla z akademicklch stavŮ a vysok clr škol.I když byla zaměŤena na tuto jed-
nu skupinu, ne|ze jeji společensky vyznam podceřovat. Poprvé od obrodného
procesu dala totiž tvrirčí inteligence otevŤeně najevo své skutečnc názory na
normalizační reŽim, a to nejen spoluobčanrim' ale i moccnsk;/m orgánťrm, kte-
ré již nernolrly počítat ani s jejich podpclrou, alc ani s neutralitou. Petice tak po-
tvrdila dťrležitou znrěnu v chovírní té jcjí části, která si začala uvěclomovat svou
odpovědnost a potÍebu vystoupit jako samostatná' svébytná skupina, jcž m1r po-
vinnost aktivně pňispět k Ťcšcní problémri spolcčnosti. Pro obě pctice bylo pak
drlleŽité, Že se neobraoely na stranickÓ, nybrŽ státní orgány.

I po klIlrto vzcpětí dávala tvrjrčí intcligence najevo svÓ skutečnÓ smyšlc-ní:jc.
jí další akce však jiŽ nerněly většinou ohlas jak<l zmíněnÓ petice. Čírst umělc
pochopila' že v danÓ situaci je potŤebné získat pozice v o{jciálníolr urllěleck1ich
svazech a vytvoÍit z nich organizační zák|adnu pro další činnost. Velkcho spě-
chu dosá|rI i  zejmérra dramat i r -xtí umělc i .  kdyŽ do vyboru SČou byty na L1erv|]o-
vc konferenci zvoleny ,,pravicově orientované osoby angažující se v ňadě tzv.
iniciativ.. ' jak je označila Bezpečnost.l.,

Značny společensk1/ dosah něla inscenace Divadla na provázku a Hadivadla
nazvaná Scénicky časopis Rozra,zil na téma dcnrokracie a pásmo Res pubLica
Realistického divadla, sloŽené z citátil T. G. Masaryka a K. Čapka, pii čcmž nrě-
li diváci pŤí|ežitost vyjádŤit své názory na bílych aršíoh papíru na stčnách. PŤed-
stavení byla vyprodána a reakce obecenstva dokazovala, že touŽilo po angaŽo-
van1ich hrách. Divadla hrála tchdy vribec vyznamnou rilohu, neboť n'rěla bez-
prostňední styk s obecenstvcm; proto bylo d ležitc, Že právě herci se postavil i
proti režimu.

Ve Svazu česk1iclt spisovatelťr byla specif,lcká situace. Stiední generace' která
v něm zaujala vyznaI-rrné poz'ice, pŤ4ala za svrij program perestrojku a glasnosť,
tedy reÍbrmy v rárnci komunistického systému. V jeho ráInci zaujali kriticky po-
stoj zejména ke ku|turní politice KSČ, která bránila v realizaci jejiclr záměrrj. ,,Jc
tŤeba si uvědomit,,, napsal M. Černík, ,,že v první polovině sedmdesátych lct by-
lo nezbytné nastolit polit iku tuhé konsolidace' avšak koncern osmdesátych let sc
tcnto Droces stával retardačním a neriměrně dlouhou dobu oŤežívá.....,

| . ,By l i toMi ros lavKrobot ,  l vanRajmont . JaromírHanz lík ,KareJ  S te igerwa l r l .Kare l  KŤíž,JanVec l ra l .Pet ros tz -

l;,i, Arnošt GoldÍ.lam' ÚDV Informace o bezpečnostní situaci a aktuálních problémech Za Il ' čtvrtletí l989 _

sděIení, bez sign'
r , , , A u t o r i t a t v ť r r č í h o č i n u ' P r o j e v M . Č e r n í k a n a p l e n á r n í s c h t i z i S C S l . 1 ' a l 5 ' b i e z n a l 9 8 9 . . , K l l l e n 3 , č . I l ,

r 6 . 3 .  1 9 8 9
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FunkcionáŤi Svazu museli zaujrnout stanovisko i k nezávislé literatuŤe právě
pro její vyznam a hodnotu. M. Černík se vyslovil pro to, aby se do literatury vrá-
ti l i někteŤí nepublikující autoŤi.' a jejich dí|a se opět směla prijčovat vc veňej-
nych knihovnách'

Snahou o navázání kontaktri s exilem by|a ričast oÍlciálních spisovatel La-
dislava Balleka, Milana Š tovcc, Petra Prouzy a Vladimíra Kolára na pravidel-
nét.tl shronláž-dění českych emigrantťr, konaném v Ťíjnu 1989 pod patrclnací opa-
ta A. opaska v západoněmeckÓnr Frankcnu.

NejváŽnějším pokuscm o sjednocení jednotlivych proudri l iteratury bylo ob-
nor'cní činntlsti českého centra l-nezinárodního PEN klubu. pŤičemž sc proied-
návalo i členství V. Havla.22

I]unkcionáÍi SČS zachovávali k těmto snahám zilrže nlivost,.jcjíŽ pňíčinou byl
postoj spisovatc|rj v šedesátych letech a,,syndrom roku l968.., tj. možnost jed.

rrirk reprízy IV. sjezdu čcskoslclverrskych spisovatclŮ z roku l967, jednak i od-
Vcty Za něj z počátku scdmdesátych lct.r.

Společensky závaž'né bylo, Že se do protirežimních akcí začali zapojor'at
i k<lnlunisté,.jak to dokazuje In,iciativa kultuniclt pracowÍkťt, kterou rnnozí po.
depsali. Rozchod s režimenr dali vcŤejně najevo i ti umě|ci-kornunistÓ, kterí sig-
novaIi petici Několik vět

ohlas, ktcry rněla tato petice, pŤímo spojená s disentem a spoluorganizovaná
J. KÍiŽancm, mezi utnčlci' znepokojil komunistické |unkcionáŤe natolik' že sc
ocihodlali rcagovat. PÍcdstavitelé umč|eckych svazťt se rozhodli sestavit vlastní
kontrapetici pod názvem Několik padn|ch vět' ProÍoŽe neuspěla v získávání
podpisťr, pokusil i Se ZorganiZovat setkání členri s povinnou častí v Národním
divadle, tedy jakousi reprízu Anticharty; i tato akcc však skončila bez r1spěchu...

Tyto skutečnosti dokazují, žc si uměloi byli vědomi své společenské odpo-
vědnosti, ncchtěli se jiŽ nadále smiŤovat s danymi poměry a kornunistickym vc-
denírrr a byli tldhodláni proti němu veňejnč vystupovat. Rockov hudebník Mi-
chacl Kooáb vyjádŤil obecné pocity takto: ',(.. ') muzika mě baví a bude bavit ce.
lej Život. Jc a|e f.akt, žc se teď i lostává do popŤedí mého pÍcrn šlení a vnímání

spolcčenské dční (.'.) Tcď začíná z,á|ežeÍjenom na nás' protoŽe zLrácime moŤ'-

nost vymlouvat se, žejsnre pod silnou kontro|ou a t|akem Sovětského svazu (...)

l juntéž' Po IV sjezrlu SČS by|i pŤijati za členy L' Kundera' M. Horníček, I. KŤíž a J. Foglar' Součastí oÍ.iciá|.

ní l ireratury se staly opět i lakové osobnosti jako J. Seifcrt, B. Hraba|. o' Mikulášek, J. Skícel, ]. Sotola.

Místopietlseda Josef NesvarJba pok|ádal za hIavní Likol ,, integrovat dosavadní stav tií pralelnč cxistujících

čcsk:Ích literatur, anomá|ii otedinělou ve svělě'.. ,,Pen-k|ub obnovcn.., Kntn 8, č' 32. l 0' 8. | 989.

Viz T'' Unzcitig: ,,Pars pro toto,, , Lidly.! noviltl, 2, č' 1, | 989, sanrizdat.

Archiv nrinistcrstva vnitra (dále AMV)' Dcnní situační zprávy' č.l.l l. l4' 7' l989.
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Také vědečtí pracovníci reagovali na lednové události v|astní peticí. I jejich
akoe mčla velk1i ohlas a podepsalo ji na l300 osob. TéměŤ polovina signatáŤri
byla z akademick1/ch ristav a vysok ch škol. I když byla zaměĚena na tuto jed-
nu skupinu, nelze její spo|ečensk1i vyz'nam podceřovat' Poprvé od obrodnélro
procesu da|a totiž tvrirčí inteligence otevŤeně najevo své skutečné názory na
normalizační režim, a to nejen spoluobčanrim, ale i moccnsk rn orgánrim, kte-
ré již nemohly počítat ani s jejich podpclrou, ale ani s neutralitou. Petice tak po-
tvrdila drileŽitou změnu v chování té její části, která si začala uvědomovat Svou
odpovědnost a potÍebu vystoupitjako samostatná, svébytná skupina, jeŽ mii po.
vinnos( aktivně pŤispět k iešení problémri společnosti. Pro obč petice bylo pak
dŮležité' že se neobracely na stranickÓ, nybrž státní orgány.

I po ttltrrto vzepéIí dávala tvrirčí inteligcnce najevo své skutcčné smyšlcní; je.
jí další akce však již nerněly většinou olrlas jako zmíněnÓ peticc. Část umělcrj
pochopila, že v dané situaci je potŤebné získat pozice v oÍlciíi lních uměleckych
svazech a vytvoŤit z nich organizační zák|a<]nu pro další činnost. Velkého rlspě-
chu dosáhli zejména dramatičtí umělci, když do v boru SČDU byly na červno-
vé konferenci zvoleny ',pravicově orientované osoby angažující se v Íadé tl,v.
inioiativ.., jak je označila Bezpečnost.lu

Značny společensk dosah měla insccnace Divadla na provázku a Hadivadla
nazvaná Scénicky časopis Rozrazil na téma demokracie a páslno Res publicct
Realistického divadla, složené z citátťl T. G' Masaryka a K. Čapka, pí.i čcmž rrrě-
li diváci pňíležitost vyjádŤit své názory na bíl ch arších papíru na stěnách. PŤed-
stavení byla vyprodána a reakce obecenstva dokazovala, Že touŽilo po angaŽ<l-
van ch hrách. Divadla hrá|a tehdy v bec v znamnou rilohu, neboť měla bez-
prostŤední styk s obecenstvem; proto bylo dŮležité, Že právč herci se postavil i
proti režimu'

Ve Svazu česk1/ch spisovatelťr byla specifická situace. StŤední generace, která
v něm zaujala vyznarrrné pozice, pÍtja|a za svrij program perestrojku a glasnosť,
tedy refbrmy v rámci komunistického systému. V jeho rárnci zaujali kriticky po-
stoj zejména ke kulturní po|itice KSČ. která bránila v realizaci jcjich záměrrj. ,,Jc
tŤeba si uvědomit,..napsal M. Černík, ,.Že v první polovině sedmdesát;ích lct by-
lo nezbytné nasto|it po|itiku tuhé konsolidace, avšak konccm osmdesátych let se
tento proces stával retardačním a neriměrně d|ouhou dobu pŤeŽívá...'.,

]., By|i to Miros|av Krobot, Ivan Rajnlont, Jaronír Hanzlík, Karel Steigerwa|d. KareI Kiíž, Jan Vedral. Pen. os|z-

l1/, Arnošt GoldÍ.lam' UDV InÍbrmace o bezpečnostní situaci a aktuá|ních problémech za II' čtvrt|etí | 989 _

sdělení, bez sign-
r ' ' , A u t o r i t a t v r č í h o č i n u ' P r o j e v M . Č e r n í k a n a p l e n á r n í s c h t i z i S Č S l 4 . a l 5 ' b Ě e z n a | 9 8 9 . . , K n e n 3 , č . I | .

t6 .  3 .  1989.
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FunkcionáŤi svazu museli zaujmout stanovisko i k nezávislé literatuÍe právě
pro její vyznam a hodnotu. M. Černík se vys|ovil pro to, aby se do literatury vrá-
tili někteňí nepublikující autoŤi2' a jejich díla se opět směla pťljčovat ve vcŤej-
nych knihovnách'

Snahou o navázání kontaktri s exilem byla ričast oÍlciálních spisovatelri La-
dislava Balleka, Milana Šritovce, Pctra Prouzy a VIadimíra Kcl|áia na pravidel-
nérrr shromáŽdění česk1ich emigrantŮ, konaném v iíjnu |989 pod patronacíopa-
ta A. opaska v západoněmeckénl Frankenu.

Ncjvážnějším pokusem o sjednocení.jednotliv;i ch proudťr l iteratury bylo ob-
nclvcní činnosti čcského centra mczitlárodrrího PEN klubu, pŤičcnlŽ sc pro.jcd-
návalo i členství V. Havla'22

FunkcionáŤi SČS zachovávali k těnrto snahánl zdrženlivost,jejíŽ pŤíčinou byl
postoj spisovatelrj v šedesát;Ích leteclr a,,syndrom roku l968.., tj. rnožnost jed-
nak reprízy IV. sjezdu československ1ích spisovatel z roku 1967,.jcdnak i od-
vcty Za něj z počátku sedmdesátych let.]r

Společensky závaŽné bylo, Že sc do protireŽimních akcí začali zapojovat
i komunisté, jak to dokazuj e Inicicttiva kultun ch pracovníkti, kterou rnnozí po-
depsali. Rozchod s režimem dali veňejně najevo i ti umělci-komunisté. kteŤí Sig-
novali petici Několik vět.

ohlas, kter! měla tato petice, pÍírno spojená s disentem a spoluorganizovaná
J' KÍiŽanem, mezi umělci, znepokoji| komunistické ÍunkcionáŤe natolik, že se
odhodlali reagovat. PÍedstavitclé umě|eck1/ch svazŮ se rozhodli sestavit vlastní
kontrapetici pod náZvcm NěkoLik pddnfch vět. Protože neuspěla v získávání
podpisťr, pokusil i se zorganizovat setkání člen s povinnou ričastí v Národním
divadle, tedy jakousi reprízu Anticharty; i tato akce však skončila bez rispčchu...

Tyto skutečnosti dokazují, že si uměloi byli vědomi své společenskÓ odpo-
vědnosti, nechtěli sc jiŽ nadále smiŤovat s danyrni poměry a komunistick m ve-
denínr a byli odhodláni proti němu veŤejně vystupovat. Rockovy hudebník Mi.
chacl Kocáb vyjádii l obecné pocity takto: ,,(...) rnuzika mě baví a budc bavit ce-
lej Život. Je ale Íhkt, Že se teď dostává do popŤedí mélro pŤem!šlení a vnímání
společenské dění (...) Teď začíná zá|eŽetjenom na nás, protoŽe ztrácítne moŽ-
nost Vymlouvat se' že jsme pod silnou kontrolou a t|akem Sovětského svazu (...)

rL ' l-anrtéž' 
Po IV sjezdu SČS by|i p'Íijati za členy L. Kundera' M- Horníček' I' KŤíž a J' Fog|ar. Součastí oliciá|-

ní |iteratury se staly opčt i takové osobnosti jako J' Seiťert, B. Hrabal, 0. Mikul/ršek' J' Skácc|' J' Šoto|a'
.. Mistopiedseda Joseť Nesvadba pokládal za hlavní Likol ,, integrovat dosavadní stav tŤí pua|elně cxistujících

česk1ch l i te ra tur .  anonrá| i i  o jed ině|ou ve  světě . . . . ' Pen.k lub  obnoven. ' ,  Kntn8 '  č.32.  l0 '  8 '  |989.
.. Viz T. Unzeitig: ,.Pars pro toto..' Litlové nol' iny 2' č. ' l ' l989' samizdat'
:. Árchiv tl l inisterstva vnitra (dáleAMV)' Denní situační zprávy, č.|4l' l4' 7' |9{i9.
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Nemrjžeme začít hned měnit' ale musíme začít bubnovat a vykŤikovat do světa
svou nespokojenost, nebo v mnolra pňípadech neštěstí, tak aby sc zača|o něco
hejbat. Je potŤeba bubnclvat ne v l-rospodítch, ale ve veÍejném životě'..r5

Na rozdí l  od uInělcr i  zvc l l i l i  vědečtí pracovníc i  odl išnou cestu; pochopi l i ,
Že jednorázové akce nevedou k cí|i, že.;c tŤeba vyuŽít potenciálu, ktery pŤed-
stavovalo oněch l300 signatáŤťt a sdružit.|e do nějaké organizace. Tento záměr
se podaŤilo realizovat v záÍi |989, kdy vzrrikl Kruh nezávislé inteligence (dár-
le KNI). Do listopadu l989 se do něj pŤihlásilo pies 800 osob z oÍ.iciálních in.
stitucí, pŤedevším z Československé akadenrie věd a vysok1ich škol. Už pied
jeho vznikem se včdecká inteligence scházela na rťrzn;íclr odbornych seminá.
Ťích' ne.jznámější by|y ty, ktcré se kona|y pod hlavičkou České rady Ccsko-
s lovenské vědecko-technické společnost i .  Setkával i  se zde 1 idé z d isentu,  še-
dé zÓtty i oÍiciálních Struktur a většinou se probírala ekonomická tÓmata' Na

1edné ze sch zek zazné|a z st Miloše Zemana ostrá kritika po|itioké reprc-
zentacc.rÓ

Cílem KNI byla odborná ana|yza stavu společnosti a hledání v chodisek
z krize; jednotlivé pracovní skupiny se měly zabyvat problémy jako etika
a Íunkce vědy ve společnosti, sociální struktura společnosti, vzdě|ání a kultura,
ekologie, ale i polit icky systénr a vztahy národti a národností v Československu.
PrograInové prohlášení se vyslovilo pro dialog a spolupráci všech společen-
skyclr sil jako základní nástroj pÍekonání kriz'e'1,

Tatcl organizace vznikla rninto disent, ktery k ní ncdal ani popud, i když něk-
teŤí disidenti byli jcjími členy a podíleli se na jejírn z'a|oŽení.Iniciátori vědonrě
nechtčli navazovat užší spojení s pŤedstaviteli nezávisl ch skupin z obavy, aby
nebyli povaŽováni za jejich součást. Jen jako nezávislít organizacc mohli splnit
svťrj hlavní cíl' tj. ovlivnit co největší počct pŤíslušníkťr intcligencc, získa1 rna-
sovou oporu a tím zvyšit svou společenskou prestiž a politickou váhu. Většina
společnosti Se totiŽ ještě s disentem neztotožnila.

.,Vyhll isit boj v|astnínlu strachu..'RozhovorJana Samstlna s Micha|enr Kocábcnr. Lidol't ntl in2. č' 6. |989.

sanrizclat.

Ní' Zcnlan prohlási|: '.Abychom se ncilostali do situacc, kdyjako stádo tupého dobytka budcrne tleskatjcdinÚ

souvislÚ větě generáIníIttl tajcnníka'..Sutčasné porněry 1lak charakterizoval: ',Jsnre v situnci' ktly |etínle v Ic-

tadle, kleré Íírlí piIot anratér' kter1/ nás však pied letem ubez1tčova|' žc zná ]etadIo nejen pilotovat. a|e že zttlt

i směr ccsty. ale nly v jejínl prribčhu zjišťrr.jenre. Že nlanlpu|uje s budíky. se kter;Ími nenlá. a trry se ve vo|nénr

pádu Íítíme k Zcmi'.. AMv. Denní situační zprávy lI. S SNB, č. 204' | 8. 9' | 989' Diskuse na téma Li<Jsk po-

tenciíl se poc1|e Bezpečnosti nesla ' 'v duchu akutní |)ell irce upIynulych čtyiiceti Ict buclování sociaIisrltu

v  ČSSI{ . . .Tamtéž'

B)íže o  progran lu  r  č innost i  této  organ izace  v i z  M.  Otáha l ,  c .  d '  s '  9 l_|05 '

Kritick1postoj k stávajícínru systému zača|i zaujímat i pracovníci oÍ]ciálních
vědeck1ich institucí, iniciativní byli zejména ekonornové. Tak Prognostick
ristav ČSAV vypracoval celkovou makro- a mikroekonomickou analyzu stavu
československého hospodáŤství ajakojedinou moŽnou variantu da|šího v1ivoje,
pokud nenrělo dojít k tiplné ekonomické stagnaci a ve|k)im sociálnínr otčes m,
navrhoval reÍbrmu směŤující k eÍ.ektivně Íungujícímu trlru. Podmínkou byl ,,pŤc.
chod od těch či oněch Íbrem diktatur k modernímu práVnímu státu, pŤedpok|á-
dajíoí parlarnentní systém za|oŽeny na rovné konkurcnci politickych stran, ne-
ziivislé soudnictví, r1zemní sanrosprávu'..rs

Pád kornunistického systému v Čcskoslovensku měl iailu pÍíčin, jednou z nich
byl vnitŤní rozpad a neschopnost jeho politic:kyclr elit Ťcšit akutní krizi ' Nema-
lou ri lohu sehrál i disent, ale jedinou vrstvou, která se stala spolcčenskym sub-
jcktcrn, i když ne politick1/m jako v Madarsku, byla tvrirčí inteligence, kter.á
sv rn jcdnáním k rozpadu kornunistického systému p ispěla velrni vyznamnč'
Její lohu zhodnotil V. Have| takto: ,,Jaknrile jsen se dověděl' Že na petici za
mé propuštění se podepisuji znánlí herci z televizních seriálrj, uvčdonril jsern si,
Že je to počátek konoe kornunismu u nás. Ncvěděl jsern, kdy a jakou bude mít
podobu, ale byl jscm si j ist, Že tcnto režiIn již dlouho r,ydržct nenltiŽc.... '

V' Ktlniirck r ko|.'. Pll14tttí:u ( ],r08ruil!. |'raha l990. Potllc nčkter;Ích ckottrrnlťr bczprostictlnč spjatych s ntlr.

ntalizačníttl rcžinrenr by piijctí k)holo n]ntcri i i lu znanlcnalo odvo]at Pouc:cní z krizovéltrl vyvojc ve stranč

a sPo|cčn()sli po XIlI. s.jczdu KSČ. zák|arjního dokunlenlu, z ltčhož HusÍkorrl verlcní odvttztlva]o svou lcgiti.

ntitu' a vri it it l iospocll,rÍsko-poJiticky systérl pňcd Únor |9.1tJ. a|c l,Ťadě pÍípa,]ir i iíjcn |9.l.5. Viz..NěkoIik po.

znínlck k nlateriálu Stl lhrnní progncizr včdeckotechnickéIlo ekononlického a socii i|nílto rozvqe Českos|o.

venska tlo roku 20l0.., Litlt l l, i ttoyiny 2. č' 4. |989' saInizdat'

Cittlvíntl prldle K. Pacncr: osutlov! okunž'ikl 'Čcskoslot'ctt'sku. Themis. |'raha |997. s. 50|_.502'

o/1 95



i

Nem Žeme začít hned měnit, a|e musíme začít bubnovat a vykŤikovat do světa
svou nespokojenost, nebo v mnoha pŤípadech neštěstí, tak aby se zača|o něco
hejbat' Je potŤeba bubnovat ne v hospodách, ale ve veŤejnérn životě...25

Na rozdíl od urnělcri zvoli l i vědečtí pracovníci od|išnou cestu; pochopil i,
Že iednorázové akce nevedou k cí|i, Žeje tŤeba vyuŽít potenciálu, ktery pŤecl-
stavova|o oněch 1300 signatáĚri a sdruŽitje do nějaké organizace. Tento záměr
se podaŤilo rea|izovat v záÍí 1989, kdy vznik| Kruh nezávislé inteligence (dá-
le KNI). Do |istopadu l989 se do něj pŤihlásilo pŤes 800 osob z oÍiciá|ních in.
stitucí, pňedevším z Československé akaderrrie věd a vysok1ich škol. UŽ pŤed
jeho vznikem se vědecká inteligence scházela na r znych odborn ch seminá-
Ťích, nejznámější byly ty, ktcré se konaly poct hlavičkou České rady Česko-
slovcnské vědecko-technické společnosti ' Setkávali se zde lidé z disentu, šc-
dé z6ny i oficiálních struktur a většinou se probírala ekononrická térnata. Na
jedné ze schrjzek zazné|a z rjst Miloše Zemana ostrá kritika politické repre-
z,entace.)"

Cílem KNI byla odborná ana|,jza stavu spo|ečnosti a h|edání v chodisek
z kríze; jednotlivé pracovní skupiny se mě|y zabyvat problémy jako etika
a funkce vědy ve společnosti, sociální struktura společnosti, vzdě|áni a kultura,
ekologie' ale i polit ick1/ Systém a vztahy národ a národností v Československu'
Programové prohlášení se vyslovilo pro dialog a spolupráci všech společen-
sk]lich sil jako základní nástroj pŤekonání krize.]'

Tato organizace vznikla mimo discnt, ktery k ní nedal ani popud, i když něk'
teŤí disidcnti bylije.;ími členy a podíleli se na jejím z'a|oŽení.IniciátoÍi vědonrě
nechtčli navazovat uŽší spojení s pÍedstaviteli nezávis| ch skupin z obavy, aby
nebyli považováni za jejich součást. Jen jako nezávislá organizace rnohli splnit
svrij lr lavní cíl, d. ovlivnit co největší počet pňíslušníkti inteligcnce, získat ma-
sovou oporu a tím zv šit svou společenskou prestiž a politickou váhu. Většina
spolcčnosti Se totiž ještě s disentem neztotoŽnila.

:j ',vyhlásit boj vlastnírnu slraclru'..RozhovorJana Samsona s Michalem Kocábem, I' i tt '( tul,ítl l.2' č.6. |989.

samizdat.
.. M' Zrntan prohlásil: ,.Abychom se ncdosta|i do situace, kdyjako stirdo tupého dobytka budeme tleskatjediné

souvislé větě generá|nÍho tajcnrníka-'. Souc.asné ponlěry pak charaktcrizoval: ' ']snle v situaci. kdy letínle v |c-

tadlc, ktcré iídí pilot an]atér. kter nás však picd |etem ubezpečoval. Žc zná |etad]o neicn pilotovat. alc že znit

i snlěr cesty' a|e my v jeiínr prťrběhu zjišťLrjcnrc, že nlanipuluje s budíky. se kteryrni nentá. a nry se ve vo]nÚ|]l

pírdu iílíme k Zeni'..AMV. I)cnní sitrračrtí zprávy II. S sNB' č. 204. l8' 9. l989. Diskuse na téma Lidsky po-

tenciál se podle Bczpečnosti nesla ,,v duchu akutní negace uplynul1ich čtyiiceti lct budování socialisnlu

v  ČSsR. . .Tamtéž'
.' BIíŽe o progÍalnu a činnosti této organizace viz M. otáha|, c' d' s. 9l_I05.
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Kritick postoj k stávajícímu systému zača|i zaujímat i pracovníci ollciálních
vědeck ch institucí, iniciativní byli zejména ekonomové. Tak Prognostick
stav ČSAV vypracova| celkovou makro- a mikroekononlickou ana| zu stavu

čcskoslovenského hospodáŤství ajakojedinou možnou variantu dalšího v1/voje,
pokud nemělo dojít k riplné ekonomické stagnaci a velkym sociálním otŤes m,
navrhova| reformu směŤující k ef.ektivně ÍLngujícímu trhu. Podmínkou byl ,,pče.
chod od těch či oněch forerrr diktatur k nlodernímu právnírnu státu, piedpoklá-
dající parlarnentní systénl za|oŽeny na rovné konkurenci politickych stran, ne-
závislé soudnictví, rizemní samosprávu'..]l

Pírd kornunistického systéntu v Československu měl Ťadu pŤíčin' jednou z nich
byl vnitŤní rozpad a neschopnost jeho politick1/ch elit Ťešit akutní krizi. Nema-
lou ri lohu sehrál i disent, alc jedinou vrstvou' která se stala společenskym sub-
jektem, i když' ne politickym jako v Madhrsku, byla tvrirčí inteligencc, která
svym jednáním k rozpadu komunistického systému pňispěla velmi vyznamně.
Její rl lohu zlrodnoti| V Havcl takto: ,,Jaknrilc jsem se dověděl, Že na petici za
Iné propuštění se podepisuj i známi herci z televizních seriálrj, uvědomil jsem si,
ž'e 1e to počátek konce korrrunismu u nás. Nevěděl jsem, kdy a jakou bude mít
podobu, ale byl jsem si j ist' že tento reŽirn již dlouho vydrŽct nem že...].,

V Komáre k a ko| '.. P rogtttiz'u a P h8 rdil1 ' Praha | 990. Pod lc někter1/ch ekononlťt bczprostied nč sp|atfch s nor-

nla|izačnínt režin)en] by piijetí k)h()lo rlatcriálu znaulcnalo odr,olat Pttutlcní z krizového vyr'tljc r'c straně

a společnosti po XIIl ' sjezilu KSČ. zrik|adního dokutl]cn(U' z něhoŽ Husákovo vcdcní odr'ozova|o svou legiti-

nlitu' r vráti1 hospodírisko-po|iticky systérn pÍed nor | 9.l8. alc v iadč pÍípadťt i iíjcn | 9-{5. Viz .,Nčkolik po-

znánck k mrtcriÍllu Souhrnní prrlgnriza včdeckotechnického ekononlické|tr';l \l lťinIniho rozvtrjc ťcskoslo.

venska do roku 20I0... Lidoyé not'íny 2. č' .+' I989' samizdat'

Citováno nod|c K' I)acncr: osudoyt okuntžíLl'Ccsloslrlt.cttslri ' l.hemis. Praha ]997. s' 50l_502'
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