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Abstrakt 

Práce zkouší nabídnout jiný úhel pohledu na občanství než právní či politické 

hledisko. Hledá předpolitické a předprávní základy takového občanství, které je schopno 

bránit svá práva, jak je vymezuje například Listina základních práv a svobod či jak je 

ústavně a zákonně garantují demokracie. Teoretická část se opírá o práce 

československých disidentů, kteří se fenoménem občanství zabývali jakožto občané 

nesvobodného režimu. Práce pocházejí převážně ze 70. let 20. století a dívají se na občana 

očima disentu normalizovaného Československa. Pohled na lidské předpoklady občanství, 

které usiluje o svou svobodu a práva navzdory osobnímu ohrožení, je dále obohacen a 

rozšířen rozhovory na téma občanství, provedené s dalšími třemi disidenty. Cílem je 

objevit, co by mělo občanství obnášet, co s občanstvím významným způsobem souvisí tak, 

aby bylo schopno hájit místo, které mu v podmínkách demokracie oficiálně náleží. 

Klí čová slova: autenticita, občan, občanství, disent, pravda, strach, moc, 

statečnost, odpovědnost, filosofía, péče o duši, péče o druhé 

Abstract 

The text tries to bring a different point of view on what citizenship is and what it 

means, other than political or legal interpretation. It searches for pre-political and pre-legal 

basis of citizenship able to protect its rights and freedoms as defined by, for example, the 

Charter of Fundamental Rights and Freedoms or as legally guaranteed in democracies. The 

theoretical part of the text is based on treatises of Czechoslovak dissidents who examined 

the phenomenon of citizenship, being themselves citizens of illiberal regime. The treatises 

originate mainly in the 1970s and look at the citizen through the eyes of the dissent of 

"normalised" Czechoslovakia. The view is broadened by further interviews focusing on the 

topic of citizenship with three more dissidents. The goal is to find what citizenship should 

carry within, what it should mean in order to be able to defend its space, the space which 

officially belongs to it in democratic conditions. 

Keywords: authenticity, citizen, citizenship, dissent, truth, fear, power, courage, 

responsibility, philosophy, care for the soul, care for the others 
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Občanství a autenticita 

u československého disentu 

 

 

Úvod 

Za stávajících politických a společenských podmínek, v našich zeměpisných šířkách 

se člověk se svým občanstvím potkává spíše výjimečně - například když jde k volbám. Po 

dvou letech studia "občanského sektoru" jsem byla poměrně široce a do hloubky 

seznámena s občanskou společností a občanským sektorem, občan jakožto základní 

jednotka této společnosti a tohoto sektoru mi nicméně zůstával nejasný a vzdálený. Jak je 

mým zvykem, pojala jsem podezření. Existují dvě základní možnosti, kdy netematizujeme 

to, s čím jinak běžně v řeči či prostě v životě zacházíme - v tomto případě s "občanem": 1, 

úmyslně se chceme vyhnout problematizaci; 2, věc máme za tak samozřejmou, že nás 

nenapadne ji samostatně tematizovat. Každá tematizace znamená problematizaci - 

tematizované vyvstává jako "problém". Spíše než vědomé opomíjení je důvodem toho, že 

občana nenahlížíme jako "problém", jeho samozřejmost - je "sám o sobě zřejmý": 

"Kdo je občan?"  

"No, kdo - prostě občan!"  

V mediálním diskurzu i v mnoha projektech mezinárodních organizací a nadací pro 

podporu demokracie se často objevuje pojem "aktivní občan". Aktivní občan zdá se být tím 

kýženým občanem, klíčem ke správnému fungování demokracie. Veškerá podpora aktivního 

občanství a výchova k němu ukazuje, že aktivní občanství není v nějakém smyslu dostatečné 

- občané nejsou dostatečně aktivní nebo není dost aktivních občanů. Slýcháme také často 
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o nízké účasti voličů ve volbách, o znechucení politickým děním a občanské pasivitě, která 

s ním částečně souvisí. Zde tedy otázka, kdo je občan a co je zač, vyvstává s ještě větší 

naléhavostí. Jak to, že někdo je aktivní a někdo ne? Jaké jsou motivace těch aktivních a jaké 

těch pasivních? Proč je vlastně považováno za dobré být aktivním občanem - proč, jak se 

jeví, je lepší být aktivním než pasivním? Naše "občanská" frustrace plynoucí z politického 

dění posledních let a celkového stavu politické kultury doma i ve světě by mohla na otázku 

odpovědět za nás: vždyť je to stejně všechno jedno, stejně nic nezměníme. 

K pochybnostem o aktivním občanovi jakožto jednoznačně kladném hrdinovi skutečné 

"vlády lidu" nedospějeme pouze frustrací podmíněným skepticismem. Stačí se ohlédnout do 

nedávné minulosti, do období socialistického Československa. Uvidíme aktivního občana, 

který by věru mohl být tomu dnešnímu pasivnímu vzorem. Účastní se ve velkém oslav 

státních svátků, zdobí při té příležitosti okna, domy, ulice i auta, plní plány a nástěnky, 

účastní se schůzí a brigád, po práci nacvičuje na spartakiádu, uklízí okolí svého obydlí 

i blízký les, účastní se voleb skoro v plném počtu... Potíž je v tom, že tento aktivní občan 

podporuje nesvobodný režim, režim porušující základní práva a svobody člověka a občana. 

Aktivní občan může tedy aktivně podporovat utlačovatelský, nesvobodný režim. 

Aktivita sama tedy není zárukou naplňování demokracie, byť je nesporně jedním z projevů 

"demokratického" občanství. Podstatným je její založení, důvod, z něhož se aktivita děje. Ve 

stejném období našich dějin najdeme i jiného občana, označovaného jako "disident". Občan-

disident usiluje o aktivní naplňování svých práv a svobod a touto svou aktivitou dostává se 

do střetu s utlačovatelským systémem. Dostává se na "černou listinu", je šikanován, napadán, 

přichází o práci, je sledován, vyslýchán, často vězněn. Chceme-li se dotknout půdy, z níž 

"vyrůstá" občan schopný bránit demokratické vymezení svého občanství vzdor hrozbě, 

musíme postoupit dále za pouhou aktivitu či hlouběji pod ní, hledat motivace tohoto občana, 

zdroj jeho síly, rysy, které tyto motivace, sílu a aktivitu podporují. 
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John Locke, "otec klasického liberalismu", ale především jakýsi "australopitékus" ve 

vývoji chápání občanské společnosti1, mluví o ní jako o výsledku společné smlouvy jejích 

členů. Ztělesněním této smlouvy jsou zákony, založené shodou na jejich dodržování pro 

fungování společnosti jako celku. Ve Druhém pojednání o vládě  (The Second Treatise of 

Government) Locke prohlašuje, že použije-li kdo moc neoprávněně, "protizákonně", je ten, 

proti němuž byla moc takto použita oprávněn bránit se, vzepřít se. To platí i v případě, že 

moc zneužije panovník, chápáno šířeji představitel státní moci.2 Zmocněným soudcem jsou 

v takovém případě lidé sami. 

Historická zkušenost však ukazuje, jak složitá je aplikace podobného "oprávnění" 

v praxi. Kdo se nerozpakuje použitím moci překročit právo, porušit zákon, bude se svému 

"odsouzení" zřejmě bránit. Hledáme zde tedy občana, jak ho poznali a žili disidenti 

v nesvobodném Československu druhé poloviny 20. století, kteří se svou snahou "soudit" 

vystavovali nepohodlí, nepříjemnostem a nebezpečí. Navzdory tomu všemu, jsouc si 

vědomi těchto úskalí, pracovali k naplňování svých práv a svobod. Právy a svobodami zde 

budeme mít na mysli především lidská, politická a sociální práva, jak je vymezuje Listina 

základních práv a svobod.  

Onoho "mocného" občana budeme v první, teoretické části práce hledat v esejích 

a přepisech přednášek tří disidentů - Jana Patočky, Milana Šimečky a Václava Havla. 

Všichni tři psali o "mocném" občanství ve specifických, tj. nesvobodných podmínkách 

z vlastní zkušenosti. První oddíl teoretické části je věnován pracím a přednáškám Jana 

Patočky. Tento oddíl se dále dělí na dva pododdíly. První pododdíl sleduje Patočkovy 

platónské texty a přednášky - především ty, které byly zahrnuty do druhého svazku 

sebraných spisů Peče o duši. Druhý patočkovský pododdíl se opírá o krátké texty 

vysvětlující záměry a cíle signatářů Charty 77, jež tvoří přílohu sebraných prací Češi I.  

                                                           
1 Jak píše Marek Skovajsa, Locke ještě mluví o občanské společnosti v původním smyslu slovního spojení, kde 

občanská společnost je totožná se státem, nicméně již rozvíjí představy, vedoucí k současnému chápání občanské 

společnosti jako protikladu státu. Viz Skovajsa, Marek a kol. 2010. Občanský sektor. Praha: Portál, s. 64-65.  
2 Locke, John. 1952. The Second Treatise of Government. USA: The Library of Liberal Arts, s. 130. 
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Druhý oddíl teoretické části přibližuje především podmínky, v nichž disent období 

normalizace žil a "pracoval", a to prostřednictvím dvou textů Milana Šimečky - Obnova 

pořádku a na ni navazující esej Společenství strachu -, doplněných o poznámky k tomuto 

tématu z Moci bezmocných a Dopisu Gustávu Husákovi Václava Havla.  

Třetí oddíl teoretické části patří především Moci bezmocných Václava Havla. 

Z teoretické části extrahujeme v úvodu aplikované části klíčové motivy, společné všem 

autorům. Jako shrnující pojem těchto motivů či témat je zaveden pojem autenticita. 

Extrahovaných témat je celkem pět a slouží jako legenda pro čtení tří rozhovorů - představují 

kritéria analýzy. Zároveň však dále sledujeme, zda se v rozhovorech neobjeví jiné důležité 

téma, které teoretická část nezachytává. (Přepisy rozhovorů tvoří přílohu práce.) 

Aplikovaná část na základě pěti stanovených kritérií rozebírá rozhovory uskutečněné 

se třemi dalšími disidenty. Výzkumnou otázkou je: "Co pro vás znamenalo být občanem 

v minulém režimu a co pro vás znamená být občanem dnes?" Stanovili jsme podmínky 

výběru respondentů: všichni tři měli být podnes politicky či společensky aktivní a každý 

z nich měl zastupovat jiný z proudů disidentského hnutí.  

První analýza rozebírá rozhovor se Zdeňkem Bártou (*22. 3. 1949, Praha) jako 

zástupcem křesťanského, přesněji evangelického disentu. Zdeněk Bárta byl začátkem 

devadesátých let poslancem České národní rady, začátkem jednadvacátého století se stal 

senátorem. Dnes slouží jako farář na sboru v Litoměřicích, je seniorátním farářem 

ústeckého seniorátu.3  

Druhým analyzovaným byl rozhovor s Martinem Šimečkou (*3.11. 1957, Bratislava), 

synem Milana Šimečky, který jednak zastupuje mladší disidentskou generaci, jednak spíše 

pravicovou politickou orientaci. Martin M. Šimečka je spisovatel a novinář. 

V devadesátých letech byl šéfredaktorem slovenského týdeníku Domino-fórum, poté 

                                                           
3  Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_B%C3%A1rta [online , 22.6.2013], 

   Zdroj: http://www.evangnet.cz/cce/kazatel/24-zdenek_barta [online , 23.6.2013]. 
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deníku SME. V letech 2006-2009 byl šéfredaktorem českého týdeníku Respekt, do kterého 

píše i v současné době.4 

Analýzy uzavírá rozhovor s Petrem Uhlem (*8.10.1941, Praha), který zastupuje 

levicově orientované proudy disentu. Petr Uhl byl jedním ze zakladatelů Výboru na obranu 

nespravedlivě stíhaných. Za svou disidentskou činnost strávil ve vězení celkem devět let. 

Po revolucí byl členem Sněmovny národů Federálního shromáždění, později byl několik 

let členem Strany zelených. V posledních letech působí především jako publicista a člen 

poradních orgánů a občanských platforem.5 

V závěru shrneme znaky "mocného" občana - občana, který je "mocen" bránit svá 

práva a svobody i v situaci, kdy ho takové jednání přivádí do potíží i nebezpečí - jak ho 

popisují disidenti v teoretické i aplikované části práce. 

 

                                                           

4  Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Milan_%C5%A0ime%C4%8Dka [online , 22.6.2013]. 

5  Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Uhl [online , 22.6.2013]. 
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1. Teoretická část 

1.1 PLATÓNSKÝ ŽIVOT PRAVDY U JANA PATO ČKY 

1.1.1 Jeden svět nestačí  

 

Aby bylo možno žít pravdivě, musí existovat také podstatná možnost žít nepravdivě. 

Tato podstatná možnost je u Platóna dána dvojitostí světa. Celek světa tvoří sféry dvě: 

sféra ἰδέα (idea) či εἰδος (eidos), sféra pravých, jasných, ryzích jsoucen či forem a sféra 

δόξα (doxa), sféra konfuze, zdání, zmatku a klamu. Svět δόξα není dle Patočky ničím 

jiným než naším přirozeným světem6, světem naší každodennosti, prožívané na pomezí 

pravdivosti a klamu. Náš svět a život není totálním zmatkem, ani naprostou jasností; není 

ani čistý, ani nečistý. Ve svém vlastním životě, v sobě samých svým vlastním způsobem 

denně kolísáme mezi opravdovostí a klamem, integritou a rozptýleností, ostrostí 

a vágností, "čistotou" a "nečistotou".  

Různá označení dvou sfér Platónova světa odhalují axiologickou přednost jedné 

sféry před druhou. Axiologická přednost oblasti ἰδέα, oblasti ryzího, dobrého, 

neměnného, apod., plyne z přednosti ontologické: svět δόξα je totiž pouhým obrazem světa 

ἰδέα, odrážejícím se v zrcadle7. Konfuze znamená nevědomost ohledně toho, jak věci 

vpravdě jsou. To, co jest pouze zdánlivě (δόξα), považujeme, zaměňujeme v našem 

přirozeném světě za skutečně jsoucí: obraz v zrcadle pokládáme za skutečnost samu. 

A pokládáme-li obraz v zrcadle za skutečnost, dříve nebo později narazíme.   

                                                           
6 Patočka opakovaně pro označení tělesného či viditelného světa užívá slova "přirozený" - nicméně tento 

přirozený svět je jiným přirozeným světem než Patočkův Přirozený svět jako filosofický problém. 
7 K tomu viz například i Platónovo podobenství o jeskyni, kde  δόξα je stínem skutečné věci, ale člověk, 

zvyklý na stíny, považuje ho za skutečnou věc. 
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"Svět δόξα je jakýsi střed mezi čistotou a ryzí konfuzí, či jak Platón říká, mezi bytím 

a nebytím. Jinými slovy: je to náš přirozený svět, svět našeho běžného života se svou vágní 

určeností, která si své vágnosti není vědoma..."8 

Platónův svět ukazuje se tedy být světem hierarchickým. Nicméně kdo vidí jasně, 

nemůže být klamán ani tam, kde k tomu sledovaný a posuzovaný předmět svádí. Zdání či 

jasnost jsou vlastní nikoli té či oné sféře, nýbrž tomu, kdo je sleduje a o nich soudí, kdo se 

obou sfér nějak účastní. Tím někým je člověk, resp. po platónsku lidská duše9. V Nejstarší 

systematice nauky o duši10 přichází Patočka s důležitou připomínkou: δόξα i ἰδέα označují 

jednak předmět, k němuž se člověk vztahuje, tedy tu či onu sféru, jednak způsob vztahování 

se, způsob "bytí" duše odpovídající povaze svého předmětu (jedné ze sfér, resp. jejich obsahu).  

Ke slovu přichází naše volba mezi životem pravdivým a životem ve zmatku a zdání. 

Jsme to přeci my, kdo osciluje mezi pravým a naoko pravým, jasným a zmateným, ryzím 

a ne-čistým. Člověk je bytostí rozpolcenou (a současně pojítkem) mezi světem zdání, 

konfuze a světem jasnosti, pravého a plného bytí, dobra, a to skrze reprezentace obou těchto 

světů, jež jsou v platónském vidění integrálními, konstitutivními součástkami lidské bytosti: 

skrze tělo a duši. Podle Platóna nás ve zmatek uvádí naše tělesnost. Viníkem, příčinou 

lidského "upadání" je však nikoliv tělo jako takové, nýbrž naše připoutanost k němu, naše 

lpění na něm, jež se projevuje jako touha, chtíč či tělesná potřeba nebo starost o tělesné blaho 

a pohodlí. Tělesné potřeby a touhy kalí náš náhled na sebe sama a na svět, táhnou nás - naší 

duši - "dolů", působí její upadání do smyslového světa, k potěšením a strastem, které skýtá. 

Pod jejich vlivem pokládáme za dobré to, co směřuje k naší tělesné, smyslové spokojenosti. 

Druhou konstitutivní složkou je lidská duše, jež svou nejhlubší, svou pravou podstatou dlí 

neustále v ryzím a jasném, pravém, plně jsoucím a dobrém, ve sféře ἰδέα. Pohyb lidské 

duše od tělesného k "ideovému" je v rámci hierarchie Platónova celku světa, pohybem 

                                                           
8  Patočka, Jan. 1999. Péče o duši II. Praha: OIKOYMENH, s. 47 
9   Abych zde výklad zbytečně nekomplikovala, budu nadále mluvit o člověku, což není úplně správně, 

nicméně záměru a formě této práce takové zjednodušení vyhovuje. Podobných zjednodušení se 

v souvislosti s Platónem dopouštím na více místech. 
10  Patočka, Jan. 2002. Péče o duši III. Praha: OIKOYMENH. 
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"nahoru", "výstupem" duše, stoupáním "lidskosti". Člověk je přechodovou oblastí, vazbou 

mezi dvěma platónskými sférami. Má možnost jakéhosi sebepřesahu ve smyslu přesáhnutí 

své připoutanosti k tělu a výstupu k tomu, co je původní, pravé a smysluplné. Tento přesah 

podobá se chvíli, kdy letadlo vystoupá nad oblaka: do poslední chvíle se zdálo, že není nic 

než hustá mléčná mlha, najednou ji překonáme a objeví se čistá, jasná obloha, kde oblaka, 

která dosud vypadala jako veškerá skutečnost, jsou pouhými oblaky na širém a čirém nebi, 

nad něž jsme "vystoupili". Překonat zmatek značí nahlédnout vlastní situaci v tom, čím je, 

a tudíž nahlédnout zdánlivé jako zdánlivé v přesahu k pravému a ryzímu. Platónská konfuze, 

jak ji vykládá Patočka, znamená, že za pravé, za "skutečné" považujeme to, co se být 

skutečným pouze zdá. Jsme však disponováni k tomu prozřít, disponováni nastoupit 

pravdivý život v kterémkoli okamžiku. Axiologický rozměr představuje také rozměr mravní 

(jak naznačuje i upadání a výstup), a to z pozice rozhodnutí jednotlivce pro ten či onen 

způsob života, pro pravdivost či klam. 

 

1.1.2 Sókratovská filosofía, láska k moudrosti, jako cesta pravdivého života 

 

Axiologický rozdíl mezi ἰδέα a δόξα je tedy - a to v silném slova smyslu – i rozdílem 

mravním. Volba toho či onoho je volbou vztahu člověka ke světu, životu, sobě sama -  rozličný 

způsob života. Rozhodnutí a nastoupení cesty směrem z konfuze má dvě úrovně11: 1, úroveň 

"vnitřní" (niternou lidskou), představovanou prohlédnutím δόξα v reflexi, myšlením 

a poznáváním; 2, úroveň "vnější", rovinu lidského jednání, vztahu ke světu a druhým, 

představovanou lidskou ctností (αρήτη)12. Ctnost či výtečnost je projevem pravého poznání, 

vědění, odvíjí se od něj. Druhá, "vnější" rovina je tedy projevem první, projevem reflexe 

a k  tomuto projevu dochází v rámci obce (πόλις)13, jejíž je "prohlédnuvší" občanem. 

                                                           
11 Dvě úrovně má samozřejmě také setrvávání v konfuzi: i zde je rovina "vnitřní" a "vnější". 
12 "arété" 
13 "polis" 
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Jak Patočka, tak Platón (povzbudivě) věří v člověka, v naši principiální "dobrotu". 

Patočka konstatuje, že nejzákladnější potřebou člověka je "potřeba bytí, jasnosti a pravdy, 

tak aby se vlastní bytí stalo bytím v pravdě."14 Shoduje se tak podstatně s dalším důležitým 

starověkým myslitelem, Aristotelem, jenž svou Metafysiku otevírá slovy: "Všichni lidé od 

přirozenosti touží po vědění."15 Platónsko-sókratovským receptem k naplňování této 

potřeby či přirozenosti je "láska k moudrosti" či "touha" po ní, filosofía16.  

Co znamená milovat moudrost či po ní toužit, co znamená "po sókratovsku" 

filosofovat? 

Jan Patočka nazývá sókratovský způsob filosofování "tázajícím myšlením". Filosof 

se vytoužené pravdě přibližuje prostřednictvím rozhovoru, vnitřního nebo - a především – 

s druhými, jak dobře ilustruje dialogická forma platónských spisů. Filosofický rozhovor 

není v žádném případě intelektuálním sebeukájením či exhibicí v podobě vzájemného 

poměřování sil rozmlouvajících. Jako o vítězi sókratovské maieutiky lze mluvit leda 

o pravdě. Ta je jediným závazkem filosofa, zodpovídá se pouze jí. Láska k moudrosti, 

touha po ní, znamená lásku a touhu po pravdě, snahu neustále se jí co nejvíce celou svou 

bytostí přibližovat. Celou svou bytostí - tedy v myšlení i v jednání, ve způsobu života. 

Život sókratovského filosofa je kontinuálním a upřímným úsilím o bytí, o život v pravdě. 

Dospívá k pravdě především v negativu - sice tak, že odhaluje zdání jakožto zdání, jako to, 

co se pouze zdá být pravým; dospívá především k "tak tomu není". Zde zaznívá známé 

Sókratovo "vím, že nevím". Jakýkoliv "výsledek", jakýkoliv pozitivní "závěr" musí po 

správnosti vždy zůstat otevřen problematizaci, zpochybnění, dalšímu prověřování. Tak ve 

filosofické praxi závaznost (láska k, touha po) pravdě vypadá. Filosof jakožto milovník 

moudrosti lpí na jediném: na pravdě, nikoliv na sobě - na svých názorech, na dobré 

pověsti, na slávě, bohatství. Proto je pravý sókratovský filosof - tedy ten, kdo usiluje o bytí 

v pravdě - vždy ochotný nechat své stanovisko, svou vědomost kdykoliv revidovat.  

                                                           
14 POD II, s. 77. 
15  Aristotelés. 2008. Metafyzika. Praha: Rezek, str. 9.  
16 Řecky φιλοσοφία, z φιλειν ("filein", mít rád, toužit po něčem) a σοφια ("sofía", moudrost, zdatnost). 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie, [online , 6.4.2012]. 
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Vzorem tohoto úsilí, vzorem filosofa, není nikdo jiný než Sókratés17. Platónův 

Sókratés je podle Patočky pověřencem, vyslancem bohů. "Božskost" patří k atributům 

sféry ἰδέα, oblasti ryzího, pravého a věčného. Aby mohl prostředkovat mezi bohy a lidmi, 

musí Sókratés stát vždy jednou nohou v božském, prodlévat ve sféře idejí. Svět idejí 

představuje archetypální svět - plně jsoucí, dokonalý a věčný předobraz našeho běžného, 

nedokonalého, pomíjivého světa, oblasti δόξα. Sókratés, tento věrný milovník moudrosti, 

dobral se určitého náhledu světa idejí, pravých jsoucen. Kdo nahlíží ἰδέα, získal 

měřítko18, míru pravosti a ryzosti ve sféře δόξα. Měřítko funguje na principu dokonalého19 

geometrického útvaru. Geometrický útvar je abstraktum, pro které za všech okolností platí 

stejné zákonitosti, a které je navíc ne-hmotné - tedy dokonalé. Jeho "přikládáním" 

k nedokonalým útvarům našeho běžného, hmotného světa poznáváme, jak je ta či ona věc 

blízká či vzdálená svému dokonalému předobrazu, jak blízká či vzdálená je plnosti bytí, 

pravosti, ryzosti - pravdivosti. Znalost měřítka znamená vědět jak a kdy správně aplikovat 

vědění získané náhledem, umět správně disponovat dokonalými předobrazy věcí, pravými 

jsoucny v našem běžném světě konfuze a zdánlivého20. 

Velmi cenným a zároveň silným momentem zdá se podobnost osudu Sókratova 

a Patočkova. Momentem o to silnějším, že Patočkovy přednášky a práce obsažené ve 

druhém dílu Péče o duši, které se zabývají Sókratovým osudem, specifickým významem 

jeho způsobu života i smrti v kontextu jeho myšlení, pocházejí vesměs z let 1970-1977 - čili 

z posledních sedmi let Patočkova života. Navíc, Patočka se Sókratem sdílí ve velké míře 

i specifickou roli učitele, který svým vlastním životem slouží za vzor ostatním filosofujícím, 

pro něž je současně partnerem v rozmluvě. Pozoruhodná analogie: Sókratés je příkladem 

spravedlivého člověka, který se "nezdravé" obci, obci propadnuvší δόξα, nutně jeví být 

nespravedlivým21 - z prostého důvodu: nekompromisně odhaluje falešnost, lenost a strach. 

                                                           
17 Jelikož má sloužit jako vzor, není podstatné, nakolik věrná je jeho podoba zprostředkovaná nám Platónem. 
18 "Kdo nahlédne, získává měřítko" říká málo, nicméně komplexnější vysvětlení není pro tuto práci podstatné. 
19 Dokonalého čili myšleného, ne-hmotného. 
20 Z emailové konzultace s Mgr. Alešem Novákem, PhD. [online, 14.1.2013]. 
21 Viz např. mýtus o dokonale spravedlivém člověku v Platónově Politeia. Dokonale spravedlivý člověk 

koná stejně i jsa nikým neviděn. 
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Jakožto ten, kdo nahlédl, po moudrosti, po pravdě toužící a ji milující a jí věrný, je 

"měřítkem pravdy πόλις (obce)"22. Sókratés má na srdci dobro své obce. Moudrý ví, že 

pravé dobro nemůže být vystavěno na iluzorních a nejistých základech δόξα23. Filosof se 

prochází po Athénách, aby se v hovoru potkal s těmi, kteří se prohlašují za moudré. 

V dialogu se buďto potvrdí pravost nebo vyvrátí domnělost (δόξα) deklarované moudrosti. 

Odhaluje své spoluobčany jakožto bloudící. Odhalování svých omylů a poblouznění obvykle 

nesnášíme dobře. Sókratés však, jsouc sám cesty znalým, je ochoten být na této cestě rádcem 

a průvodcem komukoliv, kdo o to upřímně stojí (tj. každému filosofovi, tedy po moudrosti 

toužícímu a moudrost milujícímu). Vytrvalým kladením otázek odhaluje Sókratés u svých 

spoluobčanů, ve své obci zmatení, víru ve zdánlivé a spokojenost s vágním. To samozřejmě 

působí popudlivě a - ač jde o činnost vskutku "bohulibou" - v nezdravé, disharmonické obci 

δόξα, stává se mu jeho "božská" spravedlnost osudnou.  

 

1.1.3 Péče o duši 

Bylo řečeno, že výhradní odpovědností filosofa je pravda, jelikož touží po moudrosti, 

miluje ji a moudrost v této souvislosti není nic jiného než znalost pravdy a schopnost 

disponovat jí. Známe však z vlastní zkušenosti, že ustoupit ze svého názoru - byť se nám už 

ukázal být nesprávným - většinou pociťujeme jako potupu a prohru; ustupujeme neradi. 

Často dokonce trváme na dál na názoru, který se nám již ukázal nepravdivým jenom proto, 

abychom nemuseli prožívat tuto ostudu. Jak tedy být filosofem, jak se oprostit od 

sebestřednosti a přijmout pravdu jako nejvyšší závaznost? Nazývá-li Patočka konfuzi světem 

naší běžné zkušenosti, je patrné, že většinu svého života trávíme pod vlivem připoutanosti 

k tělu a všeho, co slouží naplňování jeho potřeb a tužeb s ním spjatých. Řekne-li se strast 

a slast, může nám to znít nadneseně a cize, nicméně jde prostě o náš běžný život, jehož 

většinu trávíme v obstarávání svých základních životních a nadstandardních potřeb. Toto 

obstarávání nám má přinést co nejvíce pohodlí a potěšení a zabránit (či alespoň umenšit) 

                                                           
22 POD II, s. 124. 
23 To ostatně žádné opravdové dobro. 
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trápení spjaté s tělem, jeho nestálou a pomíjivou povahou. Jako uchazeči o život v pravdě, 

jako sókratovští filosofové však potřebujeme postupovat proti směru upadání do δόξα, 

konfuze a víry ve zdánlivé, tj. proti proudu našich běžných zvyků a tendencí24. 

Patočka k Platónovu dialogu Faidón uvádí: "...filosofie je zde určena jako směřovní k smrti 

a přímo vůle k ní..."25. To neznamená, jak by se na první pohled mohlo zdát, že by filosof 

směřoval v posledku k odloučení duše od těla, k biologické smrti. Připomeňme, že nikoliv tělo 

samo, nýbrž připoutanost k tělu je tím, co duši svazuje či přesněji, čím se duše nechává svázat 

a svést. Směřování ke smrti znamená právě protitah proti našim běžným tendencím (čili také 

výstup), řízeným tělesnými potřebami. Upřít pozornost na smrt, na konečnost znamená jít proti 

proudu našeho běžného, převládajícího způsobu myšlení i žití. Většinu svého života se 

vyhýbáme přemýšlení o vlastní konečnosti, o strastech stárnutí a umírání nebo svou nechuť 

a strach skrýváme za ryze "racionální" přístup k těmto záležitostem. Upřít svou pozornost na 

vlastní konečnost je tedy cestou odpoutávání se od starosti a slasti, jež mají původ v naší 

připoutanosti k tělu a současně tuto připoutanost upevňují.  

"Jeho život už není lpěním na životě, iluzorním skrýváním před smrtí, neboť ve smrti 

prohlédl obecnou tendenci reality26 k nicotě a znicotnění."27 

Člověk-filosof je tím, kdo touží pouze po pravdě; pravda je mu jediným závazkem 

a odpovědností, je vždy otevřen testování svého závěru, vždy zcela otevřen jeho 

zpochybnění, protože se zbavil či soustavně odbourává zaměření na sebe jakožto lpící 

orientaci na vlastní tělesnost28. Závaznost a odpovědnost pravdě vyznačuje filosofii jako péči 

o duši. Lidská duše - to, co je v lidské bytosti schopno kognice - náleží k pravým jsoucnům, 

                                                           
24 Běžné zvyky a tendence reprezentují spojení duše s tělem skrze jeho potřeby, vtažení duše do bludného 

kruhu uspokojování potřeb vycházajících z naší tělesnosti. 
25 POD II, s. 64. 
26 Realita se v těchto Patočkových textech významově drží svého etymologického základu "res". 
27 POD II, s. 144. 
28 "Vtělenost" duše, její svazek s tělem znamená jeji individualizaci, její rozštěpení, jakožto původně jediné, 

"světové" duše, jakožto původní jednoty. 
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do oblasti ἰδέα. Tím, že filosof alias pečující neustále odhaluje zdání a zmatek, přivádí duši 

zas a znovu blíže k jejímu (a tedy ke svému) původu, k vlastní ryzosti, plnosti a pravosti. 

Plné uvědomění si konečnosti δόξα, k němuž svou tělesností náležíme je součástí 

παιδεία29 - výchovy či obecněji vzdělávání30.  

"Obrat, který působí παιδεία pozvedá lidskou psýché nad veškeren čas, činí ji 

obrněnou proti malicherným strachům a žádostem..."31 

Výchova představuje u Platóna jednak systematickou přípravu k obratu, jednak 

oporu ve vlastním uskutečnění obratu, kdy obrat znamená postup proti našim běžným 

zvykům, nutkáním a tendencím ve způsobu, jak sebe a svět nahlížíme a k sobě a ke světu 

se vztahujeme. Vrcholem παιδεία má být podle Platóna čistý názor, náhled do podstaty 

všeho jsoucího. Filosofování je způsobem života vyrůstajícím ze vzdělávané černozemě, 

která má všechny předpoklady a podmínky pro kultivaci života v pravdě. 

Platónská-sókratovská filosofie je podle Patočky totožná s péčí o duši32. Péče říká, že 

nejde o jednorázový akt. Je to kontinuální, dlouhodobá činnost. Mluvíme-li o péči 

například o nemocného či malé dítě, její potřebnost je ohraničena vyléčením nebo 

dosažením dospělosti. Péče v podobě filosofování podobný cíl, jež by znamenal konec 

potřebnosti, závěr, nemá. To je skutečné břímě (či lehkost) lidské existence, pokud je 

člověk autenticky - tj. pokud dostává své lidskosti čili filosofuje po platónsko-sókratovsku: 

nikdy nespočívá, neusazuje se v "dosaženém" poznání jako na pohodlném sofa. Každý 

pozitivní "závěr", "definice", je mnohem spíše než pohovkou člunem na otevřeném moři; 

záměna nás může velmi nepříjemně překvapit. Cesta je filosofovi cílem; cestou i cílem je 

mu neúnavné a poctivé filosofické zkoumání.  

                                                           
29 "paidéia" 
30 U Platóna je velmi přesně a detailně vykresleno například jako výchova stavu strážců obce. Filosof je zde 

opravdu pečlivý. Píše například o tom, jaké pohádky jsou pro budoucí strážce vhodné a jaké zcela ne. 
31 POD II, s. 71. 
32 Viz POD II, např. s. 127, 128. 



 

14 

 

1.1.4 Péče o obec 

 

Platónské-sókratovské pojetí filosofie nárokuje si celého člověka: péče o duši je 

způsobem bytí, životem usilujícím o pravdivost. Usilování probíhá jednak jako tázající 

myšlení, jednak jako jednání probíhající na základě promýšlení. Vše se děje v rámci obce, 

mezi "svými" druhými. "Vnější" projev úsilí o pravdivý život, jednání, lze tedy označit 

jako občanský či obecní život, jednání občanské či obecní. Láska k moudrosti a touha po 

ní, filosofie jako způsob života projevuje se jako ctnost (αρετή)33. Mezi platónské ctnosti 

patří předně ukázněnost, statečnost, moudrost či spravedlnost. Ctnost zakládá se na pohybu 

proti proudu navyklého, běžného - čili δόξα. Jednání a myšlení působí součinně, navzájem 

se ovlivňují, "posilují" -  jedno druhému slouží jako opora. 

"Obojí, poznávání i činnost určí nás samy dále a blíže, učiní nás znalými 

a schopnými dalších čistých pravd anebo další pevnější a uvědomělejší αρήτη, jako z nás 

učiní negativní rozhodnutí bytost, která není s to pochopit nic ryzího, čistého, pravého, ani 

vůbec být oním pravým způsobem, který charakterizuje slovo αρήτη."34  

Základní otázkou filosofie jako péče o duši je, jak uvádí Patočka, otázka "jak žít?"35. 

Patočka na ni nachází také odpověď, která zároveň objasňuje, proč na ni odpověď najít 

nelze. Odpovědí je úkol "žít ze skutečného nahlédnutí do toho, co je zde, co je přítomné"36. 

Úkol je vždy konkrétní a odvíjí se od okolností a podmínek. Proto navzdory zodpovězení 

otázka trvá37. Filosof na ni kontinuálně hledá odpověď, zas a znovu si ji pokládá. 

Odpovědí na ni je tedy život hledající na ni odpověď. Duše reflektující je duší nabývající 

                                                           
33 "arété" 
34 POD II, s. 62. 
35 POD II, s. 59. 
36 POD II, s. 224. 
37 Tak se otázka stává "věčnou" a jaksi dokonalou - jako vše, co náleží do oblasti 
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jistoty (třebaže v podobě "vím, že nevím"), duší očišťující se, zbavující se zmatku 

a roztroušenosti v mnohosti potřeb a klamů světa  δόξα.  

"Sebesjednocování, vytváření souladu ve vlastních názorech, je sebeutváření ψυχή38  

filosofií."39 

Skrze vyčesávání domněnek ze spleti názorů a postojů dochází, resp. konverguje 

pečující-filosof k vlastnímu vnitřnímu souladu. Neustálou reflexí se jeho duše sama v sobě 

vyjasňuje, upevňuje - ujednocuje. Nabývá meze a tvaru - na rozdíl od stavu δόξα, kdy se 

sama sobě ztrácí v bezkonečnosti bezpočtu slastí a strastí. Vnitřní ujednocování člověka 

probíhá i na jiné úrovni. Platón chápe lidskou duši jako trojjediný pohyb - spolupůsobnost 

tří duševních funkcí: myšlení, srdnatosti a žádostivosti. Péče o duši znamená svěřit vládu 

nad zbylými té "části", jíž po správnosti náleží, funkci nejvyšší jelikož pravé a ryzí - 

myšlení. Rozum, myšlení je naším nepřetržitým účastenstvím na tom, co je pravé, jasné 

a dobré. Vláda myšlení neznamená potlačení zbylých dvou funkcí duše, nýbrž ustálení 

vzájemného poměru jejich působení ve prospěch duše jako celku, pro naše dobro: myšlení 

vnáší do duše jednotu jakožto harmonii působení základních duševních sil, jejich 

vyváženou součinnost ve prospěch duše jako celku.  

"Platón nikdy nevidí péči o duši jako záležitost izolovaného jedince, badatele 

stojícího stranou. Obec sama je přeci oduševněna duševním pohybem svých členů..."40 

Patočka prohlašuje platónskou péči o duši za největší službu, kterou je možno pro 

obec konat, jelikož veškerá ctnost nalezitelná v obci pochází z člověka, z individuální 

lidské duše, o níž je pečováno. Obec je objektivací napětí mezi duševními funkcemi 

a vzorem, jak nalézat a nastolovat harmonii mezi nimi. Na člověku není zápas mezi 

jednotlivými funkcemi duše dobře patrný, není dobře předveditelný: obec nám tedy má být 

modelem, vodítkem na cestě k vnitřní harmonizaci v péči o duši. Příkladem a znázorněním 

toho, jak uvést v soulad funkce duše je Platónův recept na léčbu úpadkové obce, zbytnělé 

                                                           
38 "psýché" 
39 POD II, s. 61. 
40 POD II, s. 133. 
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obce či obce nadbytku. Úpadková obec v sobě vždy nese také podmínku vlastního 

uzdravení. Každý občan musí plnit svou funkci41, tj. konat to, k čemu je od přírody 

nejschopnější a k čemu ho dále zmocňuje výchova. Podstatné je, aby se shodli všichni na 

tom, že takto je to pro všechny, a tedy pro celek obce nejlepší42. Čili obdobně, jak je tomu 

u funkcí duševních, kde každá funkce, jíž přirozeně vláda nenáleží (jíž tedy není dána od 

přírody), ustoupí z boje o nadvládu a přenechá ji - vědoma si skutečnosti, že jde o nejvyšší 

dobro pro celek a tak i pro ni samotnou -, komu náleží. Takto obec příkladně uskutečňuje 

harmonii, obdobnou harmonii funkcí lidské duše. Duševní funkce, tak jako rozličné funkce 

v obci, mají se umírnit, sebeomezit ve prospěch celku, jež představuje "vyšší" dobro. Pod 

vedením rozumu mají dospět ke vzájemné rovnováze bez soupeření.  

 

1.1.5 Části obce 

 

Představme si tedy blíže části obce, jež jsou ekvivalenty duševních funkcí. 

Nejvyšším stavem jsou nomothetové (zákonodárci)43. Představují objektivovanou ctnost 

založenou v náhledu, αρήτη moudrosti. Podobná obec - obec pravá a spravedlivá je 

uskutečnitelná pouze s filosofy jako nomothety v čele.  

Armáda - tzv. strážcové představují prostřední stav, kterýžto je "obecnou" obdobou 

duševní funkce vznětlivosti, srdnatosti. Patočka poukazuje na klíčovou roli prostředkující 

části jak v duši, tak v obci, totiž to, co nám dovoluje usměrňovat svůj život/život obce, a to 

buď v souladu nebo v nesouladu s náhledem, totiž s filosofy jako vládci v obci. Strážcové 

představují speciálně vzdělávaný stav. Jejich klíčovou (ne však jedinou) ctností je statečnost 

- nikoliv bezhlavá, nýbrž založená v nahlédnutí, řízená rozumem. Jak pro stav strážců, tak 

                                                           
41 To vystihuje αρήτη (arété), často překládána jako ctnost, nicméně přesněji "naplňování svého bytí", toho, 

čím vpravdě jsme, naší "přirozenosti". 
42 POD II, s. 74. 
43 Tato struktura funkcí v obci neplatí pro všechny Platónovy texty. 
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pro předchozí stav nomothetů-filosofů je však příznačné, že jakožto nahlédnuvším je jim 

vlastní i ctnost spravedlnosti, což zde znamená, že se neohlíží na vlastní prospěch, nýbrž 

jednají výlučně v souladu s dobrem celé obce. Strážce tedy není, jak bychom mohli 

předpokládat, člověkem především fyzicky zdatným, nýbrž, jak praví Patočka  

 "...duchovně odpovědný člověk, jenž bez ustání sám sebe vzdělává, by si měl neustále 

připadat jako na bitevním poli, kde může každou minutu očekávat, že bude muset nasadit 

vlastní život, a kde nikdy nesmí hledat pro svou lenost oporu v byrokratickém pohodlí 

a strojové subordinaci."44 

Strážcové jakožto prostřední a prostředkující stav jsou vlastně těmi, kdo hlídají 

vyváženost v ideální obci. V zájmu obce, zříkají se všeho svého, a to především díky tomu, 

že mají vždycky živě před očima smrtelnost, resp. konečnost všech obsahů světa δόξα. 

Jsou tak oporou pravdivosti a moudrosti nomothetů. 

Třetím stavem, stavem analogickým žádostivosti a tělesně založeným potřebám, je 

stav živitelů - výrobců, řemeslníků a zemědělců. 

Ideálně fungující části obce představují objektivované ctnosti, αρηται, jež mají původ 

v duši, o níž je pečováno: moudrost v nomothetech, statečnost ve strážcích, kázeň všech ve 

vzájemných vztazích - především u výrobců a spravedlnost u všech členů obce. 

"...neboť každý, konaje své dílo, bude se realizovat v nejvyšším smyslu, pomáhat 

všem a nezasahovat nikomu do jeho oboru a jeho práv."45 

Takováto obec člověka upozorňuje, že a jak všechny ctnosti, všechny αρηται, kráčejí 

ruku v ruce. Spravedlnost znamená vlastně onu harmonii různých způsobů naplňování 

bytnosti, vlastní nám podle přírody a posílené výchovou. Stejně tak jako spravedlnost 

u jednotlivce, ani spravedlnost v obci nemá být pro oko, pro dojem (δόξα), nýbrž má být 

opravdová bez ohledu na to, jakou se jeví, "má to být spravedlnost pro spravedlnost, 

                                                           
44 POD II, s. 135. 
45 POD II, s. 75. 
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protože je pochopeno, že spravedlnost je něco dobrého a správného" 46. Takové chápání 

spravedlnosti potvrzuje svou pravost opět tím, že je v konfliktu s běžným, tj. účelovým 

rozuměním spravedlnosti. 

 

1.2 PATOČKOVY TEXTY K CHART Ě 77 

 

Z období před koncem života Jana Patočky, z let 1976 a především 1977, pocházejí 

krátké texty vysvětlující a hájící záměr Charty 77, jejích signatářů. Tyto texty se 

s přednáškami a texty Jana Patočky k platónsko-sókratovské péči o duši a obec potkávají 

nejenom časově (většina výkladů Platóna pochází z let 1970-1977), ale především 

v několika opěrných bodech obou úvah.  

V rámci srovnání s platónskými texty Jana Patočky jsou nejzajímavějšími především 

texty K záležitostem Plastic People of the Universe a DG 307 (z roku 1976) a Čím je a čím 

není Charta 77 (1977)47. První ze zmíněných textů obrací naruby Dostojevského povídku 

Sen směšného člověka, aby ilustroval situaci, do jaké se dostali mladí lidé z Plastic People of 

The Universe a DG 307. Právě proces s těmito umělci byl podnětem k založení Charty 77. 

V převrácené analogii popisuje Patočka historii vývoje společnosti v Československu 

k současnému stavu, k době normalizace. Vývoj podle něj probíhal jako boj o nadvládu nad 

"planetou". Skupina, která má v tomto historickém okamžiku v rukách moc, podle Patočky  

"...ve jménu budoucího štěstí všech napáchala tolik zlého ve svých i cizích řadách, že to 

zůstalo pro svou neuvěřitelnost dlouho skryto; a aby to skryto zůstalo, přejmenovala dobré na 

zlé, svobodu na otroctví a zotročenost na svobodu, a provedla tisíce podobných změn v jazyce, 

                                                           
46 POD II, s. 241. 
47 Oba texty k nalezení in Patočka, Jan. 2006. Češi I. Praha: OIKOYMENH. 
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aby se nikdo nevyznal v tom, co je, klam aby každý vsával takřka s tím obecným mateřským 

mlékem, jakým je jazyk."48  

Členové Plastic People a DG 307 jsou přirovnáváni ke kosmonautům, kteří přistáli 

na této cizí planetě, nápadně připomínající platónskou sféru δόξα a "nezdravou" obec, 

která nás svádí k tomu věřit v pravost nepravého, moudrost nemoudrého a spravedlnost 

nespravedlnosti. Kosmonauti přistávají na takto "zkažené" planetě.  

"Jen tolik je jisté, že okolní svět má mezi svými prostředky jako jeden z nejsilnějších 

zdání, pomluvu, výrobu obrazů; má možnost ukázat je pravým opakem toho, čím jsou; pokryje 

je nánosem špíny, aby se jevili, jak si to sám přeje; budou mu šiřiteli mravních nákaz; stanou 

se morbidními zjevy."49 

Patočka jim přisuzuje descartovský "zdravý rozum", vyznačující se schopností 

rozlišovat uprostřed tohoto zmatku, rozeznávat, jak se na této planetě věci a především lidé 

skutečně mají. Mluví o nich jako o "mladých" a prvním úkolem mládí vidí se mu být 

odmítnutí starých, resp. zastaralých struktur, ať myšlení či jednání. Tento základní aspekt 

"mládí" však, přísně vzato, není prvkem pevně svázaným s určitým věkem. "Mládí 

mladých" samozřejmě ono odmítání s sebou jaksi přirozeně nese. "Staří", mezi něž se 

Patočka sám počítá, mohou nicméně - či by dokonce měli opakovaně podstupovat 

"omlazovací kůru" v podobě neustálé revize svých dosavadních postojů a názorů. 

Připomíná se zde platónsko-sókratovské tázající myšlení, neustávající vnitřní práce na sobě 

čili filosofovi na platónsko-sókratovský způsob, jehož životním zájmem je péče o svou 

duši ve všech jejích možnostech, podobách a důsledcích. Tak si Patočkovi vrstevníci 

zachovávají "mládí" a jedině tak mohou být "mladým mladým" nablízku a nápomocni. 

Zatímco pro "mladé mladé" je tendence revidovat staré přirozená50, u "starých mladých" 

jde o vědomé a konzistentní úsilí. 

                                                           
48 Patočka, Jan. 2006. Češi I. Praha: OIKOYMENH, s. 425-6. 
49 Tamtéž, s. 427. 
50 Pubescentní vzpoura. 
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Patočka předpokládá, že "mladí", "čístí" kosmonauti, ve své "čistotě" setrvají. Podle 

jednoho z mluvčích Charty kosmonauti na "hru o planetu", která řídí a strukturuje veškeré 

jednání jejích obyvatel, nepřistoupí. Předpokládá, že  

"...se budou starat o svůj vlastní život, za který, za jehož obsah, za jehož 'vedení' má 

každý nezadatelnou zodpovědnost, kterou cítí tím víc, čím ostřeji se na něho doléhá 

zvenčí."51 

Nikdo není z této odpovědnosti vyjmut, nikdo z ní není omluven. Má ji také – 

a v jistém smyslu ve větší míře ten, kdo s ní nakládá způsobem původních obyvatel 

planety. Nevědomost o tom, že odpovědni jsme, z odpovědnosti nevyvazuje.  

Kde se ale tato odpovědnost bere? Jisté je, že sami si ji nedáváme, protože bychom si 

toho museli být vědomi a zároveň bychom měli kdykoli možnost ji setřást nebo libovolně 

přizpůsobit. Odpovědnost, jakýkoli lidský závazek, i ten, jenž člověk dává sám sobě, je 

odpovědností a závazkem pouze mezi druhými a vzhledem k nim a tedy také vždycky nějak 

vůči nim. Jak uvidíme dále, morálka není něco, co existuje k našemu osobnímu prospěchu 

a podle našeho gusta. Je to vždy závazek vzhledem k obecnému, závazek (nějaké) obci, 

"svým druhým".  

"Neboť jediná skutečná pomoc a péče o druhého je předstoupit a provést to, co 

musím, ať je to ve skrytu či vnějšně, ať o tom kdo ví či ne, sobě probuzenému svědomí snad 

nechat probouzet i svědomí jiných."52  

I v článcích obhajujících a vysvětlujících význam Charty 77 je tedy esenciálním 

momentem péče o druhé, velmi podobně jako u Platóna. Objevuje se zde také motiv 

dokonale spravedlivého člověka, který koná poctivě bez ohledu na to, zda je u toho viděn 

či ne. Péče o druhé je v obou případech - v platónských textech i textech věnovaných 

Chartě - průvodním jevem péče o duši, nitro, o sebe. Tím se řídí také varování, které dává 

Patočka závěrem descartovsky rozumným kosmonautům:  

                                                           
51 Tamtéž, s. 426. 
52 Tamtéž, s. 427. 
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 "Jejich síla i jejich slabost je jedině v nich."53 

Společným úkolem kosmonautů i jejich "starších" rádců a pomahačů je pak  

"...boj proti ulehčování, proti pohodlí, nivelizaci, neupřímnosti k sobě i druhým, proti 

vemlouvání se do nepravdy a konfuze."54 

Dalším důležitým textem je Čím je a čím není Charta 77, který nabízí pohled na 

Chartu v kontextu práva a morálky. Patočka otevírá svůj článek právě poukazem na to, jak 

v moderním věku lidé ve většině případů s odpovědností za svůj život nakládají. Ve svém 

nazírání vztahu moderního člověka k odpovědnosti za své žití se shodne s jiným tematikem 

lidské autenticity, Ernstem Jüngerem: moderní člověk má tendenci zříkat se odpovědnosti za 

svůj život ve prospěch nejrůznějších institucí a struktur, státních či soukromých. Odstupuje 

tak stále větší část odpovědnosti za vlastní život, jeho směřování a náplň jiným a jinému. 

Jünger v Chůzi lesem tuto tendenci ilustruje na příkladu státu a bezpečnostních složek: 

 "Pokud jsou věci v pořádku, bude voda v potrubí a proud v přípojce. Je-li život a majetek 

ohrožen, přičaruje poplachový signál požárníky a policii. Je velice nebezpečné, že člověk příliš 

pevně spoléhá na tyto pomoci a že je bezbranný tam, kde nepřicházejí. Za každý komfort se musí 

platit. Postavení domácího zvířete má za následek situaci jatečního dobytka."55  

Jünger mluví o nedostatku fantazie, v jejímž základu však leží jakási lidská 

pohodlnost či lenost a ještě hlouběji strach. Podobně mluví Patočka -  s tichou vzpomínkou 

na Platóna: 

"Dnešní lidstvo, rozervané ideologiemi, nespokojené uprostřed blahobytu, očekává 

toužebně a horečně řešení od nových technických receptů. Sem náleží rovněž spoléhání na 

politickou moc a stát."56  

                                                           
53 Tamtéž, s. 427. 
54 Tamtéž. 
55 Jünger, Ernst. 1994. Chůze lesem. Praha: OIKYOMENH, s. 21. 
56 Patočka, Jan. 2006. Češi I. Praha: OIKOYMENH, s. 428.  



 

22 

Podle Patočky lidé očekávají řešení odjinud a z téže strany jakési univerzální recepty 

na nejrozličnější bolesti a bolístky života. Nespokojenost, byť uprostřed blahobytu, 

odpovídá platónskému střídání strasti a slasti oblasti δόξα, které se nekonečně vracejí, 

jelikož naplnění jedné potřeby vede v důsledku k vyvstání další a zabezpečení základních 

lidských potřeb vede ke vzniku potřeb komplexnějších, nadstavbových. Jedno z nejtěžších 

břemen lidské existence s sebou nese pomíjivost a mnohost, charakteristické rysy 

platónské sféry δόξα. Především brání tomu jednou provždy vytesat do kamene univerzální 

klíč k posouzení toho, co je správné nebo nesprávné, dobré-špatné, čestné-nečestné - už 

pouze proto, že konkrétních situací, v nichž se během života ocitáme, a které potřebujeme 

nějak vyhodnotit, je mnoho, jsou často komplexní a pouze vzácně jednobarevné. Základní 

proměnnou je kontext, okolnosti, od nichž se správnost či nesprávnost odvíjí. Táž věc za 

různých okolností může být správná a nesprávná. Dobrým příkladem je účast ve volbách 

v nesvobodném politickém režimu, jak ji v Chůzi lesem analyzuje Ernst Jünger; zcela 

odlišný význam má pak účast ve volbách v režimu svobodném. 

Patočka soudí, že lidé se se svými očekáváními, s touhou po podobném receptu, 

obracejí v současné době právě na stát a techniku. Konstatuje však jasně: morálku vytvořit 

nelze. A žádná morálně vyprahlá společnost nemůže dlouhodobě přežít, přetrvat - ať by po 

technické stránce byla sebemoderněji vybavena. Morálkou zde míní posuzování mimo 

meze "co pro mne je nebo není výhodné".  

"Morálka však zde není k tomu, aby společnost fungovala, nýbrž prostě k tomu, aby 

člověk byl člověkem. Nedefinuje ji člověk podle libovůle svých potřeb, přání tendencí 

a tužeb, nýbrž ona to je, která vymezuje člověka."57 

Morálka zakládá lidskost. Nemůže být tedy určována člověkem ve smyslu vedena 

našimi přirozeně sebestřednými potřebami. Podle Patočky je mravní cítění svrchované58. 

Samotný pojem lidských práv, jemuž se tolik států svými ústavami a zákony podrobuje, je 

reifikací přesvědčení, že tato suverenita zahrnuje všechny lidi jakožto lidi a jakoukoli 

                                                           
57 Tamtéž, s. 429. 
58 Tamtéž, s.429. 
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jejich společenskou či politickou organizaci, systém. Oficiální potvrzení suverenity pojmu 

lidských práv v podobě například přijetí Listiny základních práv a svobod pak slouží za 

doklad toho, že země otevřeně přijímá existenci "něčeho nepodmíněného nad sebou"59 60, 

něčeho, co je posvátné ve smyslu nedotknutelné. Toto oficiální potvrzení svrchovanosti 

lidských práv však znamená málo - jak odhaluje právě Charta 77 - není-li současně živým 

přesvědčením jednotlivců o svrchovanosti tohoto vyššího a nepodmíněného, jelikož  

"...jedině v souladu s ním [tímto živým přesvědčením; J.B.] existuje skutečná záruka toho, 

že lidé nejednají jenom pro výhody nebo ze strachu, nýbrž svobodně, ochotně, zodpovědně."61 

I v této Patočkově práci uslyšíme ozvěny Platónova myšlení, konkrétně právě ozvěnu 

péče o duši a jejího propojení s péčí o obec. Každý člověk má totiž povinnost k sobě 

samotnému, povinnost péče o sebe, nikoli však v povrchním slova smyslu jako péče o své 

momentální potřeby a své aktuální zájmy - byť s nimi nemusejí být v rozporu.  

"...všechny mravní povinnosti spočívají na tom, co lze nazvat povinností člověka k sobě, 

která zahrnuje mimo jiné povinnost bránit se proti jakémukoli na sobě páchaném bezpráví."62 

Vystoupit proti bezpráví na nás páchaném je naší mravní povinností a lze tady mluvit 

o paralele péče o duši-péče o obec z prostého důvodu. Nechat na sobě páchat bezpráví, 

znamená nechat bezpráví dít se, a tímto způsobem nechat bezpráví se reprodukovat a dále 

šířit ve společnosti. Tím, že se člověk postaví na svou obranu, že vystoupí na svou 

obhajobu, vystupuje současně proti bezpráví jako takovému, brání bezpráví jako 

takovému. Současně je přesvědčení, o němž Patočka píše - tedy živé přesvědčení 

o svrchovanosti lidských práv, o svrchovanosti lidskosti -, přesvědčením univerzálním, tj. 

nás samotné nevyjímajícím. Jsme-li totiž ochotni vyjmout sebe, jsme ochotni vyjmout 

někoho - a tedy naše přesvědčení není úplné. 

                                                           
56 Tamtéž, s. 429. 
60 O "něčem nepodmíněném nad sebou" píše také Václav Havel v Dopisech Olze, jako o "horizontu", "zdroji 

smyslu a naděje" či " intimně vesmírném partnerovi". Viz str. 81 a 90. 1. vyd. v Atlantis. 
61 Patočka, Jan. 2006. Češi I. Praha: OIKOYMENH, s. 429. 
62 Tamtéž, s. 429-30. 
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"...zde nemluví nic než v každém jednotlivci přítomná úcta k člověku jako takovému 

a k tomu smyslu pro obecné dobré, který člověka činí člověkem."63 

Tento závazek, toto přesvědčení je v silném slova smyslu závazkem a přesvědčením 

vnitřním a osobním, nevynutitelným a nevynuceným, plynoucím z vnitřního promýšlení 

hodnot a odpovědnosti. 

 

 

1.3 SPOLEČENSTVÍ STRACHU A CESTA PRAVDY MILANA ŠIME ČKY 

 

"Človeče, čo z teba len urobiť? Kolár z polena chce okresať kyjanicu, mäsiar rozsekať vola 

na porcie. Pre činiteľa materiálom je človek, sú masy (...) Ale čo s hromadným človekom, čo 

s masami? Tejto suroviny máme neúrekom, čo z nej urobiť? "64 

Máme-li mluvit o životě v pravdě, který je tematizován u Václava Havla a na nějž 

navazují další českoslovenští disidenti, včetně Milana Šimečky, jako o fenoménu 

ukazujícím se na pozadí podmínek normalizovaného Československa, nelze obejít analýzy 

strachu, pro toto pozadí určující.  

Jak konstatuje Milan Šimečka na konci sedmdesátých let minulého století, 

posledních třicet let se strach zakořeňoval a zabydloval stále pevněji v lidských životech - 

představuje zavedenou životní funkci soudobé moci. Strachem, prorůstajícím společnost 

skrz-naskrz, je nesena a živena moc politického systému socialistického Československa 

sedmdesátých let, strach je pojícím materiálem vnějškové jednoty tohoto sytému. Jak ale 

může z dlouhodobého hlediska přežívat "vyděšená společnost"?  

                                                           
63 Tamtéž, s. 430. 
64 Tatarka, Dominik. 2009. Démon súhlasu. Bratislava: Artforum, s. 86 
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Šimečka shodně s Havlem uvádí, že hrozba tou dobou již nemá podobu ohrožení 

holé existence65, jak tomu bylo v padesátých letech nechvalně známých monstrprocesy. 

"Člověk normalizační" není ohrožován přímo na životě, o to univerzálnější a udržitelnější 

hrozba je. Každý může něco ztratit. Kdo něco má, může být o něco připraven, resp. skoro 

nekonečně připravován - knihy, byt, postavení, práce, reputace, soukromí, důstojnost, 

příležitost, výhoda... Rozdíl mezi strachem o život a trvale přítomným strachem o kvalitu 

života není podle Havla ve výsledku velký. 

"...spíš než o to, co člověk objektivně ztrácí, běží o to, jaký to má pro něj - na 

horizontu světa, v němž žije, s jeho hierarchií hodnot - subjektivní význam."66 

Strach podle něj tkví svou podstatou na hlubší než emocionální úrovni - na rovině 

etické. Jde o státní moci odváděný příspěvek ke "kolektivnímu vědomí trvalého 

a všudypřítomného ohrožení"67, kultivaci a reprodukci tohoto pocitu ohrožení. Šimečka 

zdůvodňuje způsob, jakým k analýze tohoto specifického fenoménu strachu přistupuje: 

v případě celospolečensky sdíleného pocitu ohrožení, jaký panuje v Československu 

sedmdesátých let, se nejedná o podstatně lidské existenciální naladění úzkosti, nýbrž o strach 

vyplývající z politické a sociální situace. To je potřeba mít na paměti, analyzujeme-li tento 

fenomén v daném kontextu. V jádře jde o strach z vlastní bezmoci a bezbrannosti vůči 

postupům a strukturám tehdejšího režimu, Havlem nazývaného "post-totalitní systém".  

Používá-li systém strachu jako základního nástroje k udržení vlastní moci, užívá ho 

v "sebeobraně" - to znamená v reakci plynoucí z vlastního strachu, z puzení k sebezáchově. 

Ukazuje se tedy, že strach je vskutku integrální součástí post-totalitního systému jako 

takového, resp. mocenských mechanismů tohoto systému. Šimečka tak ilustruje, že tento 

politický systém nijak nesouvisí s teoriemi socialismu či komunismu. Mocenské struktury 

                                                           
65 Můžeme však společně s Ernstem Jüngerem dodat, že: "Každý, i jakkoli odvozený strach, je v jádře 

strachem před smrtí. Zdaří- li se člověku dobýt si zde prostor, prosadí se tato svoboda i na každém jiném 

poli, kde vládne strach." Jünger, Ernst. 1994. Chůze lesem. Praha: OIKOYMENH, s. 38. 
66 Havel, Václav. 1990. O lidskou identitu. Praha: Rozmluvy, s. 22. 
67 Tamtéž, s. 21. 
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nesledují a nevynakládají úsilí za účelem dosažení komunistického ideálu (který by mohl 

světit prostředky): jde mu jen a pouze o udržení moci a jedná ve strachu z její ztráty. 

Prostřednictvím represivních opatření se snaží předcházet možné dezintegraci. Nebrání se 

aktuálnímu faktickému ohrožení, nýbrž chce předejít ohrožení, které by mohlo nastat. 

"Tlak oficiální propagandy způsoboval, že lidé začali pochybovat o pravdivosti své 

nejvlastnější zkušenosti."68 

 Dlouhodobý tlak, pod kterým se člověk v období normalizace ocitá, působí ztrátu 

půdy pod nohama. Jde o jakousi "reedukaci". Naučíme-li se, že nemůžeme věřit vlastní 

zkušenosti, resp. že věřit vlastní zkušenosti a jednat na jejím základě není žádoucí, 

bezpečné a bývá různě trestáno, uvykneme si nedůvěřovat jí, podezírat ji, bát se samostatně 

ji interpretovat. Toto základní lidské - a proto univerzálně uplatnitelné znejistění je 

pramenem obecně sdíleného pocitu ohrožení. 

Jaké má pocit obecného ohrožení společenské a politické důsledky? Na lidské úrovni 

působí "umrtvení myšlení" a potažmo umrtvení vlastní iniciativy. Názorným příkladem, ať je 

nám sládek, o němž píše Havel v Moci bezmocných. Sládek, člověk nijak politicky 

angažovaný - prostě a jednoduše miluje své povolání a chce ho vykonávat poctivě - chce, 

aby pivovar vařil dobré pivo a prosperoval. Ví, co a jak je potřeba za tímto účelem dělat 

a vidí, že vedení pivovaru jedná proti zájmu podniku. Praktická úvaha a láska k pivu ho tak 

přirozeně dovádějí k iniciativnímu kroku - navrhuje vedení, aby učinilo, co je v tomto směru 

potřeba a jelikož to na jeho výzvy nereaguje, sládek podává stížnost. Kvůli ní přichází 

o místo. Promyslí-li "člověk normalizační" věci poctivě, do důsledků - a na základě tohoto 

případu je zřejmé, že se zdaleka nejedná pouze či především o politickou angažovanost - 

domýšlení volá po činu. A vlastní iniciativa, založená na zdravém rozumu, se nevyplácí.  

 "Každá iniciativa, která překračuje rámec systému, je krajně nebezpečná."69 

                                                           
68 Šimečka, Milan. 1990. Obnovení pořádku. Brno: Atlantis, s. 9. 
69 Šimečka, Milan. 2003. Společenství strachu a jiné eseje. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, s. 12. 
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Strach zde vystupuje jako "strach z následků", jehož projevem je autocenzura: dusí 

myšlení již v zárodku. Pokud se do problémů může dostat sládek na základě logického 

a politicky nezabarveného požadavku dobrého a efektivního fungování podniku, kam může 

člověka přivést iniciativa, vystupující otevřeně proti politickému systému?  

Strach z následků hraje politické moci do karet. Jeho společensko-politickým 

obrazem je "politická apatie". Občanská aktivita, politická angažovanost občana má 

podobu mlčky vyžadované a očekávané participace na rituálech, které mají potvrdit 

platnost a legitimitu existující společenské organizace. Rituály zavedené v post-totalitním 

systému připomínají mýtus věčného návratu - cyklicky se opakující znovuustavování světa 

ve své původní plnosti bytí, čistotě počátečního stavu a rovnováhy skrze rituály, jež mají 

zajistit jeho věčné trvání70. Být aktivním občanem v mezích post-totalitního systému, 

občanem přijatelně angažovaným, znamená být politicky činný pouze formálně71. Chodit 

kvolbám zaškrtnout "správné" políčko, účastnit se oslav Vítězného února či 1. máje. 

Bezzubé myšlení a žití, apatie a rezignace se však opakováním stává zvykem, 

zabydluje se v člověku a společnosti. "Člověk normalizační", kráčeje za vidinou klidu, 

vzdává se uplatnění svých schopností. Návyk příliš nepřemýšlet a usilovně nevyčnívat 

z davu mění podle Šimečkových slov jednotlivce i národy, mění obecné myšlení. 

"Mění se národ - směrem k pohodlnosti, lhostejnosti, pocitu méněcennosti, malosti 

a bezvýznamnosti."72 

Myšlení, nemajíc možnost rozvíjet se prostřednictvím ratio, přiklání se 

k iracionálním mýtům, vírám či totální skepsi. Mnoho intelektuálů se stahuje do ústraní 

a zříká se zodpovědnosti za osud své polis. To vše je umocňováno ideologicky 

                                                           
70 Viz Eliade, Mircea. 1993. Mýtus o věčném návratu (Archetypy a opakování). Praha: OIKOYMENH.  
71 Proto Ernst Jünger v Chůzi lesem, ukazuje, že svobodným vyjádřením nesouhlasu je vyjádření mimo 

vyhrazený volební "dotazník", mimo všechna pole "svobodné volby", přesně vymezena mocí: nejít k volbám 

nebo zaškrtnout "nežádoucí" políčko je také činem bezesporu statečným. Vystoupit však mimo vyhrazená 

místa, znamená vystoupit mimo vymezenou hrací plochu, znamená svobodný čin vlastní lesnímu chodci. 
72 Společenství strachu, s. 12 



 

28 

přizpůsobeným přepisem historie. Člověk post-totalitní je vykořeněn z historické 

souvislosti, žije ve fikci, je trvale maten a tak hlouběji znejišťován, dále vykolejován.   

"Ve státním zájmu se tu vlastně děje v podstatě stejný podvod na konzumentu, který 

už odedávna a bezostyšně rozvíjí bulvární tisk v zemích se svobodou tisku."73 

Na základě analýzy strachu panujícího v normalizované československé společnosti 

dospíváme přirozeně k možnosti, jak z ní vystoupit. Autentické bytí, nastoupení "cesty 

pravdy", představuje prolomení bariér vystavěných strachem - bariér v myšlení a konání na 

myšlení založeném. Šimečka jmenuje tři způsoby, jakými se lze vymanit ze společenství 

strachu: prvním z nich je emigrace fyzická, vnější, druhým emigrace duševní, vnitřní - 

stažení se do soukromí. Druhá z možností zahrnuje širokou paletu provedení od 

chalupaření, zahrádkaření či různých zájmových spolků, po vnitřní křesťanství či již 

zmiňovanou skepsi jako filosoficky založený postoj ke světu a životu. Oba zmiňované 

způsoby vydělení se ze společenství strachu volí vyhnutí se konfrontaci s politickou mocí. 

Třetím způsobem, způsobem konfrontačním, je "cesta pravdy". Není však v prvním plánu 

konfrontací se společenstvím strachu či mocenským systémem, nýbrž s vlastním strachem. 

Cesta pravdy představuje následování touhy po vlastní lidské důstojnosti, znamená "život 

v pravdě"74. V této podobě vymanění se ze společenství strachu potkáváme se s jednou 

z platónských ctností, se statečností.  

"Člověk se může rozhodnout a nerespektovat pravidla, která společenství strachu 

vytvořilo. Neosvobodí ho to sice od strachu, ale je to už strach jeho vlastní volby, je to 

strach vzpoury, a to už je něco jiného."75 

Statečnost nespočívá v tom, že se proměníme v Nebojsy, nýbrž v plném uvědomění 

si svého strachu a v uvykání tomu myslet a konat strachu navzdory. Příklady "pravdivé 

cesty" a vzdorování strachu představují napříč lidskými dějinami projevy "úsilí o skutečné 

                                                           
73 Obnovení pořádku, s. 58. 
74 Společenství strachu, s. 19. 
75 Tamtéž. 
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lidství"76. Cesta pravdy má dle Šimečky v našich zeměpisných šířkách zvláštní hodnotu. 

V politickém systému, jehož životní náplní je sebeobrana, starostlivě podepřena ze všech 

stran lží, není problém poznat pravdu, je-li člověk dlouhodobě jeho součástí. Problémem je 

nahlas ji pojmenovat, ukázat na ni veřejně. Statečnost je vystoupit ze všeobecného 

přitakání lži a proti němu, přitakání, jehož obecnost je obecností strachu. Rozhodnutí ke 

statečnosti života v pravdě - Šimečka používá také termínu "existenciální revoluce"77 - 

vyžaduje samotu a ticho, jelikož mu předchází rozvažování o hodnotách života. V tomto 

smyslu, říká Šimečka, předchází statečnosti vzdělání, nikoli jako formální studium, nýbrž 

studium vnitřní, kontemplativní - sebestudium. Sebestudium se odehrává v tichu samoty, 

svým vlastním tempem. Zahrnuje zřeknutí se největšího snu pracujících - klidu. Mezi 

důsledky patří ztráta pohodlí a bezpečí, jaké skýtá neviditelnost ovce ve stádu. Ztráta 

postavení, zaměstnání, možnost publikovat, zabezpečit rodinu a budoucnost dětí, ztráta 

přátel, hmotného zajištění... Životem v pravdě je pro Šimečku už obdoba masarykovské 

"poctivé drobné práce"78, která se staví proti šlendriánství jakožto jednomu z důsledků 

systému fungujícího pro oko, jak tomu bylo v případě sládka; přepis zakázaných knížek, 

vyjádření nesouhlasu s postupem či plánem na pracovní poradě; odmítnutí vyvěsit 

obligatorní heslo jako Havlův "bezmocně mocný" zelinář; podepsání protestu; autentická 

umělecká tvorba, která si neláme hlavu s cenzurou, apod. 

"Lidé, kteří se rozhodli pro občanskou statečnost a pro život v pravdě, zvitězili spíše 

nad sebou samými než nad společenstvím strachu."79 

Jak Havlovy, tak ani Šimečkovy analýzy podmínek, rozhodnutí a důsledků poctivého 

života nejsou a nechtějí být výčitkou, hořkým či kyselím spíláním těm, kteří se pro cestu 

pravdy, život v pravdě nerozhodli. Společenství strachu dochází pochopení a soucitu. 

Šimečka dokonce posílá výzvu svým souputníkům na této spíše zvláštní cestě. Tichých 

spojenců pravdy je mnohem více než "disidentů". Jsou to ti, kdož se nenechávají zmást 

                                                           
76 Tamtéž. 
77 Společenství strachu, s. 20. 
78 V tomto náhledu se opět shoduje s Havelm, viz esej Moc bezmocných. 
79 Společenství strachu, s. 19. 
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oficiální interpretací, kteří prohlédli ideologickými pozlátky, nicméně strach jim brání 

vystoupit. Většina lidí se chová reflexivně, nechtějí se spálit. Šimečka nevidí důvod, proč 

by "disidenti", ti, kdož bolest popálení zakusili na vlastní kůži a vědomě ji riskují, neměli 

mít nejhlubší porozumění pro nechuť k popáleninám. Chápe také, že mnoho lidí má jiné 

starosti se zabezpečováním své vlastní existence či svých blízkých. Kdo má existenční 

problémy, jen těžko se může zabývat existenciálními otázkami. 

Zbytku společnosti, společenství strachu, jeví se disidenti či jasněji řečeno ti, kdož 

navzdory ohrožení nahlas poukazují na lži, o nichž přeci každý ví, vskutku jako tygr 

v lesích Lužických hor. 

"Jsou to lidé, kteří jednají proti nejpřirozenějšímu pudu, pudu sebezáchovy, vyvíjejí 

aktivitu, která je nutně musí přivést do vězení. Rezignují na užívání konzumních radostí, 

vystavují nebezpečí svou rodinu, riskují vyhnanství, zbavují se všech možných výsad, 

kterých předtím dosáhli. Normální většině se takoví jedinci musí jevit jako vyšinutí 

z celku."80  

Šimečka v Obnově pořádku ilustruje rozdíl mezi společenstvím strachu a tím, kdo práh 

strachu přestoupil, na příkladu československých intelektuálů. Na dvě základní kategorie je 

dělí policejní výslech. První kategorii tvoří ti, kdo ještě u výslechu nebyli; tito mermomocí 

usilují výslechům se vyhnout - například tak, že se přestanou stýkat a vyhýbají se kategorii 

druhé. Ta je tvořena již vyslýchanými. Šimečka je popisuje jako "svobodnější, veselejší, 

velkorysejší, přátelštější a hlavně spolehlivější"81. Existuje ještě jedna skupina, která vystoupila 

z anonymní šedi společenství strachu, podobně jako druhá z kategorií.   

"Nejsvobodnější a nejspolehlivější jsou pak ti, kteří byli ve vězení."82
 

 

                                                           
80 Obnovení pořádku, s. 103. 
81 Tamtéž, s. 105. 
82 Tamtéž. 
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1.4 ŽIVOT V PRAVDĚ U VÁCLAVA HAVLA  

 

"Včera sme súhlasili jednohlasne, jednohlasne  sme súhlasili aj dnes, avšak  s čimsi iným, 

súhlasili sme s pravým opakom toho, čo sme si včera vraveli a mysleli, čo si azda aj dnes 

myslíme. A len čo sme sa zdvihli zo zasadnutia, zdvihol sa s nami náš známy, strašný démon. 

A hneď si bez hanby nahlas povzdychol: Zasa sme len súhlasili.  Keď na to príde, odsúhlasili  

by sme aj svoju smrť."83 

1.4.1 Post-totalitní systém 

 

Strach je v nejistých podmínkách přirozenou tendencí lidské mysli. Jako ostatně 

u všech živočichů, upozorňuje nás na hrozící nebezpečí a je impulzem k sebeobraně 

útokem či útěkem. Mocenský systém strachuje se o vlastní existenci, člověk v něm žijící 

strachuje se o svůj život, resp. jeho kvalitu; post-totalitní systém se snaží předcházet svému 

ohrožení, člověk v něm žijící, snaží se předejít potížím. Vedle strachu je zde ještě jedna 

velmi přirozená tendence lidské mysli, součást "ochranky" lidského života - lenost či 

pohodlnost, se strachem úzce provázána. 

Strach a pohodlnost podílejí se na disciplinaci občana v "post-totalitním systému". 

Ten dokáže těchto našich běžných tendencí šikovně využít ve svůj prospěch, a to 

především v rámci oddílu "negativní motivace občana": dělá-li občan, co si systém nepřeje, 

                                                           
83 Tatarka, Dominik. 2009. Démon súhlasu. Bratislava: Artforum, s. 44. 
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nebo naopak - neplní-li jeho očekávání, hrozí mu trest. Hrozí trest - je tedy čeho se obávat 

a o to menší je chuť cokoli podniknout.84  

Post-totalitní systém však využívá k disciplinaci také pozitivní motivace. Havel užívá 

označení "post-totalitní", jelikož systém existující v Československu v sedmdesátých letech 

20. století nelze považovat za klasickou diktaturu. Jedním z rozlišujících znaků jsou konzumní 

hodnoty vlastní post-totalitní společnosti, obvykle připisované západním demokraciím, 

v žádném případě však ne klasické diktatuře. Konzumní hodnoty spadají do oddílu "pozitivní 

motivace občana". Post-totalitní systém nabízí svým věrným možnost určitého materiálního 

zabezpečení a naplnění soukromých potřeb (třebaže ve srovnání se Západem v míře dosti 

omezené) a (ve stejném smyslu omezené) možnosti kariérního postupu a růstu na 

společenském žebříčku. Vše je dostupné potud, pokud si člověk plní své povinnosti vůči 

systému, pokud - jak sme doložili v kapitole o strachu - rezignuje na uplatnění svých 

schopností a potlačí nutkání k vlastní inciativě, která přestupuje rámec žádoucího.85 

"Dělej pouze to, co ti řekneme, zbytečně nefilozofuj a nestrkej nos do věcí, do kterých 

ti nic není, mlč, dělej si svou práci, starej se o sebe a budeš šťasten."86 

Konec konců, kde iniciativa zcela chybí, není co potlačovat - a člověk je obecně 

tvorem pohodlným. Existence civilizace bývá ironicky zdůvodňována nepolevující lidskou 

snahou usnadnit si život, touhou po pohodlí a klidu. Právě klid považuje Šimečka za 

vysněný stav "zaměstnanců československého státu" 87. 

Post-totalitní systém představuje systém potlačeného dialogu, systém monologický 

(systém "jediné logiky"). O nařízeních a pravidlech - ať psaných či nepsaných - se 

                                                           
84 Už od dětství mě fascinoval či spíše rozčiloval jeden obraz z přírodopisných dokumentárních filmů: 

ohromné stádo mohutných zubrů či bizonů a nepočetná svorka vlků, která je rozežene a toho svého uloví. 

Pokud by se přeci stádo svorce postavilo, neměla by nejmenší šanci... 
85 Samozřejmě zde hraje významnou roli  třídní původ občana a ideologická uvědomnělost jeho nejbližších 

příbuzných - tzv. kádrový profil. 
86 O lidskou identitu, s. 29.  
87 Společenství strachu, s. 13. 
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nediskutuje. Překoná-li člověk strach a lenost a pokusí se se systémem hovořit, dostane se do 

potíží. Dialog se nevyplácí. Kdo tuto informaci neobdržel v předstihu, získá ji 

prostřednictvím zkušenosti ztráty, nepohodlí či ohrožení. Naopak, strach a lhostejnost ve 

"zdravé míře" či "správně" projevené se v tomto rámci vyplácejí, chce-li mít člověk klid, 

případně požívat všech dosažitelných výhod plynoucích z participace na systému. Platí pak 

opět, že neustálým opakováním a ověřováním tohoto "vzorce chování", tedy poslušnosti 

a přizpůsobení se požadavkům post-totality, ustaluje se tento vzorec v myslích jednotlivců 

a usazuje se tak v celé společnosti. Ustálená zvyklost, široce společností přijímána 

a praktikována, stává se normou - tím, co je normální. Normální je chovat se racionálně, kdy 

racionalita je účelová a znamená přesně: vyplácí se mi to, je mi to k něčemu dobré. O toto 

obecné přijetí, o normálnost, se post-totalitní systém opírá jako o důkaz vlastní legitimity.  

[Občané] "Rezignují na všechno, co přesahuje rámec jejich běžné každodenní péče 

o své osobní zajištění; hledají nejrůznější způsoby úniku; propadají apatii, nezájmu 

o nadosobní hodnoty, nezájmu o své bližní, duchovní pasivitě a depresi."88 

"Lhostejnost a rezignaci považuji totiž za nejvážnější způsob lidského pádu do 

nicoty."89 

Rezignací v tichém poslušenství pravidlům, naplňování zadání a očekávání, která 

není potřeba ani sepsat, ani vyslovit - tak samozřejmá jsou  -, člověk není pouze obětí post-

totalitního systému. Svým podvolením se ho zároveň reprodukuje, spoluvytváří a udržuje 

v chodu90. Je tedy jeho obětí i strůjcem. To platí pro všechny participující občany - od 

dělníka po nejvýše postaveného politika. Všichni participující občané jsou si navzájem 

oběťmi i pachateli; s rankem mění se pouze míra odpovědnosti. Nikdo ale není - pokud 

dodržuje úzus, pokud dělá, co je "normální" - zproštěn viny. Existuje zde však také jakási 

polehčující okolnost pro individuální odpovědnost za stav věcí: každá součástka naplňuje 

"vyšší vůli" post-totalitního systému. 

                                                           
88 O lidskou identitu, s. 25. 
89 Dopisy Olze, s. 157. 
90 Například tím, že se podílí na rituálech "věčného návratu", jak jsme zmiňovali v předchozí kapitole. 
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V post-totalitním systému panuje tedy jakási tichá shoda ohledně toho, co je 

normální. Toto "normální" představuje jednání podle očekávání a pravidel, která často 

nemají a nepotřebují mít písemnou podobu. Šíří se totiž médiem vskutku masovým - je jím 

společnost sama. "Vyšší vůli", z níž psaná i nepsaná pravidla a očekávání pocházejí, 

představuje ideologie. Ideologie patří k hlavním znakům odlišujícím post-totalitní systém 

od klasické diktatury. Má velmi sofistikovanou podobu, specifickou, výsadní funkci, jakož 

i zvláštní vztah k moci. Původně sloužila ideologie k ospravedlnění moci, způsobu její 

organizace a jejích projevů. Čím více se však moc skutečné legitimitě vzdalovala, tím rostl 

význam ideologie jakožto flexibilní fikce, ohebné pohádky sloužící "legitimizaci". Reálná 

moc se tak nenápadně přesouvá na ideologii samotnou. Ideologie postupně získává větší 

váhu než samotná skutečnost. V odtržení moci od skutečnosti světa počíná její vysychání. 

Stává se zcela závislou na ideologii - začíná jí sloužit. Ideologie ručí za konzistenci 

a kontinuitu moci, která již s realitou ve smyslu legitimity nemá co do činění. Udává 

rytmus, stanovuje pravidla hry. Základními stavebními prvky ideologie jsou rituály 

(oslovení "soudruh", pozdrav "čest práci", oslavy "Vítězného" února, apod.). Bytností post-

totalitního systému je ideologicky založený "samopohyb" mocenských mechanismů.91 

Havel tento systém opakovaně nazývá - nápadně po platónsku - i "světem zdání". 

Zdání či lež představují však příliš křehký stavební materiál a systém na nich 

vystavěný je v samotných svých základech velmi nejistý. Dříve nebo později se stavba 

musí zhroutit. Václav Havel to mimo jiné dokládá v Dopisu Gustávu Husákovi. Tehdejší 

režim zde nazývá "entropickým". "Entropický režim" usiluje o vlastní sebezáchovu, 

o vlastní zabezpečení tím, že znehybňuje, paralyzuje prostředí, v němž existuje. 

Znehybnění, jež tento režim působí, však - dovedeno k dokonalosti - přináší skrze paralýzu 

vnějšího prostředí paralýzu samotného paralyzujícího. Když konečně všechno 

vybetonoval, zjišťuje, že sám zůstal stát uprostřed rovné, šedivé plochy náměstí Svobody 

a od pasu dolů se nemůže hnout. 

                                                           
91 Viz kapitoly IV a V Moci bezmocných. 
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"Umrtvujíc život, umrtvuje tedy společenská moc i sebe samu - a tím posléze i svou 

schopnost umrtvovat život."92 

  Havel v Moci bezmocných klade proti sobě "intence života" a "intence post-

totalitního systému"93, tedy tendenci "znehybňující" proti tendenci přirozeně pulzující, 

pohyblivé, proudící. Život je charakterizován mnohostí, barevností a směřuje k naplňování 

své přirozené svobody, zatímco post-totalitní systém vystihuje disciplína a uniformita. Pro 

život je určující kreativita, neustálá tvorba nového, "nepravděpodobného"94. Pro post-

totalitu je to pravý opak, směřování k tomu "nejpravděpodobnějšímu"95, dokonce ještě lépe 

řečeno od nejpravděpodobnějšího k nejpravděpodobnějšímu. Znaky obou těchto tendencí 

jsou zároveň protichůdnými tendencemi našeho nitra. Známe to jistě z vlastního života: na 

jednu stranu toužíme být originální, tvořit a vymezit se, být vidět, jindy toužíme ztratit se 

v davu, nečouhat, schovat se, odložit odpovědnost. Podobně jako u Platóna, Šimečky či 

Jüngera je tedy volba na nás a odpovědnost za ni pouze na našich bedrech. Na výběr máme 

"život v pravdě" nebo "život ve lži".96  

 "Zda má člověk svůj osud anebo zda platí za číslo, je rozhodnutí, které je dnes sice 

vnuceno každému z nás, o němž však rozhoduje každý sám." 97
 

 

1.4.2 Život v pravdě  

Co je důvodem k rozhodnutí pro to "nebýt číslem"? Ani Havel, ani Šimečka 

nepovažuje rozhodnutí za primárně politické. Podle Havla probíhá toto rozhodnutí na 

                                                           
92 Havel, Václav. 1990. O lidskou identitu. Praha: Rozmluvy, s. 42. 
93 Tamtéž, s. 62 
94 Tamtéž. 
95 Tamtéž. 
96 Velmi podobně a přitom z trochu jiného úhlu o tom pojednává opět také Ernst Jünger. Viz Jünger, E. 

Chůze lesem. OIKOYMENH. Praha 1994. 
97  Jünger, Ernst. 1994. Chůze lesem. Praha: OIKOYMENH, s. 25. 
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existenciální úrovni lidského bytí. Jde o rozhodnutí bytostně lidské, rozhodování pro 

vlastní autenticitu, poctivost a mravnost, o volbu, jejíž prostřednictvím nabývá člověk plné 

odpovědnosti za svůj život a všechny další volby, které v životě činí. Tím se dále stává 

zřejmým, že tato volba není původně ani vymezením se vůči čemukoliv, nepředstavuje 

protest a už vůbec ne opozici. Rozhodnutí pro autenticitu a vše, co toto rozhodnutí obnáší, 

je pro Havla pokusem o "život v pravdě", pro Šimečku pak volbou "cesty pravdy". U obou 

autorů lze za hlavní důvod volby života v pravdě označit odpovědnost - odpovědnost 

člověka vůči sobě samotnému a současně s tím vůči svému světu. U Šimečky a částečně 

také u Havla je tato odpovědnost zachytitelná jako úsilí o zachování důstojnosti. 

"Dnes vím, že toto odmítnutí adaptovat se v obnoveném pořádku bylo u mě, tak jako 

u většiny jiných lidí, motivováno stavem duše, kterému Státní bezpečnost říká tvrdohlavost. 

Je to však touha uchovat si pro zbytek života o sobě dobré mínění."98 

 "'Disidentem' se člověk nestává tak, že se jednoho dne rozhodne pro tuto svéráznou 

kariéru, ale proto, že vnitřní odpovědnost, kombinovaná s celým komplexem vnějších 

okolností ho prostě do tohoto postavení uvrhne: je vyhozen z existujících struktur 

a postaven do konfrontace s nimi.”99  

V Dopisech Olze jde Havel dál, považuje odpovědnost za samotný "kořen lidské 

identity" - 

"...jakýsi tmel, který ji udržuje a s jehož vysycháním se i ona začíná nezadržitelně 

drolit a rozpadat. (Proto jsem ti psal, že tajemství člověka je tajemstvím jeho 

odpovědnosti.)"100 

V Moci bezmocných Havel uvádí, že život v pravdě má čtyři rozlišitelné, nicméně 

samozřejmě úzce provázané dimenze: již zmiňovanou existenciální, noétickou, mravní 

                                                           
98 Šimečka, Milan. 1990. Obnovení pořádku. Brno: Atlantis, s. 166-7. 
99 O lidskou identitu, s. 97.  
100  Havel, Václav. 1990. Dopisy Olze. Brno: Atlantis, s. 134. 
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a politickou.101 V pozadí této sofistikované koncepce objevuje se stín dvou dimenzí 

patočkovsko-platónského "bytí v pravdě" - ona vnitřní (řekněme existenciálně-noetická 

a částečně mravní) a vnější (mravní a politická) - čili jednací a společenská. Život ve lži 

představuje neautentickou odpověď na autentickou intenci života. Přijmeme-li platónské 

zaokrouhlení výčtu dimenzí života v pravdě na úroveň vnitřní a vnější (společenský ohled, 

jednání), na obou těchto úrovních lze na intenci života odpovědět neautenticky, životem ve 

lži. Na úrovni osobní projevuje se tato neautentická odpověď jako "hluboká krize lidské 

identity", na úrovni společenské, vnější či jednací jako "mravní krize společnosti".102 

Za projev života v pravdě - či pokus o něj - považuje Havel každý případ, kdy člověk 

či skupina lidí vystoupí proti útlaku, proti manipulaci, mravní akt usilující o znovunabytí 

odpovědnosti za sebe a svůj život. Ukazuje se tedy jasně, že život v pravdě není aktem 

principiálně politickým. Havel se však domnívá, že je základem veškeré opozice a jejích 

projevů v post-totalitním systému. 103 104 105  

Nuže zdaleka ne každý pokus o život v pravdě je aktem politickým či opozičním. 

Proč je tedy post-totalita tak posedlá potlačováním a trestáním jeho projevů? Právě proto, 

že jejím základem je lež, zdání. Každá pravda pak odhaluje celou ideologickou fikci v její 

nahotě, ukazuje lež jako "pravdu".    

"Jestli post-totalitní systém potlačuje intence života komplexně a na komplexní 

manipulaci všech životních projevů je založen, pak je zároveň každým svobodným životním 

projevem nepřímo politicky ohrožen..."106 

                                                           
101  O lidskou identitu, s. 73. 
102  Tamtéž, s. 78. 
103  Tamtéž, s. 74. 
104   Blíže k různým pojetím „opozice“ viz kapitolu 12 Havlovy Moci bezmocných. 
105  Podobně viz opět Jünger: "Místem svobody je místo docela jiné než pouhá opozice, jiné, než jaké mu 

může dát útěk. Toto místo jsme nazvali lesem." (Jünger 1994: 25) 
106  O lidskou identitu, s. 76. 
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Poukaz na klamavost post-totalitního systému je pouze vedlejším produktem pokusu 

o život v pravdě. Každý pokus o život v pravdě v rámci post-totalitního systému 

představuje obranu intencí života. Této obraně je vlastní obecnost. Bráněny jsou intence 

života jako takového - tedy nejenom svého či svých blízkých. Život v pravdě jakožto 

obrana intencí života představuje současně starost o druhé. Havel tuto starost pokládá 

dokonce za samo východisko života v pravdě. Život v pravdě by bez tohoto východiska 

nejenom postrádal smyslu - vůbec by ho nebylo, protože bez ohledu na druhé jednalo by se 

pouze o další verzi života ve lži.107 Život v pravdě je vždy vztahem k obecné situaci, 

přesahem k druhým. Je-li odtržen od světa, nemůže být pravdivý, jelikož mu chybí reálná 

vazba, referenční bod toho, co pravdivé je a co není.  

"Historická zkušenost nás učí, že skutečně smysluplné životní východisko pro člověka je 

obvykle to, které má v sobě prvek určité univerzality, které tedy není východiskem jen 

parciálním (...), ale které je způsobilé být východiskem pro kohokoliv, předobrazem obecného 

řešení, a které tedy není výrazem jen do sebe uzavřené odpovědnosti člověka k sobě a za sebe, 

ale kterému je tato odpovědnost vždycky ze své podstaty odpovědností ke světu a za svět."108 

Navíc, život v pravdě schovává se pod každým životem ve lži, jeho potence může dojít 

kdykoli svého uskutečnění. V této neměřitelnosti a nepředvídatelnosti spočívá jeho síla. I proto 

post-totalitní systém tak citlivě reaguje na každý projev života v pravdě, proto tak důsledně 

a promyšleně s jeho projevy nakládá – protože každý podobný projev je vystoupením mimo 

hrací pole, které systém občanům-hráčům vymezil, zcela ruší jím stanovená pravidla hry – 

a tedy hru samotnou. Každý z oné masy participujících občanů, kdokoli z dosud "poctivých" 

hráčů, může kdykoli obrátit a "probrat se k pravdě". Jediný moment, v němž je odhalena lež 

jako lež, může spustit lavinu, strhnout ideologickou konstrukci celého systému a způsobit tak, 

že se systém zhroutí jako domeček z karet, jímž je. Havel tuto "odhalovací" schopnost života 

v pravdě uprostřed života ve lži ilustruje jako "král je nahý!". 

 

                                                           
107  Brání-li člověk intence života, brání je a ne sebe. 
108  O lidskou identitu, s. 115. 
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1.4.3 Nezávislý život společnosti  

 

Život v pravdě Václava Havla má na osobní úrovni dvě základní dimenze, "nedělání" 

a "dělání". Nedělání lze chápat jako první stupínek – člověk nedělá, co od něj post-totalitní 

systém očekává či vyžaduje, resp. člověk neparticipuje na manipulaci a útlaku tímto 

systémem generovaných. Dělání postupuje o krok dál. Znamená aktivně vystoupit proti 

manipulaci, zakročit proti útlaku a tím se připravit o ochrannou fólii  - 

"začít dělat něco konkrétního, něco, co přesahuje bezprostřední osobní ochranu proti 

manipulaci a v čem se objektivizuje znovunalezená 'vyšší odpovědnost'."109 

Pokud pokusy o život v pravdě přerostou svou nahodilost, svlékne-li člověk takto žijící 

dres osamělého běžce - stává-li se aktivita vystupující proti útlaku a manipulaci souvisle 

artikulovanou, systematizuje-li se alespoň částečně a přesáhne reaktivní charakter "tady a teď" 

jednotlivce, rodí se "nezávislý duchovní, sociální a politický život společnosti"110. Nezávislý 

život společnosti má určitý stupeň organizace a obsah. Představuje ho například svobodná 

umělecká tvorba či sebevzdělávání formou známých "bytových seminářů", apod. Ze života v 

pravdě tímto způsobem, tedy artikulací, může vzejít nezávislý život společnosti, jehož 

nejvýraznějším projevem je pak "disidentství". Havel zdůrazňuje, že zatímco nezávislý život 

společnosti lze chápat jako "vyšší" stupeň života v pravdě, neplatí, že by disidentství nutně 

bylo vyšším stupněm nezávislého života společnosti - je to pouze jedna z podob, jaké 

nezávislý život společnosti nabývá, třebaže nejvýraznější. 

Havel uvádí "disidenty" i "disidenství" v uvozovkách, protože toto označení spolu 

s mnoha dalšími kolegy nemá v oblibě. Jednak původně pojmenovává "odpadlíka", jednak 

evokuje bizarní profesi, jejíž náplní je neustále si stěžovat. Avšak disidenti se odpadlíky 

být necítí a podle Havla jimi také nejsou - vyjma odpadlictví od života ve lži.  

                                                           
109  O lidskou identitu, s. 98. 
110  Tamtéž, s. 99. 
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"...['disident'; JB] pouze jedná tak, jak cítí, že jednat musí, a kterého pouze vnitřní 

logika jeho myšlení, chování a práce (...) přivedla nakonec - aniž o to nějak cílevědomě 

usiloval nebo se na to dokonce těšil - k onomu otevřenému střetnutí s mocí..."111 

Dále pak: činnost disidentů směřuje především k podpoře nezávislého života 

společnosti ve všech jeho podobách. 

"...výchozí, nejdůležitější a vše ostatní předurčující sférou jejich snažení je prostě 

snaha vytvářet a podporovat 'nezávislý život společnosti' jako 'artikulovaný' výraz 'života 

v pravdě', tedy souvisle a cílevědomě - 'artikulovaně' -  sloužit pravdě a tuto službu 

organizovat."112 

A to tedy bez ohledu na "příslušnost". Charta 77 je jedním z dokladů tohoto úsilí, jímž 

disent vystupuje na obranu nezávislého života společnosti, což neznamená nic jiného než 

vystupovat na obranu svých spoluobčanů - jejich práv a svobod. Starost o druhé u disentu – 

v případě Charty a aktivit jí podobných - probíhá jako obrana člověka a zakládá se na 

"principu legality"113, shodně s výkladem Havlova učitele Patočky. I Havel rozumí lidským 

právům jako svrchovanému vládci zákonnosti. Tento vládce má bezpočet paží, aby mohl 

držet ochrannou ruku nad každým člověkem potud, pokud sahá jeho člověčenství. 

Svrchovanost lidských práv zakládá podstatnou rovnost lidí jakožto lidí. Havel prohlašuje 

úsilí bránit základní práva, zhmotněné v Chartě a jí podobných iniciativách, "návratem ke 

konkrétnímu člověku"114. Obrana lidských a občanských práv není v disidentských hnutích 

(výhradně či převážně) teoretickým pojednáním, dýmajícím abstraktní spravedlností, jež má 

vyudit fiktivního čtenáře. Charta 77 či VONS115 vystupují na obranu konkrétních lidí - 

Charta počíná jako reakce na postup orgánů "spravedlnosti" vůči Plastic People, VONS 

informuje o případech nespravedlivého stíhání konkrétních občanů, které zároveň hájí.  

                                                           
111  Tamtéž, s. 93. 
112  Tamtéž, s. 102. 
113  Tamtéž, s. 104. 
114  Tamtéž, s. 103. 
115  "Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných". 
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Charta 77 představuje ono ukázání prstem a provolání "královské nahoty". Odkrývá 

střet dvou pojetí života, dvou základních přístupů ke světu. Ani zde tedy nejde o akt 

politický, nýbrž původně o projev života v pravdě resp. jeho střet se životem ve lži.  

"...útok proti mladým a neznámým hudebníkům je substitučním činem, je vlastně 

útokem proti všem, kteří v naší zemi ještě úplně nerezignovali a nepodřídili se moci..."116  

Proces s "Plastiky" a členy DG 307 sjednotil do té doby rozdělená disidentská hnutí 

právě proto, že byl útokem na to základní, na to lidské - čili všem lidem společné, jejich 

základní právo a svobodu; byl potlačením autentického projevu, života v pravdě117. Různá 

disidentská hnutí se podle Havla spojila nikoli proto, že by všichni byli nadšenými 

posluchači Plastic People nebo že by šlo o nějak politicky významnou skupinu, nýbrž 

proto, že byl pošlapán svobodný projev intencí života. 

"Je-li základní rovinou práce 'disidentských hnutí' služba pravdě, tj. skutečným 

intencím života, přerůstá-li tato služba nutně v obranu člověka a jeho práva na svobodný 

a pravdivý život (...), pak další - a zatím, zdá se, nejvyzrálejší - fází této cesty je to, co 

Václav Benda formuloval jako rozvoj 'paralelních struktur'. 118 

Opět, podobá se, vaří se v Havlově kuchyni podle platónského receptu. Disidenti, po 

způsobu platónského filosofa, slouží pravdě. Jak víme, ta je filosofovi v Platónově pojetí 

nejvyšším závazkem, závazkem "moudrých moudrosti". U Havla, jako u Platóna 

v Patočkově interpretaci, je tento způsob péče o sebe zároveň a zcela nefabrikovaně 

způsobem péče o druhé. "Paralelní polis", pojem Václava Bendy, či "druhá kultura" Ivana 

M. Jirouse, kterou lze chápat jako jednu z oblastí paralelní polis, je pak zatím 

nejsofistikovanější, nejrozvinutější známou podobou této péče. 

                                                           
116  O lidskou identitu, s. 52 
117  Tamtéž, s. 52. 
118  Tamtéž, s. 113. 
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"Čili: 'paralelní polis' ukazuje dál a má smysl jedině jako akt prohloubení 

odpovědnosti k celku a za celek, jako nalezení nejpříhodnějšího stanoviště tohoto 

prohlubování, nikoli tedy jako únik od ní a zní.“119 

U Havla má tedy starost o druhé vskutku výsostné postavení. Čím soustavnější 

a elaborovanější je způsob, jakým je život v pravdě artikulován, tím více roste 

odpovědnost za druhé - rozšiřuje řady těchto druhých, důrazněji se k nim hlásí 

a smysluplněji se jich zastává. Prohloubení odpovědnosti za celek je současným 

prohlubováním odpovědnosti za sebe sama - za svá rozhodnutí a své jednání. Stále více si 

uvědomujeme svou odpovědnost za celek, stále naléhavěji na nás tato odpovědnost naléhá 

a žádá si nás. Naše myšlení, naše rozhodnutí a naše jednání mohou mít vliv - s o to větší 

odpovědností a vážností musíme ke svým rozhodnutím a postupům přistupovat. 

                                                           
119  O lidskou identitu, s. 116. 
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2. Aplikovaná část  

2.1 TÉMATA ANALÝZY ROZHOVOR Ů 

 

Z textů, s nimiž jsme se blíže seznámili v teoretické části práce, extrahujeme nyní 

hlavní témata, která se nám stanou kritérii pro analýzu uskutečněných rozhovorů. Za 

klíčová témata budou považovány ty body pojetí Patočkova, Šimečky st. a Havlova, které 

se v ideálním případě vyskytují u všech tří autorů jako podstatné momenty jejich koncepcí. 

Jako souhrnné označení specificky "disidentského" východiska občanství, 

specifického východiska občana,  jak je představen v úvahách Jana Patočky, Milana 

Šimečky a Václava Havla, zavádíme pojem "autenticita". Pod autenticitou budeme mít 

tímto okamžikem počínaje na mysli základ občanství, ukazující se jednou jako "péče 

o duši" či "filosofía", jindy jako "cesta pravdy" nebo "život v pravdě". Chceme se tak právě 

vyhnout volbě jednoho z těchto pojmů jako souhrnného označení, což by mohlo být 

zavádějící a zároveň svádějící k tomu, abychom se pak přiklonili nejen ke zvolenému 

označení, nýbrž také k interpretaci, která se pod tímto označením skrývá. Autenticita jako 

původnost, pravost či ryzost zároveň dobře vystihuje podstatu "disidentského", občanství, 

občanství, které jsme v úvodu označili jako "mocné". 

 

2.1.1 Dva "světy", dva způsoby života 

 

Všichni sledovaní autoři, jejichž texty zde shrnuté datují se do sedmdesátých let 

normalizačních, mluví o dvou proti sobě stojících "světech" či formovaných a zároveň 

formativních prostředích, které vycházejí ze dvou proti sobě táhnoucích postojů či způsobů 

života. Volba jednoho je volbou proti druhému, vylučuje druhý. Jeden z těchto způsobů 

života, jeden z těchto "světů" je mravnější, morálnější a je pokládán za autentický - za 

takový, který nás přibližuje naší pravé bytnosti, který naplňuje naši skutečnou podstatu. 
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Označit tento autentický způsob existence a potažmo "svět" za "vyšší" - morálně na výši - 

pomůže zachytit další rys, společný všem výše shrnutým pojetím - a sice to, že volba 

autentického způsobu života předznamenává námahu, vynakládání úsilí. "Nižší" způsob 

života, "nižší svět" je naším běžným světem, je nám "k ruce", a v tomto smyslu "přirozený" 

jakožto jednodušší a dostupnější řešení, řešení většinové. Právě z toho důvodu, že v našem 

prostředí převládá - je "normální" to "nižší", to neautentické a ne-mravní, představuje 

rozhodnutí pro "vyšší" způsob života vskutku "výstup". Každý výstup znamená 

překonávání (něčeho), tudíž si žádá sil, houževnatosti a motivace. V rozhodnutí pro 

autenticitu překonáváme jednak své vnitřní návyky a tendence, plynoucí z naší 

sebestřednosti a sobectví - například pohodlnost či strach -, jednak vnější tlak ke 

konformitě a uniformitě, k "přitakání obecnému". Připomeňme si ve stručnosti konkrétní 

zpracování tohoto tématu u autorů v teoretické části. 

U Patočky se s rozdělením "světů" a způsobů bytí setkáváme nejprve v platónských 

textech v podobě dvou různým způsobem inspirativních prostředí, v nichž lidská duše 

existuje, sféry δόξα a sféry ἰδέα. Oběma sférám a jejich specifické "přitažlivosti" či 

specifické inspirativnosti odpovídají dva podstatně odlišné mody bytí člověka (lidské 

duše), dvě podstatně odlišné podoby lidského života. Pro "vyšší" z nich - z hlediska 

ontologického i axiologického - je příznačná moudrost, pravdivost, ryzost, úplnost, 

dobrost; "nižší" z nich vyznačuje se absencí těchto kvalit jakožto konfuze či zmatek, 

nejasnost, klam, pouhé mínění, atd. I v krátkých Patočkových textech věnovaných obraně 

Charty 77 nalezneme podobnou dvojitost. Předně je zde převrácená Dostojevského 

alegorie - Plastic People jako kosmonauti s "descartovským zdravým rozumem" přistanou 

na planetě, kde touha po moci zdravý rozum "na hlavu" porazila. Všechny věci a jevy zde 

proto nesou falešná jména, dokonce často jména svých protikladů, aby mátly, aby se nikdo 

v ničem neorientoval, nerozuměl a nemohl tak správně zasáhnout. 

[O kosmonautech] "Jen tolik je jisté, že okolní svět má mezi svými prostředky jako 

jeden z nejsilnějších zdání, pomluvu, výrobu obrazů; má možnost ukázat je pravým opakem 
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toho, čím jsou; pokryje je nánosem špíny, aby se jevili, jak si to sám přeje; budou mu 

šiřiteli mravních nákaz; stanou se morbidními zjevy."120 

I úvaha Šimečky st. o člověku a společnosti odehrává se na pozadí a vychází 

z podmínek rozdvojeného "světa" a způsobu života. Objevuje se u něj také jakási sféra 

"konfuze" udržovaná společenstvím strachu. Z této sféry, resp. ze společenství strachu pak 

lze vystoupit, překonat ji, což vyžaduje statečnost. Zatímco strach je reprodukován 

společensky, pro rozhodnutí ke statečnosti a k jejímu "zprovoznění" je důležitá samota 

a ticho k rozjímání o tom, co má v lidském životě skutečnou hodnotu. 

V Moci bezmocných setkává se život ve lži se životem v pravdě, intence života 

a intence post-totalitního systému. Jako reprezentativní sféry dvou základních způsobů bytí 

vystupují zde post-totalitní systém (vnější, společenský reprezentant života ve lži) 

a paralelní struktury (zhmotnění života v pravdě na společenské úrovni). V návaznosti na 

Patočku, jako jednoho z Havlových učitelů, najdeme v Moci bezmocných i jiná označení 

pro post-totalitní systém a jeho působení, "svět zdání"121 či "hra" a její pravidla. 

Oba "světy", sféry či druhy společenství představují jednak vnější vliv na člověka 

působící, jednak jsou samy důsledkem lidského rozhodnutí, zhmotněním volby mezi 

dvěma základními způsoby bytí - to mají vyjadřovat pojmy "přitažlivost" nebo 

"inspirativnost" jedné či druhé sféry. U "nižšího" ze světů se objevují motivy spojené 

s lidskou tělesností a žádostivostí, přirozeným zájmem a starostí o sebe především, 

materialismem a konzumními hodnotami.  

Platónův svět δόξα, konfuze, jak ho nazývá Patočka, je sférou slasti a strasti, které 

plynou z lidské připoutanosti k tělu a potřebám s tělem více či méně přímo spojeným. 

Zaměstnán světskými starostmi a smyslovými požitky, propadá člověk světu zdání, vzdaluje 

se pravdě a všemu, co je pravé, ryzí a dobré. Nebezpečí, že propadnou klamu a zmatku 

vládnoucím na planetě, na níž přistáli, číhá také na kosmonauty z Patočkova podobenství. 

                                                           
120  Češi I., s. 427. 
121  O lidskou identitu, např. s. 69. 
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Pro Milana Šimečku je normalizující systém systémem hrozby, který využívá 

lidského strachu. Šimečka konstatuje, že v samém jádru jde o strach z vlastní 

nemohoucnosti a bezbrannosti tváří v tvář organizované státní moci. O bezmoci mluví také 

Václav Havel a oba autoři se dále shodují, že tato hrozba již (v sedmdesátých letech 

dvacátého století) není přímým ohrožením života, nýbrž neustálým ohrožováním jeho 

kvality s takřka nekonečnými možnostmi jejího snižování. "Svět zdání" Šimečky st. 

nespočívá v tom, že by většina lidí nepoznávala lež od pravdy, že by většina lidí nevěděla, 

jak se věci doopravdy mají a čím jsou zastírány; problémem je strach vystoupit, 

pojmenovat věci pravými jmény a jednat na základě "skutečné skutečnosti". Pocit ohrožení 

je sdílený - takřka infekční, a je ve společnosti systematicky udržován a utužován: za 

vyslovení pravdy hrozí vždy trest. Státní moc pracuje na umrtvování myšlení a vlastní 

iniciativy. Jelikož lidé jsou si možných důsledků svých pravdivých slov a činů dobře 

vědomi, sami se na umrtvování svého myšlení a vlastní iniciativy podílejí prostřednictvím 

autocenzury. To vše pak vede k rezignaci, k politické apatii a obecnému podvolení se. 

Na narkotických účincích systému se Šimečka st. opět shodne s Václavem Havlem. Ten 

v Dopise Gustávu Husákovi píše o paralyzujícím působení tzv. "entropického režimu" na 

soudobou společnost. Moc bezmocných přibližuje známý post-totalitní systém skrze jeho 

důmyslné zacházení s přirozenými lidskými tendencemi, jakými jsou strach a lenost či pohodlnost. 

Post-totalitní systém, ruku v ruce s těmito vítanými oslabeními lidské imunity, vede člověka 

k apatii, rezignaci a přizpůsobení, jež představují kýžený stav mysli občana post-totalitního 

Československa. Post-totalitní systém má však v rukávu další trumf. Jedním z klíčových rozdílů 

mezi "klasickou" diktaturou a post-totalitním systémem jsou konzumní hodnoty panující ve 

druhém ze jmenovaných systémů. I s těmi dokáže post-totalitní systém obratně nakládat. V rámci 

svých možností nabízí poslušným, participujícím odměnu - kariérní postup, různé výhody, klid 

a bezpečí - ochranná křídla systému před jeho vlastními ostrými drápy. 

"Či nesouvisí snad tak obsáhlá adaptace 'na život ve lži' a tak snadné rozšíření 

společenské 'samo-totality' s obecnou nechutí konzumního člověka obětovat něco ze svých 

materiálních jistot své vlastní duchovní a mravní integritě?" 122
 

                                                           
122  O lidskou identitu, s. 71. 
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2.1.2 Úsilí o autentický život 

 

Druhou, základní možností volby způsobu života v "dvojsvětí", je volba "vyššího", 

mravnějšího, autentického způsobu života - tedy vlastně axiologicky první možností volby. 

Možnost volby mají všichni bez rozdílu. Rozhodnutí pro tuto možnost a její uskutečnění 

přináší s sebou nepohodlí, riziko, často dokonce hrozbu. Žádá si úsilí, vytrvalost a odříkání – 

z toho důvodu, že naším běžným prostředím a stavem, prostředím a volbou většinovou, tím 

"normálním" čili jakousi normou, je právě svět a stav "nižší", neautentický. Volba vyššího 

způsobu života implikuje potíže, nicméně sama není primárně konfliktní, původní ambicí této 

volby není konfrontace. Autenticita znamená poctivost k sobě a ke světu, resp. neustálé úsilí 

o poctivé bytí ve světě. Poctivost je nárokem, ohledem "pravdivostním" a současně mravním. 

Nejde o jednorázovou událost, jedná se o kontinuální snahu a zápas, jak vnitřní, tak vnější. 

Vnitřním zápasem mám na mysli střet s vlastní sebestředností a sobectvím a z nich plynoucí 

pohodlností, leností a lhostejností, střet se strachem a protitah konzumně a materialisticky 

založeného vyhodnocování okolností. Být autenticky neznamená libovůli ve smyslu "dělám si, 

co chci, bez ohledu na..".123 U všech autorů představuje tato volba rozvažování mezi vlastním 

pohodlím a zabezpečením, soukromými zájmy a potřebami (život ve lži, "péče o tělo") na 

straně jedné a obecným zájmem, snahou o dobro pro širší společenství, ohledem a zájmem 

o ostatní (život v pravdě, péče o duši a péče o obec, cesta pravdy) na straně druhé. Každá 

politická aktivita má ne-politické kořeny - a to nejen v podmínkách normalizovaného 

Československa sedmdesátých let, ale také v Platónově polis124.  

"...nejvlastnějším zázemím a východiskem pohybů a hnutí, která postupně nabývají 

politický význam, nebývají v post-totalitním systému události bezprostředně politické nebo 

konfrontace různých zřetelně politických sil a konceptů, ale že tyto pohyby většinou 

                                                           
123  Podobně mluví o individulismu "současné kultury autenticity" Charles Taylor. Ten považuje autenticitu 

za zdroj pochopení, za základ úcty k ostatním individuím. Chápeme a respektujeme, že i druzí mají své 

"já chci, já potřebuji, já jsem". Nicméně rozdíl mezi pojetím jeho a  pojetím našich  autorů spočívá v tom, 

že navzdory všemu Taylor autenticitu spojuje velmi úzce s indiviualismem, osobními zájmy a péčí "o to 

své" a s vlastní význačností. Viz a srovnej s Taylor, Charles, The Ethics of Authenticity. 
124  Proto je potřeba v celé práci slyšet za každou "politikou" a "politickým" polis - obec a obecnost. 
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vznikají někde docela jinde: v daleko širší oblasti 'před-politické', kde se konfrontuje 'život 

ve lži' s 'životem v pravdě', tj. nároky post-totalitního systému se skutečnými intencemi 

života."125  

  U Platóna se rozhodování mezi způsoby bytí, mezi "světy" odehrává jako filosofování. 

Filosofický postoj je chápán jako obrat - odvrat od smyslových požitků a potřeb vážících 

se k naší tělesnosti k naší "duševnosti", zjednodušeně řečeno od smyslů k myšlení, 

k rozumu, který jediný je schopen dovést nás k pravému poznání, k moudrosti a pravdě - 

tedy vyvést nás z omylu a klamu. Platónsko-sókratovská filosofie má být obratem ke smrti, 

a to právě ve smyslu zanechání, odbourání připoutanosti k tělu, na jejíž místo pak může 

nastoupit láska k moudrosti, touha po moudrosti - péče o duši. Filosofování děje se jako 

tzv. tázající myšlení, vnitřní rozhovor či rozhovor s druhým. 

V uvedených chartistických textech Patočkových vystupuje v podobné roli 

descartovský zdravý rozum, vlastní kosmonautům, kteří zavítali na planetu zmítanou 

bojem o moc. V souvislosti s kosmonauty vyslovuje Patočka naději, že se budou nadále 

starat o svůj život, což je nezadatelná a neodejmutelná odpovědnost a závazek každého 

z nás. Ta obnáší  

"...boj proti ulehčování, proti pohodlí, nivelizaci, neupřímnosti k sobě i druhým, proti 

vemlouvání se do nepravdy a konfuze."126 

Text věnovaný lidskoprávnímu založení Charty, objevuje morálku jako "to vyšší", co 

teprve určuje lidskost a co je nadřazeno politice i zákonům, právě v podobě lidských práv. 

Klíčovým je jejich živé uznávání, živá úcta k nim a přijímání jejich suverenity. Živé 

uznávání svrchovanosti lidských práv a jednání na jeho základě představuje rovněž 

protitah proti přirozeně sebestřednému lidskému postoji. Toto přesvědčení a uznávání však 

rovněž potřebuje péči, potřebuje být kultivováno. 

Společenství strachu odkazuje na své překročení, na vystoupení z takového 

společenství - tedy na statečnost. Cesta pravdy vyžaduje statečnost. Ostatně statečnost 

                                                           
125  O lidskou identitu, s. 81. 
126  Češi I., s. 427. 
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představuje také jednu z platónských ctností, formativní pro stav strážců; v podobě obratu ke 

smrti a neustálého ohledu na ni je pak nedílnou součástí péče o duši. Šimečkova statečnost 

nicméně není heideggerovskou existenciální odvahou, jelikož i strach, o němž Šimečka 

pojednává, má společensko-politické základy. Statečnost, která představuje překonávání 

strachu z bezmoci a bezbrannosti vůči institucím politické moci, má také právě společensko-

politický charakter. Cesta pravdy je v první řadě konfrontací se svým vlastním strachem, 

důvěrné obeznámení se s ním. Práce na sobě směrem ke statečnosti vyžaduje klid, ticho 

a samotu. Spočívá v rozvažování o skutečných hodnotách. Statečnost projevená, statečnost 

činná nastupuje po tomto rozhodnutí jako cesta pravdy nikoli v tom smyslu, že by 

potřebovala pravdu hledat či ověřovat, nýbrž v otevřeném poukázání na pravdu resp. lež, 

která je obecně známá, strachem však je tato její známost tlumena. Cesta pravdy je cestou 

statečnosti a rozvahy. Statečnost i rozvažování však mají společný kořen a tím je potřeba 

zachovat si vlastní důstojnost. Cesta pravdy počíná lidskou důstojností, snaha o její uchování 

je současně naší pohonnou látkou na této cestě. Prvním popudem ke statečnosti je tedy lidská 

důstojnost. Každá cesta pravdy je projevem "úsilí o skutečné lidství". 

Život v pravdě patří k notoricky známým Havlovým pojmům. Pokusem o život 

v pravdě je každé vzepření se manipulaci a útlaku. Vzepření se je podobně jako u Patočky 

aktem mravním, v podmínkách post-totalitního systému ho však lze chápat i jako akt 

politický. Vystoupit za svá práva a svobody znamená chopit se zodpovědnosti za vlastní 

život, která nám původně náleží. Havlův a Šimečkův náhled vykazují opět soulad - 

východisko života v pravdě ani cesty pravdy netkví primárně v nějakém odporu vůči..., 

nýbrž v prosté snaze o zachování vlastní důstojnosti, pravdivosti a poctivosti tváří v tvář sobě 

samému. Ve srovnání se Šimečkovou cestou pravdy však Havel nachází kořeny života 

v pravdě hlouběji - na rovině existenciální. Dalšími rovinami jsou pak noetická, mravní 

a politická. Síla života v pravdě uprostřed post-totalitního systému spočívá v tom, že se 

ukrývá za každým životem ve lži a může kdykoli - tedy zcela neočekávaně - vystoupit na 

povrch a odhalit lživost post-totalitní ideologie. Obecnost této potenciality, možnosti být 

autenticky, objevuje se u všech sledovaných autorů: každá lidská duše má, podle Patočkova 

Platóna, onu "božskou" část - myšlení či rozum; lidská práva vztahují se na všechny lidi 

jakožto lidi, a tudíž stojí nad jakoukoli organizací moci a společnosti; kdo cítí strach, může 

zároveň pocítit v sobě odvahu; a kdo žije ve lži, zná pravdu a může ji kdykoli předat slovo. 
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U Havla plyne tato obecnost také z faktu, že pravdivost života má jakési mimovolní základy 

v tzv. intencích života, které stojí přímo proti intencím post-totalitního systému. Intence 

života představují intence předcházející jakýmkoli našim vědomím či podvědomím 

záměrům, jsou vlastní lidskému životu jako takovému. Tyto intence směřují a táhnou 

k mnohosti, barevnosti, k naplňování přirozené svobody, k originalitě, pohybu, zatímco post-

totalitní systém vykazuje se tendencemi právě opačnými, a sice tendencí k umrtvování, 

znehybňování, uniformitě a disciplíně. Život přináší nepravděpodobnost, post-totalita naopak 

to nejpravděpodobnější čili  předvídatelné - a tudíž ovladatelné. 

 

2.1.3  Nutnost promýšlení 

 

Důležitým aspektem zmíněným v rámci předchozího tématu je kontinuita úsilí 

o autenticitu, poctivost a mravnost. Práce na pravdivosti a poctivosti vlastního postoje není 

jednorázovým aktem. Odkazují nás k tomu již samotné pojmy v této souvislosti užité, jako 

práce a péče. Skutečnost, že toto úsilí trvá, má důvody vnitřní a vnější. Tím, čemu říkám 

vnitřní důvody, mám na mysli zvyky - dokonce zlozvyky - našeho "nižšího" života, k nimž 

patří pohodlnost, apatie, ale i strach, sledování svého vlastního užitku a potřeb, bez ohledu 

na důsledky tohoto našeho jednání pro širší okruh lidí, širší společenství, apod. Tyto 

zlozvyky jsou v nás hluboce zakořeněné a neseme je v sobě od nepaměti, jejich počátek 

nelze datovat; jejich krocení vyžaduje tudíž mnoho sil a času. 

"Lidská velikost musí být vždy znovu dobývána v zápase. Vítězí, když přemůže nápor 

sprostoty ve vlastní hrudi."127 

Vnějším důvodem nutnosti usilovat o autentický postoj kontinuálně je jednak tlak 

našeho prostředí, jenž lze také interpretovat jako specifickou přitažlivost našeho prostředí, 

jednak nestálost, pomíjivost tohoto prostředí. Příkladem tlaku či přitažlivosti našeho 

prostředí je hrozba trestu za neposlušnost, za vyjádření nesouhlasu v post-totalitním systému, 

                                                           
127  Jünger, Ernst. 1994. Chůze lesem. Praha: OIKOYMENH, s. 37-8. 
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nebo výhody plynoucí z aktivní spolupráce s režimem. Další vnější příčinou je nestálost: čas 

plyne, věci se mění, mění se kontext a tak významy. Abychom mohli v proměnlivém 

kontextu a významech být autenticky, potřebujeme si být těchto proměn vědomi. 

U Patočkova Platóna se filosof - ten, kdo pečuje o duši - potýká s běžnými 

tendencemi plynoucími z naší tělesnosti, například touhou nebo nekonečným růstem 

potřeb. Tyto tendence působí naše upadání, propad smyslovému světu, světu konfuze. 

Upadání dále znamená, že vláda naší duše není v rukou toho, komu po správnosti náleží - 

není v rukou rozumu, myšlení. Panuje žádostivost, která má jakožto nižší funkce podléhat 

rozumu. Pokud rozum řídí a spravuje zbývající duševní funkce (žádostivost a srdnatost), 

které pod jeho moudrým vedením naplňují svou bytnost, svůj smysl, to, k čemu jsou 

(určeny), pak duši vládne harmonie a my jsme "moudře", "dobře", "pravdivě" a "plně". 

Dokud je duše v těle, dokud jsme živi, budou se tyto tendence přirozeně objevovat, 

budeme se s nimi zas a znovu utkávat na své cestě k moudrosti, zas a znovu měřit síly mezi 

tendencí k upadání do světa smyslového, světa konfuze a tendencí naší duše k pravdě, bytí 

a dobru, tendencí k výstupu naší duše k těmto původním nejvyšším kvalitám. Pro filosofa 

je jediným závazkem pravda, proto musí být vždy otevřen problematizaci, zpochybnění 

"závěrů", k nimž dospěl. Otevřenost, založená v lásce k moudrosti, lásce k pravdě, ruší 

touhu pravdu mít, trvání na svém - sebestřednost v dialogu tázajícího myšlení, která nás 

často nutí bojovat za svůj názor na věc, třebaže jsme ho již prohlédli jako mylný.  

Odmítnutí starých struktur, včetně těch názorových či myšlenkových, je základním 

příznakem mládí, jak Patočka uvádí v krátkém textu K záležitostem Plastic People of the 

Universe a DG 307. Podobně jako platónský filosof, mají se pak "staří" udržovat v duševní 

čilosti a kondici, mladými duchem, schopnými posuzovat stav věcí a rozeznávat pravé od 

nepravého opakovaným revidováním svých postojů a náhledů.  

"...my starší, zabředlí do svých rutin a do svých perspektiv, již použitých 

a obnošených, máme možnost, ba nutnost revidovat se, přezkušovat se, prostě obnovovat 

se..."128 

                                                           
128  Češi I., s. 427. 
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Svět je v pohybu a v tomto pohybu posouvají se významy. Chce-li člověk jednat 

smysluplně, musí se ve světě a v sobě orientovat, musí sobě a světu rozumět, a tudíž obé 

zas a znovu poznávat.  

I Šimečka se ve Společenství strachu tohoto tématu dotýká. Rozhodnutím ke 

statečnosti končí pro odvážlivce pohodlí a bezpečí, které skýtá poslušnost a participace na 

režimních rituálech a institucích. Máme-li v životě učinit tak zásadní rozhodnutí, 

rozhodnutí v podstatě nevratné, potřebujeme dobrý důvod, potřebujeme si to dobře 

rozmyslet. Musíme důkladně a pečlivě vyhodnotit situaci. Toto vyhodnocování znamená 

rozvažovat, co pro nás má skutečnou hodnotu, patočkovsky řečeno  - pro co "stojí za to 

trpět"129. Vnitřní práce podle Šimečky vyžaduje samotu a ticho. Rozvaha předchází 

rozhodnutí ke statečnosti. 

U Havla se s motivem kontinuální reflexe a přehodnocování postojů a situace 

setkáváme jako s motivem poměrně výrazným v Dopisech Olze. Vnitřní práce či péče se 

zde objevuje jednak v podobě (opět) rozhovoru s tím "vyšším"130 v sobě, jednak jako 

dialog s vnějším světem, revize a korekce postojů a názorů prostřednictvím informací 

o aktuálním dění a stavu, získaných od důvěryhodných osob, od lidí blízkých, lidí, na 

jejichž vědomost člověk spoléhá. Havel zakouší a současně reflektuje onu proměnlivost 

světa a významů v něm a zároveň nestálost sebe sama, svých naladění a vnitřních sil. 

"S tím souvisí, že všechno vždycky musím zvažovat znova, původně autenticky, od 

začátku, tj. v nezprostředkovaném dialogu s tímto svým bohem, a že nic si nemohu 

usnadňovat odkazem na nějakou uctívanou materiálnější autoritu, byť to bylo i samo 

Písmo svaté." 131  

"...ať se totiž člověk rozhodne jakkoliv (a to rozhodnutí koneckonců nalézá v sobě 

a ne v těch či oněch vnějších atmosférách), přeci jen by se měl rozhodovat na pozadí aspoň 

                                                           
129

   "...Existují věci, pro které stojí za to trpět..." In Havel, Václav. 1990. O lidskou identitu. Praha: 

Rozmluvy, s. 82.  
130  Havel dává tomuto "vyššímu" různá jména, resp. mluví o tom, že se toto "vyšší" někdy projevuje jako 

svědomí, jindy jako bůh, apod. 
131   Dopisy Olze, s. 90. 
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trochu objektivní znalosti situace, v niž a do níž se rozhoduje; (...) Jinými slovy: situace 

venku se mění, významy věcí se posouvají, já ten vývoj sledovat odtud nemůžu a je správné, 

abych o tom co nejvíc věděl."132  

"Ale je to poučné: vidím teď v praxi, co jsem si dřív uvědomoval jen teoreticky, totiž 

že jedno z nebezpečí, jež tu [ve vězení; JB] člověku hrozí, tkví v tom, že si zafixuje jakousi 

představu situace (...) a prostě nechápe, že by se tato situace mohla vyvíjet nebo měnit."133  

 

2.1.4  Péče o druhé 

 

Ve sledovaných textech objevuje se opakovaně další důležitý motiv, jímž je korelace 

mezi úsilím o autentický život (a s ním spjatým promýšlením) - a něčím, čemu můžeme 

říkat obecný zájem, ohled na druhé či péče o druhé, péče o obec. Tento jev zdá se být 

jakýmsi vnějším "prodloužením" vnitřní práce k vlastní autenticitě a poctivosti, jejím 

spontánním či přirozeným důsledkem, její součástí. Lze namítat, že péče o nám blízké je 

spíše "prodloužením" našeho sebestředného postoje, prací orientovanou v jádru spíše 

k našemu osobnímu prospěchu a jeho maximalizaci. Ani u jednoho z autorů však není 

tento zájem, tato péče omezena na bezprostřední a blízké okolí, nýbrž na obec, na 

nespecifikované druhé či člověka jako takového. Východiskem péče o druhé je vždy 

nějaký princip - péče o druhé je "věcí principu", a jedná se vlastně o tentýž princip, který 

vede péči o "duši", vlastní sebevzdělávací práci, úsilí o autenticitu. Princip, který lze najít 

jak v jádru péče o druhé, tak v jádru péče o duši, lze souhrnně označit jako odpovědnost.  

Patočka o platónské nauce prohlašuje jednoznačně: 

"Největší službou obci je péče o duši."134 

Původem veškeré ctnosti, s níž se v obci potkáváme, jsou jednotlivci - tedy ti, kdo ctnost 

pěstují v sobě, filosofové "po sókratovsku". Ctnostné jednání a myšlení zaměřené výhradně na 

                                                           
132   Tamtéž, s. 94.  
133  Tamtéž, s. 95. 
134  POD II., s. 50. 
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odhalování pravdy se vzájemně podporují. Ctnost objevujeme a rozvíjíme prostřednictvím 

filosofování, prostřednictvím péče o duši, a naopak - každý ctnostný akt je upamatováním se 

na pravdu, a tak sám moudrostí. Obdobný poměr platí mezi lidskou duší a obcí. Napětí mezi 

jednotlivými funkcemi v obci (nomothétové, strážcové, "producenti") a především způsob, 

jakým jsou tyto funkce uváděny v harmonii, chápe Patočkův Platón jako projekci výchovného 

filmu, určeného lidské duši. Jednotlivé funkce v obci jsou analogické základním duševním 

funkcím (myšlení, srdnatost, žádostivost), na úrovni obce se však tyto funkce a jejich vztahy 

promítají ve větším formátu a potažmo vyšším rozlišení. Obec tak slouží lidské duši jako 

projekce na plátno, na němž se stávají zřejmými funkce naší duše a jejich vzájemné vztahy. 

Obec, především způsob, jakým jsou síly či funkce v ní udržovány v rovnováze k jejímu 

nejvyššímu prospěchu, platí za  videoinstruktáž k péči o duši.  

Chartistické texty přinášejí téma péče o vlastní život jako nezadatelné individuální 

odpovědnosti. Odpovědnost za způsob, jakým svůj život vedeme, přetrvává bez ohledu na 

to, zda je naše poctivost a mravnost odměňována, zda je pro druhé patrna či zda je dokonce 

trestána. Tento Patočkův pohled evokuje obraz Platónova dokonale spravedlivého člověka 

a podobenství o Gýgově prstenu neviditelnosti: dokonale spravedlivý člověk i ve chvíli, 

kdy ho nikdo nevidí, koná stejně poctivě a spravedlivě, jako jsa viděn. Morálka totiž není 

"k ruce", není nám k dispozici, neslouží osobním zájmům. Představuje vnitřní závazek vůči 

společenství - vždy vzhledem k obecnému, k obci (včetně obce zvané lidstvo). Člověk 

žijící tento závazek slouží ostatním za vzor. 

"Neboť jediná skutečná pomoc a péče o druhého je předstoupit a provést to, co 

musím, ať je to ve skrytu či vnějšně, ať o tom kdo ví či ne, sobě probuzenému svědomí snad 

nechat probouzet i svědomí jiných."135  

V druhém chartistickém textu přistupuje k výše zmíněnému motiv svrchovanosti 

morálky, resp. lidskosti - a to konkrétně v podobě lidských práv. Sebekultivace, úsilí o 

autenticitu je orientováno úkolem udržovat v sobě při životě přesvědčení o svrchovanosti 

morálky, o svrchovanosti lidských práv. Postavit se bezpráví páchanému na nás samotných 

pak znamená - je-li v nás ono přesvědčení živé - zakročit proti bezpráví jako takovému, 

                                                           
135  Tamtéž, s. 427 
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vystoupit ve jménu lidskosti, a tudíž vystoupit na obranu práva všech lidí. V tom smyslu je 

péče o "duši" totožná s péčí o obec - zde právě obec lidskou. Podobně Havel v Moci 

bezmocných vysvětluje původ disidentských hnutí: 

"...je to princip rovnoprávnosti, založený na nedělitelnosti lidských práv a svobod, 

z něhož "disidentská hnutí" vyrůstají."136 

 Tak lze chápat také Šimečkovo úsilí o skutečné lidství. Šimečka však představuje 

svůj zájem o druhé odlišným a velmi konkrétním způsobem. Mravní příklad a účinky 

mravní výzvy, které předkládají disidentská hnutí, vyvolávají z pohledu zájmů společenství 

strachu pochybnost. Ekonomický a sociální zájem přeci u většiny převládá nad zájmem 

o nějakou pravdu. Je to snad důvod k tomu, aby se činnost disidentských hnutí omezila na 

tato hnutí a vzdala se ambice na celospolečenský dosah především? Nikoliv, v tomto 

společenství také totiž 

"žijí ti, kteří neprojdou existenciální revolucí, protože mají prostě jiné starosti. 

Přitom to vůbec neznamená, že by nepociťovali lidskou nedůstojnost svého postavení." 137 

Společenství strachu pociťuje palčivěji jiné problémy, například ekonomickou 

průměrnost a technologickou zaostalost země, méněcennost ve srovnání s jinými národy, 

apod. Na takto posunutém poli úvah je kompromis v pojetí statečnosti zcela pochopitelný 

a přijatelný. Zde může vystoupit do popředí prostá poctivá práce, kterou lze v tomto 

kontextu chápat jako vzpouru - na pozadí obecného šlendriánu. Jde o jiný typ či rozměr 

zápasu se strachem, díky němuž ale objevujeme mnohem více tzv. "tichých spojenců" 

pravdy, než se nám kdy vejde do úzkého hledáčku kritéria existenciální revoluce. Ti, kteří 

náleží do tohoto tichého spojenectví, jsou si pravdy dobře vědomi a od otevřené 

konfrontace lži s pravdou je dělí pouze strach. Šimečka má za to, že právě disidenti, jež 

důvěrně znají bolestivost konfrontace, mají mít pro tento strach nejvyšší pochopení.  

Péče o druhé, jak ji v případě disentu vysvětluje Václav Havel, je přirozeným 

důsledkem mravního postoje disidentů. Mravní postoj plyne z vědomí "nedělitelnosti 

                                                           
136  O lidskou identitu, s. 95. 
137  Společenství strachu, s. 20. 
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lidských práv a svobod"138, jež jsou základem rovnosti všech lidí. Vědomí nedělitelnosti 

lidských práv a svobod, předpoklad rovnosti všech lidí v právech a svobodách je 

východiskem tzv."principu legality". Disidentské hnutí není, nechce a nemá být exkluzivní 

skupinou - právě naopak: 

"...vždyť tento postoj přece stojí a padá se zájmem o druhé, o to, čím trpí společnost 

jako celek, tedy všichni ti 'ostatní', kteří se neozývají."139 

Prvním úkolem a vůdčím motivem úsilí disidentů je podporovat nezávislý život 

společnosti jakožto projev původních intencí života, jež jsou vlastní, pokud ne všemu 

živému, pak tedy určitě všem lidem. Jelikož proti intencím života stojí intence post-

totalitního systému, disidenti či univerzálněji vzato všichni, kdo žijí v pravdě, brání tento 

princip života, brání život a jeho intence, jeho svobodný projev. 

Příkladem takové obrany je Charta 77, ke které se sjednotila dosud rozdělená 

disidentská hnutí. Charta je projevem společného vědomí o nedělitelnosti svobody, aktem, 

na tomto vědomí se zakládajícím. 

"V tento moment si ony dosud izolované skupiny a iniciativy uvědomily, že tímto útokem 

proti hudebníkům byly napadeny všechny, že bylo napadeno to nejdůležitější - pokus o 

pravdivý projev, o pravdivý život, a že se proto musí těchto mladých hudebníků zastat."140
 

 

2.1.5  Odpovědnost v základu práce na sobě i pro druhé 

 

  "Patočka říkával, že na odpovědnosti je nejzajímavější to, že ji s sebou nosíme 

všude."141 

                                                           
138  O lidskou identitu, s. 95. 
139  Tamtéž, s. 94. 
140  O lidskou identitu, s. 52. 
141  Tamtéž, s. 116. 
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Všichni autoři spojují autentický postoj s odpovědností, dokonce jsou tyto pojmy často 

zaměnitelné. Tatáž odpovědnost váže člověka k péči o druhé. Odpovědnost je jakýmsi 

společným motorem, pohonem obou péčí. Závaznost představuje pouto vnitřní, toto pouto 

však vzniká a existuje (nabývá smysluplnosti) v rámci širšího společenství a tak i vůči němu. 

Vnitřní odpovědnost je závazkem pravdě, závazkem sobě ve smyslu zachovávání vlastní 

důstojnosti, poctivostí a mravností; vnější závazek plyne či je součástí vnitřního a znamená 

"prodloužení" poctivosti a mravnosti do světa, je zodpovědností za svět, resp. za sebe jakožto 

činitele ve světě. Autoři se vesměs shodnou také na tom, že jakousi "přirozenou" tendencí 

moderního člověka je zbavování či zříkání se odpovědnosti za svůj život ve prospěch techniky 

a technických řešení či ve prospěch struktur politické moci a systémových zabezpečení. 

U Patočkova Platóna nalézáme již několikrát zmiňovanou odpovědnost filosofa 

pravdě, odpovědnost výlučnou, platnou jak pro myšlení, tak pro jednání - což je aktivní 

projev moudrosti, pravdy vůči druhým. Tento závazek paradoxně snímá z filosofa břímě 

sebestředného postoje a uvolňuje ho k otevřenosti kritice a prozkoumávání "závěrů", 

k nimž skrze tázající myšlení dospěl. I kosmonauti z Plastic People a DG 307 nesou 

odpovědnost za způsob, jakým svůj život vedou, za jeho mravnost, poctivost.  

"Jejich síla i jejich slabost je jedině v nich."142 

To platí pro nás všechny. Neseme stejnou odpovědnost, ať chceme či ne. Je to 

odpovědnost za naše neustávající, neodložitelné a nepřenositelné rozhodování mezi 

autenticitou, poctivostí, mravností a jejich opaky.  

Havel v Moci bezmocných rozvíjí zajímavou myšlenku: každý občan post-totalitního 

systému, který nevystupuje proti útlaku a manipulaci, resp. který participuje na jeho rituálech 

a chodu obecně, je jednak utlačovatelem, jednak utlačovaným. Mezi nejvyššími kádry 

a řadovým občanem existuje sice rozdíl v míře odpovědnosti a míře "obětivosti", nicméně 

odpovědnost za poměry nesou všichni. Dále je Havlovo pojetí odpovědnosti v rámci textu 

Moc bezmocných v podstatě totožné s pojetím Patočkovým i Šimečkovým - neseme 

odpovědnost za volbu života - života v pravdě nebo života ve lži, jejichž volba se děje 

                                                           
142  Češi I., s. 427. 
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v každém našem setkání s druhým. Každé vystoupení proti manipulaci a útlaku, každý pokus 

o život v pravdě je návratem k individuální odpovědnosti za sebe a svět, v němž člověk žije. 

Promýšlení a zpřesňování artikulace života v pravdě pak znamená prohlubování 

odpovědnosti. Téma odpovědnosti se hlasitě ozývá ve filosofujících částech Dopisů Olze. 

Podle Havla představuje odpovědnost klíčový moment lidskosti, "kořen lidské identity", 

tvoří základ svobody lidské a tak jest právě tím, co dělá člověka člověkem - lidskou bytností. 

  "Jinými slovy: jako schopnost nebo odhodlání nebo nazřená povinnost člověka za všech 

okolností, jednou provždy a totálně za sebe ručit (tedy jako jediná pravá tvůrkyně svobody) 

je lidská odpovědnost přesně tím, čím teprve se člověk vymezuje vzhledem k univerzu jako 

člověk, tedy onen zázrak bytí, kterým je..."143 

V Dopisech Olze vyvstává odpovědnost jako kostra autentického lidského bytí (ve 

světě), úzce spojena s vírou ve smysl celého toho "zázraku bytí", smysluplnost doslova 

všeho - jelikož naplňuje smyslem celý náš "relativní svět", a jako taková ho přesahuje. 

"I když na sebe může víra brát podobu různých konkrétních lidských nálad, stavů, 

lásek či mnoha jiných psychologických vlastností a projevů, přesto - podobně jako 

odpovědnost, s níž úzce souvisí - svým neustálým 'vzpínáním se' ke 'smyslu vůbec' tuto sféru 

výrazně překračuje, orientujíc člověka k něčemu, co je za věcmi a v nich; k jejich 

'absolutnímu horizontu'..." 144 

 

 

2.2 ANALÝZA ROZHOVOR Ů 

 

Následující analýza opírá se předně o výše vymezená kritéria podle teoretické části. Jsou 

vytčená témata u jiných disidentů dohledatelná, jsou tematizována? Jak pojímají tato témata 

oni? Jsou jejich pojetí podobná koncepci Patočkově, Šimečky st. či Havlově nebo nikoliv? 

                                                           
143  Dopisy Olze, s. 135. 
144   Tamtéž, s. 141. 
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V čem se liší? V závěru analýzy každého rozhovoru pokusíme se pak zachytit témata, která se 

jeví jako důležitá, a na které jsme v teoretické části nenarazili či narazili pouze okrajově. 

Výzkumnou otázkou hloubkových rozhovorů bylo: "co pro vás znamenalo být 

občanem v minulém režimu a co pro vás znamená být občanem dnes?" Rozhovory byly 

provedeny se třemi bývalými disidenty. (Rozhovory tvoří přílohu práce). Podmínkou  

výběru bylo jednak, aby všichni tři disidenti byli i v současné době společensky nebo 

politicky aktivní, jednak, aby každý z nich reprezentoval jiný proud disidentského hnutí. 

Zdeněk Bárta zastupuje "náboženské křídlo" disentu, Martin Šimečka pravicově, Petr Uhl 

levicově orientované "křídlo". Je potřeba mít na paměti, že reprezentace je zde pouze 

symbolická. Tři rozhovory rozhodně nepostačují k tomu, abychom mohli mluvit o jakémsi 

reprezentativním vzorku. Interpretace tehdejší situace se mohla a může lišit od člověka 

k člověku, od disidenta k disidentovi; rovněž proudů v disentu lze rozlišovat více než tři 

anebo je rozdělovat zcela jiným způsobem než činíme zde. Tři různé proudy jsou 

především snahou o vyváženost pohledu. Cílem rozhovorů bylo především poznat a lépe 

porozumět pohledu dotazovaných bývalých disidentů na občanství, na jeho význam 

a "obsahovou náplň". Na to, co nám bylo k porozumění skrze rozhovory zpřístupněno, 

jsme aplikovali kritéria vypracovaná na základě teoretické části práce a sledovali jsme, zda 

se motivy určené jako klíčová témata opakují a nakolik jsou si interpretace podobné či se 

různí. Je rovněž potřeba držet v povědomí, že zatímco teoretická část byla interpretací 

"tady a teď", tzn. mluvila o občanství v podmínkách tehdejšího Československa z jeho 

reality, z jeho středu, rozhovory jsou "vzpomínkou" na tuto dobu a tehdejší významy, 

dnešní interpretací tehdejší skutečnosti. 

Zopakujme závěrem pět témat, která budou sloužit za optiku analýzy rozhovorů: 

1. dva "světy", dva způsoby života; 2. úsilí o autentický život; 3. nutnost promýšlení; 4. 

péče o druhé; 5. odpovědnost. Témata budou v analýze každého rozhovoru sledována 

v souvislém textu, jelikož jsou navzájem úzce provázána; rozdělení textu by znamenalo 

ztrátu patrnosti této provázanosti. Z podobných důvodů nebude striktně dodržováno pořadí, 

v jakém jsme témata představili, jelikož v některých p5ípadech jedno z témat vyžaduje 

provázat s jiným než předchozím či následujícím. Abychom však zároveň zpřehlednili, 

kterému z klíčových témat se v textu právě věnujeme, bude vždy toto téma tučně 
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vyznačeno i s číselným označením pořadí, jakému se mu dostalo v základním vymezení 

pěti témat - tedy například: úsilí o autenticitu (2), promýšlení (3), apod. Téma bude tímto 

způsobem vyznačeno vždy na začátku úseku textu, který je mu věnován. Někdy budou 

témata vyznačována opakovaně a občas se budou prolínat - a to především v případě úsilí 

o autenticitu (2) a promýšlení (3), jelikož promýšlení je součástí tohoto úsilí. Kromě 

základních sledovaných kategorií budou v každé analýze tučně vyznačena také specifika, 

novinky, které ten který rozhovor případně přinese. 

 

2.2.1 My a oni 

(Zdeněk Bárta) 

 

U Zdeňka Bárty se setkáme s určitou podobou všech sledovaných témat. 

Rozdělení světa a života na dvě sféry (1) ozvalo se poprvé v dětství 

prostřednictvím objevu, že něco se smí říkat pouze doma. Jako svět, kde se může mluvit 

otevřeně, vystupuje zde kruh nejužší rodiny. Toto rozdělení můžeme fixovat jako 

"soukromé" a "veřejné". 

"...vzpomínám si, jak mě jednou přivlekl soused za ucho domů a hrozně rozčileně křičel na 

ty rodiče, ať si dají pozor, že říkám strašné věci a že by celá rodina mohlá být zavřená. A mně 

bylo vysvětleno, že sice soused je blázen ustrašenej, nicméně ať takovýdle věci že skutečně, který 

doma říkám - ať co doma slyším, ať je neříkám, ty věci, jako ani ve škole, ani kamarádům, že by 

z toho mohl být průser."145 

Druhá sféra, sféra veřejná, je opět úzce spojena s fenoménem strachu, jak je tomu 

v Šimečkově eseji Společenství strachu. Je to sféra, kde si člověk musí dávat pozor na to, 

co říká, kde se nesmí říkat všechno, co se smí říkat doma, tedy ve sféře soukromé, jinak 

"by z toho mohl být průser". Veřejné sféře se právě z toho důvodu dostává také označení 
                                                           

145  Příloha 1, s. 1. 
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"nenormální společnost".146 V protikladu k nenormální společnosti objevuje se pak 

označení sebe sama jako "normálního občana"147 a tato normálnost pak platí také za 

přívlastek přátel Zdeňka Bárty. Dalším smysluplným zachycením protikladnosti dvou 

"světů" a způsobů existence, vztahujícímu se již k období studentských let, je "my" a "oni". 

Stojí za povšimnutí, že s "my" se pojí důstojnost, základní motiv šimečkovské cesty 

pravdy a částečně také havlovského života v pravdě.  

"...ten pocit, v kterém jsme se možná živili, já a mí přátelé, byl ten, že my jsme 

důstojnějšími občany toho státu než ti, kteří jakoby podléhají té současné...to my jsme byli 

ti občané a tamto byli ty ovce, jako jo? Dnes bych to odmítl, todleto."148 

Podle Bárty však toto vědomí nebylo vlastní pouze skupině "my". Rovněž "oni" si 

této skutečnosti byli vědomi. "Oni" jsou reprezentováni například příslušníky Státní 

bezpečnosti.  

"A upřímně řečeno u výslechu na Státní bezpečnosti v těch osmdesátých letech 

potom, začátkem devadesátých let149 to úplně čišelo z těch rozhovorů při těch výsleších, že 

oni to moc dobře věděli, ti estébáci, samozřejmě, na čí straně je pravda..."150 

Dvě sféry, resp. dva způsoby života objevují se také v podobě "naší pokřivené 

společnosti", naproti níž stojí "ideál demokracie"151. Principem dvojitosti, dvojakosti "světa", 

resp. dvou způsobů života, rozlišovacím kritériem, ať už se jeho pólům dostává jakéhokoli 

jména, je pro Zdeňka Bártu pravda. Mezi "svými" či v rámci soukromé sféry se říká pravda 

a člověk jest pravdivě. Nemusí se přetvařovat, předstírat, že neví, co ví a ví, co neví, dávat si 

pozor na to, co říká či dělá. Prizmatem dvou základních způsobů života, mezi nimiž může 

občan v tomto systému volit, nahlíží Bárta svůj občanský vztah ke státu v té době. 

                                                           
146  Tamtéž. 
147  Příloha 1, s. 4. 
148  Příloha 1, s. 3. 
149  Předpokládám, že se zde pan Bárta spletl anebo mluví o písemných záznamech z výslechů, k nimž se 

v devadesátých letech dostal. 
150  Příloha 1, s. 3. 
151  Příloha 1, s. 1. 
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"No, tam samozřejmě k tomu patřilo uvědomění si, že mám dvě cesty: buď přijmu 

oficielní ideologii alespoň naoko za svou a bude mi dovoleno něco, anebo ji nepřijmu a za 

to se platí, že jo, za to musím potom rezignovat na určité posty."152 

Podobně mluví i v souvislosti s "nenormální společností". Tak, jako u Havla v Moci 

bezmocných, i u Bárty hraje roli "hlavního lháře" ideologie. Je to také právě ona, kdo 

stanovuje pravidla hry. 

"Sál jsem už z domova to, že žiju v nenormální společnosti, kde se něco smí říkat, 

něco se nesmí, něco se říká jenom po doma, něco je pravda a něco je oficiální ideologie, 

která...kterou sluší... pro záchovu slušného oděvu se teda dodržovat."153 

Dvojsvětí je vymezeno pravdivostí. Pravda má prostor v rámci blízkých osobních 

vztahů - v dětství v rámci nejužší rodiny, ve studentských letech mezi "svými", mezi 

přáteli. Naproti tomu ne-pravdě se dobře daří díky svému pěstiteli - oficiální ideologii, 

která představuje vlastně oficiální ne-pravdu či prostě lež. Pravda v té době byla na straně 

"normálního", "důstojnějšího" občana. Důstojnost a normalita byla určena tím, kterou cestu 

si zvolil: zda přistoupil na pravidla hry, stanovená ideologicky, anebo je odmítl, čímž se 

připravil o výhody "hráče" - například post učitele, jak tomu bylo v případě Zděňka Bárty. 

Cesta odmítnutí ideologické hry znamená zřeknutí se, rezignaci na naplnění některých 

svých osobních zájmů a přání, podobně, jak vypovídají Šimečka a Havel. 

Svůj způsob vnímání vztahu občan-stát ilustruje Zdeněk Bárta obrazem z Knihy 

Zjevení sv. Jana, který je reakcí na podobné podmínky. Římský stát za Diokleciána je 

přirovnáván k "dravé šelmě", která si ty "své" označí. Kdo cejch odmítne, nemůže se plně 

zapojit do běžného života a chodu společnosti - nemůže nakupovat, prodávat, apod. 

Ježíšovi následovníci však, chlácholí je Jan, mají "znamení beránkovo" - což dává věřícím 

naději a má jasnou pozitivní konotaci. Cejchu dravé šelmy náleží záporné znaménko, 
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zatímco znamení beránkovu kladné154. Opět jsou zde svět, resp. společnost a způsob bytí 

axiologicky rozlišeny na dva a hodnoty obou jsou svázány s individuální mravností. 

Ze své současné pozice hodnotí Bárta svůj tehdejší pohled na společenskou 

a politickou situaci jako v mnohém naivní či idealistický. Dnes považuje úsilí o vlastní 

poctivost a svobodu, úsilí o skutečnou demokracii za "neustálý zápas", za "proces", na 

němž je "potřeba pracovat" neustále. Tato práce je prací jak na sobě, tak na - a ve - světě.  

"Dneska jako starý člověk to přehodnocuju a zjišťuju, že to není jakoby cesta od 

nějakých pekelných bran k ráji, ale že to je vlastně neustálý zápas (...) ta kýžená, správná 

demokracie..." 155 

"Já měl pocit, že to je proces, který prostě...pro který je potřeba pracovat, něco dělat, 

a že to někam bude spět." 156 

"V každém režimu, v každý době ten zápas není, jak jsem si vždycky představoval, 

jakoby z bodu 'A' do bodu 'B'- a je to jasná linka, která vede k nějakému Božímu království 

na zemi nebo k nějakýmu ráji - tak to není. Je to neustálý zápas, který připomíná ne 

přímku, ale spíš meandry nějakého potoku..." 157 

Součástí neustálého zápasu - onoho procesu, na nějž je potřeba vynakládat úsilí -,  

jedním z bitevních polí tohoto zápasu je pole svobody. Svoboda není něco, co je nám 

(pouze nebo především) vnějšími okolnostmi umožněno či naopak odepřeno. Základní 

prostor svobody vytváří člověk sám. Tuto tvorbu lze interpretovat jako zápas, který se 

odehrává v člověku v podobě volby či rozvažování mezi prostorem svobody a určitými - 

vnějšími - příležitostmi a možnostmi. V tomto smyslu připomíná volba prvního platónskou 

ctnost ukázněnosti. 
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"Takže vždycky záleží....jako...i uprostřed opravdu těch nejhorších podmínek, si 

myslím, si lze vytvořit prostor...i svobody, za cenu určitýho, zejména za určité věci - těch 

razítek, že jo - ale také okruh přátelství a něčeho..."158 

Neustálý zápas a proces, na němž je potřeba pracovat, jsou podobou úsilí 

o autentický život (2). Součástí zápasu je vytváření prostoru svobody a přehodnocování - 

tedy další z témat naší analýzy - promýšlení. Neustálý zápas představuje zápas o to, co je 

správné. Správnost je tím "naším", co v "jejich" světě naráží na odpor; je rozpoznáváním 

toho, co je "dobré". Správnost je měřítkem a závazkem tomuto měřítku je naděje.  

Na první pohled by se mohlo zdát, že téma odpovědnosti (5) u Bárty zcela chybí. Je 

tomu nicméně tak, že se neobjevuje pod jediným jménem, nýbrž vystupuje pod různými. 

Nejvýraznějším z nich je právě "naděje". Bárta přejímá Havlovo specifické rozumění 

tomu, co naděje v tomto kontextu znamená, upřesňuje ji jako "setrvalou". Opírá se 

o Havlovu výpověď v rozhovoru s Karlem Hvížďalou, vydaným pod názvem Dálkový 

výslech. Podle něj Bárta interpretuje havlovskou naději takto: 

"Naděje není optimismus, naděje není přidání se k něčemu, co má naději na úspěch, 

ale naděje je jaksi setrvat u něčeho jenom proto, protože to je dobré, jenom proto, že to já 

považuju za správné a dělat to, i když to nemá 'naději' na úspěch." 159 160 

Konstatuje, že naděje je klíčovým pojmem neustálého zápasu člověka. 

Odpovědnost zaznívá opět také ve volbě poctivého, autentického života čili ve volbě 

jednoho ze dvou základních možností jak ve světě žít. Volba autenticity probíhá za 
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- bez ohledu na to, jak to dopadne". Havel, Václav. 2011. Rozhovory s Karlem Hvížďalou ("Dálkový 
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současného zřeknutí se mnoha výhod a možností, které systém nabízí, zřeknutí se 

bezprostředního vlastního prospěchu, ve prospěch věrnosti sobě samému. 

"..mám dvě cesty: buď přijmu oficielní ideologii alespoň naoko za svou a bude mi 

dovoleno něco, anebo ji nepřijmu a za to se platí, že jo, za to musím potom rezignovat na 

určité posty." 161 

Tato odpovědnost pojí se s neústupností, s pevností v tom, co je nahlíženo jako správné. 

"Já jsem třeba, bych hrozně rád dělal kantora, bavilo by mě to, myslím si, že mi to 

i docela jde - dodneška, s mladými lidmi se bavit -, ale to jsem věděl, že prostě nejde, že jo. 

Mě nemůžou s mýma názorama... - a nehodlám měnit názory proto, abych mohl učit, takže 

holt třeba to jsem nemohl, jo." 162 

"Ale říkal jsem, to si vzpomínám velmi dobře, bylo úplně jasné mně tehdy, 

a připravoval jsem na to své nejbližší, že to je jenom na chvíli. Že mi to nestrpí s těmi 

názory, které mám a které jsme hodlal z té kazatelny říkat ... Takže jsem se taky nijak 

neomezoval, mluvil jsem to, co jsem chtěl."163 

Odpovědnost ukazuje se být závazkem komplexním, proplétajícím různé úrovně 

lidského života. Proto vyžaduje rozvažování (3), vyžaduje zkoumání a srovnávání 

hodnoty. Právě odpovědnost to je, kdo si žádá promýšlení. 

"Pak tedy přátelé podepsali Chartu, takže bylo samozřejmé, že jsem ji podepsal taky 

hned v břez...no, hned ne, já jsem se o ní dozvěděl v lednu a do března jsem, v březnu, 

protože jsme měli děti, takže jsem to hodně zvažoval, no ale nešlo to nepodepsat."164 

V překvapivém garde objevuje se u Zdeňka Bárty další ze sledovaných témat, a to 

péče o druhé (4). Před rokem osmdesátdevět setkáváme se v jeho tehdejším pohledu na 

občanskou společnost československou s občany "důstojnějšími" a, řekněme, "méně 
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důstojnými", s "občany" a "ovcemi". Zdeněk Bárta nicméně připouští, že "to nebylo 

černobílé". Už Milan Šimečka zmiňuje existenci a význam tzv. tichých spojenců ve 

společenství strachu, nicméně Zdeněk Bárta mluví výhradně právě o jejich péči o druhé, 

o jejich pomoci těm, kdo usilují o autentický a poctivý život. 

"Zajímavý je, a to já rád zdůrazňuju, že v každým režimu, v každé situaci životní, ať 

u národa nebo u nějaký skupiny strašně záleží, jak kvalitní jedinci tam žijou. Protože i v tom 

minulém režimu to nebylo černobílé. Byli lidé, kteří třeba neměli chuť veřejně vystoupit. Ale 

přitom sympatizovali s lidmi, kteří tak učinili a drželi neuvěřitelně palce a pomáhali." 165 

 Bárta ilustruje péči tichých spojenců několika příhodami o přátelském estébákovi, jemuž 

se mezi disidenty přezdívalo "Fous" a jednou příhodou o spiklenecké pošťačce166. Pomoc 

a podpora přicházely rovněž ze strany Bártových farníků - zde byla tedy péče oboustranná. 

Samotný způsob organizace evangelické církve vytvářel dle Bárty svobodnější prostor 

a zároveň jakousi zvýšenou ochranu právě ze strany farnosti. Abstraktněji k péči o druhé 

uvádí Bárta nutnost sdílet společenskou smlouvu, což dále znamená respektovat 

a dodržovat pravidla, které z ní plynou (například zákonné normy), vyzdvihuje 

spravedlnost, a to především  sociální. 

Podívejme se nyní na specifika, které Zdeněk Bárta do tématu vztahu občanství-

autenticita vnáší. Jsou tematizovány občanské ctnosti. V Bártově podání úzce souvisejí 

s demokratickým zřízením, resp. ještě úžeji a původněji s jeho předchůdcem či 

vynálezcem, kalvínským protestantismem. Oba systémy existenci občanských ctností 

předpokládají, lze říci vyžadují ke svému fungování. Zatímco však kalvínský 

protestantismus zahrnuje péči o tyto ctnosti a výchovu k nim, demokracie ve smyslu 

politického systému tuto péči často opomíjí. 

                                                           
165   Příloha 1, s. 6. 
166

   Příloha 1, s. 7. 



 

67 

"...demokracie je systém, který v podstatě vymyslel kalvínský protestantismus, že jo, 

který ovšem předpokládá občanské ctnosti. Předpokládá to, že přinejmenším nadpoloviční 

většina všech občanů bude sdílet tu společenskou smlouvu a bude jednat poctivě teda."167 

Ve spojitosti s nadějí vystupuje do popředí další významný prvek - sdílení, konkrétněji 

pak sdílení společné naděje, jak byla popsána výše. Sdílení probíhá v rodinném kruhu nebo 

kruhu přátel. Přátelé se vzájemně podporují a inspirují ve svém úsilí. Často plní také úlohu 

vzoru, slouží za příklad autentického, poctivého postoje a jednání na tomto postoji založeném, 

což lze v rámci teoretické části vztáhnout k roli, jakou hrál Sókratés pro Athény, šířeji pak 

k úloze, jakou má ve své obec každý, kdo pečuje "po sókratovsku" o duši. 

"...a potom po Chartě jsem měl i to štěstí, že jsem se s ním osobně mohl seznámit 

a spřátelit, s Havlem. Tak to byli lidé, kteří člověka vlastně - který mu pomáhali, táhli. Ale 

ze začátku to byli lidi z církve: Láďa Hejdánek a spousta úžasnejch teda farářů anebo 

duchov - vůbec osobností z evangelický církve."168 

"Pak tedy přátelé podepsali Chartu, takže bylo samozřejmé, že jsem ji podepsal taky..."169 

Vzor a zdroj inspirace však nachází i v již zmiňovaném Karlu Havlíčku Borovském 

či Bibli. Přátelé a vzory slouží jako opora neustálého boje, "setrvalé" práce na sobě 

směrem k poctivosti, spravedlnosti a statečnosti.  

 

2.2.2 Obstát 

(Martin M. Šimečka) 

Zdeněk Bárta přes všechna uvedená protikladná označení dvou "světů" připouští, že 

to nebylo černobílé. Vidění zbavené podobného schematismu se odráží ve výpovědi 
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Martina M. Šimečky. Předně u něj nenajdeme přísné rozdělení světa a způsobů bytí (2), 

s jakými jsme se dosud vesměs setkávali. Rozdělení je mnohem složitější a méně 

jednoznačné -  je zde mnoho úrovní a "divizí". Tím nejzákladnějším a nejčastějším 

rozdělením je "režim", resp. "stát" a "disidenti" (disent jako "svět vnitřní svobody"170) či 

"undergroundová společnost"171. 

"...ja som štát nepovažoval za pojem, to pre mňa proste bol režim. To bolo pre mňa  

kľúčové."172 

"...štát a režim sú jedno."173 

  Režim je považován za "nelegální" či "svinský". I u Šimečky ml., podobně jako u jeho 

otce a u Havla, se s režimem neboli státem pojí lidský strach a nahrává mu lidská 

pohodlnost. Mluví též o dvojím typu motivace ze strany režimu k poslušnosti 

a nevyčnívání svých občanů, negativním a pozitivním. 

"Ten režim sa pokúšal trestať a zároveň niečo ponúkať, dosť často."174 

Různá rozdělení uvnitř společnosti, která se zakládají na různých způsobech života, 

vyvstávají skrze vzájemnou konfliktnost, skrze střet. Teprve tímto střetem se rozdíly objevují, 

nacházíme je v téže chvíli, podobně jako platónské sféry ἰδέα a δόξα. U Šimečky ml. 

vystupuje do popředí vzájemná závislost rozdělení a současně s ní skutečnost, že k rozdělení 

dochází v konfliktu, ve střetu zájmů. Nejvýraznějším rozdělením "světa" jsou "život 

profánní"175 a "život ne-profánní", ztotožnitelný s autentickým životem, vlastním disentu. 

Proč tedy ne dva "světy", dva způsoby bytí, a ostrá hranice mezi nimi? Na straně 

profánního života se setkáváme s mnoha podskupinami, z nichž se ale ani jedna 

s profánním životem zcela nepřekrývá: patří sem "komunisté", "estébáci", ale také "zlo". 
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Šimečkova zkušenost je totiž v mnoha směrech ambivalentní: 

"...môj prvý konflikt so štátom bol proste už keď som mal štrnásť rokov a mal som 

zákaz štúdia na strednej škole v celom Československu.(...) To bol prvý signál toho, že môj 

život bude zrejme teda v znamení toho, že budem s tým režimom nejakým 

spôsobom...v nejakom súboji alebo proste, že budem musieť žiť nejak inak."176 

 O něco později však, když se Šimečka začal věnovat lehké atletice a ukázalo se, že 

je nadaným běžcem, vypadalo to, že stát přehodnocuje svůj postoj k němu. 

"Ja som bol dosť dobrý, ako mladý chalan som bol vlastne už v reprezentačnom 

výbere. Takže to vyzeralo teda tak, že však štát ma vlastne...ma chce mať...štát mi dával 

maratónky, šúšťáky, vybavenie - proste štát sa o mňa dokonce staral!"177 

 Šimečka sám nestál o vydělení ze společnosti. Chtěl být její součástí a podle 

vlastních slov doufal, že se mu rozpor podaří překlenout. Ani stát však neměl jasno, kam 

ho zařadit. Ambivalentní vztah státu k Šimečkovi, jako svému občanovi s určitou rodinnou 

anamnézou, pokračoval i později, kdy opakovaně nebyl přijat na vysokou školu, navzdory 

tomu, že na přijímacích zkouškách dosáhl vynikajících výsledků. Poté musel na vojnu - 

opět však byl nejprve poslán do vojenského sportovního střediska pro profesionální 

sportovce. Definitivou rozdělení se stalo jeho vyhození z klubu po třech měsících. 

Na základě čeho takto stát vůči svému občanovi postupoval? Martin M. Šimečka 

nezmiňuje žádný přestupek, jehož by se býval dopustil, žádnou rebelii či provokaci. Říká 

dokonce, že stál o to zařadit se.  

"...no tak potom som išiel na učilište, tak som to nejako prežil, v princípe som si ešte 

stále odmietal pripustiť, že to bude stále takto. Akože snažil som sa...lebo ten režim vám to 

tak nejak umožňoval, zdanlivo, som si povedal, tak dobre, keď budem na učilišti, budem 

robotník...zmení sa moja takpovediac zlá triedna kategória..."178 
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Bylo již naznačeno, že svou roli sehrál jeho původ. I Zdeněk Bárta zmiňuje rodinu, 

jako jeden z faktorů, nicméně míra, v jaké kořeny ovlivnily život Martina Šimečky, je 

mnohem vyšší. Rozsah vlivu lze přičítat skutečnosti, že jeho otec, Milan Šimečka, byl 

známým disidentem. Martin Šimečka opakovaně uvádí, že se nestal disidentem z vlastní 

vůle. K tomuto způsobu života ho předurčil a postrčil původ a na základě nedůvěry v jeho 

původ sám stát. 

"...ja som sa dostal do sporu so štátom v princípe nie vlastným zapríčinením, ale 

kvôli mojím rodičom, respektíve kvôli môjmu otcovi.."179 

"Ja som sa ním stal preto vlastne, lebo ma k tomu štát donútil."180 

"Ako som povedal, ja som sa stal disidentom takpovediac dedične, takže u mňa je to 

trochu iné. Ja neviem, ako by som sa správal, keby som sa narodil v inej rodine."181 

Relativismus, jakým se myšlení Martina Šimečky vyznačuje, brání mu rozdělovat 

svět na "černé" a "bílé". Odmítal původně vidět "ne-disidentskou" společnost jako jeden 

celek, jako jednu homogenní skupinu. K ostřejšímu dělení ho paradoxně vedla "korektivní 

zkušenost" devadesátých let, kdy se ukázalo, že za systémem stojí lidé. Ani tato zkušenost 

ho však nepřiměla rozlomit svět na dva kusy. 

"...za komunizmu to bol ten režim, kto vás buzeroval. A mohli ste si nahovárať, že 

ľudia sú dobrí. Len ten režim je zlý. Oni sú iba...vždy sa boja nejak, chudáci, proste 

v podstate okrem eštébákov, ktorí boli jasné svine, väčšina ľudí žije tak nejak z ruky do 

huby, snaží sa prežiť... Oni by sa správali slušne, keby ten režim nebol svinský. A potom 

nastala demokracia a videli ste, že - hm, ono to tak nie je, oni tí ľudia sú svine. Mnohí 

teda." 182 
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"Zbytek" společnosti nebyl nahlížen jako zbytek - jako ti, kdo proti či vedle disidentů 

stojí jako ne-disidenti. Šimečka rovněž nepoužívá režimu jako pozadí, na němž jedině lze 

specifika disidenského postoje vymezit. 

Rozhodnutí k autentickému životu bylo vynuceno vnějšími okolnostmi. Šimečkovo 

"disidentství" nemá primárně politické důvody ve smyslu vůle k politické iniciativě a aktivitám, 

podobně jako je tomu u jeho otce, u Havla či Patočky. U něj však dochází k "disidentství" 

z velké části díky vnějšímu tlaku, na jehož základě se disidentem stal jaksi chtě-nechtě. 

"Preto sa trochu líšim od niektorých, ktorí sa k tomu rozhodli dobrovoľne, z nejakej 

vlastnej túžby po slobode - u mňa to bola kombinácia určite aj toho, že som videl, že proste na 

vlastnej koži, ako ten systém je neslobodný. Tak potom už vám nič neostáva, len tú slobodu 

skúsiť na vlastnej koži."183 

Disent tedy pro Šimečku ml. představuje svět vnitřní svobody a touha po svobodě, 

autenticitě a vlastní poctivosti je vedle vnějšího tlaku základním motivem vstupu do tohoto 

světa, resp. vystoupení z příslušnosti k režimu. Tudíž se Šimečka ml. vskutku shoduje na 

ne-politických základech disidentského postoje s ostatními autory. 

"Naozaj celý ten disent bol do veľkej miery vedený túžbou po nejakom autentickom 

živote, slobodnom živote. To bola existenciálna výzva. To nebola politická výzva."184 

Martin Šimečka, objasňujíc disidentský postoj, mluví o "pokusu obstát ve 

společnosti, která vás vyvrhla"185. "Obstát" představuje jeho verzi úsilí o autenticitu (2). 

Ta má několik rovin: 1, rovinu společenskou a politickou, kde obstát znamená "nenechat 

se zkorumpovat režimem"186; 2, rovinu intelektuální ("obstát intelektuálně"); 3, "žít život 

poctivě"187 na úrovni čistě osobní. Rovina společenského obstání představuje míru 

kompromisu, na který jsme či nejsme ochotni přistoupit. Šimečka připouští, že určitý 

kompromis dělal víceméně každý disident. 
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"Kompromis bol už to, že ste zo seba nerobili revolucionára každý deň." 188 

Co je a co není ústupkem, závisí na tom, jak má kdo v sobě nastavené hranice. Nelze tedy 

přesně definovat, objektivně určit, kdo obstává a kdo se poddává. Každý má hranice nastavené 

jinak - další důvod, proč společnost nelze jasně rozdělit. Šimečka kritérium upřesňuje: 

 "Obstáť znamenalo žiť tak, aby ste si vo vlastných mravných kategóriách, ktoré 

považujete za dôležité, aby ste tam nerobili kompromis."189 

Obstát intelektuálně obnáší další z našich sledovaných kategorií, a sice neustálé 

promýšlení (3), prozkoumávání postojů a hodnot, revizi.  

"...ten disent je zradný v tom, že vás - a to bol permanentný problém toho disentu - že 

zdanlivo to vyzerá tak, že vlastne vy ste lepší ako tí ostatní, čo ponúka k takej duševnej 

lenivosti, akože máte pocit, že ste frajer, lebo ste lepší ako sú všetci ostatní, všetci ostatní 

sú svine...hm...človek má sklon nimi pohŕdať, čo je veľmi zlé pokušenie a jednoducho 

intelektuálne obstáť znamenalo permanentne rozkrývať vlastné slabiny, debatovať o nich, 

byť voči sebe kritický, samozrejme veľa študovať, ešte potom podľa talentu pracovať 

a písať, a tak ďalej..."190 

Rozkrývání slabin je zásadním krokem na cestě zdolávání pokušení všeho druhu (touha 

po slávě, oblíbenosti, penězích); podstatou všech je nakonec vždy orientace na vlastní blaho. 

K těmto pokušením řadí se i naše stará známá lenost, především ve formě duševní, 

intelektuální pohodlnosti, hrozící duševním zcepeněním či zakrněním. Podle Šimečky tato 

"duševní lenost" plyne u disentu často z jednoho z pokušení - falešného pocitu nadřazenosti, 

nad "ne-disidenty" - pokušení, o němž mluví i Zdeněk Bárta. Bárta mluví rovněž o neustálém 

zápase a tak lze interpretovat také Šimečkův střet s pokušeními a vlastními slabostmi. Ústřední 

konflikt odehrává se v lidském nitru - ne mezi "našimi" a "vašimi", ne mezi člověkem a 

režimem. 

Třetí dimenze obstání jako poctivý soukromý život - 
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"...znamená...vychovávať deti poctivo, všetko robiť poctivo." 191 

Boj s pokušeními - neustálé prozkoumávání sebe sama a promýšlení svých náhledů 

a hodnot silně evokuje platónsko-sókratovskou filosofía, resp. péči o duši, jak ji známe 

z Patočkových textů a přepisů přednášek. A věru - Šimečka ml. v této souvislosti výslovně 

zmiňuje tento Patočkou zprostředkovaný pojem, o němž se v disentu debatovalo, a jenž 

i podle Šimečky ml. představuje hlavní úkol disidenta, resp. prostě člověka, který chce žít 

zodpovědně, poctivě, mravně. Péče o duši zakládá "obstání" na všech frontech - na 

společenské, intelektuální i osobní rovině. 

"Môžete byť zodpovedný za všetko možné, ale starosť o vašu dušu je úplne 

kľúčová."192 

   

"Išlo o to obstáť v tom režime ako ľudská bytosť a intelektuál." 193 

Autentický životní postoj se opět objevuje společně s nutností - či spíše jako sama 

nutnost pracovat na sobě (2), svém rozvoji a jeho udržování. Není něčím, čeho je v jedné 

chvíli či během určité doby jednou provždy dosaženo. Zkoumání sebe sama, svých mezí, 

svých postojů, vlastní poctivosti - kategorie promýšlení je pro Šimečku ml. prostředkem 

starosti o duši -  lze říci až tepem této starosti - podobně jako je tomu v Patočkově výkladu 

platónské filosofía ve vztahu k péči o duši.  

Jedním z hlavních úkolů kritického promýšlení (3) bylo připravovat se na to, co 

může nastat, promýšlet své konaní a postoje do nejzazších důsledků a společně s tím 

posuzovat a přeměřovat své meze, zda podobné důsledky jsme či nejsme schopni nést 

a tomu pak své jednání přizpůsobit. 

"My sme v tých debatách o tom, kto si môže čo dovoliť - tie boli úplne vážne. A ľudia 

skúmali svoje vlastné hranice." 194 
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"Bola to súčasť tej intelektuálnej práce, by som povedal. Starosti o dušu, lebo 

skúmate, čo vlastne dokážete a čo nie." 195 

"Strach z toho, že vás to...že vy to nevydržíte, bol taký, že človek si vedel predstaviť, 

že keby prišli s ponukou, tak akože...Ja som mal obrovské šťastie, že za mnou, okrem tej 

emigrácie, že za mnou neprišli - obrovské šťastie. Neviem, ako by som reagoval, keby 

prišli..."196 

"Ja som vedel, že v tom väzení by som asi obstál. Aj keď, ktovie, ako dlho. To tiež 

neviete. Rok, dva by som určite vedel, ale či päť? Či desať? To tiež...ste žili neustále s tým, 

že či teda...s touto otázkou. To patrilo k tomu životu, k tej starosti o dušu. Človek si musel 

pripravovať, skúmať aj mieru vlastnej odvahy alebo...schopností."197  

Míra vlastní odvahy ukazuje opět na strach, jímž se detailně zabýval otec Martina 

Šimečky. Syn však mluví nikoli o strachu vzepřít se či vystoupit ze "společenství strachu" 

především, nýbrž o strachu těch, kteří již vystoupili a tím pádem byli "na ráně", o tom, 

čemu jeho otec říká "strach vzpoury"198. Po dlouhé době vynořuje se silný a vysoce 

specifický motiv platónské filosofía, základ platónské péče o duši - motiv přivádění smrti 

do zřejmosti. Připomeňme, že v dialogu Faidón je "filosofie určena jako směřování k smrti 

a přímo vůle k ní"199. U Platóna slouží toto "patření" na smrt k překonání lpění na svém 

těle a tělesném, které je vlastní individuální, tj. vtělené duši. "Vědomí smrti" slouží 

k překonání žádostí spojených s naší tělesností, k překonání našeho soustředění na slast 

(i strast). Platónský filosof se tak uvolňuje k filosofování, jehož závazkem je nikoli vlastní 

věhlas či úspěch, ale výhradně pravda. Šimečka ml. mluví o tom, že člověk musí - chce-li 

"obstát" - domýšlet to, co dělá a říká do důsledků, nekonat impulzivně. Nejzazším 

možným důsledkem jeho životního postoje byla smrt. 
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"Je to naozaj tak dôležitá vec, že sa za ňu...že za ňu...treba aj umrieť? Tá základná 

otázka tkvela vlastne v tom. Ja som si potom vždycky odpovedal dôsledne, že áno."  

"Keď sa povie, že váš život je príliš dôležitý na to, aby ste ho prežili profánne. Ak je 

cenou za neprofánny život predčasná smrť, tak čo sa dá robiť. To vyzerá dnes ako 

nabubrelá úvaha, ale to bola každodenná úvaha, v princípe." 

"Ale vy musíte domyslieť tú situáciu do dôsledku, inak nie ste dosť silná." 200 

"Problém poctivosti je v tom, že musíte naozaj do hĺbky domýšľať všetky riziká vášho 

správania sa." 201 

Pobídkou k překonání strachu, podstatou statečnosti je poctivost, jejíž analýzou Šimečka 

ml. k diskurzu přispívá. I v jeho pojetí tvoří poctivost neoddělitelnou součást úsilí o autentický 

život, zde konkrétně se dějící jako "obstávání" či starost o duši: i Šimečka ml. řadí tedy úsilí 

o vlastní autenticitu ke kategoriím mravním. Poctivost úzce souvisí s dalšími dvěma body naší 

analýzy, které vystoupily do popředí na základě teoretické části práce - a to s odpovědností (5) 

a promýšlením (3). Podle Martina Šimečky existují dvě kategorie poctivosti či "poctivců". 

První kategorie je poctivost takříkajíc "od přírody", u níž není možné se dopátrat, kde se 

v člověku bere, není možné její přítomnost v člověku nijak předvídat a odůvodnit. V této 

souvislosti zmiňuje Modernitu a holokaust Zygmunta Baumana a hledání kořenů hrdinství 

u těch, kdo za druhé světové války pomáhali Židům. Podle Šimečky se doposud nikomu 

nepodařilo určit kritéria, jež by umožnila předvídat, jak se v kritické situaci kdo zachová. První 

druh poctivosti je tato nepostižitelná, nepředvídatelná. Druhou kategorii poctivců tvoří ti, kteří 

ji musí v sobě vydobývat a musí na ní intenzivně pracovat.  

"Sú kategórie hrdinov, ktorí sa rozhodnú vďaka nejakej svojej zázračnej...majú niečo 

v duši, čo nikto nevie, kto z nás to má; a potom je kategória takej tej normálnej poctivosti, 

ktorá je vlastne výsledkom neustáleho súboja a...povedal by som intelektuálnej práce." 202 
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Šimečka se řadí ke druhé kategorii, což odpovídá jeho disidentské historii. Druhý typ 

poctivosti je kategorií intelektuální, do značné míry se překrývající s tématem promýšlení. 

Intelektuální práce na poctivosti uschopňuje člověka rozlišovat zlo a dobro. 

"Považujem poctivosť za intelektuálnu výzvu." 

"Pre mňa je to vyslovene otázka intelektuálneho skúmania, pretože je veľmi ťažké  

rozonať zlo, to je intelektuálna práca to rozoznať."203  

Nejčastěji zmiňovaným způsobem, jakým intelektuální (sebe)zkoumání probíhá, je 

debata - s dalšími disidenty. Debata je prvek opět blízký Patočkovým výkladům Platóna, 

konkrétně tázajícímu myšlení jako prostředku filosofování. Skrze debaty spojené 

s vlastním přehodnocováním nacházel Šimečka náměty k promýšlení, odpovědi a způsoby 

řešení nejrůznějších situací, do jakých život v socialistickém Československu disidenty 

stavěl: přivádět do zřejmosti slabá místa člověka, rozhodovat se, zda emigrovat či ne 

a pochopit, co vlastně emigrace za současných okolností znamená, hledat, co je správné 

a co ne - jak se správně zachovat jako občan ve státě, "který si občanů neváží"204, co je 

onen stát a jaká je jeho role -  to všechno a víc bylo předmětem rozsáhlých a důležitých 

diskusi, které v disentu probíhaly a byly pro něj "životně" důležité. 

"... a aj tam bola veľká debata o občianstve mimochodom, o tom, ako sa správať, ako 

byť občanom v štáte, ktorý si občanov neváži..."205 

"...ja si pamätám veľmi dobre, ako som mával debaty s ľuďmi o generáciu 

staršími...najviac ma šokoval napríklad s Dominikom Tatarkom.."206 

"Pamätám sa na tieto strašne zaujímavé debaty, ktoré sme viedli na všelijakých 

týchto stretnutiach intelektuálnych a dokonca je to aj popísané, bola taká debata medzi 

Vaculíkom a už neviem kým...ale touto mladou generáciou práve...na nasledovnej banalite 
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- či - idete električkou - a či je výrazom...čo to znamená, keď necviknete, alebo keď si 

nekúpite lístok." 207 

"A tam bola jedna z takých ako napríklad základných otázok, o ktorých sme 

debatovali pomerne často, že ten režim sa pokúšal niektorých vtiahnuť. Napríklad Ivan 

Klíma bol koncom osemdesiatych rokov pomerne často oslovovaný oficiálnymi 

vydavateľstvami, aby publikoval. Oficiálne. A my sme spoločne riešili - on to predložil ako 

problém - že čo teraz." 208 

U Martina Šimečky ještě důrazněji než u Zdeňka Bárty vystupuje důležitost přátel - 

disidentů ve starosti o duši, v úsilí "autenticky obstát". Hledání toho, co je mravní, co je 

poctivé, co správné, je společným úsilím především. Také u Šimečky jsou tito lidé vzorem 

a příkladem - o to víc, že se mu disidentství dostalo bez "vlastního zavinění" - "děděním" 

za současné státní podpory převzetí tohoto dědictví. Šimečka opakovaně zpochybňuje svůj 

podíl na vlastním disidentském statusu a potažmo hodnotách s tímto statusem spjatých. 

Připisuje ho na vrub několika okolnostem - mezi nimi především druhým, kteří opět 

zastávají také funkci vzoru. 

"Všetko, čo považujem dnes za mravné kategórie, ktoré sú pre mňa dôležité, 

v ktorých chcem obstáť, a poctivosť, ako hovoríte, sú čiastočne zdedené, čiastočne 

predebatované - je to skúsenosť môjho života, mal som to šťastie, že som sa potom 

pohyboval medzi ľuďmi, ktorí teda v úvodzovkách obstáli, takže som nasal mravné 

kategórie týchto ľudí do seba a potom som podľa nich pokračoval ďalej..."209  

 Disent samotný lze tak chápat jako formu péče o druhé (4) ve společné situaci 

"vyvržených ze společnosti". Tato vzájemná péče spočívá v tom, že ostatní pomáhají člověku 

starat se o svou duši a naplňovat význam slova obstát v konkrétních situacích a nesnázích.  
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Dosud se ale ukazovalo, že starost o druhé vycházející ze starosti o duši - ať bylo toto 

úsilí označováno jakkoliv -  je zbavena přívlastku "moje"; nešlo tedy pouze o "mé 

druhé"210. I Šimečka přichází se širším pojetím "druhých", s pojetím obecnějším. 

"Nesporne existovala nejaká väzba na Československo, skôr ako na spoločnosť než ako na 

štát." 211 

"A bolo to skôr...aj zodpovednosť bola skôr voči...skôr voči spoločnosti, voči kultúre, 

voči ľuďom, voči niečomu, čo presahuje, podľa môjho názoru, niečo, čo je definované 

hranicami, alebo nejakou vládou." 212 

Podle jeho vlastních slov je občanství "v této situaci" příslušností k lidem, nikoli 

k politickému útvaru. "Odpovědnost (5) vůči veřejnosti", které Šimečka ml. říká také 

"občanská", však přetrvává i po změně režimu, v systému svobodném. Individuální 

svoboda objevuje se u něj v podobě možnosti sledovat svá osobní přání a zájmy, a to po 

změně systému na demokratický. Takto pojatá individuální svoboda stojí proti občanské 

odpovědnosti. Chce-li člověk naplňovat jedno, nedostává se naplnění druhému. Šimečka se 

vzdal porevoluční kandidatury za VPN213. Z pohledu občanské odpovědnosti, závazku vůči 

veřejnosti, chápe tento svůj krok jako selhání. 

"...ja a niektorí ďalší sme sa vzdali miesta na kandidátke, v roku '91, za VPN, boli sme 

na čelných týchto...a potom sme sa vzdali. Ja som dokonca prvý...ja som povedal, že nejdem 

vôbec kandidovať. To považujem za jedno z takých základných zlyhaní. kedy som dal prednosť 

svojej individuálnej slobode, ktorú som považoval za vytúženú a dosiahnutú, a chcel som byť 

spisovateľ. (...) A tá zodpovednosť voči verejnosti...že som ma kandidovať, mal som sa stať 

poslancom, aj keď iba na tie 2 roky, do ďalších volieb. To by bola správna...občianska 
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zodpovednosť. Ja som si samozrejme vravel - budú tam iní, veď prečo by som tam mal byť ja." 
214 

Ohled na druhé (4) je u Šimečky totožný s občanskou odpovědností. Současně již 

také zaznělo, že nejvyšší lidskou odpovědností (5) je starost o duši. Odpovědnost vůči 

světu, starost o druhé, má své východisko ve starosti o duši, v existenciálním poznání 

a postoji, podobně jako popisuje Havel. Starost o duši je zdrojem starosti o "svět". 

"Proste vy ako prvý sa musíte správať voči svetu a mravnosti a svojej vlastnej duši 

zodpovedne, až potom máte nárok premýšľať o tom, čo s tou zodpovednosťou, ako 

takpovediac ju posunúť ďalej medzi ostatných, keď na to príde. Ale prvý úkol ste vy 

sama."215 

"...a vo mne zostalo toto: starosť o dušu je to, čím človek môže prispievať, za čo je 

naozaj zodpovedný. Môžete byť zodpovedný za všetko možné, ale starosť o vašu dušu je 

úplne kľúčová. Inak ťažko môžete prispieť svetu niečím dobrým, ak sa nestaráte o vlastnú 

dušu. To je moja...to možno znie príliš veľkohubo, ale takto to je, takto to cítim." 216 

Šimečka o existenciálně založené odpovědnosti - v rámci podmínek socialistického 

Československa - mluví jako o odpovědnosti "abstraktní", jelikož omezeného či 

pochybného reálného dopadu na stav a chod věcí217 a prosté politických ambicí. 

"Hlavný zdroj toho všetkého bol ten spôsob zodpovednosti, ktorý bol veľmi 

existenciálny a skôr abstraktný a nie politický, preto proste tam nebol ten politický motív 

ešte veľmi dlho. Akože za zmenu režimu." 218 

Tato abstraktní odpovědnost za svět, toto existenciální, "lidské" východisko 

poctivého a mravního postoje k sobě a ke světu, tvoří tvrdé jádro rovného přístupu k lidem, 
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rovnosti jejich práv a svobod. Patočka na tomto místě píše o živém uznávání svrchovanosti 

základních práv a svobod. Na týchž základech stojí Havlův legalistický princip. 

"A potom samozrejme sa veľakrát vtedy hovorilo, to si ja dobre pamätám, o tom, že 

hoci sme na okraji spoločnosti, tak nás to nezbavuje zodpovednosti za celý svet. V tomto je 

to úplne klasický príbeh existenciálneho poznania, že je úplne jedno, v akej ste role, ako 

vysoko alebo nízko ste, máte žiť tak, akoby celá zodpovednosť sveta ležala na vašich 

pleciach. To bolo existenciálne poznanie celého disentu, v princípe. Odtiaľ máte všetky tie 

Havlove...nedeliteľnosť slobody, to sú všetky tieto idey o tom, že ak je jeden človek 

neslobodný, tak sme všetci neslobodní." 219  

Abstraktní odpovědnost za svět byla nicméně poměrně důsledně aplikována v praxi, 

jak ilustruje jedna z disidentských debat, na niž si Šimečka vzpomíná. Ke konci 

osmdesátých let se režim začal měnit, "měknul". Pokusil se získat na svou stranu některé 

známé disidenty, například tak, že nabídl těm píšícím možnost oficiálně publikovat. Ivan 

Klíma takovou nabídku dostal a předložil ji k diskuzi.  

"...viac-menej sme sa zhodli na tom, že podmienkou k tomu, aby ja som mohol 

publikovať, bude, že môžu publikovať všetci ostatní. A ďalšou podmienkou, že všetci 

spisovatelia alebo politickí väzni musia byť prepustení. Až vtedy sa mohol človek začať 

s tým režimom dohadovať. Pretože ak by ste to neurobili, ak by ste začali publikovať 

a vynechali z toho všetkého ostatných zakázaných, tak je to porušenie tej základnej 

existenciálnej integrity..." 220
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2.2.3 Slušnost 

(Petr Uhl) 

 

Podobně jako u Zdeňka Bárty a Martina Šimečky, objevuje své specifické životní 

prostředí skrze konflikt i Petr Uhl. Na první přečtení, zdá se Uhl rozdělovat svět a život na 

dvě protikladné sféry (1) zhruba stejně důsledně jako Martin Šimečka - ba ještě méně. 

Dva "světy" bychom u něj opravdu těžko hledali. První střet, který si vybavuje, je sice 

střetem na první pohled velmi "platónským" či "havlovským": střet líbivosti a poctivosti, 

předstírání a pravdy.  

"Učitelce, která se nás ptala na heslo 'jsem hrdý, že jsem Čech?' - proč si to myslíme 

- jsem prostě něco odpověděl. Už nevím, co. A ptal jsem se otce: 'a to jsem jí to dal, viď?' 

A on se tak na mě podíval a říkal, 'no a ty jseš hrdý, že jseš Čech?' Já jsem se zarazil 

a uvědomil jsem si, že vlastně ne. A že jsem něco předstíral a otec mi řekl, 'víš, já bych po 

tobě nežádal, abys říkal, že nejsi hrdý, že jseš Čech. Ale nemusíš přeci odpovídat vůbec, 

když to tak necítíš. Prostě předstírat se nemá.' Pravil můj otec."221 

Tento střet klamu a pravdivosti je střetem vnitřním, střetem vlastní nepoctivosti 

s vlastní možností být poctivý, střetem takřečeno bez "donucení", třebaže vystupuje 

v podobě jistého "konfliktu mezi otcem a synem"222. Podobně jako u Zdeňka Bárty – 

a nakonec také i u Martina Šimečky - vychází konflikt na povrch v rámci rodinného kruhu 

a poučení o pravdivosti, "lhát se nemá", dostává se Uhlovi také právě v rámci rodiny. Další 

konflikt, na který se Uhl rozpomíná, šlo by označit jako konflikt mezi tím, čeho se mu 

dostalo výchovou a obecným či obecnějším míněním. Popisuje ho jako střet 

antinacionalismu, který si nesl z rodiny, s nacionalismem tehdejšího režimu. 
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"A byl jsem vychovaný teda tím jako anti...nacionalisticky. Takže ten režim byl, ty 

poměry společenské byly nacionalistické, ale mírně."223 

"'Ať roste a vzkvétá naše drahá vlast, Rumunská lidová republika.' Tak jsem to 

ostatním ukazoval, aby věděli - protože tam je jedno slovo, kterýmu Čech nerozuměl a sice 

'scumpa', pokud ovládáte latinu anebo něco, že jo - a smál jsem se tomu a kritizoval jsem 

to, že to je prostě nacionalismus a moji kamarádi, kteří byli starší anebo stejně staří jako 

já, nebo o něco starší to tak nevnímali."224 

Střet probíhal v určité oblasti tehdejších poměrů a s určitými lidmi, nikoliv jako 

komplexní protikladnost vlastního postoje a "světa". Petr Uhl sám hodnotí: 

"Takže to bylo spíš zase konflikt s poměry, který vytvářejí lidi, jako, a ne něco 

nařízenýho."225 

Pro všechny další Uhlem popsané konflikty víceméně platí, že mají protivníka 

"s tváří", konkrétní osobu či osoby na obou stranách střetu v konkrétních situacích. Druhá 

strana není v žádném z uvedených případů zobecněna na režim či naznačena jako jeho 

reprezentant. Dochází ke střetu idejí, ty však nejsou připsány "nám" a  "jim", nýbrž právě 

těm osobám či skupinám osob, skrze které póly konfliktu vystupují. Jak Petr Uhl uvádí, až 

do roku 1969, kdy došlo k definitivnímu zlomu, rozchodu s režimem, věřil, že existující 

systém funguje správně, pouze lidé nevyužívají svých práv a kompetencí. Petr Uhl ilustruje 

svou důvěru v režim na příkladu voleb. Volbám do Národní fronty226 předcházely besedy 

s kandidáty. Petr Uhl se všech účastnil a dělal si poznámky, na jejichž základě se rozhodl 

některé volit a jiné ne. Jeho rozhodnutí tedy předcházela poctivá příprava.  

"Šel jsem za plentu. Říkali, 'tam vzádu je plenta, ale nemusíte tam chodit, můžete to 

hodit tady.' Já jsem tam šel a volám, 'Víťo, tady není tužka!' A on úplně sinalej říká, 
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'soudruhu majore, za plentou není tužka!' Tak mi dali tužku a já jsem si upravil kandidátku 

tak, jak jsem to měl napsaný."227  

"... a to uvádím jenom proto, že jsem se domníval, že ten systém je v podstatě 

správný, ale nesprávnost tkví v tom, že lidi nevybírají nebo neškrtají."228 

Postoj Petra Uhla charakterizuje neustálá snaha o poctivost a správnost - úsilí 

o autenticitu (2) - zpočátku spojená s vírou ve správnost východisek, "zdravost" jádra 

politického systému. Jeho úsilí spojené s vírou v systém mu opakovaně působí problémy. 

"Tak když jsem šel na tu vojnu, tak jsem vyplňoval takový dotazník (...) a v tom 

dotazníku také bylo napsáno, jestli jsem byl někdy v cizině a kdy a kde, možná proč, a jestli 

mám v cizině nějaký příbuzný a přátelé. (...) - a protože jsem to považoval za nepřípustný 

vměšování se do soukromí, tak jsem napsal, že jsem byl několikrát, většinou na zájezdech 

s ČSM a napsal jsem, že nebudu uvádět nic (...) - a pokud se týká přátel, že jich mám velmi 

mnoho a že jsem se s nima seznámil v Československu i jinde, a že si nemyslím, že by to 

byla otázka, kterou by mi oni byli oprávněni  klást - nebo že já bych byl povinen na tu 

otázku odpovídat."229 

Díky tomu byl pak přeložen a také vyslýchán. Zpětně hodnotí tuto svou víru jako 

naivní230. Tak jako u všech ostatních disidentů, o jejichž výpovědi se tato práce opírá, 

i u něj přináší úsilí o autenticitu - jeho slovy o poctivost, o správnost vlastního jednání - 

někdy s sebou ztrátu jako svůj důsledek, v tomto případě ztrátu pracovního místa. 

"...protože jsem zlobil a psal jsem do dotazníku úplnou pravdu o sobě, že jo, tak mě 

vyhodili z poměrně jako místa, kde jsem se flákal, bydlel jsem prostě na druhý straně 

Příbrami u nějakýho pomocnýho praporu a jezdil jsem autobusem každý den do práce do 

štábu armády, kde jsem to měl od osmi do štyr, že jo."231 
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Tento konflikt, jak Uhl konstatuje, nebyl zdaleka konfliktem omezeným na dobu 

před rokem 1989. Úsilí o autenticitu jako poctivost a správnost myšlení a konání naráželo, 

resp. naráží na své prostředí bez ohledu na politické zřízení v zemi. 

"Ten konflikt se vlastně přenesl v netušený podobě přes celej život, že jo, skoro. 

Takže to byl velkej konflikt." 

Dlouhodobě se opakující konflikty a nesouhlas s postupy statních institucí a orgánů 

postupně přivedly Uhla k definitivnímu rozchodu s "autoritářskou diktaturou"232, jak tento 

způsob organizace politické moci sám nazývá. 

"...takže ten totální rozchod s těmi...jak se říká s režimem, s těmi...s tou mocí státní 

byl u mě - zase nebyl okamžik, nebyla to vojenská intervence, nebyla to samotná ta 

normalizace, ale byla to postupná normalizace, dejme tomu od listopadu šedesát osm, přes 

ten duben šedesát devět, až do léta, kdy jsem byl na ulicích..."233 

I Uhl, podobně jako disidentští autoři v teoretické části a disidenti ve dvou dříve 

analyzovaných rozhovorech, představuje působení politického systému, jenž disent 

obklopoval, působení autoritářské diktatury, jako tlak, útisk či diktát. I pro něj 

charakterizuje atmosféru režimu strach či obavy. 

"Protože tam samozřejmě byl nátlak, chcete-li teror nebo diktát nebo útisk tím, že se 

vůbec ptali, jestli někdo byl na Majálesu, a to bylo špatně, a teda mu nedali to potvrzení, že 

jo."234 

"...ta povaha byla dost podobná, těch členů VONS, kteří potom...deset z nich zavřeli 

a jednoho ještě dřív a tři potom, takže polovička lidí z VONSu prostě seděla nějakou dobu, 

minimálně rok, třeba. A...takže...strach má člověk...ne strach, ale obavy, nebo myslí na to, 
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co způsobí, když něco zanedbá a - co způsobí nejbližším lidem, myslím teď jako spíš 

politicky a společensky nejbližším..." 235 

U Petra Uhla "svět" není rozdělen na dvě zásadně odlišné části, avšak lidé ano (1) - 

alespoň potenciálně. Uhl rozlišuje dvě základní kategorie lidí podle způsobu, jakým 

přistupují k sobě a ke světu, zejména však právě podle toho, jakým způsobem odpovídají 

na setkání s hrozbou, s ohrožením - s vlastním strachem. Také je lze rozlišit na základě 

vnitřní "meze" - nazvěme ji "práh tolerance nespravedlnosti". První skupina jsou "zbabělí" . 

Určujícím se znovu a opět ukazuje být strach, resp. statečnost či schopnost strachu čelit. 

Zároveň se ukazuje, že hrozba, vyvolávání pocitu ohrožení je silnou a doceňovanou zbraní 

autoritářské diktatury. Ty, kteří na hrozbu reagují tak, že se strachu poddají - ty zbabělé 

charakterizuje konformnost; jsou bytostně "ne-slušní". Podobně jako u platónsko-

sókratovského filosofa, u Havlova "v pravdě žijícího" či u "obstávajících" Šimečky ml. se 

tento zbabělý postoj pojí s egoismem, se sledováním sobeckých zájmů. U kategorie 

zbabělých nelze "toleranční práh křivdy" překročit tak, aby je toto překročení aktivizovalo 

proti křivdě vystoupit, bránit se; každá křivda je zažene hlouběji do kouta. Kategorii 

neslušných tvoří většina. 

"Jsou lidi, kteří jsou velmi zbabělí a kteří jsou konformní a podříděj se úplně všemu 

a slyšej trávu růst, jak se říká česky, a...taky se mluví o předposranosti - a z tý 

předposranosti dělaj všecko to, aby zabránili i tomu, co jim nehrozí." 

"...takže není to věcí jenom poznání, jakože ten člověk by dělal blbosti, ale dělá to 

prostě z tý zbabělosti. Ale podobný je to ve všech systémech."236 

"A lidi teda, kteří teda nehleděj na...jednaj bezohledně -'bez ohledu' (...), tak jednají 

v podstatě neslušně, že jo, v egoistickým, sobeckým zájmu."237 

"Chápu, že ti křesťani - anebo i jiní věřící - že to mají jednodušší, protože to odevzdání se 

Bohu - a tím lidem - je samozřejmější. U toho hédonistického pojetí, takového egoistického, to 
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samozřejmé není, protože člověk samozřejmě si chce taky něco užít, že jo, jako...každej má 

k tomu tendenci, no..."238 

Druhá kategorie lidí jsou lidé "slušní". Mají v sobě nastavený "práh tolerance 

nespravedlnosti"- ať nižší nebo vyšší -, a pokud je tento překročen, proti diktátu, proti 

nátlaku se ozvou, zakročí. Označení "slušní" vypovídá o mravní závaznosti jejich postoje 

a jednání. Postoj slušnosti je postojem autentickým, zahrnujícím odvrat od svého 

bezprostředního zájmu. Uhlův popis druhé kategorie, tedy slušných, připomíná jednoho 

z nejznámějších smyšlených zelinářů českých dějin z Havlova eseje Moc bezmocných, který 

se rozhodne nevyvěsit do výkladu svého obchodu heslo "Proletáři všech zemí, spojte se!". 

"No a pak jsou lidi, kteří maj určitou příčku, a to jsem zjistil strašně mockrát v životě, že 

lidi, kteří byli konformní a nerevoltovali a mlčeli - najednou přišlo něco a říkaj, 'to né, todleto už 

né' – a vystoupili veřejně, nebo protestovali anebo něco nepodepsali, nepodepsali závazek 

spolupráce Státní bezpečnosti..." 

"Projevy daleko menší nějakýho odporu, vzdoru, samostatnýho názoru tady byly 

v roce štyricet devět, padesát, padesát jedna - byly trestány daleko víc, já ty spisy znám, ty 

lidi přece nedělali žádnej odboj, to je velkej podvod s tím odbojem, oni prostě jenom...jako 

slušný lidi ne vždycky přistoupili na to znásilňování."239 

"Samozřejmě, někdo reaguje tak, že se ještě víc zatvrdí a vystoupí, že jo. Tak jako 

třeba Palach nebo...já nevím. Ale...většina lidí se zastraší..."240 

"...takže každej člověk reaguje úplně jinak a na někoho to působí tak, že ho to 

utvrzuje v jeho odporu, vzdoru a někoho to víc láme. Že víc hrbí hřbet. Já jsem patřil k té 

první kategorii, no a takhle jsem dopadl, no. Že jsem byl devět let ve vězení - a já toho 

nelituju, to byla škola veliká..."241 
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Tak jako Zdeněk Bárta a Martin Šimečka i Petr Uhl připomíná, že věci nejsou černé 

nebo bílé. Rozdělení lidí na dvě kategorie je zaokrouhlením. Jednak, jak jsme již zmínili,  

lidé, kteří se jeví konformní a nebouří se, mohou podle Uhla náhle ucítit překročení svého 

"prahu tolerance ústrků" a vzepřít se. Současně pak slušní nejsou kategorií "dokonalých" či 

"absolutních" - dělají  kompromisy.  

"...ten život není nikdy černobílej a je to vždycky...vždycky člověk dělá nějakej 

ústupek..."242 

Slušnost je pro Uhla zdrojem statečnosti vzepření se útisku a diktátu, podobně jako je u 

Martina Šimečky zdrojem této statečnosti poctivost. Slušnost je klíčovým pojmem Uhlovy 

verze úsilí o autenticitu (2) a pochází z několika zdrojů. Prvním je výchova. Ve vlastní 

výchově nachází Uhl několik ideálů, které byly pro jeho vnímání toho, co je správné 

a slušné, formativní: katolický katechismus, socialismus, demokracie a antinacionalismus. 

Svou roli sehrálo také především v rodině získané povědomí o "historických 

souvislostech"243, které můžeme zahrnout do širšího oddílu nabytého poznání. Dalšími 

faktory, které mají vliv na to, zda bude člověk slušným či neslušným, resp. co bude 

považovat za správné a nesprávné, je vlastní povaha jednotlivce a hodnoty, jež vyznává, 

a které souvisí s oněmi ideály - tudíž byly také osvojeny především výchovou244.  

"A formovanej jsem byl zejména v těch prvních deseti, dvaceti letech svýho života. 

Tam člověk získává ty hodnoty a...není to prostě tak, že by najednou prozřel a začal 

vyznávat nějaké hodnoty jiné. Já jsem snad nic zásadního neodvrhl, v co jsem věřil nebo 

o co jsem usiloval (...) - čeho jsem si vážil nebo co jsem považoval za správný." 245 

Všechny výše uvedené faktory přispívají k vytvoření vlastní ideologie, kterou Uhl 

tematizuje specificky - totiž pozitivně. "Osobní ideologie" slouží mu jako nástroj 

k rozpoznávání toho, co je správné, za ukazatel směřující k tomu, co je správné. Ideologie 

nese kritérium, měřítko pro posouzení správnosti-nesprávnosti. Z pěti opěrných bodů naší 
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analýzy můžeme tedy Uhlovo pojetí ideologie přiřadit k promýšlení (3). Právě 

k promýšlení (osobní) ideologie slouží. Jednak jakožto vědomá byla sama promyšlena, 

především však slouží jako urychlovač a facilitátor promýšlení - posouzení konkrétních 

situací, s nimiž se člověk v životě setkává. Jelikož máme předem rozmyšleno, předem 

v sobě vyjasněno, co pro nás znamená správné a nesprávné a potažmo slušné a neslušné, 

máme u sebe vždy mapu, podle níž se můžeme orientovat ve specifických situacích - 

konkrétních situacích našeho života. Díky ní se orientujeme rychleji a snáze. 

"A já jsem ji měl taky, ale vždycky jenom... nebylo to totální obsazení, absolutní, tou 

ideologií, byla to tendence k tomu. Směřování."246   

"Já ideologii trochu mám. Je to socialisticko-levicově-liberální zelená ideologie, 

dokonce se vzpomínkami na křesťanskou demokracii, takže mám určitou ideologii. Já se 

domnívám, že moje ideologie je samozřejmě sociální společnost, solidární společnost. 

A tomu taky podřizuji svoje jednotlivý názory a konzultuju to se svojí ženou, která má 

podobný názory, že jo."247 

Ohled slušnosti a správnosti tvoří hlavní motiv vzepření se a "nezapření se(be 

sama)". Nezapřít se(be sama) značí sebe sama zachovávat - zústávat autentickým. Jaké 

vlastnosti podmiňují dle Uhla schopnost občana nezapřít se a vzepřít se, čelit diktátu všeho 

druhu? Na prvním místě se objevuje odvaha. Uhl cituje Marxe:  

"...'de l'audace, de l'audace et encore de l'audace' - 'odvahu, odvahu a ještě odvahu, 

ještě jednou odvahu'."248 

Odvaha uschopňuje k vymezení se, k postavení se tomu, co podle svého nastavení 

"prahu tolerance křivdy" nahlížíme jako již-ne-přijatelné. 

"Sváťa Karásek má takovou písničku, 'Řekni ďáblovi ne.' A... prostě to je morální apel..."249 

                                                           
246

   Příloha 3, s. 20. 
247

   Příloha 3, s. 21. 
248

   Příloha 3, s. 22. 
249

   Příloha 3, s. 22. 



 

89 

"...vidět tu mez a říci 'a tady je ta mez'."250 251 

Náš současný náhled na sebe a svět byl ovlivněn výchovou, je ovlivňován hodnotami 

a poznatky, které jsme si výchovou osvojily či kterých jsme nabyly později, a naší povahou. 

V průniku těchto dimenzí se rozhoduje, co bude člověk považovat za správné a potažmo 

slušné (tzn. vzniká osobní ideologie). Tento průnik také spoluurčuje náš "práh tolerance 

křivdy" a schopnost křivdě se postavit, shledáváme-li ji nepřijatelnou. Každý z nás je však 

jiný - byl jinak vychován a byly mu vštípeny či přejal jiné hodnoty, ví něco jiného, čili 

nahlíží svět jinak. Proto i způsob, jakým situaci diktátu, nátlaku či křivdy čelíme, je různý. 

Důvodem čelení - zdrojem odvahy - je však pro všechny jeho podoby slušnost. 

 " Každej jsme prostě nějakej - Standa Devátý se nechával okopávat a táhnout po zemi 

do auta - on měl metrák, že jo, a oni ho těžko zvládali-, Cibulka držel hladovky...Vávra 

Korčiš prostě mlčel..."252 

Možnost být slušným člověkem zakládá se na pochopení, na nějakém pojetí 

správnosti a nesprávnosti. Slušnost představuje aktivní jednání směřující k tomu, co je 

nahlíženo jako správné, a naopak proti tomu, co je nesprávné. Se slušností a správností je 

u Petra Uhla velmi úzce spojen ještě jeden pojem, který patří k tématům v analýzách 

rozhovorů sledovaným - a sice odpovědnost (5). Odpovědnost znamená lidský závazek 

tomu, co je správné, který člověka ke slušnému (tj. správnému) jednání vede. Tato 

konstelace tří ústředních momentů - správné, slušnost, odpovědnost - tvoří zázemí odvahy 

vystoupit proti křivdě - k nikoli pouze své, ale jakékoli křivdě, kterou člověk "zahlédne". 

"Já myslím, že to je výchovou daný a ta slušnost, že je ke kolektivitě, ke společnosti - 

tý velký, světový, evropský, československý, český, pražský anebo dokonce jenom 

rodinný."253 
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"...takže tam byla vždycky možnost se na to vykašlat. Až do toho zavření. A já jsem to 

nedokázal udělat, byl bych to považoval prostě za nesprávný. Vůči těm lidem, s kterýma 

jsem to dělal, ale i vůči celý společnosti a vůči těm, řekněme, ideálům, který najednou 

zasáhly celou společnost československou v roce šedesát osm."254  

Odpovědnost zavazuje ke slušnému zachování se - jde o to zachovat "sebe" jako 

slušného člověka. Tato "sebezáchovná" interpretace odpovědnosti potkává se s Havlovým 

výkladem odpovědnosti jako tmelu lidské identity. Kategorie jako slušnost, odpovědnost 

a správnost v našem kontextu255, mají smysl jedině mezi druhými a vůči nim. Mimo 

společenství či mimo vnímání, pocit společenství256, jsou slušnost a odpovědnost těžko 

představitelné. I poustevník se stává poustevníkem a trvá jako poustevník pouze vzhledem 

ke společenství, z něhož se vyděluje.  

V podobě dosud nezahlédnuté, objevuje se u Petra Uhla ješitnost. Dosud se 

sebestředný a sobecký postoj ukazoval stát v cestě úsilí o poctivost vlastního postoje 

a přístupu ke světu. Zde však vystupuje ješitnost ve zvláštní roli - napomáhá odpovědnosti 

poctivého, slušného postoje. 

"...takže to máte potom odpovědnost tomu [chartistickému] společenství a třeba tomu 

základnímu prohlášení Charty - to je zase náhoda chtěla tomu, že jsem se tak vypracoval 

vzhledem k tomu věznění, že jsem byl přizván k vytváření toho základního prohlášení 

Charty a taky jsem ho ovlivnil, jo? To jsem prostě byl víc jako ješitnej, protože se mi tam 

povedlo dát dvě myšlenky do toho základního prohlášení, no a když vás potom za to nějak 

stíhaj, voděj na výslechy nebo dokonce zavřou, tak nemůžete říct, 'promiňte, já už to dělat 

nebudu. Já už to nikdy neudělám.'"257 

Naše pojetí toho, co je správné a co ne, zakládá odpovědnost (5) slušnosti. Petr Uhl 

uchopuje toto specifické pojetí jako ideologii svého druhu - jako osobní ideologií, 
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přejímanou a tvořenou svobodně, na základě vlastního uvážení. Odpovědnost je 

odpovědností vůči "kolektivitě", péčí o druhé (4), tato odpovědnost vůči druhým však 

z něčeho vychází, o něco se opírá. Toto něco je právě osobní ideologie, která poskytuje 

jasné a rychle dostupné měřítko toho, co je správné; ideologie je obrazem našich hodnot. 

Jak jsme již uvedli, Uhl o své ideologii mluví především jako o "sociální", jako o ideologii 

"solidární společnosti"258. Odpovědnost (5) je odpovědností vůči hodnotám, které 

vyznáváme a ctíme, jež zakládají naši odpovědnost vůči společnosti.  

"...odpovědnost, ta svobodná odpovědnost, i když to často bývá zneužíváno politickou 

pravicí, to slovo odpovědnost - já si to samozřejmě uvědomuju-, tak přesto trvám na tom, 

že musí být, a že je to odpovědnost především vůči společnosti. Vůči historii, hodnotám - 

který se měněj, ale v určitým smyslu zůstávají tytéž v průběhu jedna sta let, jednoho sta let, 

a že to je ta odpovědnost tady k tomu..." 259 

"Občanství tak, jako ho chápete vy, je samozřejmě širší než jenom právní postavení. 

Musí být naplněný odpovědným životem, který obsahuje velmi mnoho dimenzí: je to rodina, 

vzdělání, péče o samotnýho člověka v rámci sebeúcty a důstojnosti. Já můžu - musím 

přistupovat k lidským právům především jako - i v tom křesťanském slova smyslu - jako 

zajištění důstojnosti každého člověka, a ta důstojnost se týká i mě."260  

"Odpovědný život" podle Petra Uhla v mnohém připomíná Havlův život v pravdě 

a Patočkovo pojetí lidských práv, jak je podává v chartistických textech shrnutých v první 

polovině práce. Objevuje se zde "péče o člověka samotného" ve smyslu "důstojnosti";  

právě skrze důstojnost nahlíží odpovědnost Milan Šimečka. Výčet různých dimenzí 

odpovědnosti podobá se zase výčtu různých kategorií toho, co znamená "obstát" pro 

Martina Šimečku. Jiným bodem, společným Martinu Šimečkovi a Petru Uhlovi, je 

utkávání se s pokušením a leností v úsilí o odpovědný život, život autentický. Uhl mluví 

(podobně jako Šimečka ml.) o občanském životě jako o životě odpovědném, kde 

odpovědnost znamená v nějakém smyslu se přemoci. Mluvili jsme však již v souvislostech 
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odpovědného, slušného života také o sebezáchově - úsilí zachovat sebe sama ve smyslu 

vlastní autenticity - a vzepření se útisku jako nezapření sebe sama; najednou zde zní 

"přemáhání se". Jde totiž právě o to přemoci svou tendenci k pohodlnosti, k lenosti 

a určitému požitkářství, tu svou "část", která je orientována na sebeuspokojení.  

"Je to ten odpovědnej život...To znamená ten občanskej život má nejrůznější formy 

a člověk má jenom štyriadvacet hodin denně a z těch třeba osm spí. A musí také pracovat 

proto, aby si vydělal peníze a samozřejmě že se starat o rodinu a tak dále. No ale pak ten 

zbytek toho času, pokud je to možný, by měl uspořádat tak, že třeba...řeknu to, co jsem 

dělal, já jsem míval rád detektivky, že jo, ale jako třeba ještě před pěti lety jsem je četl 

nebo dívat se na nějaký bezduchý filmy, do televize, a spíš si vybrat nějakou aktivitu, která 

vás uspokojí i jiným způsobem než napětí, vzrušení - ale která vás uspokojí tím výsledkem, 

že někomu pomůžete, ale musí to být samozřejmě, já nevím, rozumně, nenásilně, 

nementorsky." 261 

Odpovědný život se nejvýrazněji projevuje v konfliktních situacích, kdy je překročen 

"toleranční práh" a odpovědnost je prožívána jako povinnost nějakým způsobem vystoupit 

či zakročit, povinnost, kterou si ukládá člověk sám. "Osobní odpovědnost musím vždycky 

vážit". Rozvažování (3) a práce na sobě nejsou u Uhla výrazně tematizovány, nicméně 

vinou se celým odpovědným, slušným životem. Racionální zdůvodňování toho, proč 

setrvat v boji proti útisku, vyrůstá dle jeho vlastních slov z odpovědnosti vůči ostatním. 

Boj proti útisku měl pro něj tvrdé následky, ve vězení strávil devět let. Rozvažování 

ukázalo se být Uhlovi důležitou oporou zejména v situacích ohrožení (resp. strachu) 

a situacích strádání. Setrvat v boji proti útisku, setrvat v "povinnosti" tohoto boje si 

v situacích ohrožení a strádání žádalo zdůvodnění víc než kdy jindy. Uhl si zároveň 

zkušenost vězení pochvaluje, protože "to byla veliká škola"262. 

"...jednou jsem musel na sobě pracovat, a to bylo, když jsem byl poprvé ve vazbě, na 

Ruzyni, (...) vždycky, když jsem usínal, no tak, mně se to zdálo jako velký příkoří, že mě 

v osmadvaceti letech berou vlastně zbytek mládí (...) že jsem přemejšlel, jak to udělat, 
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abych sám sebe přesvědčil, že se nesmím uchýlit k nenávisti, k zášti. A že to musím vzít tak, 

že to je odpor a ten odpor je racionální a není emotivní. A je racionální proto, že je třeba, 

jo? (...) kvazi nebo paranáboženský, že 'nesmíš propadnout nenávisti'. Nebo se ti nebude 

dobře žít. A budeš dělat věci, který budou škodit jinejm lidem." 263 

"Hledal jsem ty argumenty - byly to samozřejmě argumenty, který šly zase k podstatě 

systému, politický moci, jejího zneužívání, k výběru těch lidí, který vládnou, že jo anebo jak 

se tam vůbec dostávají a jaký metody používají k tomu, aby se tam dostali a potom, aby si 

tu moc uchovali a k čemu ji užívají, že jo..."264 

Rozvažování a přehodnocování pro něj nicméně představuje trvalou součást 

odpovědného občanského života. 

"....nesouhlasím totiž vůbec s tím, že stát má prezidenta republiky, ve smyslu 'hlava 

státu', že jo, takže...ten feudální koncept mi vadí a...takže se ještě rozmyslím, jestli půjdu 

volit, ale přemýšlím o tom, není to, že...zanedbání nebo že to přehlížím nebo něco 

takovýho."265 

I rozhovor s Petrem Uhlem přináší téma důležité a nové ve srovnání s teoretickou 

částí a současně stejné, jako předchozí rozhovory. Ke slovu se opět dostávají blízcí, se 

kterými se člověk radí, se kterými diskutuje i se hádá. Hrají důležitou roli při promýšlení, 

rozvažování toho, co je správné, co je odpovědné a slušné. 

" ...byly různý a byly tam hádky o ty ideály, jo, když jsme byli Na Příkopech, tak jsme 

se hádali tam v tom Hyde Parku..."266 

"Furt jsme o tom diskutovali s ženou, to nebylo jednoduchý, to nebylo "půjdem přes 

mrtvoly", no..."267 
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"Já se domnívám, že moje ideologie je samozřejmě sociální společnost, solidární 

společnost. A tomu taky podřizuji svoje jednotlivý názory a konzultuju to se svojí ženou, 

která má podobný názory, že jo." 268 

Dalším motivem shodujícím se s ostatními dotazovanými jsou vzory, mezi nimiž 

uvádí Petr Uhl svého vysokoškolského profesora docenta Hermacha, později také signatáře 

Charty v exilu či Bedřicha Kopolda, který byl rovněž jeho přednášejícím jako již bývalý 

"vězeň svědomí", odsouzený v padesátých letech.  
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3. Závěr 

3. 1 OBČANSTVÍ A AUTENTICITA  

 

   Dosud zaznívala slova občanství a občan pouze vzácně. Můžeme pojmout 

podezření, zda o něm vlastně vůbec dosud byla řeč, zda nebyla řeč prostě o lidství či 

lidskosti, zda není zastíráním mluvit o občanovi tam, kde jde prostě a jednoduše o člověka.  

To všechno byly mé pochybnosti. Aktualizovanou odpovědí na ně je ano i ne. Ano - byla 

doposud neustále řeč jak o člověku a lidskosti, tak o občanovi a občanství. Ano, v mnoha 

případech by bylo zbytečné až nepravdivé mluvit místo o člověku o občanovi - ale jistě ne 

ve specifickém kontextu disentu v nesvobodném režimu.  

S občanstvím jsme srostlý, ač se nám to často může nelíbit, ač nám tento "srůst" 

může působit v životě velké potíže, dokonce nás ohrožovat na životě. Většinou ho 

výrazněji pocítíme právě ve chvílích, kdy je nám na obtíž269: ukradli nám "občanku", 

musíme si zařídit pas, nechtějí nás pustit přes hranice bez "bakšiše", na albánském letišti se 

nás dlouze vyptávají, co je cílem naší návštěvy a jak dlouho plánujeme zůstat. Může to být 

i horší, jak jsme se dočetli, můžeme být jakožto občané státní mocí svého "politického 

a územního útvaru" perzekvováni a diskriminováni, můžeme se stát nežádoucími. Ani to 

není vše. Můžeme se narodit v zemi, která je sužována hladem, nedostatkem vody, 

chudobou, nemocemi a válčením, kde narození dívky či třetího dítěte je nežádoucí, kde je 

trestán pouhý původ.  

Zvláštní věc: v demokratických politických systémech, kde máme jakožto lid - 

alespoň teoreticky či oficiálně - vládu ve svých rukách, občany se rodíme. To nemusí nijak 

vadit - rodíme se také lidmi a velká většina z nás nezdá se mít s tímto holým faktem potíž, 

nepociťujeme většinou lidství samotné jako břímě. Rozdílem je, že občanství je závazek. 

Váže nás zákony, váže nás právy a povinnostmi. Chci-li se stát zaměstnancem, podepíšu 

smlouvu; chci-li býti odběratelem či zákazníkem, opět to stvrzuji smluvně; chci-li se stát 
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pacientem nebo manželkou, je žádán můj písemný souhlas, chci-li býti členem, podepíši 

nebo ústně potvrdím. A najednou - jsem občankou. Nikdo se mě neptal, nic jsem 

nepodepsala, přesto jí jsem. Pokud jí být nechci, nedá se s tím nic dělat - můžu jako občan 

příslušnost změnit, příslušet ale musím. Z občanství se nemůžu prostě vyvázat nebo být 

prostě vyvázána. Pokud by to šlo, post-totalitní systém by jistě občana Havla zbavil jeho 

občanství dávno předtím, než by mu Havel stačil vymyslet označení "post-totalitní". 

Možná, že by však Havel byl rychlejší a zbavil by se občanství dříve než by pocítil potřebu 

systém přejmenovat. Možná by dokonce žádný podobný systém nikdy neexistoval. 

A možná přeci... Doveďme tuto fiktivní možnost "zbavit se" a "zbavit" občanství do 

krajnosti, představme si, že by neexistovali žádné státy, žádné hranice a člověk by byl 

jednoduše světoobčanem. Nebo ještě lépe - byl by prostě příslušníkem společenství 

zeměkoule, nepotřeboval by k tomu žádný oficiální status a papír. Situace by ve výsledku 

byla tatáž v tom smyslu, že by se ze své příslušnosti nemohl prostě vyvázat či odletět třeba 

na jinou planetu. 

Člověk se rodí člověkem a příslušníkem, především proto, že se není schopen sám 

o sebe postarat, není schopen přežít bez dalšího společenství - ať je jím rodina, kmen, 

vesnice či stát. Tak je tedy všechno lidství zároveň jakýmsi "občanstvím" - jakousi 

příslušností, z níž není možné se prostě vyvázat: mluvíme řečí našeho společenství, učíme 

se a vnímáme v jeho jazyce, orientujeme se výtečně právě v jeho (naší) kultuře, jsme s ním 

svázáni lidskými pouty a blízkostí, apod. Vše lidské se odehrává v rámci určité příslušnosti 

či spíše příslušností. Jednou z nich je občanství - ať se nám to líbí či ne. 

Ano, v mnoha případech by bylo zbytečné až zavádějící mluvit o občanovi tam, kde 

má být řeč o člověku - jistě však ne ve specifickém kontextu disentu v nesvobodném 

režimu. Z tohoto občanství se nejenom nelze prostě vyvázat, nese s sebou specifické 

zatížení, specifickou "daň" pro své občany. Je režimem šikanujícím, utlačujícím své 

občany, svým občanům vyhrožuje. Trestá je za to, že využívají svých práv, například 

svobody slova či vyznání. Takové občanství má pak vliv i na ty sféry našeho života, které 

bychom za "normálních" (rozuměj "demokratických") okolností považovali za výsostně 

lidské, zcela nesouvisející s naším "občanským bytím". 
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V této uzavírající části práce budeme na základě zjištění, které jsme učinili v obou 

jejích částech - teoretické i aplikované - hledat ty dispozice občana, které ho zmocňují 

a pohánějí k tomu bránit svá občanská, resp. politická (i další) práva, jakými jsou svoboda 

projevu a tisku, svoboda náboženského vyznání či svoboda sdružování, tak, jak je 

vymezuje předně Listina základních práv a svobod a jak je garantují demokratická zřízení 

ve svých ústavních a dalších zákonech. Je však nutno rozšířit toto "pole vyhledávání" 

a sice: hledáme občana, který je schopen - a tuto schopnost také uskutečňuje - bránit svá 

lidská a občanská práva, třebaže tím ztrácí mnoho výhod a příležitostí, třebaže díky této 

obraně podstupuje mnohá příkoří, žije v nejistotě a vystavuje se neustálému ohrožení, 

pronásledování a tlaku.  

Píšu "hledáme občana", ve skutečnosti jsme ho ale již našli. Nyní půjde o to, shrnout 

ty znaky, které opakovaně vystupují do popředí, a to jak v textech teoretické části, tak 

v rozhovorech části aplikované. Tohoto občana předpokládáme zahlédnout v místech 

nejintenzivnějšího překrývání se společných klíčových znaků. 

 

  3.1.1 Autentické občanství 

 

Zdroj takového občana jsme v názvu vyznačili jako autenticitu a tento pojem se 

opakovaně objevoval během celé práce. Je konečně na místě, abychom se, na základě 

teoretické části i rozhovorů, pokusili zachytit, co vlastně tato autenticita je, na kterých 

jejích rysech se disidenti teoretické i aplikované části shodnou, případně které se ukazují 

být v některých pojetích významnými, zatímco v jiných ne. 

Autenticita není "stavem" ve smyslu "stojícího" či "zastaveného". Spíše než čímsi, co 

máme definitivně a pevně v rukách, je neustálým procesem, děním, které našima rukama 

"prochází". Z toho důvodu ji v textu uvádíme především ve spojení s úsilím - tedy jako 

"úsilí o autenticitu", "úsilí o autentický život". Můžeme také říci, že autenticity není 

dosaženo, nýbrž že jí musí být neustále dosahováno. Její "průběhový" charakter dokládají 

různá označení autentického způsobu bytí, autentického života u autorů textů uvedených 
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v teoretické části práce i u dotazovaných v aplikované části: u Patočkova Platóna vypovídá 

o průběhovosti autentického života jak "filosofía" - milovat moudrost, toužit po ní je 

záležitost dlouhodobá -, tak "péče o duši", která není jednorázovou intervencí, nýbrž 

soustavně vykonávanou aktivitou; stejně je tomu v případě "starosti o duši" Šimečky ml., 

přímo a výslovně na Patočkovy výklady navazující; "cesta pravdy" Šimečky st. a Bártův 

"neustálý zápas" nepotřebují v tomto ohledu další komentář; Havlův "život v pravdě" může 

evokovat, že člověk je "za vodou", že už pouze "setrvává" v pravdě, nicméně důkazem 

toho, že se o setrvávání nejedná, je nejčastější spojení, v němž se život v pravdě objevuje, 

a to "pokus o život v pravdě";  stejně tak "slušnost" Petra Uhla se odehrává skrze jednotlivé 

činy; Uhlův "odpovědný život" se pak děje právě jako "odpovídání" na proměnlivý kontext, 

podobně jako "obstát" Martina Šimečky, jež je vždy zkoušeno v konkrétních situacích, 

které člověku život přináší. 

Fixujme nyní první, velmi obecný atribut autenticity či autentického života jako 

neustálenost jakožto opak toho, co je statické a stabilní. Neustálenost či nestálost odráží, 

jak pomíjivost platónského světa δόξα, světa konfuze, tak proměnlivost kontextu v běhu 

času, jak ji popisuje Havel v Dopisech Olze. K neustálenosti či nestálosti toho, co znamená 

autenticita, patří také v rozhovorech několikrát zdůrazňovaná neschematičnost skutečnosti, 

komplexnost světa v podobě tvrzení, že věci či svět "nejsou černobílé". Jak se dále ukazuje 

u Martina Šimečky a Petra Uhla, každý člověk je jiný, a tudíž i projevy autenticity se liší 

od člověka k člověku. 

Všechny podstatné znaky autenticity - alespoň jak se jeví v našem specifickém 

kontextu - jsou navzájem úzce provázány. Z "neustálenosti" plyne nutnost autenticitu 

dobývat, znovu a znovu jí dosahovat, vynakládat úsilí. Často to jasně zaznívá opět ze 

samotných označení tohoto úsilí - jako péče ("starost") o duši, neustálý zápas či proces, na 

kterém je potřeba pracovat. O svou autenticitu musíme usilovat, protože nám v cestě k ní 

stojí jednak vnější, jednak vnitřní překážky. Vnější překážky staví člověku do cesty 

zejména politický režim a s ním související společenské prostředí, jež mají široký dosah do 

nejrůznějších sfér občanského a lidského života. Jednou ze základních překážek je lež, 

překrucování faktů tak, aby se občan nemohl ve světě dobře orientovat, aby nemohl dost 

dobře rozlišovat správné od nesprávného a účinně se bránit manipulaci. Tento zmatek se 
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odráží u Patočky jednak v popisu "zbytnělé obce" (obce "nezdravé"), jednak v textu 

o "zkažené" planetě; prvek matení objevuje se ve vyprávění Šimečky ml. a Petra Uhla. 

O výslovné lži a manipulaci pak píše Havel. Kromě "konfuznosti" režimní interpretace 

skutečnosti, o které se nediskutuje, operuje dále politická moc s negativní a pozitivní 

motivací, jak se dovídáme od Havla a jak dále potvrzuje Šimečka st. a vyprávění všech tří 

dotazovaných. Oba typy motivace mají občana přimět k poslušnosti, ke spolupráci 

s režimem, k pasivitě nad rámec režimem povolené nebo očekávané aktivity - každá svým 

způsobem a svými prostředky. Negativní motivace se opírá o hrozbu (trestu). Vyvolává 

a udržuje pocit ohrožení. Pozitivní motivace zakládá se na systému "odměn" za dobré 

chování. Odměny mohou mít podobu možnosti pracovního postupu či alespoň udržení 

pracovního místa, přízně těch, kdo mají vliv, přijetí potomka na vysokou školu, apod. 

Vnější překážky autentického života, podmíněné způsobem fungování politického 

systému, jsou tedy podle bývalých československých disidentů zhruba tyto: lživost či 

matoucnost režimní interpretace skutečnosti či způsobu, jakým je tato interpretace 

občanům předkládána; dále pak pozitivní a negativní motivování občana ke konformitě. 

Vnější překážky autentického života úzce spolupracují s překážkami vnitřními. Systém 

odměn jde ruku v ruce s lidskou sebestředností a pohodlností; s pohodlností počítá také 

lživost a konfuznost systému, zatímco hrozba využívá obranných mechanismů lidského 

strachu. Strach, lenost či pohodlnost a sebestřednost jsou tedy vnitřními překážkami, na 

něž člověk na cestě k vlastní autenticitě naráží. Chce-li v cestě pokračovat, musí se s nimi 

utkat, resp. musí se s nimi nestále utkávat. 

Uvedli jsme zatím, že autenticitu vystihuje nestálost či neustálenost a úsilí. Máme 

tedy jakési obecné, široké podmínky (nestálost) a cestu (úsilí). Chybí nám - jak by se řeklo 

v detektivce - motiv k tomu vydat se za těchto podmínek na nelehkou cestu plnou 

překážek. K cestě, která znamená úsilí, která obnáší různá scestí, na nichž jsme opakovaně 

sváděni k tomu z ní sejít nebo odrazováni pohrůžkou, za nestálých, proměnlivých 

podmínek, musíme mít vůli , musíme být něčím inspirováni, něčím poháněni. Úsilí 

vynakládáme, chceme-li se něčemu vyhnout nebo naopak chceme-li něčeho dosáhnout. 

Pokud člověk v práci na své autenticitě pokračuje, jeho motiv musí být o to silnější, oč 

lákavější jsou svody a oč tísnivější hrozby, s nimiž režim pracuje za účelem odrazování 

občanů od autentického projevu. Základem inspirace, vnitřní motivace člověka, základem 
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tak závažné volby ukazuje se opakovaně být odpovědnost. Odpovědnost je závazností 

pravdě (Patočka, Havel) tomu, "co je pravé", správné (Bárta, Šimečka ml., Uhl), závazek 

tomu, co je důstojné (Šimečka st.). Může se vykazovat jako "setrvalá naděje" (Havel, 

Bárta), která představuje setrvání u toho, co má smysl, bez ohledu na to, jaké má toto 

smysluplné vyhlídky na úspěch, jako "poctivost" (Bárta, Šimečka ml., Uhl) či jako 

"slušnost" (Uhl). Ve všech případech představuje jednoznačně závazek mravní. 

Odpovědnost znamená cítit, myslet a konat, jak to odpovídá našemu nahlížení toho, co je 

pravdivé, správné a dobré. Tato odpovědnost je odpovědí vnitřního měřítka (správnosti, 

pravdivosti, dobra) na vnější "otázku", vnější popud k "odpovídání". Jak jsme viděli, 

autentický postoj vystupoval nejzřetelněji v situacích nesouladu (konfliktu a střetu) mezi 

tím, co odpovídá našim mravním kategoriím - co pokládáme za pravdivé, správné či 

poctivé - a vnějším stavem světa, vnějšími okolnostmi.  

Všech šest disidentů se shodne na tom, že autentický postoj, projev nebo život, jsou 

původnější nežli konflikt, nežli bariéra, na níž v podmínkách normalizovaného 

Československa narážejí. Autentický postoj není primárně postojem opozičním - tedy ani 

v politickém slova smyslu270. Člověk chce pouze žít svůj život odpovědně - tak jak to 

odpovídá jeho vnitřnímu nastavení pravdivosti, poctivosti, správnosti, důstojnosti. Tam, 

kde mu je v projevech odpovědnosti bráněno, jeví se úsilí o autentický postoj, projev 

autentického života jako střet.  

Odpovědnost má však dvě dimenze - "vnitřní" a "vnější". Závaznost odpovědnosti se 

řídí podle vnitřního kritéria, našeho měřítka pro to, co je správné, pravé, poctivé, slušné, 

důstojné, atd., nicméně projevuje se navenek - jak naznačuje i její spojení s mravností - mezi 

lidmi a vůči nim. Odpovědnost je závazkem vůči vnitřnímu měřítku, které v sobě nosíme. 

Tento závazek přetrvává i ve světě, neváže nás k pravdivosti, správnosti "tam venku" o nic 

méně než "tady uvnitř". Tímto způsobem zavazuje odpovědnost člověka jeho hodnotám ve 

všech sférách jeho žití a bytí. Připomeňme Havlem citovaná slova Jana Patočky 

o odpovědnosti, kterou "s sebou nosíme všude,"271 výčet oblastí "obstávání" Martina 

                                                           
270

   Václav Havel v Moci bezmocných předkládá různá možná chápání a použití pojmu opozice; my zde 

máme na mysli opozici prostě jako protikladný postoj. 
271  Tamtéž, s. 116. 
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Šimečky či odpovědného života Petra Uhla. Odpovědný člověk "odpovídá" ve světě svému 

vnitřnímu měřítku pravdivosti, správnosti a slušnosti skrze své jednání. Vnitřní odpovědnost 

zakládá tímto způsobem odpovědnost vnější, odpovědnost za svět, a to především jako 

starost, péči či ohled na druhé, případně na svět (Šimečka ml., Uhl). Podvojná povaha 

takového pojetí odpovědnosti objevuje se ponejvíce v podobě tzv. "principu legality", jak ho 

pojmenovává Havel v Moci bezmocných; na Havlovy úvahy o nedělitelnosti svobody 

navazuje Martin Šimečka; Patočka mluví o uznávání svrchovanosti lidských práv a svobod; 

podobně vypovídá Petr Uhl. Princip legality znamená uznávání svrchovanosti lidských práv 

a svobod, jak píše Patočka v chartistických textech. Základem tohoto principu je uznávání 

suverenity lidských práv, které je v člověku živě přítomno. V tomto smyslu se "legalistické" 

pojetí shoduje i s pojetím odpovědnosti jako zachovávání důstojnosti - lidské důstojnosti 

obecně, tedy důstojnosti své a ostatních, jak o ní mluví Šimečka st. i Petr Uhl. Odpovědnost 

a tak péče (jakožto projev odpovědnost) je podvojná. Jinak řečeno: není péče o duši bez péče 

o obec, není starosti, práce na sobě ve smyslu úsilí o autenticitu, bez starosti, "práce" pro 

druhé. To samozřejmě platí i obráceně, jak ukazuje Martin Šimečka272. Závaznost 

odpovědnosti je závazností existenciální (Havel, Šimečka ml.), týká se existence, otázek 

existence jako takové čili v žádném případě ne pouze či výhradně existence své.  

Péče o druhé a svět, ohled na druhé lze chápat i prostěji jako přirozený důsledek odvratu 

od péče o sebe ve smyslu sledování svých a především sobě prospěšných tužeb a zájmů. 

Podobným způsobem lze vyložit všechny základní aspekty autenticity - jako jakési 

"protilátky" proti základním "přirozeným" lidským tendencím: úsilí je protilátkou lenosti, 

pohodlnosti; péče o druhé je protilátkou sobectví; statečnost či odvaha je protilátkou 

strachu. Statečnost přitom neznamená natrvalo překonat strach, ale být schopen mu čelit, 

být schopen jednat strachu navzdory, být schopen jednat správně bez ohledu na to, zda je 

strach přítomen. Milan Šimečka píše o rozhodnutí vystoupit ze společenství strachu, 

o volbě statečnosti jako o jiném, "svobodném" strachu - "strachu vlastní volby", "strachu 

vzpoury"273. Statečnost pro Milana Šimečku představuje především vítězství nad sebou 

samým; u Platóna patří statečnost k základním ctnostem; Petr Uhl cituje Marxovo "něco 
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   Viz Pozn. č. 218 nebo Přílohu 2, s. 8. 
273

   Společenství strachu, s. 19. 
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odvahy" ("de l'audace"), kde toto "něco" je základní charakteristikou občana, schopného 

bránit se útisku, diktátu jakéhokoli druhu, schopného vzepřít se; odvaha je pro něj také 

hlavním kritériem rozdělení lidí na slušné a ne-slušné; na důležitosti statečnosti se Martin 

Šimečka shodne jak se svým otcem, tak s Petrem Uhlem. Šimečkovi navíc souzní také 

v přesvědčení, že statečnost tohoto typu je založena v promýšlení, v revizi hodnot 

a postojů. Promýšlení slouží k přípravě na to, co nás čeká, znamená přehodnocování našich 

možností a schopností v případě, že se v podmínkách nesvobody statečně rozhodneme pro 

autentický život. Promýšlení a přehodnocování je součástí úsilí jakožto práce na vlastní 

autenticitě a překonávání překážek v tomto úsilí vyvstávajících.  

Prvkem, který přinášejí všechny rozhovory a teorie pouze částečně (Patočka, Havel 

v Dopisech Olze), je důležitost sdílení. Rozhovory odhalily specifickou roli blízkých, 

především těch nejbližších či pocitově a názorově podobně orientovaných: jelikož cesta 

autentického života je prakticky bez konce a má mnoho úskalí (ve světě i v nás 

samotných), potřebujeme zázemí a oporu. Blízcí plní funkci partnerů promýšlení, 

společného hledání řešení a přehodnocování situací, podobně jako platónsko-sókratovská 

filosofická diskuze. Často současně působí jako vzory autentického úsilí. 

Zkusme nyní na závěr shrnout naše zjištění o "mocném" občanovi, občanovi 

autentickém, jak jsme ho kondenzovali z textů a rozhovorů s československými disidenty. 

Občana, který i navzdory osobnímu ohrožení brání svá práva a svobody, jakými jsou 

například svoboda sdružování, projevu či přístupu k informacím, charakterizuje, co jsme 

souhrnně nazvali autenticitou. Autenticita je neustávajícím úsilím o to být poctivý k sobě 

a ke světu, v každé oblasti našeho života a za všech okolností. Poctivost značí "být 

pravdivým", kde pravdivost je současně mravností. Být poctivý vůči sobě a druhým znamená 

dostávat svému vnitřnímu hodnotovému nastavení, na jehož základě posuzujeme, co je 

správné (poctivé) a nesprávné (nepoctivé), a na jehož základě pak ve světě jednáme. 

Hodnotové nastavení a jeho posouzení ukazuje, že neodmyslitelnou součástí úsilí o poctivost 

je promýšlení a přehodnocování - a to bez nároku na to dospět jednou provždy do cíle, kdy 

už nebudeme muset posouzet a přehodnocovat, protože vše už bude definitivně posouzeno 

a ohodnoceno. Úsilí o poctivost jako pravdivost a mravnost vlastního bytí ve světě táhne 

proti proudu sebestřednosti, strachu a lenosti. Protilékem sebestřednosti a egoismu je starost 
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o druhé, o svět; protilékem strachu je statečnost; samotné úsilí - i v podobě promýšlení 

a přehodnocování - je protilékem pohodlnosti. Motivem tohoto úsilí je odpovědnost jako 

závazek tomu, co považujeme za hodnotné a správné. Tento závazek se obráží v našem 

přístupu k sobě a v našem jednání ve světě a pro druhé. Oporou úsilí o autentické bytí jsou 

nám lidské vzory tohoto úsilí a blízcí, s nimiž svůj úděl sdílíme. Ti jsou zároveň našimi 

partnery v reflektování situace i našimi kritiky. 
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Doslov 

Nad zakončením této práce uvažuji průběžně od chvíle, co se začala chýlit ke konci. 

Věděla jsem, že konec by měl obsahovat jakési ospravedlnění zvoleného tématu, důvod, 

proč má podle mě smysl psát dnes o disidentech a jejich pohledu na svět.  

Nežijeme již v nesvobodě, nežijeme ve strachu, v pocitu neustálého ohrožení. Jsme-li 

klamáni, pak nikoli oficiální ideologií a propagandou, nýbrž proto, že vybíráme nesprávné 

"informátory", věříme sdělovacím prostředkům, které jsme si sami zvolili a byli jsme to 

my, kdo nezvolil správně. Co nám ještě mohou přinést disidenti, jejich způsob života 

a nahlížení světa v období jakési normalizace? K čemu dnes úvahy o životě v pravdě či 

neustálém zápase, o slušnosti -  v souvislosti s občanstvím? Ať si každý rozhodne sám, jak 

chce žít a co chce dělat. Chcete žít v pravdě? Prosím. Nikdo vám dnes nebrání. Každý ať si 

žije, jak chce, když už konečně máme tu svobodu. 

Dnes ráno jsem objevila část konce své práce. Otevřela jsem staré číslo časopisu 

Nový prostor. Číslo z konce května je věnováno romskému holocaustu, přesněji 

pracovnímu táboru v Letech. Mezi jiným obsahuje rozhovor s Paulem Polanskym, který 

toto téma i otázku podílu českého národa na romském holocaustu otevřel - k nemilému 

překvapení zdaleka ne pouze českých historiků. Začátkem devadesátých let přijel do České 

republiky, aby mohl studovat a shromažďovat dokumenty týkající se fungování tábora 

v Letech a dělat rozhovory s pamětníky. 

"Legrační bylo, že to, co jsem slyšel o komunismu, se mi dělo v demokracii. Sledovala mě 

policie, odposlouchávali mi telefon, zakázali mi přístup do archivů a vyhrožovali lidem, kteří mi 

poskytovali záznamy. Lidé, s nimiž jsem dělal rozhovory, říkali, že za nimi pak přišla policie. 

Třeboňský archiv na celý týden zavřeli a vyhrožovali zaměstnancům, že přijdou o práci... A to se 

dělo v demokracii, ne v komunismu."   (NP č. 417/2013, s. 11) 

"Každý ať si žije, jak chce, když už konečně tu svobodu máme." 

O hrozbě vyhroceného individualismu, o krajním "atomismu" a radikálním 

hodnotovém relativismu jako důsledku do extrému dovedeného induvidualismu píše 

Charles Taylor ve své knize The Ethics of Authenticity. Upozorňuje, že atomizace ve 
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smyslu uzavírání se, směřování svého úsilí, svých aktivit především či výhradně k vlastním 

zájmům, vlastnímu zabezpečení a pohodlí, na úzký okruh toho, co je nám "blízké", nese na 

svém rubu ztrátu zájmu o dění v našem okolí, ztrátu inciativy a angažovanosti mimo svůj 

úzký soukromí kruh (tedy "atom"). Současně znamená, jak popisuje Jan Patočka i Ernst 

Jünger, zbavování se odpovědnosti, její předávání do rukou nejrůznějších institucí 

a technologií výměnou za klid a pohodlí soukromého života. Výsledek takto pěstovaného 

individualismu lze shrnout jedinou větou Jüngerovy Chůze lesem:  

"Postavení domácího zvířete má za následek situaci jatečního dobytka." 274  

Úvahy Johna Locka i naše nedávná minulost ukazují, že nikdy, nikde a ničím - ani 

zákony - nejsme beze zbytku chráněni před nesvobodou, diktátem, nespravedlností či 

útlakem. Objeví-li se "ve velkém", odevzdaná odpovědnost nám bude rázem beze zbytku 

navrácena a je pouze na nás, jak připraveni budeme nést ji a užívat. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
274  Jünger, Ernst. 1994. Chůze lesem. Praha: OIKYOMENH, s. 21. 
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Vysvětlivky: 

"rovně" - pojem, který zavádím, slovní hříčka 

kurzíva -  zdůraznění části slova či celého slova, důležité v právě sledovaném kontextu; názvy děl 

a dokumentů 

"kurzíva" - pojem některého z autorů zmiňovaný poprvé nebo po delším úseku textu 

"kurzíva" ¹ - citace 

tučně - důraz (především jako upozornění, významový důraz, dále také hlasové zdůraznění 

v rozhovorech) 

'kurzíva' - původní text, který cituji, obsahoval přímou řeč či slovo nebo slovní spojení ve dvojitých  

uvozovkách; uvozovky v mé citaci původního textu se mění na jednoduché 

[...] - autorská poznámka k citaci 

 

Slovníček pojmů: 

autentický původní, pravý, hodnověrný: a. text, pramen, opis; a-é zprávy (81) 

demokracie 1. vláda lidu, lidovláda, forma vlády, ve kt. nejvyšší moc patří lidu a uskutečňuje se 

buď přímou účastí n. prostřednictvím volených zástupců; stát s takovou vládou: antická, moderní d. 

2. princip rovnoprávného uplatňování vůle všech členů něj. skupiny porušování zásad d. 3. sociální 

d. sociálně-demokratická strana; demokratický příd. 1. založený na demokracii, uskutečňující ji: d-

é volby; d-é zřízení  2. náležející prostému lidu, lidový: d-é umění (151) 

diktatura 1. neomezená vláda, moc (jednotlivce n. skupiny): vojenská d.; totalitní d. vláda jedné 

strany 2. forma, způsob uskutečňování státní moci jednou vládnoucí politickou silou (v údajném 

zájmu někt.  velké společenské skupiny): marx. d. proletariátu 3. diktátorský stát 4. neomezené 

ovládání něčeho, diktátorství (166) 

disent 1. pronásledovaná opozice proti totalitnímu polit. zřízení: žít v d-u 2. nekonformní postoj 

k vládní ideologii: represe intelektuálního d-u 3. její představitelé, disidenti (168) 
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disident 1. člověk odlišně smýšlející, aktivní odpůrce totalitního polit. zřízení 2. kniž. odštěpenec, 

odpadlík (zejm. náb.); disidentský, řidč. disidentní příd.: d-á literatura; d-á činnost; disidentství, -í 

s (169) 

filozofie 1. univerzální nauka o celku všeho jsoucího, o bytí světa a existenci člověka, o jeho 

poznávání pravdy a mravním jednání: antická f.; materialistická f., idealistická f. 2. základní 

a nejobecnější pojetí vývojových zákonitostí v urč. oblasti lidského poznání n. činnosti: f. jazyka, 

dějin; f. přírody; f. ducha; f. práva, náboženství; f. kultury; f. člověka  3. životní názor 4. 

(v organizaci univerzity) souhrnný název pro někt. obory společenských věd (filozofii, historii, 

filologii aj.) přednášené na filozofické fakultě  (230) 

ideologie 1. pův. nauka o ideách a jejich původu 2. později filoz., náb., polit., a jiné ideje 

deformované urč. partikulárním zájmem: státní i.; fašistická i.; komunistická i. (319) 

komunista stoupenec komunizmu; člen komunistické strany (406) 

komunizmus 1. ekon. společné vlastnictví majetku, někdy i žen (Platónův stát): spotřební k. 

náboženských sekt  2. utopické prognózy sociálně spravedlivé společnosti; (v anarchismu) 

všeobecná rovnost; marx. ekon. společenské vlastnictví výrobních prostředků a odměňování podle 

potřeb 3. polit. a ideologická teorie a praxe komunistických stran  (406) 

liberalizmus 1. shovívavost, snášenlivsot, tolerance k jiným názorům; smířlivost k projevům 

odlišné ideologie: projevovat l. 2. polit., ekon. soustava polit. a ekon, názorů požadující právní 

záruky demokratických práv a svobod, vybudování hospodářského života na zásadách volné 

soutěže, podporující individuální odpovědnost, autonomii a rozvoj osobnosti (458) 

morálka 1. filoz. sféra lidského jednání a chování pozorovatelná z hlediska etických hodnot, zvl. 

distinkce dobra a zla, mravní jednání; souhrn určitých mravních zásad a norem, mravnost: zákony 

m-y 2. svědomitost v plnění povinností, kázeň: občanská, pracovní m. (509) 

normalizace 1. stanovení norem o jednotných rozměrech, tvarech, jakostech 2. sociol. uvedení 

vztahů mezi jedinci, skupinami, státy do stavu klidu, nastolení pořádku: n. diplomatických, 

hospodářských, kulturních styků; období n. ( u nás v letech 1968 - 89) totalitní režim komunistické 

vlády (530) 

politika  1. oblast obecných státních záležitostí; věda o vnitřních a zahr. cílech a úkolech státu; 

aktivní účast občanů ve státním životě" světová, mírová p.; p. uvolňování; p. státu, vlády; ekon. 
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hospodářská p. opatření vlády ovlivňující makroekonomické proměnné (inflaci, nezaměstnanost 

ap.) 2. péče o záležitosti urč. oboru: cenová, úvěrová, jazyková p. (602) 

režim vládní n. společenské zřízení; jeho představitelé (664)  

rozvědka 1. pátrací, průzkumná hlídka 2. výzvědná, špionážní skupina (668) 

socialismus 1. růz. teorie o sociálně spravedlivém uspořádání společnosti: utopický s.; marxistický 

s.; tzv. vědecký s.; národní s. 2. růz. pokusy o uskutečnění této společnosti: reálný s.; s. s lidskou 

tváří (698) 

totalita 1. kniž. celostnost, celistvost, úplnost, jednotnost, jednota, jednotlivost: filoz. kategorie 

vyjadřující celek jako jednotu mnoha určení na rozdíl od pojetí celku jako souhrnu částí 2. typ 

diktátorsky vedeného státu prosazující úplné (totální) (násilné i nenásilné) ovládnutí všech oblastí 

společenského života prostřednictvím byrokratického aparátu a policejní moci, vedoucí 

k deformování individua až k jeho úplnému podrobení, popř. umlčení, např. doba komunistického 

režimu sovětského typu  (769) 

 

Všechny pojmy byly opsány z Petráčková, Věra; Kraus, Jiří (eds.). [1995] 2000. Akademický 

slovník cizích slov. Praha: Academia. Na konci každé definice je v závorkách uvedena příslušná 

stránka.
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Příloha 1  

ROZHOVOR SE ZDEŇKEM BÁRTOU, 21. 4. 2012, kavárna ve Vodičkově ulici 

J.B.: Moje první otázka je, jestli si vzpomenete, kdy jste si poprvé uvědomil, že....takhle. 

Zatím vždycky, co čtu texty disidentů a dělám rozhovory, tak to vychází tak, že většina těch 

lidí prostě chtěla žít normálním životem, že to nebyl nějaký vzdor, ale právě tím, že chtěli žít 

normální život, tak se dostávali do střetu. Takže moje první otázka je, jestli si vzpomenete na 

nějaký svůj první zážitek nebo svůj první pocit toho, že jste v konfliktu se systémem, ve 

kterém žijete anebo s tím státem, jehož jste občanem? 

Z.B.: No, to dokonce jste mi vybavila teďko dětskou vzpomínku, když já jsem chodil na Smíchově 

nad Klamovkou do základní školy a pak jsem chodili takovým kopcem nahoru se spolužáky a tam 

na rohu jsme se rozcházeli a ještě jsme pohovořili, po pánsku, že jo...vzpomínám si jak mě jednou 

přivlekl soused za ucho domů a hrozně rozčileně křičel na ty rodiče, ať si dají pozor, že říkám 

strašné věci a že by celá rodina mohla být zavřená (smích) a mně bylo vysvětleno, že sice soused je 

blázen ustrašenej, nicméně ať takovýdle věci že skutečně, který doma říkám, ať co doma slyším, ať 

je neříkám, ty věci, jako ani ve škole, ani kamarádům, že by z toho mohl být průser, a to mi bylo.. 

skutečně jsem byl ve třetí ve čtvrtý třídě. Takže já už jsem z domova jakoby sál, bohužel, to co 

tehdy – to znamená, to jsou... to je konec padesátých let, sál jsem už z domova to, že žiju 

v nenormální společnosti, kde se něco smí říkat, něco se nesmí, něco se říká jenom po doma, něco 

je pravda a něco je oficiální ideologie, která.. kterou sluší... pro záchovu slušného oděvu se teda 

dodržovat. Takže to byl takový první dětský zážitek, kdy jsem si tohleto uvědomil a potom, jak se 

uvolňoval ten režim v šedesátých letech, tak pro mě zase, pro moji generaci – já jsem 

devětačtyřicátý ročník, tak to bylo velmi důležité, já jsem v těch pubertálních letech nasával to 

uvolňování, ta úžasná šedesátá léta, se všemi těmi filmy a...třeba mám doma knížku, prvotinu 

Václava Havla, která vyšla teďko nevím, v kterým roce, šedesát pět? Tak nějak asi, šedesát...šest? 

Nevím. Ale myslím, že v pětašedesátým už vyšla prvotina Václava Havla, kde byly dvě hry – 

Zahradní slavnost a Vyrozumění a ještě nějaké texty a já jsem to sál, jo, a najednou...a všecko to 

ostatní, to pro mě bylo nesmírně důležité, a proto jsem taky...a z té generace, která se tolik napřela 

do toho Pražského jara, protože jsme cítili: tady jsou náznaky něčeho, co by mohlo vrátit tu naši 

pokřivenou společnost k něčemu - tomu ideálu demokracie, který jsem doma slýchával, zase trošku 

idealizovaně a o První republice, jaký to byl ráj na zemi a podobně... nebyl to moc ráj (smích) 

J.B.: A co situace, kdy jste věděl, kdy jste si uvědomil, že je to definitiva za těchhle okolností, 

že v podstatě s tímhle systémem v dobrém nevyjdete, tak nějak ke své a k jeho spokojenosti. 
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Z.B.: Já jsem nějak skutečně to sál s mateřským mlékem, todleto, protože můj, chudák nebožtík 

tatínek, který se nakonec Sametové revoluce nedožil, tak zase od dětství jedna z jeho 

nej...nej..častějších vět byla - už od dětství-, "Počkej, počkej, do dvou let se to posere, uvidíš, dyť 

to není možný!"  

J.B.: Jak Pelíšky, "dávám bolševikovi rok, maximálně dva..." 

Z.B.: Jo, ano, ano, tak nějak. On vůbec mluvil velmi expresivně, můj táta, tak ten říkal "Do tří let se 

to posere!" (smích)  Takže já jsem nebyl....vlastně já měl pocit, že to je jenom otázka času, kdy se 

to změní, že jo, že to nemůže být jinak. Já jsem hodně četl v tomhle období také třeba Karla 

Havlíčka Borovského, kterého miluju, a který je jakýsi nedoceněný génius, ty jeho texty jsou 

dodnes úžasně teda - ty fejetony jeho, že jo, a to, co psal, to jsou úžasný věci, zejména, 

zejména...ono se to nahrává, to je škoda toho... 

J.B.: Páska tam není, tak je to dobré. 

Z.B.: ...já nevím, jestli znáte třeba jeho fejeton ze štyricátého devátého roku, Karla Havlíčka 

Borovského - "Statečnost politická" se to jmenuje, jo, a to se... to bylo úplně jako kdyby to napsal 

v šedesátýmdevátým roce, když on říká, "Mnozí,"  Havlíček tam říká, "mnozí, kteří loni samou 

zúřivostí na těch barikádách všechno chtěli zbořit" - on se od toho trošku jakoby...distancoval se od 

tý revoluce, protože měl pocit, že nemají program žádný, - "tak dneska leští kliky a snaží se zase 

vrátit" - jako do původních těch...a byl takový jakoby zastánce drobné, stálé - ale práce na...jakoby 

zákonnosti nebo zápasu o konstituci, o ústavu a o demokratická práva... V tomhletom on mi byl 

taky takovým vzorem. 

Takže já jsem měl pocit, jakože to nějak je jenom otázka času. Dneska, jako starý člověk, to 

přehodnocuju a zjišťuju, že to není.. (uchechtnutí)..že to není jakoby cesta od nějakých pekelných 

bran k ráji, ale že to je vlastně neustálý zápas, který...jo, že ten kýžený, ta kýžená, správná 

demokracie - protože my jsme si samozřejmě tehdy idealizovali ty západní země. A když přijeli 

přátelé ze západních zemí, z Německa třeba a kritizovali, říkali jsme, "ale prosím tě, co u vás - ale 

tady ty komunisti, ty nás serou, to je prostě hrozný!" A jako dneska najednou si vzpomínám často 

na ty jejich kritiky toho kapitalistického režimu, na ty nešvary, tržní hospodářství.. Takže najednou 

člověk vidí, že to je daleko složitější, než jsme si tehdy představovali. On vůbec celý ten zápas - 

dokonce i Charty a  todleto - byl trošku pln iluzí, byl pln naděje, kterou asi si zachováme až do 

smrti, ale také byl pln iluzí, o které jsme přišli, že jo. To je vždycky umění, ve válce ztratit iluze, 

ale zachovat naději. 
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J.B.: Podobně mluví Havel, když píše o post-totalitním systému - říká - pozor, na Západě to 

není zas tak jiné s tou lží, jen má jinou a možná sofistikovanější podobu než ta naše. Takže vy 

jste... celou dobu jste měl tuto naději, že... 

Z.B.: ..mhm, já jsem měl pocit, že to je proces, který prostě...pro který je třeba pracovat, něco dělat 

a že to někam bude spět. 

J.B.: A nějaké okamžiky, kdy jste měl pocit, že to je možná marný boj nebo jste ztrácel sílu 

nebo jste ztrácel tu naději - takové tam nebyly? 

Z.B.: No tak já jsem měl štěstí asi na to, že jsem se záhy setkal - já jsem sice z ateistické rodiny, mí 

rodiče byli poctiví ateisté, máma ani nebyla pokřtěna, dědeček v roce 1918 vystoupil z katolické 

církve, maminka se chudák v kostele bála a...ale právě v tom, v tédleté době toho Pražského jara, 

dejme tomu, nebo začátku Pražského jara jsem se setkal s velmi zajímavými lidmi, kteří mě 

oslovili nějak, z evangelické církve - tak asi první byl Sváťa Karásek, což je známý takový 

jakoby...populární osobnost, no a ti mě přivedli zase do prostředí lidí - pro mě je klíčové slovo 

naděje, jo, takže mezi lidi takové té setrvalé naděje, takže s těmi - je vždycky dobře, když člověk 

má kolem sebe někoho, kdo vás... s kým můžete tu naději sdílet teda, jo, anebo třeba..Jinak, když 

jste zmínila Havla, Havel má úžasný - krom jiných úžasných textů - tak má s Hvížďalou "Dálkový 

výslech" a tam ke konci, jak mu Hvížďala pokládá jednu otázku a říká mu: "Shledáváte teď, na 

konci osmdesátých let, nějakou naději?" A Havel tam říká: "Já bych nejprve jako předeslal, že 

naděje není optimizmus, naděje není přidání se k něčemu, co má naději na úspěch, ale naděje je 

jaksi setrvat u něčeho jenom proto, protože to je dobré, jenom proto, že to já považuju za správné 

a dělat to, i když to nemá naději na úspěch." A to je, myslím, hodně důležitá věc, todleto, kterou 

zase i od lidí tohodle duchovního zaměření... a potom po Chartě jsem měl i to štěstí, že jsem se 

s ním osobně mohl seznámit a spřátelit, s Havlem. Tak to byli lidé, kteří člověka vlastně - který mu 

pomáhali, táhli. Ale ze začátku to byli lidi z církve: Láďa Hejdánek a spousta úžasnejch teda farářů 

anebo duchov - vůbec osobností z evangelický církve. 

J.B.: Co vlastně v té situaci, kdy v podstatě jakožto občan státu, nemůžete "normálně" žít 

nebo prostě nebo to co na Západě třeba člověk může dělat když chce. Nějakým způsobem, 

vnímal jste to, že jste občanem, že jste příslušníkem toho státu? Jaký byl váš vztah, jaký byl 

váš pohled na ten vztah? 

Z.B.: No tak já bych zaprvé řekl, že ten pocit, v kterém jsme se možná živili já a mí, přátelé byl ten, 

že my jsme důstojnějšími občany toho státu než ti kteří jakoby podléhají té současné...to my jsme 
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byli ti občané a tamto byli ovce, jako jo? (smích) To bych odmítl todleto. Takže naopak - my jsme 

se cítili jako občané, kteří se snaží jakoby ten stát - já vím, že to zní trošku jako...ale je to ten pocit, 

jo, prostě. A upřímně řečeno u výslechu na Státní bezpečnosti v těch osmdesátých letech potom, 

začátkem devadesátých let to úplně čišelo z těch rozhovorů při těch výsleších, že oni to moc dobře 

věděli - ti estébáci samozřejmě, na čí straně je pravda a jenom zastrašovali, že jo...to bylo... o tom 

nebylo sporu. Takže to už jsem vymezil a samozřejmě jsem zapomněl teďko na první část té 

otázky... 

J.B.: ...jakým způsobem jste nahlížel ten vztah stát-občan. 

Z.B.: No, tam samozřejmě k tomu patřilo uvědomění si, že mám dvě cesty: buď přijmu oficielní 

ideologii alespoň naoko za svou a bude mi dovoleno něco, anebo ji nepřijmu a za to se platí, že jo, 

za to musím potom rezignovat na určité posty, o tom je jako v Bibli úžasnej text, poslední biblická 

Kniha zjevení sv. Jana, což je knížka, kterou psal ten Jan, to byl jeden z takových předních u tý 

první církve koncem století, prvého, a byl v nějakém koncentráku na ostrově Patmos a odtatmtaď 

píše dopis, takový povzbuzující dopis nějakému svému sboru. Má tam geniální obraz, který je 

dodneška platný. On nazývá Římský - stát za Diokleciána už - dravou šelmou, která prostě, 

s kterou se nedá domluvit - on to řešil apoštol Pavel o čtyřicet let dříve, ten spoléhal na to, že 

i v rámci té říše lze jakoby se domoci něčeho - on už na to rezignuje, říká, že to je šelma dravá 

a teďka má úžasný obraz: a ta dravá šelma si označí každého razítkem a ten cejch ten člověk nosí 

a pokud ho nenosí, ten cejch, nemůže nakupovat, nemůže prodávat, nemůže já už nevím co tam 

teďko dál říká - jakoby moderním jazykem koncem toho prvního století - a proti tomu říká jakoby 

nadějně těm věřícím, říká "ale my máme znamení beránkovo - jakoby Ježíše Krista - které nám 

umožňuje tu naději atakdále a atakdále." No úžasněj obraz, kterej prostě už dva tisíce let tady je. 

Protože to...to.. A teď ještě navíc on tam používá - v té řečtině to je tak, že to je...hm..no, teďko mi 

vypadlo, sfragis je pečeť, takže to - ta pečeť beránkova je jakoby pozitivní slovo, beránkova jsem 

zapomněl a ten cejch se řekne řecky...latinsky je to signum, ale nevím, jak je to - čili to je jako 

pozitivní, to poznamenání toho beránka je pozitivní. Takže když nemáte ten cejch, tak holt 

nemůžete, holt se nezůčastníte. Já jsem třeba, bych hrozně rád dělal kantora, bavilo by mě to, 

myslím si, že mi to i docela jde, dodneška s mladými lidmi se bavit - ale to jsem věděl, že prostě 

nejde, že jo. Mě nemůžou s mýma názorama.. - a nehodlám měnit názory proto, abych mohl učit, 

takže holt třeba to jsem nemohl, jo. Takže jsem hledal, co bych mohl dělat místo toho, tak jsem 

sem šel na stavební fakultu s takovým tím, že nějakou vejšku, bych měl mít jako (smích)... 

A v osmašedesátém roce, v "osmašedesátem" že jo, ještě před příjezdem tanků, Sváťa Karásek mě 

opil a v opilosti mě nechal podepsat přihlášku na teologickou fakultu (smích). Tak jsem šel ke 
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zkouškám, nic jsem nevěděl, byl to trapas, ale...jenže tehdy rozhodli, že to je první rok, kdy neměli 

směrný číslo, které bylo tak hanebné, že mělo vlastně oslabit tu církev. Třeba přijímali do ročníku 

tři lidi, čtyři lidi. Najednou nás vzali asi třicet, jo?, do ročníku. A...vzali všechny, kteří se hlásili, jo, 

včetně takových blbů, jak jsem byl já (smích), já byl blbej, já nevěděl vůbec nic, říkali si, že nás 

postupně vyházejí, což teda se i stalo.  

J.B.: To je ale zajímavé, že takové fakulty fungovaly a existovaly... 

Z.B.: Byl celá řada věcí, které ten systém držel, protože přece jenom ten komunistický režim 

potřeboval mít mírové smlouvy, potřeboval koexistovat v rámci přeci jenom toho... aby mohl teda 

obchodovat, aby nebyl úplně v izolaci, takže bylo, byla celá řada věcí, který fungovaly. Třeba 

velmi složitý...takové jakoby...ta...o to byl veliký spor po Sametový revoluci, jestli vůbec přijmout 

kontinuitu práva nebo teda nasadit plnou diskontinuitu, a já byl pro...- všichni říkali "to nejde 

úplně, jo, abychom řekli "všechny... třeba všechny úmluvy budou neplatný, to přece nejde, jo?" 

A navíc ten režim skutečně nebyl ve válečným stavu s těmi západními mocnostmi, jo? Měl mírové 

smlouvy a...to je trochu tedy složitější. 

J.B.: Jak jste sám pro sebe nahlížel svou roli - říkal jste, že jste patřil, že jste se považoval za 

toho důstojnějšího občana.. 

Z.B.: Mhm. Normálního občana. 

J.B.: Jak jste chápal nějaké své povinnosti, které jakožto tento občan v tom systému máte. 

Sám pro sebe, jak jste si to vysvětloval. 

Z.B.: Tak ono zase, já jsem zase tak moc starý v tý době nebyl, takže ono se mi do toho - zase 

abych to neheroizoval moc - taky mi bylo těch osmnáct devatenáct v těch letech, takže taky se do 

toho pletla všelijaká hospodská společnost a takovýdle věci, takže ono to zas tak moc ušlechtilé 

všecko nebylo, bylo v tom hodně prostě takové prvoplánové nasranosti na komunisty, že jo a tak, 

to nebylo nic moc, no... No ale, mmm, takže rozhodně bych nemluvil o nějaké definovanosti, to 

možná ti, kteří v té době už byli starší, jo? Pro mně to tehdy bylo spíš takové ohledávání si svých 

možností nebo toho, co dělat a byl v tom spíš takový prvoplánový vzdor, který poprvé vlastně byl 

artikulovaný poněkud legračně, v osmašedesátem na jaře byl zase po dlouhé době povolený nebo 

nerozehnaný majáles študentů. My jsme s takovou skupinou lidí u Máchovy sochy na Petříně jsme 

se dohodli, že uděláme, ale už nevím právě kdy to bylo - někdy v květnu, nějaký den, asi 

patnáctého nebo tak nějak května, že uděláme demonstraci na Staroměstském náměstí na podporu 
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demokracie. My jsme nevěděli vůbec, jak se takové věci dělaj. No ale pak jsem...přesně jsi 

vzpomínám, jak jsem šel - my jsme vůbec si říkali - "máme tam jít? nebo nemáme?" Udělali jsme 

pro to teda trošku, že jsme - my jsme byli dobří manipulátoři, protože jsme nejprve obešli deníky, 

všechny, které se, tehdy se ti redaktoři předháněli, kdo bude větší demokrat, přeci jenom 

v osmašedesátem na jaře..a řekli jsme jim, že bude ta demonstrace. Oni to otiskli, že bude 

demonstrace a pak teprve jsme šli na Magistrát a požádali jsme o povolení. A říkali jsme: "Ale 

uvědomte si soudruzi, že to proběhlo už tiskem." Takže oni se zase báli, že nebudou dostatečně 

demokratičtí (smích) a povolili nám to. A vím že teď se blížila ta hodina a já jsem se sevřeným 

zadkem tam šel a říkal si: mám utýct nebo nemám? Mám tam vůbec jít? To bude průser, my vůbec 

nevíme, co!" A tam jsme zjistili, na tom Staroměstkým náměstí,  že někdo - vůbec nevíme kdo - 

někdo to náměstí ozvučil, někdo tam dal tribúnu, protože asi věděl, co to je za blbce, který to 

svolávaj (smích). A teď tam prostě bylo plný náměstí lidí, tak já jsem vylezl - jsem tam byl první - 

já jsem tam vylezl na to pódium a naštěstí jsem měl v kapse článek Karla Čapka "Proč nejsem 

komunista" - to tehdy v Přítomnosti vychá... v Přítomnosti, no, to bylo, myslím - vycházela tehdy 

série článků, různí intelektuálové z První republiky se vymezovali, proč nejsou komunisty. 

A známý článek Karla Čapka, ten jsem měl sebou, tak ten jsem tam přečetl. Jsem měl aspoň co, 

teda. Načež pak už tam lezli političtí vězni na pódium, já jsem vyzval, jestli chce někdo něco říct, 

no a to, prostě byla potom nepřetržitá šňůra. No a večer mi volala kamarádka, spolužačka 

z gymplu, která už tehdy pracovala v televizi jako střihačka, říká "Zdeňku, ty vole, podívej se na 

Zprávy, já jsem tě teďko stříhala!" (smích) Takže večer - oni to bohužel nemaj v archívu, já jsem se 

to snažil dohledat, ale tvrdili teda, že to už v archívu není tý televize. Ale skutečně to byla první 

moje jako politická, veřejné angažmá...někdy v polovině května nebo začátkem května. Ale říkám, 

bylo to hodně neuvědomělý, bylo to takový to...No a potom samozřejmě ta frustrace z...přijely 

tanky a pak taková ta snaha, co dál dělat a takové sbírání naděje do dalších let, že jo, protože bylo 

jasný, že spadla klec na hodně dlouho zase a že bude potřebný teda znovu zase od začátku jakoby 

totéž, protože - o tom píše ten Havlův text, o té naději, která jakoby má být i protinaději, no...  

J.B.: Vlastně během té normalizace si ale člověk musel ujasnit, co vlastně... 

Z.B.: Ano! Tam já jsem teda dostudoval tu teologickou fakultu. Samozřejmě si člověk 

uvědomoval, že i v téhleté situaci že jsou určité hranice, takže prostě jsem se pokusil bez ztráty 

květinky teda jakoby dostudovat, jenom jsem se styděl, nic jsem nepodepsal, nicméně přece jenom 

jsem doštudoval. Poslali mě na vesnici u Litoměřic mezi volyňské Čechy - za trest, protože měli 

pocit, že bude průser a ono se to ukázalo nakonec jako skvělá, krásná léta pro mě, potom povím 

proč. Ale říkal jsem, to si vzpomínám velmi dobře, bylo úplně jasné mně tehdy, a připravoval jsem 
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na to své nejbližší, že to je jenom na chvíli. Že mi to nestrpí s těmi názory, které mám a které jsme 

hodlal z té kazatelny říkat, protože kazatelna je vlastně sdělovací prostředek - sice středověký, ale 

je to sdělovací prostředek sui generis a ve středověku to byl jeden z těch nejhlavnějších 

komunikačních...médium, že jo. Takže jsem se taky nijak neomezoval, mluvil jsem to, co jsem 

chtěl. Pak tedy přátelé podepsali Chartu, takže bylo samozřejmé, že jsem ji podepsal taky hned 

v břez...no, hned ne, já jsem se o ní dozvěděl v lednu a do března jsem, v březnu, protože jsme měli 

děti, takže jsem to hodně zvažoval, no ale nešlo to nepodepsat. Takže jsem to podepsal, a dokonce 

ten režim ještě dva roky mě strpěl na tý kazatelně, a potom, v sedmdesátém devátém když byl tady 

u Karláku soud s takzvanou pražskou desítkou, Havel a spol., tak tam na severu mě sebrali, měl 

jsem takovou osmaštyricítku čili jsem strávil 2 dni zastrašování v cele předběžného zadržení, tehdy 

jsem dostal taky do držky od těch estébáků, o tom by byly dlouhý historky, zajímavý, to jsou 

takový disidentský vyprávěnky...a to už potom neslo to, že my jsme...ale možná přeci jenom něco z 

toho řeknu. Zajímavý je, a to já rád zdůrazňuju, že v každým režimu, v každé situaci, životní, ať 

u národa nebo u nějaký skupiny, strašně záleží, jak kvalitní jedinci tam žijí. Protože i v tom 

minulém režimu to nebylo černobílé. Byli lidé, kteří třeba neměli chuť veřejně vystoupit. Ale 

přitom sympatizovali s lidmi, kteří tak učinili a drželi neuvěřitelně palce a pomáhali. Jeden příběh 

teďko z tý osmačtyřicítky: tam tehdy byl dozorce, jeho jméno jsme nevěděli, ani se nám ho 

nepodařilo po Sametové revoluci zjistit, říkali jsme mu "Fous", protože měl takový hustý knír... To 

bylo neuvěřitelný, to byl dozorce normálně v uniformě, který nás tam hlídal, a přitom nám 

pomáhal, sděloval nám skutečnosti, které samozřejmě nesměl sdělovat - koho už pustili, koho 

nepustili... Miloš Rejchrt, taky taková osobnost známá, myslím z disentu,  evangelický farář, můj 

kamarád, ten má úžasnou historku, jak mu říkal jednou, "pane, kapitáne -nebo jak-, to ale vy 

nemůžete nám takhle držet jako to... , to jako musíte být jako proti nám, že jo!" A on mu říká, "jo, 

no, mhm.." No a Miloš, protože je muzikant a zpěvák, tak si začal zpívat na tý cele, teď se otevřel 

ten bufet, že jo, to vokýnko a on začal řvát na celou chodbu, "budeš držet hubu, ty hajzle!" A pak 

na něj zamrkal a hodil mu tam krabičku cigaret (smích). To je historka Miloše Rejchrta. No a já 

s ním mám taky historku neuvěřitelnou, na mě spolu s druhými dvěma vlasatci, protože já jsem měl 

tehdy dlouhé vlasy, vezli nás do Ruzyně ostříhat. Jednak nám chtěli nahnat strach, protože jsme 

všichni věděli, že v Ruzyni už je vazba, tak to... chtěli naznačit, že jedeme do vazby. Tam nás ale 

ostříhali a vrátili zpátky, kde  už jsme byli dřív. A představte si, že v tom ovzduší, poměrně 

vypjatém, toho soudu a toho zatýkání a tak, tendleten člověk v tý uniformě, když jsme čekali až 

přijde ten holič, který nás měl ostříhat - a on v uniformě, uprostřed věznice, když šel ten první kluk, 

tak mu poklepal na rameno a říká "nebój, to zase naroste, to si jenom svině estébácký dokazujou, 

že maj nad váma moc." Neuvěřitelný. A takhle s náma mluvil, jo? Už když nás vezl - jako.. my 
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jsme jeli spoutaní vzádu v autě a já jsem s ním zkusil začít mluvit, přesto, že jsem věděl, že oni 

nesměj mluvit při eskortě - dodneška se to nesmí, že jo - a on se s náma dal do řeči a normálně 

s náma jako to... A když jsem vjížděli zpátky - ono se nevjíždělo z Bartolomějský ale 

z Mikulan..dský nebo jak se jmenuje ta druhá ulice, tak jak jsme vjížděli do toho dvora tý věznice, 

tak on se k nám otočil a povídá "a kluci, bacha, už jsem zase pro vás svině policajtská." Jo, čili 

takovýdle lidé byli. Nebo historka, zase taková signifikantní o tom, jak je důležité v každé situaci, 

aby byli lidé, kteří jsou fajn a pomáhají. A také, že to tak je, jo, že jsou. Například: pošťačka mi 

nesla telegram. My jsme neměli telefon tehdy, mobily ještě nebyly, že jo. Takže pošťačka mi nese 

telegram pro mě srozumitelný. Byl to telegram od Svatopluka Karáska, který byl tehdy kastelánem 

na hradě Houska a měla tam prijet hudební skupina Berani, což byla taková písničkářská skupina 

naší evangelické církve. Takže telegram zněl: "Zdeňku, jsem na Housce, Berani nepřijedou." 

A paní pošťačka (smích) celá zrůžovělá dobrodružstvím (smích) mi nesla tenhleten telegram a ve 

dvěřích mi ho dávala, a mrkajíc říkala: "Pane faráři, tady máte telegram, vy už budete vědět, co to 

znamená, viďte!" (smích) Měla pocit, že je účastna něčeho, nějakého spiknutí. "Jsem na Housce, 

Berani nepřijedou." Šifra.. 

  Takže vždycky záleží... jako.. i uprostřed opravdu těch nejhorších podmínek, si myslím, si lze 

vytvořit prostor...i svobody, za cenu určitýho, zejména za určité věci - těch razítek, že jo - ale také 

okruh přátelství a něčeho... Já paradoxně na ta léta - možná proto, že se mi taky nestalo nic tak 

strašného zrovna, nebyl jsem ve vězení, až na ty dva dni, nikoho mi nezabili, atakdále - tak na to 

vzpomínám v něčem velmi rád, protože to byla doba dobrodružná, kde se užilo spousta legrace. 

A zejména jako farář vzpomínám na to velmi rád, protože oni mi sebrali ten takzvaný státní souhlas 

k výkonu duchovenské služby, ale ta farnost, u evangelíků je to snazší, protože ta církev je...ty 

nekatolické církve jsou organizovány - nebo ty protestantské církve - jsou organizovány 

horizontálně. Však také svět naučily demokratickému zřízení. Takže tam ta farnost, každá, je 

víceméně samostatná. Může si dělat, co chce a nemusí podléhat úplně tomu vedení, které je jenom 

organizační. Takže ta farnost se zatla a nechala si mě tam. Načerno. Takže já jsem tam v podstatě 

dál vedl mládež, dál vedl takové ty všelijaké aktivity... Nevlezl jsem na kazatelnu, za to byly dva 

roky, tak to jsme se přece jenom dohodli, že to bude odsaď podsaď, ale kázali místo toho - věci, 

které jsem napsal, kázali ti laici, ti nekně...nefaráři, že jo, členové té farnosti. Já jsem to napsal 

a oni to četli. A tímto způsobem jsme tam existovali osm let, že jo. Protože mně vrátili dokonce - to 

by bylo zase na jiné povídání dlouhé - mně se podařilo docílit toho, že mi vrátili ještě.. v roce 

osmdesát osm mi vrátili státní souhlas. K prvnímu lednu osmdesát osm. My jsme rok co rok žádali, 
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navíc já jsem měl jistou výhodu, protože mí farníci byli všichni vojá...ti muži byli vojáci od Dukly, 

takže byli ve Svazu protifašistických bojovníků, a ten byl součástí Národní fronty tehdy... 

J.B.: Taková lobbistická skupina...:) 

Z.B.: Taková lobbistická skupina, která rok co rok s razítkem žádala o to, takže já jsem, já jsem, je 

pravda, že jsem byl trošku chráněný tímhletím... No ale já jsem to tehdy považoval za vítězství, 

také jsem prvního ledna osmdesát osm poprvé po dlouhé době vylezl na kazatelnu, poděkoval jsem 

farníkům, že jsme to...a protože tam byl nějakej estébák, tak jsem říkal, že také děkuji státní správě, 

že zřejmě bere vážně perestrojku, která započala v Sovětském svazu a že ty změny jsou tady vidět, 

protože práve k desátému výročí Charty 77 jsem dostal souhlas, takže ten režim uznává... ale už 

druhej den mně volali na výslech (není rozumět, kávovar)....ale je pravda, že potom, když jsem 

nahlédl do svazků Státní bezpečnosti, tak mi trochu spadl hřebínek, protože z toho vyplynulo, že 

mně ten státní souhlas vrátili spíš proto, že chtěli mít pokoj od  těch Volyňáků a říkali si, že to bude 

jednodušší, možná, že budou mít ode mě pokoj, když to bude oficielně než když to bude 

dobrodružnější neoficielně, a pak také tam byl jeden motiv, byla to snaha znevěrohodnit mě mezi 

přáteli, že vlastně spolupracuju se Státní bezpečností. To byla finta, kterou se snažili dělat neustále, 

rozeštvat ty lidi mezi sebou. To se naštěstí nepodařilo a nikdy jsem se s tím nesetkal. Což bude 

zřejmě štěstí, ale... Takže já jsem vlastně už dva roky před revolucí mohl zpátky. 

J.B.: Je z vašeho pohledu to, jak jste nahlížel a co jste považoval za svou povinnost v tom 

předchozím režimu, a to, co považujete jakožto občan a jako člověk v rámci současného 

režimu za svou povinnost - je v tom rozdíl? A pokud ano, jaký nebo jaké rozdíly? 

Z.B.: Myslím si, že v tom rozdíl není, protože - tak už jsem to zmínil, že v každém režimu, v každý 

době ten zápas není, jak jsem si vždycky představoval, jakoby z bodu "A" do bodu "B" a je to jako 

jasná linka, která vede k nějakému Božímu království na zemi nebo k nějakýmu ráji - tak to není, je 

to neustálý zápas, který připomíná ne přímku, ale spíš meandry nějakého potoku...takže to zůstává. 

A teď řeknu něco, teď řeknu, co je asi floskule, asi jste to slyšela od mnoha současníků mých, hm: 

ten rozdíl je v tom, že v tom nedemokratickým režimu nebo v tom nesvobodném režimu - 

ideologicky nesvobodném režimu slovo mělo daleko větší váhu než má dneska. Já vím, že to 

je...neříkám nic nového... Prostě tehdy jako napsat něco, říct něco, podepsat dokument Charty 

znamenalo říkat si o nějaký trochu průser, ale taky to odvysílala Svobodná Evropa a stalo se to 

předmětem, jo, když Havel něco řekl, napsal - ale nejenom on - tak to prostě mělo váhu. Dneska je 

řada báječných publicistů, novinářů, kteří prostě napíší článek podložený fakty, že to a to je 

nespravedlivé, za půl hodiny se nad tím, za tím zavře voda a  jakoby se to nestalo. A ty 
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nespravedlnosti dneska se řeší jinak, ty cesty jsou jinudy a já si myslím, že celá řada politologů si 

s tím láme hlavu, jak tu demokracii zachránit, protože podle mého soudu demokracie je systém, 

kde skutečně, jak jsem přesvědčený a říká se to obecně - demokracie je systém, který v podstatě 

vymyslel kalvínský protestantismus, že jo, který ovšem předpokládá občanské ctnosti. Předpokládá 

to, že přinejmenším nadpoloviční většina všech občanů bude sdílet tu společenskou smlouvu 

a bude jednat poctivě teda. A Jan Sokol, že jo, má ten známý obraz, říká, když budou hrát lidi 

fotbal a všichni budou podvádět, včetně sudích, tak je to přestane bavit za chvíli, ten fotbal. Pak 

teda skutečně přijde někdo s knírkem nebo, že jo, začne hajlovat a začnou mít lidé pocit, že ten nás 

zachrání z toho, protože ty struktury...nebo všichni podváděj a přitom se všichni divěj, proč je to 

nebaví, ten systém, že jo. Tam je potřebný asi úplně odjinud začít, asi zase havlíčkovsky, od těch 

ctností, po kterých on volal, na to nemám recept. Ale je to prostě jinak. Je to jiné, jakoby...cíl je 

stále stejný, bych řekl, dobrat se společnosti, která je zejména spravedlivá, sociálně spravedlivá - to 

jsou ideály, které už máte v Bibli, které jsou leckde, je to součást naší evropské kultury, no 

a najednou zjišťujeme, ta moje generace zjišťuje, že je to v něčem složitější. Dneska. Protože 

narážíte na zeď, která je v něčem jiná a teďko pořád jako člověk dumá, kde ta díra je v tý zdi anebo 

kde ji prolomit a je to...no, je to jiné prostě. Snad si s tím poradí vaše generace. 

J.B.: V čem je ta zeď jiná? Já osobně můžu říct, že když jsem nad tím přemýšlela, tak to je 

zase to, co už jste určitě i vy slyšel mnohokrát, že jednak není jednoznačný nepřítel... 

Z.B.: Ano. 

J.B.: ...a jednak je zde taková spousta informací, spousta i protichodných informací, všechno 

je jakoby rozmělňováno. To se sedí i na to, jak jste říkal, že někdo podloží důkazy nějakou 

nespravedlnost a za půl hodiny se o tom neví. 

Z.B.:...se o tom neví, ano. Jak říkám, je to velmi složité a (dlouhá pauza). Jo, trošku přemejšlim 

v souvislosti...protože jsem zmiňoval svého milovaného Havlíčka Borovského... Vždyť to byla 

ostatně doba, kdy také docházelo k prvním developerským zásahům třeba v Praze, rodila se nová 

vlastně zbohatlická vrstva, bouralo se, že jo, Starý město...a teďko vycházeli ty protesty zase lidí 

proti tomu, že jo "Bestia triumphans" takový ten časopis, která...a přitom ti intelektuálové tehdy se 

měli potřebu spíš vymezovat proti tomu absolutismu rakousko-uherskému, proti tomu, proti té 

moci peněz  vlastně, oni ještě tehdy taky ne, neměli...neměli zápas...  já myslím, že to je po světě 

diskurz, který vede dnešní levice, že jo, která se snaží najít odpověď na otázku, co s tím - nebo 

jakým způsobem zušlechtit...že jo, bohužel.. já si myslím, že jsem byl hned po Sametové revoluci 

jsem byl v Český národní radě jako poslanec to první zkrácené období, 2 roky, tak já to si přesně 
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pamatuju, to byly velmi konrétní zápasy, kde my už jsme jako dopředu .. bylo jasné, že 

prosazování - řekněme Klaus a spol. - prosazování některých zákonných norem nebo naopak 

bránění některým právním normám, které by jakoby pohlídaly to rozkrádání, že je naprosto 

záměrné, že to je jasný cíl, že to je..ale prostě nás nikdo neposlouchal. Já nebudu schválně 

jmenovat, ale já si přesně pamatuju, že jsem byl za novinářem - teda žena, renomovaná novinářka, 

které jsem přinesl tehdy - zase podložená fakta, o Klausovi, o nějakým teda jeho trestním činu, 

a ona říkala "já se bojím to uveřejnit." Bylo to v dobe Český národní rady čili to muselo být už v 

tom devadesátým druhým roce a ona mi na rovinu řekla "todleto se bojím uveřejnit." To byla doba 

prostě konsenzu společnosti, která nalétla na tu vějičku zbohatnutí, jo? A za cenu nezákonnosti - 

zase to byla taková falešná společenská smlouva jakási a přitom byla naprosto jakoby s přesným 

cílem koncipována čili lidi na to nalítli nebo většina lidí na to nalítla a teď neseme v podstatě 

důsledky toho. Ale já opravdu nevidím jiný, jinou cestu z toho... 
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Příloha 2 

ROZHOVOR S MARTINEM M. ŠIME ČKOU, 24.1.2012, redakce týdeníku Respekt 

M.Š.:...preto lebo ja som sa stretol vlastne s občianstvom ako zoči-voči...s problémom občianstva 

dvakrát: raz za komunizmu, keď nám navrhovali vysťahovanie eštébáci, podruhé za Mečiara 

v deväťdesiatomdruhom, keď mi Česi ponúkali české občianstvo, lebo som bol nepriateľ na 

Slovensku..štátu. Lenže vtedy sa to dalo urobiť iba tak, že stratíte jedno alebo druhé. A ja som 

odmietol české občianstvo, hoci ma ako vyháňali zo Slovenska nacionalisti a z veľmi dobrých 

dôvodov, o ktorých môžeme potom hovoriť, takže ja mám s občianstvom ešte aj zvláštnu kapitolu 

života...to len akože tak z praxe o tom...je to taká zvláštna kategória.. 

J.B.:Keď človek číta výpovede disidentov, asi záleží od toho, čo číta, tak to vyznieva tak, že 

v podstate väčšina tých ľudí nechcela nič extra, iba normálne žiť a tým spôsobom sa 

dostali...chceli písať alebo proste chceli robiť veci, ktoré normálny človek v demokratickej 

zemi môže robiť a týmto spôsobom sa dostali do konfliktu s tým systémom alebo s režimom 

alebo z neho vypadli. V podstate aj v tej práci vychádzam z toho, že takým 

najskloňovanejším slovným spojením, kde sa nachádza občianstvo je aktívne občianstvo. 

A práve na tom socialistickom režime alebo na tých socialistických režimoch je vidieť, že to 

aktívne občianstvo môže byť čistou participáciou na akomkoľvek režime bez rozmyslu, tým 

že pôjde človek mávať niečím na prvého mája a ten pojem je nedostatočný - práve aj o tom 

má byť tá práca, ktorá ma vzniknúť. 

Takže moja prvá otázka bude, ako ste sa do toho konfliktu, do toho rozporu - tam, kde ste 

pocítili, že ste občanom štátu, ktorý nejakým spôsobom ide proti vám, alebo vás obmedzuje. 

M.Š.: Ja som zase opäť trochu mierne špecifický, alebo...áno, v mojej kategórií samozrejme takých 

ako som ja je dosť, ale špecifický v tom, že ja som sa dostal do sporu so štátom v princípe nie 

vlastným zapríčinením, ale kvôli mojim rodičom, respektíve kvôli môjmu otcovi, takže môj prvý 

konflikt so štátom bol proste už keď som mal štrnásť rokov a mal som zákaz štúdia na strednej 

škole v celom Československu. Tak to som pochopil, sme mali dlhé rodinné debaty, že teda 

som...že štát ma neodmieta takpovediac alebo štát - režim...tak to bola taká prvá..to bol prvý signál 

toho, že môj život bude zrejme teda v znamení toho, že budem s tým režimom nejakým spôsobom 



 

2 

 

teda na...v nejakom súboji alebo proste, že budem musieť žiť nejak inak. A potom už to, viete, 

samozrejme...no tak potom som išiel na učilište, tak som to nejako prežil, v princípe som si stále 

ešte odmietal pripustiť, že to bude stále takto. Akože snažil som sa...lebo ten režim vám to tak 

nejak umožňoval, zdanlivo, som si povedal, tak dobre, keď budem na učilišti, budem robotník, tým 

pádom budem mať lepšie...ako zmení sa moja takpovediac zlá triedna kategória...aj som športoval, 

bol som ako veľmi dobrý športovec, kedy som vlastne...kedy štát chcel, aby som ho reprezentoval, 

lebo ja som bol vo výbere reprezentácie štátu...robil som atletiku, osemstovku...ja som bol dosť 

dobrý, ako mladý chalan som bol vlastne už v reprezentačnom výbere. Takže to vyzeralo teda tak, 

že však štát ma vlastne...ma chce mať...štát mi dával maratónky, šušťáky, vybavenie - proste štát sa 

o mňa dokonca staral! Keď som bol na učilišti, tak štát v podstate...to bolo ešte aj tak, že som 

potom vlastne mal výnimku, že som už teda bol skoro poloprofesionálny športovec, že som síce 

ešte študoval a maturitu akoby popri zamestnaní, ale to zamestnanie bolo inštruktor športu na 

učilišti, takže to bolo čisto samozrejme len kvôli tomu, že štát, respektíve klub, ale šport 

reprezentovaný ako štátny záujem bol, aby mal vo mne dobrého športovca, tak som tak trochu aj 

vnímal. No tak som si stále myslel, že kombináciou tohoto všetkého, že mi tak snáď umožnia aj 

študovať ďalej, tak som si urobil maturitu popri zamestnaní na tom učilišti, popri športe. No 

a potom sa ukázalo teda, že nie. (smiech) Akože pätkrát som sa už pokúšal dostať na školu vysokú, 

a ako nikdy nič, ani náhodou, už som...no to je jedno, to je dlhá story... urobil som medzi 

najlepšími, ale to bolo úplne vedľajšie, takže som musel ísť na vojnu. 

J.B.: Vy ste aj vedeli, že ste medzi najlepšími, ale... 

M. Š.: Áno, mne to aj povedali, mne to aj povedal nejaký dekan tam, že - bol som v prvej desiatke, 

ale nemôže ma jednoducho prijať. A tak som...tak som potom musel ísť na vojnu, čo bola asi 

najväčšia taká tragédia, ale ešte stále som išiel ako dobrý športovec do Dukly, do Banskej Bystrice, 

čo bolo teda... špičkové vojenské stredisko pre profesionálov. Ešte stále to vyzeralo, že ten štát sa 

nevie rozhodnúť - dobre, nedovolí mi študovať, ale zároveň by mi dovolil športovať...no ale po 

troch mesiacoch ma odtiaľ vyhodili, eštebáci jednoducho prišli na to, že to je proste príliš dobré pre 

mňa, tak ma vyrazili a potom som strávil dva roky (nezrozumiteľné)...vtedy som akoby pochopil, 

že ...ako, že to je definitívne, že vlastne to nemá vôbec zmysel. Z niekoľkých dôvodov som - okrem 

toho, že už som sa vzbúril, keď ma neprijali na tú univerzitu vtedy, ešte v Bratislave som napísal 

dekanovi, veľmi ostrý list, v ktorom som napísal proste, že to je...že je to jeho osobná 

zodpovednosť, že sa takto rozhoduje akoby nemravne...tým som si zavrel dvere samozrejme 
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už...a pochopil som, že štát respektíve režim...ale u mňa sa to stotožňovalo..proste ma nechce. Ale 

ani náhodou. Okrem toho sa ukázalo, že aj predtým vlastne ešte než som odišiel na vojnu, že...však 

ja som naozaj ako bol medzi...ja som bol špičkový osemstovkár...a mali sme ísť do Viedne na 

nejaké preteky (smiech) - no ale ja som nemal pas! Všetci moji kolegovia z klubu išli do Viedne na 

preteky a ja som zostal doma. Aj vtedy už mi došlo, že tak akože fakt budem ako taký idiot budem 

behať za nejaký klub a nikdy sa nikam nedostanem, tak načo mi to celé je?!Ani na olympiádu by 

som určite nemohol ísť, som pochopil, že toto je proste definitívny koniec. A to ešte vôbec nemalo 

politický rozmer, lebo ja som vtedy ešte nebol žiadny...akože nič som ešte nerobil disidentského. Ja 

som bol iba syn svojho otca, to bolo akože vtedy len v tejto verzii...a potom to už samozrejme 

proste prišlo, tak...som začal písať a už som akoby začal žiť s tým takým kvázi životom toho 

undergroundu už ako aj v Bratislave a potom teda som sa aj s tými českými spisovateľmi-

disidentami. A už som sa stal súčasťou toho...toho disentu. Samozrejme aj vedome. U nás to 

v rodine bolo tak, že...môj brat, keďže môj brat mohol študovať, môj brat bol o rok starší, jemu 

dovolili vyštudovať a mne nie, aby otcovi, respektíve rodine...chceli vraziť klin proste, aby tí 

rodičia...aby to bolo ešte ťažšie pre nich nejakým zpôsobom. To bola klasika, akože rozdeľ a panuj, 

to sa im samozrejme nepodarilo - na druhej strane dopadlo to tak, že môj brat - a to tiež možno je 

signifikantné - môj brat vlastne síce bol tiež synom svojich rodičov, ale on tak nejak vlastne vôbec 

nežil s tým, že tam niečo má, to vôbec nie, ale tak ako vyštudoval proste a stal sa počítačovým 

inžinierom a nestal sa disidentom v pravom slova zmysle. Ja som sa ním stal preto vlastne, lebo ma 

k tomu štát donútil. Čiastočne. Myslím si. Ťažko...to nikdy neviete odhadnúť dneska ako...čo vám 

tá povaha vlastne, ako by vás formovala ďalej...Ale úplne jednoznačne to bolo tak, že - preto sa 

trochu líšim od niektorých, ktorí sa k tomu rozhodli dobrovoľne, z nejakej vlastnej túžby po 

slobode - u mňa to bola kombinácia určite aj toho, že som videl, že proste na vlastnej koži ako ten 

systém je neslobodný. Tak potom už vám nič neostáva, len tú slobodu skúsiť na vlastnej koži. 

J.B.: Ako to človek  prežíva, keď si plne uvedomí, že to nepôjde? 

M.Š.: Samozrejme, najprv je to hlavne veľmi, veľmi nepríjemné. Máte pocit, že...na jednej strane 

samozrejme objavíte ten svet vnútornej slobody, celého toho disentu a tak (9:26) ..u tej mladej 

generácie a ešte na Slovensku zvlášť, bože, to bolo strašne málo ľudí! To bolo proste zopár 

kamarátov... Tu v Prahe to boli stovky, skoro tisíce...to bola celá subkultúra, v ktorej sa dalo žiť aj 

celý život, v princípe. V Bratislave, keď máte zopár kamarátov - a naozaj zopár, za chvíľu ich už 

všetkých zúfalo poznáte už dopodrobna a máte pocit, že celý život takto...je to veľká existenciálna 
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výzva prežiť to naozaj úplne na okraji spoločnosti, vo veľmi úzkom okruhu, ešte permanentne 

buzerovaný teda policajtami...a to som vždycky vlastne si išiel do Prahy, do Prahy sme sa ako 

vždycky išli nadýchnuť...to bol akože zásadný rozdiel. V Prahe to bolo proste...tu to bolo 

nepomerne ľahšie byť disidentom v Prahe, ako na Slovensku, alebo v Bratislave...ako čo vám mám 

o tom povedať...v princípe to bolo...najhoršie to vlastne začalo byť tak už okolo tridsiatky, keď už 

to všetko poznáte dokonale, a už viete aj limity tej slobody, vnútornej, pretože ona vás obmedzuje 

aj v tom, že vlastne žijete v nejakom uzavretom kruhu - to sa nedá nič robiť, predsa len akokoľvek 

sa pokúšal ten disent búrať vlastné limity, vlastné hranice... a aj tam bola veľká debata o občianstve 

mimochodom, o tom, ako sa správať, ako byť občanom v štáte, ktorý si občanov neváži...Áno, ale 

všetko to boli...postupne vás to...mali ste pocit, že už všetko poznáte. Neviem, máte tridsať rokov 

a mám ešte do nejakej šesťdesiatky vydržať toto?! Alebo sedemdesiatky, keď sa nebodaj dožijem?! 

(smiech) Nebolo to ľahké. Našťastie prišiel november, takže som nemusel riešiťdilemu, ako vlastne 

sa vyvíjať v tom svete, ktorý bol takto uzavretý, no...akože, no...keď sa pýtate na psychologickú 

rovinu, tak najhoršie to je v takom veku okolo tej tridsiatky, keď už máte pocit, že viete, čo vás 

čaká celý život. 

J.B.: A je tá skutočnosť, že človek je občanom, to, že je vlastne príslušníkom nejakého 

štátu...pociťovali ste to, v tej situácii, keď už ste vedeli, že to nepôjde, že s tým režimom 

nevyjdete kamarátsky, pociťovali ste to len ako príťaž alebo aj ako určitý záväzok? 

M.Š.: Tam znovu je otázka podľa mňa úplne výsostne generačná. Pre mňa štát prakticky nemal 

zmysel, ja som štát...ako, samozrejme, psychologicky to funguje tak, že keď hrali naši hokejisti, tak 

som fandil naším hokejistom. Nesporne existovala nejaká väzba na Československo, skôr ako na 

spoločnosť než ako na štát. Hymna ma nikdy nedojímala. Ale keď som videl českých hokejistov, 

alebo hocijakého slovenského alebo českého športovca, ktorý niekde zvíťazil, tak som mu 

fan...rovnako som fandil Navrátilovej, keď bola Američanka, pravdupovediac. Akože...ale, ale 

predsa len uznávam, že v tejto väzbe na nejaký typ národnosti a príslušnosti k nejakému...niečomu, 

čo sa nazýva štátom, hoci, ja som si to predstavoval skôr ako spoločnosť, existovalo v tejto forme 

rozhodne. A bolo to skôr...aj zodpovednosť bola skôr voči...skôr voči spoločnosti, voči kultúre, 

voči ľuďom, voči niečomu, čo presahuje, podľa môjho názoru, niečo, čo je definované hranicami, 

alebo nejakou vládou. Ale to je tiež veľký generačný rozdiel, ja si pamätám veľmi dobre, ako som 

mával debaty s ľuďmi o generáciu staršími...najviac ma šokoval napríklad s Dominikom Tatarkom, 

za ktorým som chodieval často, tým slovenským spisovateľom, disidentom, ktorý o tom aj tak čosi 
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také písal, ktorý považoval napríklad šesťdesiatyôsmy rok...pre mňa bol 68. rok ako príchod 

Rusov, normalizácia, režim...pre nich to bol útok na republiku. Dominik Tatarka mi vždycky 

vykrikoval, že "oni pojebali republiku!", tak doslova...teraz to myslel akoby...nemyslím vulgárne, 

myslel proste, že...že to je ponižujúce, že proste niekto okupuje republiku. Mne toto vôbec neprišlo 

na um, že by som mal byť nešťastný z toho, že nejakú republiku, nejaký štát niekde okupujú. 

(13:55) Pretože som to vnímal ako súčasť nejakého mocenského impéria, kedy tuto jedna časť 

sveta, komunisti - a v tej časti sveta bohužiaľ žijem a vôbec som to nestotožňoval s problémom 

nejakého štátu. Takže tá generácia, ktorá vnímala, ešte predovšetkým zažili buď prvú republiku, 

alebo ešte...áno, zažili prvú republiku a ešte zažili aj oslobodenie tej republiky 

v štyridsiatompiatom, tá generácia bola oveľa... silnejšie vnímala štát, ako entitu, ktorá môže byť 

oslobodená, povedzme, u ktorej je nejaká  veľmi silná väzba, čo ja som už nezažil. Takže pre mňa 

štát ne...pre mňa štát vtedy fakticky...ja som štát nepovažoval za pojem, to pre mňa proste bol 

režim. To bolo pre mňa kľúčové. Že to bol štát, zhodou okolností československý, pre mňa ako....to 

mi bolo svojím spôsobom akoby...vtedy som nad tým zrejme ani neuvažoval. Aj keď celé také tie 

pokusy to (15:00) samozrejme...však tu bol pokus vytvoriť nejakú hrdosť na štát, komunistickú, 

však ako nám vtĺkali do hlavy neustále aj dejiny toho štátu z toho komunistického pohľadu...mňa to 

nechalo teda úplne ľahostajným. A myslím, že v tomto som bol aj...že v tom som mal dosť 

blízko...v tej mojej generácii to takto bolo dosť často vnímané. Ale to už je generácia vlastne 

normalizačná, ktorá už zažila vo svojej  puberte zánik štátu, z hľadiska nejakých atribútov toho, čo 

ten štát robí štátom, z hľadiska toho, že by človek tomu mal byť nejakým spôsobom verný. Všetko 

bol už iba svinský režim, tam nebol dôvod na čo byť hrdý, okrem športovcov, ktorí ale s tým akoby 

naozaj  nesúviseli. 

J.B.: Takže v podstate to občianstvo je skôr príslušnosťou k ľuďom, v takejto situácii, ako 

k nejakému politickému útvaru...  

M.Š: V tejto situácii určite. Pamätám sa na tieto strašne zaujímavé debaty, ktoré sme viedli na 

všelijakých týchto stretnutiach intelektuálnych a dokonca je to aj popísané, bola taká debata medzi 

Vaculíkom a už neviem kým...ale touto mladou generáciou práve...na nasledovnej banalite - či - 

idete električkou - a či je výrazom...čo to znamená, keď necviknete, alebo keď si nekúpite lístok? 

Moja generácia tvrdila, že to je protest proti režimu, ako obecne, Vaculík hovoril -  to je blb..., 

naopak, to je normálna zhovadilosť, lebo bez rozdielu, bez ohľadu na to, aký je režim, platiť cestu 

električkou, ktorá ide z verejných peňazí, je správne, rovnako ako je správne nechodiť na červenú. 
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Lebo sú nejaké pravidlá občianskej spoločnosti a občianskeho spolunažívania, ktoré v rámci 

nejakého štátu fungujú a treba ich dodržiavať bez ohľadu na to, aký je režim, pretože človek má 

byť dobrým občanom tým, že sa správa ako slušný človek. Za každých okolností. Naša generácia - 

nie ja osobne teda, ja som bol skôr v tom...mňa to strašne zaujímalo, tá debata, ale skôr som 

súhlasil s tým Vaculíkom - ale tá moja generácia často bola presne...uvažovala spôsobom - štát je 

režim, to sa nedá oddeliť, a všetko, čo robím proti režimu, je dobré. Keď nezaplatím električku, tak 

nie že by som bojoval proti režimu, ale bojkotujem ho, žijem mimo neho, neuznávam ho, ani jeho 

pravidlá, pretože všetky pravidlá chcú iba zničiť moju slobodu. To vychádzalo z toho pojmu, že ten 

režim prestával byť legitímny v očiach mojej generácie, ako akákoľvek moc, bola len na to, aby ma 

nejakým spôsobom buď ponižovala, alebo aby ma obmedzovala. A štát bol jeho formálnym 

vyjadrením. Takže som vôbec...v tomto som súhlasil s tým, že štát a režim sú jedno. Pre staršiu 

generáciu, ktorí ešte poznali, že štát môže byť aj demokratický, to bolo rozdelené. V mojej 

generácii už to rozdelené nebolo. 

J.B.: Čo pre vás v tej situácii to byť občanom Československej socialistickej republiky 

znamenalo prakticky? Alebo, ak je rozdiel v tom, čo to znamenalo, keď ste žili v Bratislave, 

kde bolo to prostredie obmedzené v tom zmysle, že človek ani neviedol toľko tých diskusií, 

ani tam nebolo toľko tých ľudí a tak dýchateľný vzduch a čo to znamenalo, keď ste na chvíľu 

boli v Prahe? 

M.Š.: V tej slobode je taký paradox. Na Slovensku vlastne bol ten režim akoby mäkkší, čo je 

známa vec...(existujúcej dohody? NZ), že Slováci sa pokúsili sami si to tak nejako urobiť na tej 

svojej slovenskej pôde...vlastne tam bolo oveľa menej disidentov aj preto, lebo oni neboli takí krutí 

v tom vyhadzovaní tých ľudí a tak sa snažili, že my Slováci sa tu nejako dohodneme. Takže tí, ktorí 

sa nechceli dohodnúť, tých bolo veľmi málo, nechceli robiť kompromisy, o to viac potom boli 

ostrakizovaní, takže na jednej strane paradoxne na Slovensku bola ako keby väčšia sloboda v rámci 

istých mantinelov, a tí, ktorí boli mimo nich, boli na tom ešte akoby oveľa horšie, ako v Česku 

a v Česku bola zase obecne oveľa tvrdšia tá normalizácia, takže vytvorila vlastne tisícohlavú masu, 

by som povedal, disidentov, v ktorej sa už ale dalo pohybovať (?) skoro slobodne. To znamená, že 

pre mňa Česko bolo...ja som to teda veľmi nevnímal ako dve - už vôbec nie ako dve republiky, to 

že to bola federatívna republika ma (19:46)...som vôbec neregistroval (smiech) pravdupovediac. Ja 

som samozrejme registroval jednu vec, a to, že slovenskí eštébáci mali za úlohu jednu vec: zabrániť 

nám v spojení s Prahou, akože pre nich...oni boli tiež nacionalisti, slovenskí eštébáci veľmi trvali 
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na tom, že oni si to robia "po slovensky" a Česi proste že - len aby sme sa my s Čechmi nedali 

dokopy, aby oni nemuseli riešiť naše problémy, lebo potom ich z Prahy samozrejme buzerovali, že 

tuto vaši Bratislavčania, nám ešte chodia sem do Prahy. Takže oni sa navzájom ako keby snažili 

oddeliť tie štáty, eštébáci. To bol najväčší hriech, ísť do Prahy, to vás posadili na vlak a leteli ste 

naspäť, keď vás chytili, ale často našťastie nechytili, takže ja som to vnímal skôr v rozdielnosti 

tých kultúr a spoločenstiev a politických režimov, ktoré boli trochu rozdielne - Slovensko bolo 

miernejšie, ale pre mňa teda nie. No a inak, keďže som ja, ja som ale špecifický príklad, pretože ja 

som dvoj...ja som dvojdomý v tomto, takže mne je to ťažké..pre mňa proste Česko aj Slovensko je 

rovnako autentické, ja hovorím aj píšem po česky aj po slovensky ako materským jazykom. Takže 

mne je to ťažké, v tomto som trochu špecifický. Teda ja som vlastne úplne výnimočný, neviem 

o nikom, kto by vedel...kto by ovládal obidva jazyky tak, ako ja. (21:20) Všetci majú jazyk 

nejak...prednostne jeden z nich. A pre mňa sú kompletne rovnocenné v tej hlave, akože úrovňou 

znalosti tých jazykov. A keďže som mal českých rodičov, ale narodil som sa v Bratislave, no tak 

som proste naozaj vychovaný českou kultúrou, ale prostredím slovenským. Fakt je...ja si 

spomínam, že - to je také komické - keď som mal pätnásť rokov dostali sme občianske preukazy, 

tak ja som si úplne automaticky - tam bolo treba napísať národnosť do toho papiera -  a ja som si 

napísal, že slovenská národnosť, aj môj brat, mimochodom. A keď som prišiel domov a povedal 

som, že...ukazoval som hrdo občiansky preukaz...hrdo, no tak ako ukazoval som, že mám 

občiansky preukaz a mama tam videla, že tam mám slovenskú národnosť, tak sa úplne vydesila, že 

jak môžeš mať slo...však ty si Čech! A ja hovorím - akože? Však ja som Slovák! V tomto bol 

hrozný mišmaš. Takže ak sa ma pýtate na toto, tak ja som bol doma v obidvoch krajinách a všetko 

malo svoje akoby...zvláštne väzby. Tak ja som na Slovensku vždycky...napríklad na Slovensko, 

keď tam prežijete celú mladosť, tak máte úplne iné väzby, samozrejme, z kamarátstva...Slovensko 

bolo pre mňa vždy aj krajinou prírody, hôr, kde sme chodili na lyžovačky proste atakaďalej, Česko 

bola skôr krajina naozaj tej kultúry, proste špecificky pre mňa akoby inou univerzitou, lebo som tu 

proste stretával všetkých disidentov, s ktorými som vlastne ako taký mladý chalan mal príležitosť, 

ktorú nemal skoro nikto. Ja som bol od Havla až po Vaculíka som s nimi bol kamarátom a mohol 

som s nimi tráviť celé dni, čo bolo...čo som si už vtedy uvedomoval, že je samozrejme veľmi 

významné. Ale nikdy som to naozaj...pre mňa..ja to neviem celkom...ja som naozaj o štáte z tohoto 

hľadiska neuvažoval. A už vôbec nie o tom, že by boli dva štáty nejaké federálne, v nejakej 

federácii. Ja som síce vedel, že to je nejaký pojem, ale vôbec som sa tým nezaoberal, až 

keď...paradoxne naozaj až keď prišlo k novembru '89, tak sme tak začali uvažovať, tak som 
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pochopil, že vlastne celý hlboký politický problém akoby štátu, občianstva, federácie, dovtedy som 

sa tým moc nezaoberal, jediné tak, čo si pamätám, som napísal taký text, kde som sa pokúsil - tiež 

už v nejakom osemdesiatomsiedmom - ôsmom, už som registroval to, že tie dve spoločnosti, tie 

dva národy, sú rozdielne a videl som to na tom...na tých skúsenostiach svojich aj z tým disentom, 

povedzme, ktorý som už poznal - katolícku tajnú cirkev na Slovensku - Langoša, Čarnogurského, 

Mikloška atakďalej - už som vedel, že to Slovensko je v niečom iné než to Česko a tak som sa 

o tom pokúsil napísať, lebo to bolo prvý raz, kedy som začal uvažovať o tom, že to naozaj sú 

nejaké odlišné entity. Až neskôr som pochopil, že majú teda aj nejaké formálne prvky, to že na 

Slovensku bola slovenská vláda a slovenská komunistická strana a v Česku bola iba 

československá, takže nebola ani česká vláda, myslím vtedy nebola, bola iba československá, aj 

komunistická strana bola iba československá. To mi vôbec nedošlo, ja som nad tým neuvažoval, 

vôbec, ja som sa o štát vôbec nezaujímal 

J.B.: A teraz ma skôr zaujíma nejaké osobné, alebo filozofické osobné chápanie svojej úlohy 

v systéme, v ktorom vlastne nie ste, ktorého súčasťou vlastne nie ste. Či ste o tom niekedy 

premýšľal, o tom, čo vlastne v tejto situácii máte robiť, skutočne sa zamýšľal nad tým, akú 

funkciu máte alebo môžete zohrať. 

M.Š.: Viete, povedali ste to na začiatku - naozaj celý ten disent bol do veľkej miery vedený túžbou 

po nejakom autentickom živote, slobodnom živote. To bola existenciálna výzva. To nebola 

politická výzva, predovšetkým. Ja som zažil celý ten prerod od tej ťažkej depresie v tých 

začiatkoch 70.-tych rokov k vzniku celej tej druhej kultúry a tomu sebavedomiu toho disentu, 

hlavne kultúrnemu sebavedomiu alebo aj isté také akože už teda dajme tomu renomé, ktoré si 

získalo aj vďaka tej Charte a tým knihám, ktoré potom publikovali. To bol prerod, ktorý trval 

veľmi dlho a na jeho začiatku bola ťažká depresia z ničoty. Ten režim vás odblokoval a vy 

ste...vaši bývalí kamaráti chodili na druhú stranu chodníku, keď vás stretli, lebo sa vás báli... J.B.: 

váš otec o tom píše v Obnovení pořádku...áno, áno, to som zažil xkrát práve s ním, keď sme 

chodili k mäsiarovi ráno v sobotu...(nezrozumiteľné)...ako to naozaj zažívate bytostne. Takže tá...to 

bol všetko pokus obstáť v spoločnosti, ktorá vás vyvrhla a znovu je to generačná záležitosť. 

Generácia môjho otca, v tomto prípade, oni prežili svoju trajektóriu - od - väčšinou komunisti, ale 

nielen a nielen - predsa len v tom 68. reprezentovali...boli na výslní, vedeli, čo to znamená byť 

verejným intelektuálom, povedzme to takto, mali isté sebavedomie v tom zmysle, že zažili aj slávu, 

povedzme, aj angažovanosť a odozvu a mali pocit, že sú aktérmi dejín a potom teda spadli na dno, 
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ale pamätali si toto všetko, takže oni aj hľadali znovu tú svoju rolu, nejakým spôsobom, oni o tej 

zodpovednosti samozrejme hovorili. O tom, že zodpovednosť majú z dvoch dôvodov: zaprvé, že tí 

komunisti, ktorí boli komunisti, ako môj otec, tak oni mali zodpovednosť za to, že zlyhali, ako 

komunisti. Mali potrebu to napraviť. Už teda akými možnosťami a prostriedkami, ako sa len dalo, 

písaním - predovšetkým reflexiou svojich zlyhaní atakďalej. A samozrejme aj istým typom 

pomenúvania tej normalizácie - čo bola ťažká úloha, to nebolo tak jednoduché intelektuálne vôbec. 

A potom samozrejme sa veľakrát vtedy hovorilo, to si ja dobre pamätám, o tom, že hoci sme na 

okraji spoločnosti, tak nás to nezbavuje zodpovednosti za celý svet. V tomto je to úplne klasický 

príbeh existenciálneho poznania, že je úplne jedno, v akej ste role, ako vysoko alebo nízko ste, 

máte žiť tak, akoby celá zodpovednosť sveta ležala na vašich pleciach. To bolo existenciálne 

poznanie celého disentu, v princípe. Odtiaľ máte všetky tie Havlove...nedeliteľnosť slobody, to sú 

všetky tieto idey o tom, že ak je jeden človek neslobodný, tak sme všetci neslobodní. Tam je 

množstvo...dnes v tých esejách a tých knihách je to stále jeden motív. Ľudia sa správajú...disidenti 

sa správali tak, ako keby...ich vlastné životy žili tak, aby - a to bola jediná možnosť - ... tak ako sa 

správne má žiť, lebo len tým - keďže nemáte inú možnosť - tak pokusom vyvzdorovať si vlastnú 

slobodu a žiť v nej...nejakým spôsobom k tej slobode prispievate, obecne. Táto abstraktná 

zodpovednosť - keďže reálna nebola, lebo na nás každý kašľal (smiech), aj keď to je tiež 

diskutabilné, tým, že vás ten režim neustále...tých ľudí väznil, bolo zrejmé, že ten režim "oceňuje" 

tých disidentov oveľa viac, možno, než oni sami seba. Že sa ich bál. To znamená, že to čiastočne 

bolo tiež také vedomie toho, že asi teda nie sme blbí??, keď nás neustále perzekvujú. No, ale 

hovorím - hlavný zdroj toho všetkého bol ten spôsob zodpovednosti, ktorý bol veľmi existenciálny 

a skôr abstraktný a nie politický, preto proste tam nebol ten politický motív ešte veľmi dlho. Akože 

za zmenu režimu. Išlo o to obstáť v tom režime ako ľudská bytosť a intelektuál a až ku koncu 

osemdesiatych rokov sa vlastne začalo hovoriť o tom, ako...lebo ten režim začal prejavovať 

klasické príznaky sklerózy, tak už potom, od polovice osemdesiatych rokov určite, sa začalo 

hovoriť o tom, ako sa správať v tom už meniacom sa režime. A tam bola jedna z takých ako 

napríklad základných otázok, o ktorých sme debatovali pomerne často, že ten režim sa pokúšal 

niektorých vtiahnuť, Napríklad Ivan Klíma bol koncom osemdesiatych rokov pomerne často 

oslovovaný oficiálnymi vydavateľstvami, aby publikoval. Oficiálne. A my sme spoločne riešili - on 

to predložil ako problém - že čo teraz. A my sme riešili problém zodpovednosti: čo urobíte, ak vám 

tento režim umožní publikovať - vám, ale vašim kamarátom nie a už vôbec nie tým, ktorí sú v base, 

lebo tam samozrejme mnohí boli. Takže klasická debata o osobnej zodpovednosti spočíva naozaj 
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vlastne...výsledok bol ten, samozrejme, že je to každého slobodná voľba, ale viac-menej sme sa 

zhodli na tom, že podmienkou k tomu, aby ja som mohol publikovať, bude, že môžu publikovať 

všetci ostatní. A ďalšou podmienkou, že všetci spisovatelia alebo politickí väzni musia byť 

prepustení. Až vtedy sa mohol človek začať s tým režimom dohadovať. Pretože ak by ste to 

neurobili, ak by ste začali publikovať a vynechali z toho všetkého ostatných zakázaných, tak je to 

porušenie tej základnej existenciálnej integrity, ktorú si oni prešli v tých 70.tych, 80.tych rokoch. 

To všetko sú dôsledky...áno, zdanlivo to znie hrozne abstraktne, ale vtedy to boli veľmi vážne 

rozhodnutia tých ľudí, čo znamenalo pre takého Ivana Klímu napríklad, iste, že sa vzdal vlastne 

dobrovoľne istej slávy, ktorú by mu to nepochybne prinieslo, ľudia by jeho knihy kupovali ako 

diví, lebo to bol prvý z takých tých zakázaných, tak ako Hrabala - Hrabal to neurobil, Hrabal 

publikoval...a ten sa v tom tak motal, ten to nemal nikdy jasné. Nikto mu to nevyčítal, ale bolo 

jasné, že Hrabal o tejto rovine veľmi nepremýšľa. To bol spisovateľ trošku iného rangu, bol niekde 

inde, to je jedno. Takže neviem, či vám odpoviem na otázku...celý ten omyl, ktorý sa dnes často, že 

premýšľali o tom, že to nebolo...naozaj šlo hlavne o ten typ zodpovednosti, ktorú vnímate úplne 

cez osobnú, svoju prizmu. Proste, že vy ako prvý sa musíte správať voči svetu a mravnosti a svojej 

vlastnej duši zodpovedne, až potom máte nárok premýšľať o tom, čo s tou zodpovednosťou, ako 

takpovediac ju posunúť ďalej, medzi ostatných, keď na to príde. Ale prvý úkol ste vy sama. 

(33:30). Takže dlho im trvalo, kým zvládli tento prvý úkol a potom prišla revolúcia (smiech). 

Neboli pripravení na to, že tá zodpovednosť im padne na plecia...to je iná vec. 

J.B.: Vy hovoríte "obstáť". Ako by ste mi priblížili, čo tým myslíte v tejto širokej súvislosti? 

M.Š.: Pozrite sa, obstáť znamená zaprvé sa nenechať tým režimom skorumpovať. Každý má tie 

limity niekde inde, samozrejme. Ten režim sa pokúšal trestať a zároveň niečo ponúkať, dosť často. 

A každý mal tú hranicu toho, kde zvolil aký kompromis, rôznu. Nakoniec kompromis bol sám 

o sebe, že ste nechodili na námestie každý deň  a nevykrikovali, že komunisti sú svine, to by ste 

boli hneď v base. Kompromis už bol to, že ste nerobili zo seba revolucionára každý deň. Ale obstáť 

znamenalo žiť tak, aby ste si vo vlastných mravných kategóriách, ktoré považujete za dôležité, aby 

ste tam nerobili kompromis. Pre niekoho bol ten kompromis...za kompromisom bolo...mnoho ľudí, 

tak ako aj my sme dostali ponuku na vycestovanie, na emigráciu - ja som to aj zvažoval, práve 

preto, že som videl, že toto teda nie je bohviečo, tento život takto ďalej žiť, bohvie dokedy - už 

možno do konca, do smrti - a mali sme o tom veľmi dlhé debaty o emigrácii v celej tej 

undergroundovej spoločnosti. A ja som si zvolil kategóriu "neemigrovať", lebo - z jednoduchého 
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dôvodu - zase to nebolo v úvahe voči štátu a spoločnosti, bola to úvaha úplne jednoduchá. Poprvé, 

že už len to, že mi to ponúkajú, je vlastne...už len preto to vlastne nemôžem prijať, lebo je to 

nemravné - s nimi ísť na tento typ kompromisu, ale hlavný dôvod bol niekde inde, a to v tom, že 

každý kto emigroval v tom čase...ja som to na sebe cítil - som mal pocit, že ma opúšťa, že nás tým 

pádom zostalo menej, že oslabuje naše schopnosti prežitia. Ešte keď nás bude menej – 

a v Bratislave to bolo veľmi citeľné, už keď odišiel jeden, tak to bolo veľmi citeľné. Odrazu ste 

prišli o možnosť mať to...mať tú možnosť širšieho priestoru, takže ja som principiálne odmietol 

odísť, nie preto, že by som si myslel, že som taký dôležitý, ale vedel som, že keby som bol odišiel, 

tak určite pár kamarátov tým zraním a oslabím ich schopnosť prežitia. Takže to bola jedna 

kategória, z ktorých - niektorí odchádzali a samozrejme si to ospravedlňovali mnohými vecami, 

ako je fakt, že niektoré tlaky boli brutálne, bili ich a...akože iste, každý má inú hranicu, iný 

prah..vzdoru a mnohí potom v tej emigrácii naopak boli strašne aktívny, takže pomáhali akoby 

z vonku - ja nič proti nim nemám ale moja osobná voľba bola toto a mnohých iných takisto. Ďalšou 

voľbou proste bolo...obstáť znamenalo, obstáť intelektuálne. Pretože ten disent je zradný v tom, že 

vás - a to bol permanentný problém toho disentu - že zdanlivo to vyzerá tak, že vlastne vy ste lepší 

ako tí ostatní, čo ponúka k takej duševnej lenivosti, akože máte pocit, že ste frajer, lebo ste lepší 

ako sú všetci ostatní, všetci ostatní sú svine...hm...človek má sklon nimi pohŕdať, čo je veľmi zlé 

pokušenie a jednoducho intelektuálne obstáť znamenalo permanentne rozkrývať vlastné slabiny 

(37:10), debatovať o nich, byť voči sebe kritický, samozrejme veľa študovať ešte potom podľa 

možností a podľa talentu pracovať a písať atakďalej - aj to bolo súčasťou toho obstáť, pretože 

mnoho ľudí, podľa mňa, v disente neobstálo tým, že sa...proste (pauza)...prechlastali, 

pravdupovediac, no...čo je síce isté východisko, ale ja som poznal pár kamarátov, ktorí sa 

vyslovene prechlastali len preto, lebo...podľa mňa to bola lenivosť. Tých kategórií je viac. Pre 

niekoho znamenalo obstáť ešte - aj pre mňa napríklad - akoby žiť život - čisto osobne - poctivo. To 

znamená...ja neviem, no... ako...vychovávať deti poctivo, všetko robiť poctivo. Ale tak ako, 

viete...asi každý má aj tú hierarchiu niekde inde, ale toto mám pod tým na mysli. 

J.B.: Tá poctivosť, tá zodpovednosť - človek má v podstate vždy akoby v sebe kritérium toho, 

alebo podľa čoho určuje čo je poctivé a zodpovedné - čo to je pre vás? Možno ste nad tým 

nepremýšľali alebo to človek asi nedáva do slov nejak, ale boli by ste schopný povedať, kde sa 

vo vás to kritérium berie, čo to je? Odkiaľ to pochádza? 
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M.Š.: Myslím si, že to kritérium...Pozrite sa, sú rôzne druhy ľudí. Je známa teória, že - to má 

Zygmunt Baumann v Modernite a  holokauste píše o tom, že - nie je sám ale - vedci a sociológovia 

sa pokúšali prísť na to, prečo sa napríklad za druhej svetovej vojny, kde sa nabrali tí hrdinovia, 

ktorí zachraňovali Židov alebo rôzne sa správali, v rôznych situáciách hrdinsky. A iní zase naopak 

- ako zbabelci. Neexistuje žiadne kritérium, sociologické. Ani vek, pohlavie, vzdelanie, viera - nič 

neexistuje, neexistuje žiadne, ani len hmatateľné...ani len výseč nejakých kritérií, podľa ktorých by 

ste mohli určiť, kto sa bude vopred ako správať v kritickej situácii. A ten režim bol dosť kritická 

situácia, v istom zmysle. Takže to poprvé. Ja si myslím, že mnoho ľudí, ktorí sa stali disidentami, 

boli presne ten typ ľudí, ktorí sa stávali hrdinami v nejakej situ...a ja ich obdivujem. Lebo ja nie 

som ten typ. Ako som povedal, ja som sa stal disidentom takpovediac dedične (smiech), takže 

u mňa je to trochu iné. Ja neviem, ako by som sa správal, keby som sa narodil v inej rodine. Ja 

neviem, ako mám proste vnútorné...to, čo som, všetko, čo považujem za, dnes za mravné kategórie, 

ktoré sú pre mňa dôležité, v ktorých chcem obstáť a poctivosť, ako hovoríte, sú čiastočne zdedené, 

čiastočne predebatované - je to skúsenosť môjho života, mal som to šťastie, že som sa potom 

pohyboval medzi ľuďmi, ktorí teda v úvodzovkách obstáli, takže som nasal mravné kategórie 

týchto ľudí do seba a potom som podľa nich pokračoval ďalej, kde už ako človek nemá vodítko, to 

je v demokracii trošku iné, pre mňa sa potom stal väčším nepriateľom než bol nejaký štát vtedy 

alebo komunizmus, namiesto neho prišla korupcia, čo je veľmi podobný princíp istej zvrhlosti, 

ktorá má samozrejme úplne iné parametre, ale je to podobné...ako.... podobný zločinecký systém, 

len inak vyzerá. Takže aj v demokracii človek vlastne musí neustále premýšľať o tom, čo je 

správne. Ja si myslím, že to ani nie je o...ako hovorím, sú kategórie hrdinov, ktorí sa rozhodnú 

vďaka nejakej svojej zázračnej...majú niečo v duši, čo nikto nevie, kto z nás to má; a potom je 

kategória takej tej normálnej poctivosti, ktorá je ale vlastne výsledkom neustáleho súboja 

a...povedal by som intelektuálnej práce. Oveľa viac si myslím, že...poctivosť je oveľa viac 

intelektuálna kategória než psychologická. Samozrejme, sú ľudia, ktorí su poctiví nejak od prírody 

alebo sú čestní alebo charakterní od prírody - ja neviem, či taký som, ja som...u mňa je to rozhodne 

intelektuálna kategória v tom, že ja o tom premýšľam. A nechcem žiť (smiech) svoj život ako sviňa 

jednoducho preto, lebo to považujem za intelektuálne tráp...ako blb..mne to pripadá stupídne. Mňa 

nebaví ako, že...veď tých ľudí poznám a všetko o tom viem, nie som naivný, ale považujem 

poctivosť za veľkú intelektuálnu výzvu. Takže ak sa ma pýtate, mne je to ťažké povedať. Ja 

netvrdím, že som v tom...ja nie som víťaz, z tohto hľadiska sa necítim byť nejaký vyvolený 

poctivec, iba hovorím, že pre mňa je to vyslovene otázka intelektuálneho skúmania, pretože je 
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veľmi ťažké rozoznať zlo, to je intelektuálna práca to rozoznať. Za komunizmu to tiež tak bolo. 

Veď kopa ľudí..oni vedeli, že tu nie je niečo v poriadku, len...ale je množstvo intelektuálnych 

konštrukcií, ktoré vás presvedčia o tom, že čo robíte, robíte správne. To je najľahší...v celej 

normalizácii to bolo tak. Mal som x debát s ľuďmi, ktorí ma presviedčali o tom, že čo oni robia je 

správne, a to, čo robím ja je nesprávne. Lebo správne bolo, napríklad, vstúpiť do komunistickej 

strany, aby ju človek mohol meniť znútra. Správne bolo nebúriť sa proti režimu, pretože 

vychovávate deti, ktoré potom jedného dňa, ho možno zrútia. Ale vy ste slabí, tak musíte vychovať 

mladú generáciu. Správne bolo nenechať trpieť svoju ženu, ktorá...akým právom človek ničí svoju 

rodinu len kvôli nejakým vlastným intelektuálnym víziám. To všetko sú intelektuálne kategórie, 

ktoré ľudia vedeli majstrovsky vymyslieť. Nie je nič ľahšie ako ospravedlniť zlo...takže to je 

veľmi...nie že ľahšie, aj to je istý intelektuálny proces. Problém poctivosti je v tom, že musíte 

naozaj do hĺbky domýšľať všetky riziká vášho správania sa. A to je ťažká intelektuálna práca. Ja 

myslím, že väčšina ľudí sa správa nepoctivo preto, lebo to nedomysleli. A potom sú prekvapení, 

keď sa im niečo stane. Ale to je preto, lebo sú leniví. 

J.B.: Keď hovoríte v súvislosti s poctivosťou o súboji, je to súboj čoho s čím: nejakej snahy 

o to, zabezpečiť vlastné pohodlie... 

M.Š.: Áno samozrejme, ale nielen to -  človek má všelijaké pokušenie: chce byť slávny alebo chce 

mať buď ja neviem čo, chce mať moc alebo chce byť obľúbený alebo chce proste...hocičo, tých 

pokušení je veľa, nehovorím už ani o peniazoch. Je množstvo lákadiel a bolo rovnako za 

komunizmu ako je dnes. A netvrdím, že všetkým treba odolávať, ja nie som mních ani františkán, 

ale sú kategórie, ktoré vám ničia dušu a ktoré ju nemusia ničiť akoby. Ešte..viete, jedno z tých 

základných diel, ktoré podľa mňa v disente boli takým akoby kľúčovým, bola a  sa debatovala - 

Patočka to napísal, myslím, v jednej z tých jeho filozofických kníh, kde písal...možno písal 

o antike, alebo proste v podstate potom v tých esejách to bolo stále zdôrazňované, išlo o starosť 

o dušu. V princípe to bola sókratovská idea a potom sa to vlastne dosť ako kriesi, ja si to už...vo 

mne to všetko niekde leží, ale už si nepam...bola taká veľka debata o - a myslím, že to napísal teraz 

neviem či Patočka, myslím, že áno, nie som si istý - rozdiel medzi duchovným človekom 

a intelektuálom. Duchovný človek je ten, ktorý sa stará o dušu a intelektuál ten, ktorý využíva, 

povedal by som prostredie, pre svoje intelektuálne výboje a s mravnosťou to nemá veľa 

spoločného. A takýchto debát bolo plno. A išlo v zásadě vždy iba teda o...a vo mne zostalo toto: 

starosť o dušu je to, čím človek môže prispievať, za čo je naozaj zodpovedný. Môžete byť 
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zodpovedný za všetko možné, ale starosť o vašu dušu je úplne kľúčová. Inak ťažko môžete prispieť 

svetu niečím dobrým, ak sa nestaráte o vlastnú dušu. To je moja...to možno znie príliš veľkohubo, 

ale takto to je, takto to cítim. To neznamená, že - opakujem - to neznamená, že som zvíťazil, iba 

opisujem ako uvažujem, nie to, čo som naozaj dosiahol, pretože to nikdy neviete, to asi môže byť 

úplne inak - môže sa ukázať, že ste proste uvažovali zle. (smiech) Starali ste sa o dušu úplne zle, 

než ste sa mali - to sa môže stať samozrejme. 

J.B.: Takže je správne povedané, že zodpovednosť voči svetu, voči ostatným vlastne 

vychádza... 

M.Š.:...išla znútra, šla cez vás. (48:00) Preto hovorím, že ten disent bol existenciálny...išlo najviac 

všetkým o vlastnú dušu a až keď ste nejakým spôsobom si overili, že viete obstáť, všetky ďalšie 

úvahy už potom smerovali vlastne...boli skôr také...už to bolo naozaj...áno a potom sa debatovalo 

o tom, ako...veď už...tých politických debát bolo samozrejme nemálo, ale vždy to bolo v tej 

forme...hm... ja neviem, napríklad ako samozrejme, už boli tie pokusy rôzne o spojenie sa 

s poľským disentom, maďarským, atakďalej..takže už bolo také vedomie toho, že tu sa teda niečo 

deje...skôr si myslím, že teda pokiaľ ja sa na to pamätám, však boli aj také pokusy o politické 

strany a iniciatívy, ktoré tak trochu išli mimo mňa, ja som nebol veľmi v tomto akoby...aktívny, 

ako bol tu ten Mandler s tou...oni ako mali...alebo veď to jedno - NOSka sa to volalo myslím, 

občiansko nejako...boli už rôzne vyslovene politické aktivity, to ma nikdy moc nepriťahovalo. Mne 

to pripadalo vtedy také...také čudné. Ako, čo tu, akú politiku, čo za politiku, čo to je za blbosť, 

v tomto režime politika. Hoci dnes priznávam, že oni mali asi väčší cit pre situáciu. A keby sme 

boli vtedy pripravení naozaj politicky uvažovať, čo po páde režimu, možno by dopadol ten 

november lepšie. Ťažko povedať. Lenže naozaj tam vtedy nikto neuvažoval, aspoň nie 

z relevantných ľudí, ktorých som poznal - tak tieto úvahy tam neboli. Tam išlo vlastne o to, 

ako...ako to, že režim môže jedného dňa výrazne zoslabnúť, s tým sa počítalo. Išlo vlastne o to, 

akým spôsobom vstúpiť do potenciálneho dialógu s tým režimom tak, aby nás, práve, aby nás 

ne...aby nás neoslabil. Pretože to je presne to, čo ten režim už 40 rokov robil, ako tomu Klímovi, 

keď dávali ponuky, to boli už všelijaké pokusy vtiahnuť tých z okraja, slabších, a tak, niečo im 

ponúknuť, pretože vtedy bola veľká... nenechať sa vtiahnuť do týchto hier, zostať samým sebou 

a nech režim urobí najviac to, čo robiť musí, nech prepustí všetkých väzňov a nech sa otvorí, nech 

má každý možnosť publikovať, potom sa môžeme baviť (tj. s tým režimom - poznámka J.B.). Tieto 

axiómy tam proste boli a to bola dosť veľká starosť, lebo ten režim bol v tomto svinský, on sa 
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pokúšal všeličo robiť, no. Ale rozhodne to nebolo o tom, že prídeme k moci. Ani náhodou! To 

proste bolo o tom, ako tú subkultúru alebo tie paralelné polis - to bol bendovský výraz - ako ich 

slobodne budovať, aby to režim dovolil a neperzekvoval. Tam nešlo vôbec o to ten režim ovládnuť 

a zvíťaziť nad ním - ako pokračovať v budovaní tej slobodnej spoločnosti vo vnútri toho režimu, 

ktorý by mal byť ale tolerantný voči tomu. To bola celá idea. V princípe. Tam žiadna iná nebola. 

Pokiaľ teda ja si spomínam. A naozaj teda, v tomto mám dobrú pamäť (úsmev) a pamätám si, že 

tam neboli vôbec debaty o tom, že...klasická historka, ktorú som už rozprával niekde, že môj otec, 

ktorý bol taký politický mysliteľ, tak v '88. roku povedal na jednom stretnutí Václavovi Havlovi, že 

za rok bude prezidentom a všetci sa mu vysmiali. A Václav Havel bol prvý, ktorý sa ešte naštval 

teda, keď si to akože..nie, naštval sa v tom, že on nechce byť prezident. Čo mu to on rozpráva! 

A Václav aj všetci sa mu smiali, že sa zbláznil, že nepadne, no a za rok sa to stalo. Ja len si 

pamätám, že vtedy to bola taká...proste nebol nikto ochotný pripustiť. Okrem môjho otca, ktorý bol 

považovaný za rojka.  

J.B.: Mňa by ešte zaujímalo - teraz úplne odbehnem od témy -  ako si pamätáte, alebo 

pamätáte si nejaké situácie, kde ste práve z toho titulu, že ste žili v tom systéme, ako ste žili, 

prežívali situácie strachu, kde dochádzalo k prehodnocovaniu toho...alebo, kde dochádzalo 

k ohrozeniu tej poctivosti a ohrozeniu tej práce na a péče o duši?  

M.Š.: (dlhšia pauza) Keď som bol na vojne, tá bola veľmi tvrdá...keď ma vyrazili teda proste medzi 

trestancami, dosť taká tvrdá vojna, bola to taká veľmi...horšia ako väzenie, v princípe. Mal som 19 

rokov, a to nie je úplná sranda, keď ste úplne osamotený medzi kategóriou ľudí, ktorí sú - ja som sa 

s nimi dovtedy nestretol - to boli vrahovia, všelijaký trestanci a tak. A pamätám si to, bola taká 

možnosť, že...vtedy ponúkali: buď pôjdete do bane, alebo môžete ísť dokonca že - vybrali, že do 

Líbye. Vtedy sa do Líbye chodievalo na nejaké neviemčo tam už. Ja som vtedy o tom úplne vážne 

uvažoval, ako utiecť proste z toho, z tej vojny akoby...za každú cenu. Keby mi vtedy povedali, že 

sa môžem vysťahovať, neviem, ako by som reagoval. Našťastie mi to nepovedali, ani do tej Líbye 

som sa samozrejme neprihlásil. Ale uvažoval som o tom. Strach z toho, že vás to...že vy to 

nevydržíte, bol taký, že človek si vedel predstaviť, že keby prišli s ponukou, tak akože...Ja som mal 

obrovské šťastie, že za mnou, okrem tej emigrácie, že za mnou neprišli - obrovské šťastie. Neviem, 

ako by som reagoval, keby prišli. Samozrejme potom také strachy, ktoré sa týkajú...kedy máte 

pocit, že...ten režim vedel byť naozaj odporný. Moja mama trpela ťažkými depresiami a pokúsila sa 

spáchať samovraždu v nejakom '86.-tom, keď to teda prežila zázrakom, ale tak... to iba viem, že 
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som vtedy...v prvom okamihu sme si totiž mysleli, s otcom, že ju uniesli eštébáci. Viete...a v tej 

chvíli začnete zvažovať, ako ďaleko sa dá...čo máte v situácii, keď ten režim je schopný vás zabiť. 

Ja som akoby voči sebe vždy o tom...som to pripúšťal, že sa to kedykoľvek môže stať, ale predsa 

len, keď sa s tým stretnete zoči-voči v tých úvahách...potom sa ukázalo, že naopak eštébáci, 

chudáci, ešte sa ju pokúšali hľadať, lebo sa báli, že to padne na nich...Ja si pamätám iba tieto 

také...také okamihy, kedy sa pýtate, ako ďaleko s...keď máte pocit, že to ako keby v úvodzovkách 

nestojí za to. Aj môj otec, ktorý bol v base  v 81., rok...vyše roka a chodil som tam za ním do toho 

väzenia a vyzeral príšerne, schudol 20 kilo, vyzeral hrozne. Tam oslepol na jedno oko...a...vtedy 

som bol ešte mladý, tak som to - ale už som cítil, že tak akože...naozaj je to...je to naozaj tak 

dôležitá vec, že sa za ňu...že za ňu...  treba nechať aj umrieť? Tá základná otázka tkvela vlastne v 

tom. Ja som si potom vždycky odpovedal dôsledne, že áno.. 

J.B.: A aké bolo zdôvodnenie toho áno? 

M.Š.: Hm...to je individuálne, viete ako... 

J.B.: Mňa zaujíma u vás, to mi úplne stačí... 

M.Š.: Ja som...pozrite sa, ja som vždy uvažoval o sebe tak, že, keďže naprostá väčšina ľudí žije 

profánny život, že už nepotrebuje svet ďalšieho, ktorý ho bude takisto žiť profánne. Lebo to 

rozmnoží rady tých ostatných. A keďže skúsenosť toho profánneho života som dôverne videl okolo 

seba - nepripadal mi teda ani zaujímavý ani hodný - a teraz nemám na mysli z hľadiska mravnosti, 

to je skôr istý typ narcizmu. Keď sa povie, že váš život je príliš dôležitý na to, aby ste ho prežili 

profánne. Ak je cenou za neprofánny život predčasná smrť, tak čo sa dá robiť. To vyzerá dnes ako 

nabubrelá úvaha, ale to bola každodenná úvaha, v princípe. Ja nemôžem povedať, že by ma 

nejak...mňa veľmi nedesila. Ale vy musíte domyslieť tú situáciu do dôsledku, inak nie ste dosť 

silná. To by bolo treba domyslieť do dôsledku. Rovnako ako to, že nebudem emigrovať, ako to, že 

radšej nech teda zabijú, vtedy, než aby som...ako, samozrejme, to nie je tak, že...neviem, čo by sa 

muselo stať, aby som...ja som mal naozaj obrovské šťastie, že mne nedali nikdy žiadnu ponuku. Iná 

vec je, viete, to je tak, že človek má...keďže som nechcel, aby mi ju dali, lebo som vedel, že neviem 

či by som vydržal, keby mi dali nejakú dobrú ponuku alebo keby ma príliš veľmi zastrašili, tak som 

všetkým dával najavo, neustále, že ja sa nebudem s nikým dohadovať. A zase - narozdiel od 

generácie môjho otca, ktorí boli vychovaní... (úsmev) asi inak...alebo mali inú predstavu o tom 

režime alebo tom štáte - ja neviem. Keď mňa zavolali eštébáci na výsluch, tak som si tam proste 
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sadol a ja som sa odmietol s nimi rozprávať. Otec sa s nimi debatoval. A ja som mu hovoril, čo si 

zbláznil? Načo s nimi hovoríš? Veď oni reprezentujú nelegálny režim. Oni sú tvoji tyrani! Ty sa 

s nimi budeš rozprávať? Ja nie. To bol opäť generačný rozdiel. V Čechách bolo takých viac, ako ja. 

Ale ja som bol asi, ja som proste vtedy...ja som sa posadil a som dvanásť hodín tam sedel a oni 

zúrili. Jeden kričal, druhý prosil - všeličo robili, strčili ma do basy a ja som proste, ja som odmietol 

podpísať zápisnicu, ja som sedel...a keď sa ma pýtali, ja som im povedal jedinú vetu: ja sa 

rozprávam s ľuďmi, ktorých si ja vyberám. Ja som si vás nevybral, tak sa s vami nebudem baviť, 

nemám o čom, vy nie ste pre mňa legitímny partneri k rozhovoru. (1:00) Žiadnemu. Bodka. A robte 

si, čo chcete. Ale zároveň som...to bol môj postup voči režimu, ktorý som považoval za absolútne 

cudzí prvok. Nejaký votrelec, s ktorým ja som nechcel nič mať. Ja som chcel žiť svoj vlastný život. 

A všetko, čo patrilo do toho režimu...ja som proti nemu nebojoval, ja som akurát s ním nechcel nič 

mať. Ale zároveň to bolo...podvedomý prístup k tomu, že sa budem hrať na tvrďasa, aby mi naozaj 

nikdy nič neponúkli. Čo sa mi splnilo (smiech). Ale to si myslím, že som robil vedome. Ja som sa 

vlastne dvoch vecí bál: ponuky (nezrozumiteľné) - lebo tá vás najviac môže zničiť. Pokušenie je 

svinstvo. Preto som vopred dával najavo, že ja na žiadne pokušenie nepristúpim. Tak mi ho 

nedali...oni uverili vlastne mojej hre, čo je paradoxné..veľmi sa čudujem, že to zobrali tak vážne. Ja 

som čítal spisy potom, eštébácke, o mne a je hrozne komické ako sa na mňa sťažujú. Že so mnou sa 

nedá, že to je hrozné, že všetci ostatní, s tými sa dá, ale s týmto sa fakt nedá. Úplne boli z toho 

nešťastní. Dnes ma to teší. Ale hovorím, bola to taktika, ako nedostať ponuku.  

J.B.: V súvislosti s tým si vybavujem, čo píše váš otec v Obnovení pořádku. Práve v súvislosti 

s výsluchmi hovorí o tých ľuďoch, ktorí už sa zúčastnili výsluchov ako o šťastnejších, 

slobodnejších, zodpovednejších, spoľahlivejších - a úplne najšťastnejší, najspoľahlivejší 

a najslobodnejší sú tí, čo boli vo väzení... 

M. Š.: Samozrejme, lebo tí už vedeli, čo už...tí už zažili to najkrajnejšie. Je to tak, je to tak, 

samozrejme. Tak napríklad ja som v tom väzení...ja som bol vo väzení pár dní - to je nič, ale bol 

som na vojne, takže...to bolo horšie, v princípe, než väzenie, takže ja som vedel, že v tom väzení by 

som asi obstál. Aj keď, ktovie, ako dlho. To tiež neviete. Rok, dva by som určite vedel, ale či päť? 

Či desať? To tiež...ste žili neustále s tým, že či teda...s touto otázkou. To patrilo k tomu životu, k tej 

starosti o dušu. Človek si musel pripravovať, skúmať aj mieru vlastnej odvahy alebo..schopností. Ja 

si myslím, že tým kopa ľudí, keďže sa nezamýšľali sami nad sebou, dostatočne, tak prepískli svoje 

možnosti. Boli z nich buriči a potom ich zlomili. A potom emigrovali. To všetko som považoval za 
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zlyhanie nie v tom, že emigrovali, ale že provokovali režim v miere, v ktorej si to nemali dovoliť, 

lebo nevedeli, že tomu neodolajú. (1:03) V tomto to pre mňa bolo oveľa horšie, ako...neviem kto, 

nešiel do...mnohí ľudia hovorili: ja nemôžem ísť do takéhoto stretu s režimom, lebo by som to 

nevydržal. Čo považujem za oveľa slušnejšie, než tých, ktorí sa do toho vrhli po hlave a potom sa 

zlomili. To je mi nanič. My sme v tých debatách o tom, kto si môže čo dovoliť - tie boli úplne 

vážne. A ľudia skúmali svoje vlastné hranice. 

J.B.: Myslíte, že to zlomenie záviselo od toho, či sa človek na to pripravoval, že rozmýšľal nad 

tým, čo všetko ho môže stretnúť a do akej miery je schopný sa s tým vysporiadať? Ako na to 

bude reagovať? 

M.Š.: Bola to súčasť tej intelektuálnej práce, by som povedal. Starosti o dušu. Lebo skúmate, čo 

vlastne dokážete a čo nie. A tí, ktorí to nerobili dostatočne, to boli, myslím, hlavne tí mladší 

chalani, mali pocit, že...ako neuvažovali o tom, čo ich čaká. Čo im samozrejme zazlievam. 

V podstate potom zlyhali tým, že išli hlavou proti múru, ale nemali ju dosť tvrdú. To je potom blbé. 

Urobilo to oveľa väčšie škody. Keď potom emigrovali...no tak dobre, prečo si teda do toho tak 

rýpal, keď si vedel, že ťa budú biť? Alebo nevedel...problém je, že si to nevedel. Mal si vedieť, že 

toto ti hrozí. Keď na to nemáš, tak do toho nechoď. To je ťažko. Nie, že by som im to vyčítal, len 

hovorím, že to je...ja som sa neustále pripravoval na to, že...každý mal inú stratégiu. Ja som sa 

neustále pripravoval na najhoršie. Keďže ja už som taký, rodený pesimista, tak som sa vždy 

pripravoval na najhoršie. Paradoxne, na môj veľký údiv to neprišlo, to najhoršie...možno preto, 

lebo si mysleli, že som lepšie pripravený, než som bol. Lebo som to dával najavo. Bol to 

klam...ťažko povedať.   

J.B.: Moja posledná otázka by bola, či teraz, keď sa na seba pozriete ako na občana alebo sa 

zamyslíte nad tým aký význam to pre vás má, čo je obsahom toho pojmu pre vás a vás sa 

týkajúc, došlo k nejakému posunu alebo rozdielu vzhľadom k zmene režimu, k rôznym 

režimom alebo je to v princípe stále to isté? Znamená to to isté? 

M.Š.: Myslím, že je v tom úplný a zásadný rozdiel. Ja som sa stal reálnym občanom po roku '89. 

Rozdiel medzi bývalým režimom, nech už má akékoľvek parametre - niekto hovorí totalitný, niekto 

diktatúra - to je jedno. V zásade to bol naprosto neslobodný režim, v ktorom občianstvo strácalo 

zmysel. Vy ste boli iba rukojemník toho štátu, respektíve jeho majetok. A keď ste sa vzbúrili, že 

nie ste majetok, tak vás potrestal. Demokratický princíp - a nech je systém akokoľvek zlý - sa 
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naprosto zásadne líši v tom, že je slobodný, neperzekvuje vás za to, že ste tým, kým ste. To je 

naprosto zásadný rozdiel, úplne diametrálny. Preto ja som...ja som sa stal občanom, pretože 

demokratický systém považujem za hodný toho, aby som ho bránil, ako občan, aby som sa mu 

venoval. A odvtedy, okamžite, tým dňom som začal uvažovať o štáte úplne inak. Aj o občianstve. 

Aj keď tá občianska spoločnosť v princípe, akoby tak trochu, tomu napovedá, ale ja mám...mňa 

hrozne irituje, keď sa dnes niekto tvári ako disident, aj tak sa správajú - akože protestujú, neviem, 

čo všetko, tvária sa, že toto je...paralela, že toto je ten istý...toto je tiež...oni sú teraz iba hrdinovia 

odporu voči tomu režimu - to ma hrozne irituje, pretože poprvé sa im nikdy nič nestane, lebo je tu 

slobodný režim, ktorý ich nebude trestať za to, že protestujú. To poprvé. Podruhé...aj z tých debát 

v minulosti, ešte za minulého režimu, ja viem aké je komplikované naozaj sa búriť...hm...v rámci 

toho, čo sa opiera o nejakú hlbšiu myšlienkovú stavbu, neviem, ako to mám povedať - konštrukciu. 

Ja mám napríklad dnes ako naozaj bývalý disident...ja neznášam - to slovo mi nevadí, ja iba 

neznášam to, že ľudia si myslia, že bývalý disident znamená, že furt bude burič. To je blbosť! Ja 

som sa búril proti...alebo...chcel som žiť mimo konkrétny režim, ktorý bol neslobodný. V okamihu, 

kedy sa stal slobodným, kedy zodpovednosť, takpovediac, je v tomto prípade priezračne...už nie je 

existenciálna. Teda je, samozrejme, ale...je tu veľmi konkrétna. To sú dva úplne iné svety. 

V ktorých samozrejme ľudia žijú svoje životy podobne. To s tým nesúvisí. Ale z hľadiska 

systémov a verejného života je to naprosto, zásadne, úplne iná štruktúra. Ja som vedome - dodnes 

si myslím, že som urobil z tej strany chybu, ešte keď sme boli v revolúcii - však ja som bol vo VPN 

a tam som šaškoval ako revolucionár - a tam som zrejme cítil veľkú zodpovednosť za to, čo sa deje, 

aj bol som veľmi aktívny a myslím si, že som...to je jedno z tých zlyhaní, o ktorých ja môžem 

pokojne hovoriť, lebo to naozaj považujem za svoje zlyhanie, pokojne o tom budem hovoriť, 

akurát, že moji kamaráti o tom hovoriť nechcú - že sme vtedy, ja a niektorí ďalší sme sa vzdali 

miesta na kandidátke, v roku 91, za VPN, boli sme na čelných týchto...a potom sme sa vzdali. Ja 

som dokonca prvý...ja som povedal, že nejdem vôbec kandidovať. To považujem za jedno z takých 

základných zlyhaní. kedy som dal prednosť svojej individuálnej slobode, ktorú som považoval za 

vytúženú a dosiahnutú, a chcel som byť spisovateľ. Konečne, že teda budem skutočný spisovateľ, 

lebo dovtedy som bol iba taký na baterky, iba v nejakom samizdate som tam niečo - a teraz už 

naozaj. A tá zodpovednosť voči verejnosti...že som ma kandidovať, mal som sa stať poslancom, aj 

keď iba na tie 2 roky, do ďalších volieb. To by bola správna...občianska zodpovednosť. Ja som si 

samozrejme vravel - budú tam iní, veď prečo by som tam mal byť ja. Dnes si myslím že, bez 

ohľadu na to, či to mal byť niekto iný alebo nie, ja som na seba tú zodpovednosť prebral tým, že 
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som bol v tej revolúcii. Je logickým dôsledkom toho, že som mal kandidovať. Že som tie zmeny 

mal - ktorých som akoby bol súčasťou - tak som v nich mal minimálne pokračovať, istý čas. To 

isté, čo urobil Václav Havel a mnohí iní. A ja som to neurobil. To považujem, napríklad...to je 

zlyhanie. Dal som prednosť svojmu slobodnému životu. Ale na základe toho som si uvedomil, 

že...poprvé som písal, aj napriek tomu, že akoby...vlastne som písal na obranu štátu, hoci som vždy 

písal, že mne nezáleží na štáte, Československu ako takom. Mne v podstate bolo jedno, či to budú 

dva štáty alebo jeden. Problém bol v tom, že rozdelenie tých štátov spôsobí - minimálne pre 

Slovákov katastrofu. To som vedel. Lebo príde Mečiar...to som ja..argumentoval som hlavne 

týmto. Neargumentoval som posvätnosťou štátu a občianstvom ako takým. Ale tým, zaprvé, že 

neschopnosť porozumieť, dva národy, keď nie sú schopné žiť v jednom štáte, tak zlyhávajú obidva. 

Je to zlyhanie ako také. A podruhé, rozdelenie štátu prinesie nepríjemnú...proste Slovákom prinesie 

katastrofu. Takže som sa angažoval proti rozpadu Československa, za čo som si vyslúžil teda...že 

som nepriateľ štátu atakďalej, čo mi veľmi pripomenulo ten minulý režim - a napriek tomu 

všetkému...viete, tam, znovu, je to trochu komplikované, pretože vtedy najhoršie na tom nebolo 

to...to bolo totiž úplne naopak: za komunizmu to bol ten režim, kto vás buzeroval. A mohli ste si 

nahovárať, že ľudia sú dobrí. Len ten režim je zlý. Oni sú iba...vždy sa boja nejak, chudáci, proste v 

podstate okrem eštébákov, ktorí boli jasné svine, väčšina ľudí žije tak nejak z ruky do huby, snaží 

sa prežiť....Oni by sa správali slušne, keby ten režim nebol svinský. A potom nastala demokracia 

a videli ste, že - hm, ono to tak nie je, oni tí ľudia sú svine. Mnohí, teda. Akože ja som bol...mňa 

opľúvali na ulici, to nebolo nič príjemné... bolo oveľa horšie zažívať nepriateľstvo spoločnosti než 

režimu. Za režimu ste mohli mať ilúzie o spoločnosti. Potom už všetky padli (smiech). Systém bol 

spoločný, ale spoločnosť bola odporná. Ľudia vám nadávali, chceli vás vešať. Nebola to sranda. 

Potom som, čisto z týchto dôvodov som prijal tú ponuku - hoci som vôbec nemal v najmenšom 

úmysle byť novinárom - a keď prišli za mnou ab som vydával ten denník SME, to som nemohol 

odmietnuť. Pretože prišli za mnou s tým, že keď to nebudem ja, tak teda oni naozaj nemajú nikoho, 

kto by to mohol robiť. Respektíve mali ľudí, o ktorých som vedel, že by to bola tragédia. A mne 

bolo jasné, že je mojou zodpovednosťou tie noviny, kvôli tej krajine...skúsiť urobiť z nich dôležité, 

významné noviny, ktoré budú ovplyvňovať spoločnosť v jej demokratickej podobe. Ja som tú 

funkciu zobral ako občan. Aj som to vtedy tomu vtedy hovoril tomu šéfovi z Rakúska (?)... Z toho 

hľadiska to bol úplne radikálne iný prístup k skutočnosti, než v minulosti. To sú dva svety. Ja žijem 

v tomto zmysle naozaj do roku 89 akoby, z hľadiska spoločenskej zodpovednosti...tam bola čisto 

existenciálna a od roku 89 je naozaj do...je kdesi...je to taká rovnováha medzi existenciálnou 
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a otvorene verejnou spoločenskou angažovanosťou. To je úplne iný svet z tohoto hľadiska. V tomto 

občianstvo vnímam ako dôležitú kategóriu.  

J.B.: A ešte nakoniec, teda predsa len jedna otázka: súhlasili by ste teda s tým, že pokiaľ 

občan alebo občania majú byť schopní predchádzať tomu, aby bola nastolená nejaká 

diktatúra - e nemusí to byť len v politickom slova zmysle alebo v tom silne politickom - tak 

tým zásadným prvkom, tým základom pre to je práve péče o duši, o ktorej sme sa bavili?  

M.Š.: Áno. Ale je ilúziou si myslieť, že to je... 

J.B.: Že to je všetko? 

Nie, no predovšetkým je to pomerne exkluzívna záležitosť. Kedysi túto funkciu malo náboženstvo. 

Ľudia chodili do kostola, tak tam kňaz...sa takpovediac staral o ich duše. Aspoň trochu. Dnes 

žiadna takáto inštitúcia nie je, alebo nefunguje. Nerobím si ilúzie, že by...tento pojem samotný, keď 

poviete, tak ľudia vám nerozumejú, v princípe. Myslím, že dnešná doba je v tomto veľmi 

vychýlená a zrejme preto si myslím, že je vo svojej podstate neudržateľná, to znamená, že musí 

prísť k nejakému normálnemu prehodnoteniu, úplne základných existenciálnych postojov – 

z mnohých dôvodov. A bude to aj bolieť, ale v tejto chvíli, za týchto okolností ľudia k tomu, aby sa 

starali o dušu, musia byť donútení. To nie je len tak. Pokiaľ nemáte vzdelanie, nežijete v tom, nie 

ste v tom vychovaní a neviemčovšetko - a nenútia vás k tomu okolnosti, tak sa o tú dušu proste 

nestaráte. To je prirodzená ľudská vlastnosť, bohužiaľ. O tom si ja vôbec nerobím ilúzie. Myslím, 

že...na uchovanie občianskej spoločnosti, je hrozne dôležitých niekoľko faktorov. Jednak to, 

že...stále verím na to, že je množstvo ľudí, ktorí to nevydržia a chcú konať dobro, v nejakom 

proste...nie v úvodzovkách, ale proste majú tú potrebu. Takých ľudí je strašná spústa. A tí sa starajú 

o dušu spôsobom, ktorý by som možno takto nepomenoval, ale robia to. A pokiaľ oni majú priestor 

a nie sú zastrašení, tak je tu vždy tá nádej tej občianskej spoločnosti, ktorá sa nejako vyvíja k tomu, 

že pochopí, že...Rómov je lepšie vychovať ako zabiť, keď to poviem natvrdo. Tá šanca, pokiaľ 

takýchto ľudí bude dosť, tam vždycky je. Samozrejme, musia mať priestor. V tomto je veľmi 

dôležitá úloha médií - a teraz hovorím od sociálnych až po štandardné a tradičné. To znamená ten 

typ komunikácie, problém je, ktorý ja vidím, je, že...viete, no, tá debata je strašne chaotická, takže 

hrozne ťažko sa...v tom disente to bolo oveľa jednoduchšie - sme sa stretli a debatovali sme celé 

hodiny (smiech) - dnes to dosť dobre nejde. Takže je to komplikované. Ale ja by som to...áno, 

viete, to je také...ono to znie strašne...ako samozrejme, že starosť o dušu je kľúčová v celých 
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dejinách našej civilizácie, ale myslím, že dnes je stav sveta taký, že ľudí, ktorí sa starajú o dušu je 

kriticky málo. Kriticky málo. A až zrejme vonkajšie podmienky donútia zvýšiť túto kritickú masu, 

lebo to bude nevyhnutné k prežitiu, lebo podmienky budú za chvíľu také, že to...nerobím si veľké 

ilúzie o tom, že demokracia je samospasiteľná inštitúcia. Samozrejme, že áno, do veľkej miery za 

dobrých okolností, ale v tejto chvíli mám pocit...nechcem byť veľký pesimista, ale mám pocit, 

že...tých posledných dvadsať rokov - však to je aj naše zlyhanie - sa nie celkom podarilo. 

Hm...takto: mám pocit, že demokracia je nejako krehkejšia než pred desiatimi rokmi. A je to dané 

aj vonkajšími okolnosťami, ale mám pocit, že je krehkejšia. Podľa mňa teda celkom neplatí, že sa 

to automaticky vyvíja k lepšiemu. A dlho by sa dalo hovoriť, prečo to tak je. Ale takýto mám pocit, 

to sa nedá nič robiť, no...bohužiaľ. Nehcem ale byť pesimista. Hovorím - nikdy nevieme, 

v koľkých ľuďoch drieme hrdinstvo. 
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Příloha 3 

U Petra Uhla doma, 25.2.2012 

J.B.: Vzpomínáte si na situaci, kdy jste poprvé pocítil, že jste v konfliktu s tím systémem, 

s tím režimem? 

P.U.: Ano. Bylo mi deset let, dvanáct let a ve školách se tehdy dělalo to, že jednou za rok byl 

takzvaný den otevřených dveří. A rodiče tam mohli přijít a sednout si dozadu a dívat se, jak vypadá 

hodina. A můj otec toho využil a když jsme potom šli...shodou okolností to byla nějaká poslední 

hodina, takže jsme šli spolu domů a já jsem chtěl vědět jeho názor a říkal jsem mu, připomněl jsem 

mu, že jsem učitelce odpověděl -  která se nás ptala na heslo "jsem hrdý, že jsem Čech?" Proč si to 

myslíme - a já jsem jí prostě něco odpověděl. Už nevím, co. A ptal jsem se otce: " a to jsem jí to 

dal, viď?" A on se tak na mě podíval a říkal, "no a ty jseš hrdý, že jseš Čech?" Já jsem se zarazil 

a uvědomil jsem si, že vlastně ne. A že jsem něco předstíral a otec mi řekl, "víš, já bych po tobě 

nežádal, abys říkal, že nejsi hrdý, že jseš Čech. Ale nemusíš přeci odpovídat vůbec, když to tak 

necítíš. Prostě předstírat se nemá." Pravil můj otec. No a já nevím, jestli je to konflikt mezi otcem 

a synem nebo mezi dítětem a společenskými poměry, které panovaly, ale uvádím to jako jeden 

z prvních společenských, jak jsem si na to vzpomněl, to byl jeden, a to se samozřejmě týká toho 

občanství a jeho etnického obsahu, že, národeoveckého. Já jsem právě nebyl vychováván 

v národoveckém duchu, můj otec - i matka dokonce uměla francouzsky, málo, ale otec mluvil 

francouzsky jako česky, protože tam studoval, oba dva mluvili německy a to dokonce i mezi sebou, 

ale to jen tehdy, když chtěli, abych jim nerozumněl. Což mě štvalo. A byl jsem vychovaný teda tím 

jako anti...nacionalisticky. Takže ten režim byl, ty poměry společenské byly nacionalistické, ale 

mírně, takže si pamatuju, když jsem o několik let později, jsem byl vlastně už tehdy dospělý, to 

bylo v roce padesátsedm, tak mi bylo šestnáct, byl v Rumunsku a tam jsem viděl a tam jsem viděl 

takový nápisy - a já to vím špatně rumunsky, tedy špatně umím nebo neumím vůbec 

dakajaskašiintoreska muastra skumpa patria republika populareromela - rozumíte? "Ať roste 

a vzkvétá naše drahá vlast, Rumunská lidová republika". (smích) Tak jsem to ostatním ukazoval, ty 

, aby věděli, protože tam je jedno slovo, kterýmu Čech nerozuměl a sice "scumpa", pokud ovládáte 

latinu anebo něco, že jo - a smál jsem se tomu a kritizoval jsem to, že to je prostě nacionalismus 

a moji kamarádi, kteří byli starší anebo stejně staří jako já nebo o něco starší to tak nevnímali. 

(5:44) Takže to bylo spíš zase konflikt s poměry, který vytvářejí lidi, jako, a ne něco nařízenýho. 

No jinak samozřejmě konfliktů bylo velmi mnoho. Já jsem tenkrát byl někde na chmelu, že jo, na 

nějaký brigádě, jednou na fakultě, já jsem byl na fakultě strojního inženýrství jsem byl na nějakých 

bramborech někde na Mělnicku v nějaký vesnici a bylo mi to krajně nepříjemný a jediný, co jsem 
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si z toho vodnesl, že ta obec se jmenovala Býkev, psáno s ypsilonem dlouhým. Já jsem říkal, "no 

a jak to skloňujete?" Ten člověk mi nerozumněl, nevěděl, co je to skloňovat a já jsem říkal "no tak 

podívejte se, todelto je Býkev a když chcete říct, že jste ve vesnici a pojmenovat ji, no tak co 

řeknete?" - "No v Bejkvi." (smích) Takže pochopil, že to je ženského rodu. Já jsem chtěl vědět, 

jakýho je to rodu. Tak jo. Takže další otázka, jestli... 

J.B.: Vzpomenete si, kdy proběhlo u vás jaksi vědomé rozhodnutí nebo spíš ne rozhodnutí, 

ale uvědomění toho, že pokud chcete žít tak, jak chcete žít, tak budete s tím režimem holt 

v konfliktu nebo s tím státem nebo... 

P.U.: No...to se stalo vlastně až...úplně se to stalo až v roce '69. Předtím jsem měl takovou 

nejvýraznější     ...to bylo šedesátým? mi bylo dvacetosm, takovej nejvýraznější spor byl -nebo 

vzpoura,  ne spor- vzpoura byla v roce '64, když jsem byl - to mně bylo třiadvacet, to jsem byl po 

fakultě - já jsem maturoval v roce šedesáttři, v sedmnácti a půl a promoval jsem jako strojní 

inženýr o pět let později v třiadvaceti letech - pět a půl později a pak jsem šel na vojnu a vojna byla 

pro mě, protože jsem byl absolventem vojenský katedry, což byla vlastně škola důstojníků 

v záloze, čtyřletá, s dvěma cvičeními měsíčními, dost tuhými - zejména to první, to bylo jako 

přijímač, to jsem šel potom na vojenskou službu šestiměsíční místo čtyřiadvecateměsíční. A oni 

byly volby. Tak když jsem šel na tu vojnu, tak jsem vyplňoval takový dotazník, kde se mě ptali 

obvyklý otázky, jako jestli jsem byl členem Vlajky a  Kuratória. Vlajka byla fašistická organizace 

českých fašistů, která kolaborovala  - nedostatečně, takže musela být rozpuštěna - s fašisty 

německými, tedy s nacisty. A bylo založeno Kuratórium, které bylo zcela jenom poslušné tomu 

nacistickému režimu - ale tak todleto vím od rodičů, že jo, mně byly 4 roky, 4 a půl, když to 

skončilo....a v tom dotazníku také bylo napsáno, jestli jsem byl někdy v cizině a kdy a kde, možná 

proč, a jestli mám v cizině nějakí příbuzný a přátelé. Tak do tý první kolonky jsem napsal, že jsem 

v cizině byl několikrát...Protože já jsem byl v šestapadesátým v Jugoslávii, pak jsem byl 

v Rumunsku, v Bulharsku, v Sovětskym svazu, v NDR, pak znova ještě nějak - a protože jsem to 

považoval za nepřípustný vměšování se do soukromí, tak jsem napsal, že jsem byl několikrát, 

většinou na zájezdech s ČSM a napsal jsem, že nebudu uvádět nic a do tý druhý kolonky jsem 

napsal - zatajil jsem svého bratrance, protože jsem tak uvažoval, jestli...co to znamená příbuzný, že 

jo, kterej byl o deset let nebo patnáct let starší než já a který v '48 uprchl, jak se říkalo tenkrát 

"utekl" do Francie, kde prostě žil potom celej život a napsal jsem, že příbuzný v zahraniční 

nemám...anebo možná jsem napsal, že mám bratrance, ale že nevím, kde žije, jo? Že vodešel v roce 

čtyřicetosm - a pokud se týká přátel, že jich mám velmi mnoho a že jsem se s nima seznámil 

v Československu i jinde, a že si nemyslím, že by to byla otázka, kterou by mi oni byli oprávněni  

klást - nebo že já bych byl povinen na tu otázku odpovídat. No...rukoval jsem do Příbramě, do 
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štábu 4. armády jako takovej pomocník pomocníka nebo něco takovýho a... ten generál nebo 

plukovník, kterej mě jako tam zaměstnával a učil jsem ho trojčlenku, protože šel na vojenskou 

školu do - vysokou samozřejmě - do Brna, tak s hrůzou začal křičet, že musím vodejít, že jsem 

převelenej do Strašic, což bylo na druhý straně těch kopců, ty kopce se jmenujou Brdy...a že jsem 

tam napsal něco hroznýho do dotazníku. A já jsem říkal - tak holt musím odejít, tak buďte zdráv, 

a přišel jsem do těch Strašic - to bylo na Rokycansku - a byly volby. To bylo nějak v sobotu nebo 

v neděli a já jsem tam přišel do té volební místnosti - já jsem absolvent, takže jsme měli volný 

pohyb, jako...nebylo to zřejmě..to nebylo přímo drsný - dělal jsem tam technickýho úředníka 

a přišel jsem do tý místnosti, vzal jsem si ty volební lístky a ještě předtím byly volební nějakí 

debaty, setkání s těmi, kterí kandidovali a těch setkání bylo víc, protože se tenkrát volili ti soudci 

a oni nebyli nějak vedle sebe, ale nebyli ani proti sobě, protikandidáti, ale všichni ti, které jsme 

teda měli zvolit - tam nebyla možnost výběru, jako dát jim svůj hlas - tak se představovali.  Já jsem 

na ty besedy chodil, něco jsem se možná zeptal a udělal jsem takový poznámky, koho budu volit 

a koho ne. No a mně se skutečně někteří ti lidi líbili a někteří se mi nelíbili a udělal jsem si nějakí 

kritéria. No a když přišly ty volby, tak jsem přišel do tý volební místnosti a ještě do dneška si 

pamatuju, že tam ten četař-absolvent, který tam teda to...- já jsem byl desátník-absolvent, že jo-

...kterej to tam jako kočíroval v tý volební komisi, tak proto, že jsem ho znal osobně, jsem šel za 

plentu...říkali, "tam vzádu je plenta, ale nemusíte tam chodit, můžete to hodit tady." Já jsem tam šel 

a volám, "Víťo, tady není tužka!" A on úplně sinalej říká, "soudruhu majore, za plentou není 

tužka!" Tak mi dali tužku a já jsem si upravil kandidátku tak, jak jsem to měl napsaný. To byli: do 

Národního shromáždění jeden člověk, do krajského NV, do okresního NV, do místního NV a ještě 

dva nebo tři soudci do různých stupňů soudů zase... (15:04) Tak jsem kandidátku upravil, pak jsem 

to hodil a druhý den ráno... - jo a pak když jsem šel do tý ubytovny , kde jsme spali..- to byla 

taková jako...no, byla to ubytovna, non - a odtamtuď jsem šel zase ven - já jsem mohl chodit 

kdykoliv ven, jako absolvent jsem měl takovou legitimaci, že mám právo vstupu do toho útvaru 

a jeho autoparku, ne naopak, že mohu nikoliv odejít, ale zůstat můžu, když budu chtít, můžu 

vstoupit, že jo. A šel jsem okolo tý.. ta volební místnost byla právě taková.. dozorčí barák to byl. 

Tak jsem se tam šel podívat a ta tužka tam zase nebyla, žejo. A prostě...jsem něco říkal...moje 

právo to bylo v tom okamžiku, že já jsem ho... a to uvádím jenom proto, že jsem se domníval, že 

ten systém je v podstatě správný, ale nesprávnost tkví v tom, že lidi nevybírají nebo neškrtají. Jako 

- kdyby bylo možný v té masy dosáhnout tolika škrtů, že by někdo nebyl zvolen, že jo. To je prostě 

naprostý nesmysl. No ale mně bylo tenkrát těch třiadvacet, že jo. A byl jeden pluk, nástup, a teď 

byly volební výsledky. 950 hlasů pro, žádný hlas proti . Další kandidát: 949 hlasů pro, 1 hlas proti. 

A takhle se pravidelně náhodou střídalo (16:36) a za tři dni mi volali kontráši - to byla vojenská 

kontrarozvědka a oni tam chodili, už nevím, jestli v uniformě nebo v civilu. O těch volbách se 
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vůbec nezmínili, ale všem bylo jasné a mluvilo se vo tomdletom útvaru, že jsem to byl já, kdo jsem 

nedal všechny hlasy Národní frontě. Ty kontráši moc se mnou o tom nemluvili, o těch volbách ani 

slovo, a ptali se mě na ten dotazník a chtěli vědět...jako kdo jsou ty známí, že jo, no a teď mi začali 

vysvětlovat (17:20), nalejvárna, jako - k čemu oni tam jsou, jakou bezpečnost chráněj, co to jsou 

špioni, že ten svět je rozdělen...mmm....jaksi tou železnou oponou, a že prostě nejrůznější lidi 

rozvědky, ať už z ekonomickejch nebo politickejch důvodů, tady mají svoje zájmy - a že oni jsou 

tady od toho, aby to zjišťovali. Tak já jsem jim řekl, že si to rozmyslím, a že přijdu znova. A z těch 

lidí, kterí jsem znal, jsem udal tři. Jednu Rumunku, která byla ale nějak tajná spolupracovnice...to 

jsem se nějak jako ptoom po revoluci...jo, ze spisu; a nějakýho redaktora - starší než já, 

i s manželkou byli u nás, a byl to redaktor Norddeutscher Rundfunk. A tu nikoho. Protože já jsem 

tak nějak tipoval, kdo by mohl bejt - protože jestliže to byl nějakej student nebo někdo, tak to 

nemohlo bejt, jako, takže jsem samozřejmě - ani jsem nemohl uvádět lidi, s kterýma jsem se...no 

a furt jsem nevěděl, jestli jsem udělal dobře nebo ne. No a dozvuky to mělo o...bylo to v roce 

šedesátčtyři, tak v roce devadesáttři, kdy jsem se zajímal - nebo devadesátpět - co na mě STB 

vedla. A protože to je - tendeleten stůl, štvercový, který má - já nevím - šedesát centimetrů, tak - 

krát šedesát - tak ten spis, jenom vyšetřovací spisy a jenom z tý jedný trestný věci - já měl celkem 

štyri trestný věci - tak to by bylo asi takhle vysoko. Jako...to znamená tady by byly naskládaný ty 

spisy. Ty vyšetřovací spisy jsem měl možnost vidět a ještě bych je měl možnost vidět - ale to není 

tak zajímavý - já jsem měl možnost je vidět už před revolucí, protože jsem se soudil tehdy s Rudým 

právem o výrok jednoho redaktora tehdejšího, který teď ve svých osmdesáti pěti letech pracuje 

v Haló novinách a  - Kojzar se jmenuje, Jaroslav Kojzar - který tenkrát - ve snaze mě očernit 

a očernit Chartu - napsal, že jsem inklinoval k terorismu, měl teroristickou skupinu nějakou a 

nějaký nesmysly, a já jsem potřeboval do toho - a vytahoval věci, který by jako nasvědčovaly, že 

nějaký jiný lidi z Hnutí revoluční mládeže, v níž jsem působil a za kteroužto činnost jsem potom 

dostal štyri roky - měli tendenci k nějakýmu násilí. No a protože jsem se bránil soudně, no tak jsem 

potřeboval důkaz, tak jsem si šel k soudu, kde mě odsoudili, byl to Městský soud v Praze, to je ten 

jehož předsedou je pan Sváček, ale vy to možná tak nesledujete – a oni mně řekli, "no tak...máte na 

to právo, proč ne, chcete přijít zejtra? My to máme na půdě." A přišel jsem zejtra, a tak jsem tam 

študoval - to bylo v roce osmdesát devět - osm!, osm - a spis byl z roku šedesát devět až sedmdesát 

jedna a...- ale ty další spisy jsem viděl jenom částečně a to byly spisy operativní, že jo, to byli tajní 

spolupracovníci a tak dále. Všecko bylo v pořádku a když byla ta možnost - otevřeli v Pardubicích 

takovou  služebnu, kde člověk přišel a podal si žádost, že jo, ho přivolali a oni mu to tam nachystali 

a ten spis měl na obrazovce, jenom aby to člověk nemohl poničit. No a oni mně tam ukázali 

sedmnáct stránek spisu vojenský kontrarozvědky, který pocházel - to jsou nějaký další ještě papíry 

- ale asi pět stránek z toho - to podstatný, proč to bylo, byl tendleten výslech...výslech...ten 
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pohovor, respektive ty pohovory, kde jsem neviděl, jestli se to zapisuje nebo si dělá nějaký 

poznámky ten člověk, ale já jsem tam nic nepodepisoval, že jo, ani mlčenlivost - nic. Oni mně sice 

řekli, že o tom nesmím mluvit s nikým, ale to mně řekli - ale já jsem to prostě...beru na vědomí. 

A ten člověk tam prostě to, co jsem mu vypověděl uvedl, a odtamtuď právě vím, že ta Rumunka 

nějak...měla něco se Státní bezpečností tam, že jo, rumunskou, nebo že pověřila - to byla nějaká 

moje milenka v tý době a ona byla starší než já, byla ve straně tam - a pověřila potom někoho 

v Bratislavě, aby mi napsal dopis, protože přes hranice se domnívala, že to nepůjde, a ten člověk to 

odevzdal policii - naprosto banální jako věc (23:00), kdy to nebyly teda osudy životní, že jo. A ten 

spis...já jsem si zaplatil - platit chtěli deset korun za stránku nebo kolik, nebo dvacet - v těch 

Pardubicích. Tak jsem si zaplatil, že mně to teda udělali jako xeroxový kopie. Já jsem to tak zhruba 

přečetl, říkal jsem si, "to jsem byl blb, že jsem jim tak jako věřil ještě", a tak...a teď tam byla... - 

pak jsem to půjčil Dostálovi - já nevím tedy, jestli víte, kdo byl Dostál - a my jsme spolu byli ve 

Federálním shromáždění, pak jsme byli v Právu, trošku jsme se kamarádili, a on říkal, "půjč mi 

to..." No a když mi to - on mi to vrátil - já to nemůžu najít, jsem to někde prostě zabordelil - tak 

říkal "ty bonzák!" A já povídám, "jak to?" "No tak ty jsi ty lidi udal z osobních výhod, ne 

z žádnýho..." - já povídám, "co to plácáš?!"A tam skutečně bylo napsáno, že "soudruh desátník-

absolvent Uhl, v touze získat lepší postavení si toto uvědomil při tom prvním pohovoru a pak sám 

se dobrovolně příhlásil a přišel nám to říct." (24:54) Nevysvětlil, proč jsem na to potřeboval třeba 

tejden, no ale to.. ty volby byly v červnu a ten výslech byl někdy začátkem července. Já jsem 

patnáctýho srpna měl konec základní vojenský služby a šel jsem domů! To bylo od patnáctého 

února do patnáctého srpna, si to pamatuju. Je to úplný nesmysl. Mně naopak...mm.. protože jsem 

zlobil a psal jsem do dotazníku úplnou pravdu o sobě, že jo, tak mě vyhodili z poměrně jako místa, 

kde jsem se flákal, bydlel jsem prostě na druhý straně Příbrami u nějakýho pomocnýho praporu 

a jezdil jsem autobusem každý den do práce do štábu armády, kde jsem to měl od osmi do štyr, že 

jo. A...přičemž teda ten můj generál, tak ten měl práci tak na dvě hodiny denně a - tu jsem udělal já, 

on nedělal nic, on rozkrádal, hmm, což jsem tehdá věděl a jsem koukal jak blázen, že to je možný, 

materiál vojenskej na stavbu svýho domku a stavěli mu to vojáci, že jo...no, takže, pak to někdo 

jako...protože se to nějak vědělo, já nevím, jsem byl v tý době ve Straně zelených a tam byla taková 

skupina, která si nepřála nějaký moje svolení, takže když byly primárky a já jsem se potom dostal 

až na pátý místo v Praze, takže šli tam první dva ty kandidáti, Bursík a Kateřina Jacques se stali 

těmi poslanci...(27 minut, pauza o Slovensku a tátovi). Takže na tý volební konferenci, kde jsme 

byli, se volili ty kandidáti, tak jsem dostal pro tu pražskou kandidátku, protože tady to není jeden 

obvod jako na Slovensku, ale je tu štrnáct obvodů, tak jeden ze čtrnácti obvodů je Praha a tam jsem 

za Stranu zelených byl na pátém místě, že jo, takže jsem zvolen nebyl, ale...tak to jako holt 

prostě...dobře, že jsem nebyl zvolen. A...takže jenom chci říct, že ten konflikt se vlastně přenesl 
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v netušený podobě přes celej život, že jo, skoro. Takže to byl velkej konflikt. Když jsem potom 

nastoupil zpátky do tý Fruty, středočeský, kde jsem pracoval měsíc a půl před tou vojnou a byl 

jsem tam ještě skoro dva roky - rok a půl, roka a půl - tak jsem žádal o cestu do Francie, jako státní 

moc, státní policii a ... Státní bezpečnost a ten kádrovák, co mně dával takový to doporučení v tý 

Frutě, říkal: "A byl jste volit?" A já povídám: "Byl." A on to považoval za samozřejmý, jak jsem 

volil, no a to doporučení jsem dostal a oni byli takoví frajeři, ta kontrarozvědka, že to nikam 

nehlásili - že to prostě nemělo vliv na to povolení. Protože to povolení už jsem taky nemusel dostat, 

to se nezdůvodňovalo. A když jsem přijel z tý Francie, tak mně volali, někdo, já už nevím jaká 

instituce do budovy Omnipolu, do Washingtonově třídy, to je ta oproti Hlavnímu nádraží, tam byl 

nahoře v pátým poschodí v nějaký mansardě nějaký soudruh, myslím, že mi říkal pane a jestli jsem 

byl ve Francii a on mně řekl, že je z rozvědky. Vojenský teda. Nebo civilní? Teď nevím. A chtěl po 

mně - povídal si tak asi dvacet minut se mnou o tom mým pobytu, to jsem mu tak jako uměřeně 

říkal, o co šlo, přesvědčil se, že umím francouzsky, přičemž ta zkouška byla nesmírně trapná, 

protože on francouzsky v podstatě neuměl, na rozdíl ode mě. A položil mi otázku, jestli bych 

s nima nechtěl spolupracovat. Jako s rozvědkou, že jo. A já jsem řekl, "to je lákavá nabídka, ale já 

ji odmítnu a ještě vám řeknu, že kdyby mně totéž nabízela ta druhá strana, tak se zachovám stejně. 

Abych sbíral informace tady pro ně, tak se zachovám stejně." A on řekl, že v pořádku a - to jsem 

nenašel potom nikde, todlecto. A..takže to vlastně byl taky takovej trošku konflikt, nicméně nemělo 

to vliv na moje další cestování, já jsem potom až do roku šedesát devět včetně si jezdil po Evropě, 

že jo, odešel jsem z tý Fruty, abych měl ty prázdniny dvouměsíční a moh' jezdit jako středoškolskej  

učitel, že jo, jsem učil na průmyslovce, a pak přišel teda osmašedesátej a já jsem byl takovej jako 

občan skladnej - s otcem jsem se hádal, obhajoval jsem marxistický pozice. Můj otec byl velmi 

levicový člověk, ale nebyl marxista, ale byl ve straně, aby zachránil rodinu - to jsem zase vyčítal já 

jemu, jako on mně tenkrát řekl, když se mě ptal "seš opravdu hrdý, že jseš Čech?"  A...takže...měl 

jsem nějaký vzory, už tady, z gymnázia, jsem tady chodil s Vaškem Klausem, maturovali jsme 

v osmapadesátým v tý - xxxxx-  škole, naproti tý porodnici, kde jsem se narodil.  

J.B.: Tak to jste měl všechno v sulici.  

P.U.: Ano. Ale já jsem bydlel celej život v - xxxxx-. My jsme se přestěhovali z - xxxxx- do - 

xxxxx-*, z čísla osm do čísla sedm, z druhého patra do prvního patra, ze sto dvacíti metrů do 

padesáti pěti. No takže...já jsem prostě byl vlastně od prvního ročníku fakulty, (34:00) kde 

přednášel docent Hermach, který v loni v devadesati devíti letech zemřel, já jsem byl ještě na jeho 

devadesáých devátých narozeninách - a který byl potom taky chartista v exilu a viděl jsem ho, jak 

                                                           

* Začerněn název ulice. 
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svědčí proti Obzinovi, tomu ministru vnitra, u soudu, kde ty poškozený, ty byli vyhnaný, vytlačený 

z republiky. Poláci mají krásný slovo - "wypedzóny" - jako vypuzený....wypedzóni..tak říkají -  

jako pro ten něměcký výraz těch Němců, tak to jsou wypedzóny. Tak naši přátelé - asi dvacet  lidí 

tam bylo  poškozenejch, z toho jsme deset znali dobře, a z toho bylo pět jako přímo kamarádů - tak 

tam byli jako poškozený a svědci, no a jeden z nich byl docent Hermach, no a...já  povídám, tam 

byl soud, že jo, senát, a seděla státní zástupkyně, jistá Herzegová, to je dneska městská státní 

zástupkyně, která tam sedí jako žába na prameni a nemůže se jí tam...byť má lidi, který jsou velmi 

slušný - ten Pavel Zeman z Brna, ten nejvyšší státní zástupce a ten dočasně, ten vrchní, ten Mečl - 

nemůžou se jí zbavit. (35:44)... tak ona byla řadová státní zástupkyně, myslím ze šestky [Praha 6] 

a žalovala toho...jako...vypracovala obžalobu nebo minimálně byla intervenující u toho soudu, 

u toho soudního řízení, a můj syn, který byl tenkrát buď v posledním roce práv anebo prvním 

rokem advokátní koncipient, to je jedno, to nemusí bejt..mít dokončený studia, dneska je mu pět 

a třicet nebo sedm a třicet, tenkrát mu byl teda daleko míň. Tu fakultu, co děláte vy, dělala asi rok 

naše dcera, Saša Uhlová, která dělala souběžně ještě filosofickou fakultu a pak zůstala jenom na tý 

filosofii a dokončila to, jo? A teď tam dělá snacha doktorandský studium. Začleňování - ale použiju 

toho cizího slova integrace vyhnaných Němců do Německa, ale jenom z Novobystřickýho okresu, 

soudního, to je Jindřichův Hradec, okres, tam byla většina, německá, který byli vyhnaný a jenom - 

ta integrace, v zemi Badensko-Würtenbursko - tam je nějaký muzeum a ona ty lidi zná, ona umí 

německy jako česky, protože tam žila sedm let v Rakousku, že jo. Tak to je naše snacha. Maminka 

holčičky, které je roční, a která se jmenuje Ágnes Uhlová. Ágnes prosím dlouze.... (vynechávám 

část o rodině) 

J.B.: Zajímalo by mě, jak jste prožíval nebo jak jste prožíval a nahlížel to 'být občanem' 

v takovéto situaci, být občanem, který si uvědomuje, že s tím systémem, s tím režimem 

nevyjde. 

P.U.: Já to slovo mám tak spjato s právním postavením, občana státu, že se vás zeptám...já mám 

občanství, jak se to říká na Slovensku "dvojité". Já jsem občan - vlastně trojité: já jsem občan 

Slovenské republiky, občan České republiky a ještě navíc z obou těchto důvodů občanem Evropské 

Unie. Podle práva těch tří entit. Takže já jsem to svoje český občanství - protože to je takový 

základní - když mně oznámili, že nejsem občanem, protože jsem optoval pro slovenské občanství, 

ale já jsem jim ukazoval, že v zákoně je to jinak, že "požádá" - ale já jsem nepožádal, já jsem si 

zvolil. A podle slovenskýho zákona, tam je "volí". A bylo to na Míráku, bylo to tam, v podstatě 

v tý místnosti, kde můj syn teďkon dělá úředníka za Stranu zelenejch, v zastupitelstv...uvolněný 

zastupitel (?)... já jsem říkal, "víte, já bydlím tady za rohem v Anglický ulici, narodil jsem se 

v Londýnský ulici, tam jsem maturoval a tady, jak je ten Kostel sv. Ludmily, tam jsem byl pokřtěn. 
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A vy mi tady říkáte, že nejsem českej občan?" Říkali - "no tak...my uznáváme, že jste starousedlík. 

Takových nemáme moc - ale pochopte, mnistr vnitra, Jan Ruml - to byl můj kamarád, že jo, 

z Charty - dal jasný pokyn, že nemáme vám dát to osvědčení o českém státním občanství. Takže 

jsem se štyri roky o to české občanství soudil u Ústavního soudu, měl jsem advokáta, byl to nějaký 

R..., R... - Rychetský, dneska je předsedou Ústavního soudu po Valkovi. Ale Valko byl předseda 

Ústa.. Federálního. Ne, von není po Valkovi, on je po...po někom jiným... - Kesslerovi. Takže jsem 

si to ústavní, to, jak jsem si to český občanství vysoudil, to slovenský - zase, pro mě to je 

především... já nemám nic etnicky spojeno ze Slovenskem, v podstatě i s Maďarskem, s Uherskem, 

a...Tak to uplatňuju tak, že  si myslím, že je to drobná výhoda, když jedu  třeba do Jugoslávie, to si 

vemu slovenskej pas, tam má slovenský stát lepší zvuk než českej, právem... a jinak jsem tam jezdil 

na volby a teď to dělám korespondenčně, protože změnili pravidla, takže  my, Slováci žijící 

v zahraničí, volíme korespondenčně, posíláme to do Petržalky. A..jinak k volbám chodím...ale to je 

taky i to vaše občanství nebo to občanství, o které se zajímáte, obsahuje jistě třeba to, zda občan 

chodí k volbám. Myslím si. Takže u všech voleb jsem byl, pokuď mi to bylo umožněno. Protože 

jednu dobu jsem nebyl český občan, takže jsem nemohl tady chodit k volbám, že jo. Ale pak se mi 

zase vrátilo... 

J.B.: Měl jste "pauzu" v občanství . 

P.U.: Měl jsem pauzu, ano! Takže teď jak bude ta volba prezidenta republiky, tak asi nepůjdu volit, 

protože já nesouhlasím s tou přímou volbou - nesouhlasím totiž vůbec s tím, že stát má prezidenta 

republiky, ve smyslu "hlava státu", že jo, takže...ten feudální koncept mi vadí a...takže se ještě 

rozmyslím, jesli půjdu volit, ale přemýšlím o tom, není to, že...zanedbání nebo že to přehlížím nebo 

něco takovýho. No a jinak jsem za ten celej život byl - i to patří k občanství - členem jedné 

politické strany, když nepočítám Občanské fórum nebo to Občanské hnutí, jehož jsem také byl 

členem, než se právě změnilo na takový registrovaný hnutí...tak jsem byl členem jediné politické 

strany, to jsem nepočítal ještě tu Internacionálu, kde jsem byl členem. Přihlásil jsem se teda 

v Paříži, že jo, jako individuální členství, byl jsem tam asi pět let a..-do roku devadesát jedna. 

Takže byl jsem členem jediné politické strany, Strany zelených, od roku 2002 do roku 2007. Pět 

let. Nebo štyri a půl roku. A... - kde jsem se projevoval teda jako aktivní občan, byl jsem - a ještě 

teda jsem členem několika občanských sdružení, Českého helsinského výboru zejména, pomáhám 

jako nečlen sociálni demokracie - jsem členem a místopředsedou odborné komise pro záležitosti 

Romů v sociální demokracii, jsem člen takové ekologické platformy, která se jmenuje Zvonečník 

(taky SD) a členem Masarykovy, dneska Demokratické akademie. Ona se jmenovala Masarykova 

dělnická akademie, ale muselo se to přejmenovat, protože pár lidí si to tak přálo. My tomu říkáme 

taky manažersko-developerská agentúra... No a - protože jsem sice v důchodovým věku, dost těžce, 
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je mi sedmdesát, tak přesto píšu do Práva, jako jsem tam dokonce zaměstnán a mám takovou 

dohodu, že 3 komentáře týdně a vyjadřuji se ke společenským problémům, no a domnívám se, že 

tím ovlivňuju aspoň část obyvatelstva, takovou tu starší, konzervativnější. Konzervativní v tom 

levicovým slova smyslu - jako ne konzervativní ve smyslu pravicově konzervativní, ale řekněme 

levicově konzervativní. No takže...čtu noviny - ale hromady -  na internetu třeba deník 

Referendum, Romea.cz, někdy Aktuálně. Ale jinak čtu papírový noviny, na papíře samozřejmě, to 

je...si nedovedu představit, že bych neměl noviny, že jo? Ty naše, ale třeba v pondělí a v sobotu 

kupujeme Lidovky, protože v pondělí je tam Právo a justice, v sobotu je tam Orientace. Takže 

tak...takhle - konflikty nemám, že jo, jako. Konflikty mám v práci, když chci něco napsat, co si 

myslím, že je správný a pravda a oni mi to třeba nechtěj zveřejnit nebo tak, no.. 

J.B.: Mě by zajímalo, jestli to 'být občanem' v nějakém, řekněme totalitním systému nebo 

režimu... 

P.U.: Já bych to - nechci vás opravovat, ale protože je to rozhovor taky se mnou, tak já bych prostě 

vod roku...mmm, určitě šedesát jedna, ale možná od roku padesát šest, bych ten režim považoval za 

autoritářskou diktaturu...ale totalitní já neznám, totalitární, ale to je takový neologismus v češtině - 

víte co to byl Ottův slovník naučný? Takže my jsme tomu říkali "Ottáč" a "Ottáče" jsme si koupili 

za "totáče". Říkali jsme, to jen tak jako z legrace. A...takže...totalitární režim je takovej, kterej 

usiluje o úplné pohlcení vlastně toho člověka, dokonce i jeho duše, že jo jako..nebo to, co si 

představíme pod tím slovem duše. Orwell 1984 - zase to není dovedeno k dokonalosti, na tom stojí 

ten román taky, na tý nemožnosti dosáhnout totálního totalitarismu, že jo! Ale to tady za 

normalizace nebylo a v šedesátých letech taky ne. Vod doby třiašedesátej rok nastoupil jistý Jozef - 

psáno se "zet" - Lenárt jako předseda vlády, československý - jiná nebyla, na Slovensku byl Zbor 

povereníkov, tak...jak se o nic neusilovalo, naopak...strana a vláda se radila - v tomto pořadí - 

strana a vláda se radila, jakou další svobodu a právo rozšířit, aby se lidem žilo trochu lépe. Jo? 

Jakou rehabilitaci udělá, koho bude rehabilitovat a koho ne - to je důležitý přece. Takže to 

autoritářství tady bylo furt, diktatura taky, protože nebyla demokracie, jestliže to nazveme takhle 

a...pak byla taková nějaká erupce svobody, kdy bych nemluvil ani o tý autoritářský diktatuře, že jo, 

to je...já to vždycky slavím 29.února, takže jenom jednou za štyri roky - byla zrušena cenzura v této 

zemi. A..to byla cenzura předběžná. A pak byla opět zaváděna - a následná, a ta byla ještě horší, že 

jo. Protože to záleželo od povinnosti každýho člověka, který psal, aby uvážil, jestli si to ještě smí 

dovolit. A tam to dělali nějaký cenzorní úředníci, že jo. Takže od devětadvacátého února 

šedesátosm do dejme tomu sedmnáctého dubna šedesát devět, kdy Alexandra Dubčeka vystřídal 

Gustáv Husák. Já si náhodou to datum pamatuju, i když jsem v tý straně nebyl, ale dělali jsme 

nějaký stávky - v listopadu šedesát osm a pak v dubnu šedesát devět - proti tý normalizaci, ve 
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smyslu proti tomu, že se utahovaly postupně šrouby zase, že jo, tak, aby to bylo aspoň tak jako před 

tím rokem šedesát osm, ale pokuď možno šilhali po letech ještě dřívějších a padesátejch. Po 

stalinským krvavým teroru jako nešilhal snad nikdo, jo? Nebo téměř nikdo jako z těch, který 

ovládli potom tu společnost a stát, takže...promiňte, vy jste to nazvala, ty poměry, který tady byly 

jako totali...nebo...já jsem se ohradil, že bychom mohli mluvit, abychom se domluvili, protože já 

jsem k tý době poměrně dost kritickej - byl jsem za to dostal celkem devět let, že jo, který jsem si 

odseděl, ale mám rád, přesný výrazy, takže...promiňte, vy jste... 

J.B.: Takže mě by zajímalo, jestli občan v autoritářském... 

P.U.: Ano, v tom režimu, kterej byl.. 

J.B.: Ano, jestli to svoje občanství nepovažuje za břímě, jestli je to pořád závazek - jak jako 

v té situaci konfliktu, kdy ten občan, ten příslušník toho státu, který evidentně nehájí zájmy 

toho občana - jak občan jakožto občan prožívá tu situaci. 

P.U.: Já myslím, že každý úplně různě. 

J.B.: Jak to bylo u vás. 

P.U.: Jsou lidi, který jsou velmi zbabělí a který jsou konformní a podříděj se úplně všemu a slyšej 

trávu růst, jak se říká česky, a..taky se mluví o předposranosti - a z tý předposranosti dělaj všecko 

to, aby zabránili i tomu, co jim nehrozí. (53:10) No a pak jsou lidi, kteří maj určitou příčku, a to 

jsem zjistil strašně mockrát v životě, že lidi, kteří byli konformní a nerevoltovali a mlčeli - 

najednou přišlo něco a říkaj, "to né, todleto už né" - a vystoupili veřejně, nebo protestovali anebo 

něco nepodepsali, nepodepsali závazek spolupráce Státní bezpečnosti, jo, nebo...to je ale vidět i 

dneska, si vezměte - to by stálo za studium - chování politický jenom tedy nebo služební ministra 

Pospíšila, který teda bojoval od roku 2005? 6? se stal tím ministrem, a to tam Vesecká byla od roku 

2005 - tak bojoval s tou klikou, kterou vedli nějakej soudce v důchodu...Pavel Kučera a nějakej 

bejvalej ministr, předchůdce tady toho Pospíšila, který se jmenoval Pavel Němec, a prostě ovládali 

tu Veseckou a další lidi ze státního zastupitelství, částečně od soudu, tak on si myslím, nějakým 

způsobem s tím bojoval, nějak tomu čelil - ovšem, on byla zbabělej, já mám jednoho kamaráda  

a on byl přítomen v Poslanecký sněmovně, když ten Pospíšil zase dělal to, co slušnej člověk by 

neměl dělat a o přestávce takhle tlouk hlavou do stolu a říkal, "proč já jsem jenom tak zbabělej," že 

jo - a...takže není to věcí jenom poznání, jakože ten člověk by dělal blbosti, ale dělá to prostě z tý 

zbabělosti. Ale podobný je to ve všech systémech, samozřejmě že...já sit o nedovedu představit, já 

jsem to jako dospělej nezažil, já si pamatuju v šestapadesátým, když bylo v Maďarsku povstání 

proti tomu Rákosiho režimu, proti vlastně sovětský nadvládě, tak jsem šel teď do toho gymplu, 
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jedenáctiletky, to byla jedenáctiletka, v šestapadesátym to bylo v desátý třídě, no a později - já jsem 

předtím byl v Pešti, protože jsem s otcem v šestapadesátým byl dva měsíce v Jugoslávii, on tam 

měl sestřenici a dostali jsme to povolení. Ta Pešť mě zarazila teda tou chudobou, povšechnou, ve 

srovnání s Československem a měsíc poté - my jsme přijeli začátkem září - jsem...byl...jsem měl 

žloutenku, jsem byl v nemocnici štrnáct dní, a pak říjen...listopad? Říjen to byl -  a já jsem prostě 

měl strašnou radost, že ty lidi chtějí měnit tam ty poměry. No a přišlo to vobsazení, že jo, no a pak 

jsem slyšel, že lidi jsou zavíraný - za projevy sympatiíí, který jsem já jako kolika...?...patnáctiletej 

středoškolák také veřejně projevoval! Že jo...takže...ale ty lidi byli zavření třeba rok, že jo, tenkrát 

za tydlety projevy sympatií. Projevy daleko menší nějakýho odporu, vzdoru, samostatnýho názoru 

tady byly v roce štyricet devět, padesát, padesát jedna - byly trestány daleko víc, já ty spisy znám, 

ty lidi přece nedělali žádnej odboj, to je velkej podvod s tím odbojem, oni prostě jenom 

jako...slušný lidi ne vždycky přistoupili na to znásilňování. Projevovali se samostatně, někdy se 

někdo scházel a radil, ale tam žádný násilí nebylo a oni vždycky, ta Státní bezpečnost, systematicky 

do toho cpali ten násilnej prvek, aby je mohli vodsoudit na deset nebo dvacet let, případně k trestu 

smrti, což bejvalo. Já si nedovedu představit tu situaci, jak by titíž lidé reagovali. Samozřejmě, 

někdo reaguje tak, že se ještě víc zatvrdí a vystoupí, že jo. Tak jako třeba Palach nebo...já nevím. 

Ale...většina lidí se zastraší a tak..My jsme žili, já jsem vyrůstal v době, v třiašedesátým jsem 

promoval a to byla, už na tý fakultě byla taková liberální doba, že bylo možný diskutovat 

a protestovat, my jsme třeba protestovali jako fakulta proti tomu, že vylučujou jednoho studenta ani 

ne z naší fakulty, ale z vedlejší, ze stavební, který se účastnil majálesu a nějak to tam vedl a oni ho 

nezavřeli! Oni ho vyloučili ze studia. Ale my jsme to považovali za hrůzu a bylo nás tam 

stopadesát, bylo to ČSM! To byl předchůdce SSM. Vy ale ani SSM nepamatujete. ...takže SSM, 

ČSM... prostě byly... o pět let starší sekretářka, nebo tajemnice fakultního výboru ČSM, když jsme 

jeli jako do ciziny, tak nám vystavovala nějaký potvrzení a já povídám, "Marie, ty se ale všech 

ptáš, jestli byli na Majálesu. A podle toho se nějak zařizuješ...Proč se neptáš mě?" A ona říkala: "Já 

vím, žes tam byl a že bys mně řek', žes tam byl, a proto se tě nezeptám." (Smích) Jo, takže, to já 

k ilustraci těch poměrů. Protože tam samozřejmě byl nátlak, chcete-li teror nebo diktát nebo útisk 

tím, že se vůbec ptali, jestli někdo byl na Majálesu, a to bylo špatně, a teda mu nedali to potvrzení, 

že jo. No a zároveň ten, kdo se ptal, věděl, že jsem tam byl, protože jsme se vo to hádali, že to byla 

správná akce volat -si to pamatuju- "Sedmnáct let po válce, máme hovno v almárce." Sedmnáct let, 

takže to bylo přesně sedm a štyricetpět...šedsátdva to bylo. Takže ta doba byla velmi taková 

svobodomyslná. Marxismus nám přednášel jednak ten docent Hermach, o kterým jsem mluvil, 

potom Bedřich Kopold, který umřel, a který byl sám taky politickej vězeň nebo vězeň svědomí od 

roku padesát do roku padesátpět a pak mu umožnili dělat manuálně rok, ale pak  avansoval a moh' 

učit marxismus nás - no tak je jasný, jakej marxismus nás asi učil, že jo. A každej ten...ta situace se 
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prostě liberalizovala, shora, přičemž si myslím, že někde na nějakým pracovišti, jako byla 

akademie, vysoký školy, redakce, i ti lidi, který tam pracovali, působili k tomu, že těch svobod 

přibývalo, že to nebylo jenom rozhodnutí předsednictva ÚV KSČ, které vypadalo tak, že 

v osmašedesátým, když vyčítali Novotnýmu - to byl před Ludvíkem Svobodou takovej prezident 

a první tajemník ÚV KSČ - mu vyčítali - "soudruhu, ale ty si tenkrát udělal nezákonnej akt, když si 

udělal to a to v roce padesát osm!" A on jim odpověděl, "soudruzi, co po mně chcete? To přece 

bylo ještě před rokem 1960, kdy předsednictvo ÚV KSČ rozhodlo, že se mají dodržovat zákony!" 

(smích) No to je přece, to je nádhera tohle! To je nádhera, jéžišmarijá! (smích) No a ...takže každej 

člověk reaguje úplně jinak a na někoho to působí tak, že ho to utvrzuje v jeho odporu, vzdoru 

a někoho to víc láme. Že víc hrbí hřbet. Já jsem patřil k té první kategorii, no a takhle jsem dopadl, 

no. Že jsem byl devět let ve vězení - a já toho nelituju, to byla škola veliká, no...takže ten totální 

rozchod s těmi...jak se říká s režimem, s těmi...s tou mocí státní byl u mě - zase nebyl okamžik, 

nebyla to vojenská intervence, nebyla to samotná ta normalizace, ale byla to postupná normalizace 

dejme tomu od listopadu šedesát osm, přes ten duben šedesát devět, až do léta, kdy jsem byl na 

ulicích a sice jem neházel žádný dlaždičky, ale...byly tady takový střety s lidovými milicemi, 

s Veřejnou bezpečností a s pohraniční stráží tady v Praze, tři lidi tady zahynuli a dva v Liberci 

a jestli Brně někdo, jestli v Bratislavě, nevím.  A byli teda konflikty, že jo a já jsem byl v tý době 

v Hnutí revoluční mládeže, no a teď já jsem byl trošku starší než...nebylo to úplně..tam byl třeba vo 

deset let starší člověk, ale...je '24, jemu bude devadesát teď. Tak...ale ten byl jako tolerovanej, jo? 

To byla taková kombinace... Zpočátku jsme byli úplně otevření a potom jsme přecházeli postupně 

do  konspirace. Takže voni ty lidi, ta většina těch aktivních lidí byla třeba vo tři, vo pět let mladší 

než já, byli to studenti, zejména filosofický fakulty, ale taky přírodovědecký, práva, jaderná fyzika, 

byla nás asi stovka, z toho v jednu dobu nás tam nebylo nikdy víc než šedesát, protože lidi 

přicházeli,  vodcházeli, no a to Hnutí - skupina, která se nazývala Hnutí revoluční mládeže - se 

dostávalo do defenzivy a do útlumu. No ale zase nás vzbudily ty demonstrace, který byly v srpnu, 

protože přece se nenecháme mlátit! A ještě - já jsem to takhle nikdy nechápal, ale někteří moji 

kolegové říkali "vod našich lidí." Říkám "ale to nejsou naši lidi, soudruhu, musíš se na to dívat 

třídně (smích), to nejsou naši lidi!" Samozřejmě, že už s touto ironií, jo?, "upřímně, 

soudruhu"...prostě, jeden náš známej, kamarád, toho zavřeli a bachař otevřel celu, on seděl a on 

řekl:"Když přijde příslušník do cely, tak vstanete a podáte hlášení!" A on seděl na tý židli a podíval 

se na něho a říkal: "Třídnímu nepříteli hlášení nepodávám." (smích) Takže..jo? Abyste viděla, jak 

se to všecko míchalo, že jo? (smích) To bylo přece perfektní, jo, "třídnímu nepříteli hlášení 

nepodávám." A...takže...ty lidi jako...já jsem tam psal většinu těch prohlášení, že jo, nebo 

diskutoval, ale to jsem nepsal sám. Bylo jedno prohlášení, který jsem nepsal vůbec, bylo opoziční 

vůči mně vlastně. A...k prvnímu výročí toho srpna. Toho jednadvacátého srpna. Čili...my jsme 
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potom dělali takovou jako.. úplně zakonspirovanou...systém nějakejch buněk a koordinace a tak 

dále. No a to se jako...volalo se vždycky zpátky. My jsme věděli, že Státní bezpečnost po nás jde, 

měli jsme ty.. známky toho, no a pak nás prostě zavřeli, no tak, když vás zavřou..obvinili nás 

z toho, co jsme dělali, neobviňovali nás z něčeho vymyšlenýho. Ta koncepce nebyla žádná - ani 

v tom prvním, v tý první trestní věci, ani v tý druhý - to se potom dočtete, to jsem seděl za Výbor 

na obranu nespravdelivě stíhaných, který byl de facto součástí Charty a já jsem tam byl zase jako 

první, protože jsem byl recidivista a měl jsem štyri roky vodsezeno, tak ze mě udělali jedničku 

a dali mně pět let...No ale byl tam Václav Havel jako číslo dva, že jo. A Václav Benda, Jiří 

Dienstbier a další, celkem nás bylo deset. Jeden z nich byl taky...já mám vždycky takovej dojem - 

ale to je samozřejmě naprosto falešnej dojem, jak se tak na vás koukám, že "co Slovák, to katolík," 

že jo?  

J.B.: No...to ne. 

P.U.: Říkám, že je to falešný dojem, já už to jakoby cítím. Václav Malý, světíci biskup pražský, to 

je náš kamarád, ještě dneska. Štrnáct dní...nebo deset tady byl na večeři, že jo (smích). Dostal rybu, 

protože kněžím dáváme rybu. Tak ten taky seděl několik měsíců, pak ho nepostavili před soud 

s náma, no..a takže...v tom...samozřejmě, když nás bylo, nás stálo devatenáct před soudem, jednu 

osvobodili a osmnáct jich bylo odsouzeno, z toho asi dvanáct k nepodmíněným trestům. I když to 

byly dost často tresty, který už byly vodsezený tou vazbou nebo téměř - že lidi šli ještě na měsíc 

nebo na dva....a takhle dlouhej trest - víc než dva a štvrt roku, to měl - další trest byl dva a štvrt 

roku, to měl Pavka Šremer, všímejte si toho Pavka, že jo, Šremer...ne Pavel, on se jmenoval Pavel 

ne Pavol, Pavel Šremer, to je Pavka. Oni tam měli dvě buňky, jedna byla "Starší lítinant" a druhá 

byla "Seržant Vasja". Ten kulturní obrat, k tomu východu, že jo, no a ... takže tam byla vždycky 

možnost se na to vykašlat. Až do toho zavření. A já jsem to nedokázala udělat, byl bych to 

považoval prostě za nesprávný. Vůči těm lidem, s kterýma jsem to dělal, ale i vůči celý společnosti 

a vůči těm, řekněme, ideálům, který najednou zasáhly celou společnost československou v roce 

šedesát osm. A který byly různý a byly tam hádky o ty ideály, jo, když jsme byli Na Příkopech, tak 

jsme se hádali tam v tom Hyde Parku, přišel tam Franta Kriegl, moc se na to potom nepamatoval, 

že jo, já jsem se s ním seznámil v Chartě pozdějc. Takže..mm, spíš to byla nějaká slušnost. Každej 

jsme prostě nějakej - Standa Devátý se nechával vokopávat a táhnout po zemi do auta, on měl 

metrák, že jo, a oni ho těžko zvládali, Cibulka držel hladovky...Vávra Korčiš...prostě mlčel - prostě 

byla mu položena otázka a on mlčel a když to tam nechal - on to tam před ním diktoval do stroje, 

že jo - "obviněný mlčí." A on jednou řekl "no já se dívám z vokna." A on říká "obviněný odpovídá: 



 

14 

 

já se dívám z vokna." Jo prostě přiblblej byl úplně jako...no a Ruda Battěk, on ještě žije*, je mu 

pětaosmdesát a je na tom hodně špatně už i psy...jako mentálně. Tak..to si člověk potom přečetl 

v těch protokolech, to není jako, že se to povídá. Seznámení s výsledky vyšetřování - a bum - 

protokol: "Pane Batťku, rozumíte otázce?" - otázka. Obviněný mlčí. "Pane Batťku, rozumíte 

otázce?" Odpověď: "Jednotlivá slova chápu docela dobře. Ale celkový smysl mně uniká..". Nebo: 

"Pane Batťku, vypovězte, s kým se stýkáte." Odpověď: "Od roku 1968 se už nestýkám." (smích) 

Takže bylo taky veselo, no. No a ta Charta, to bylo společ...to bylo jiný společenství, že jo, to 

nebyli žádný mladý lidi. My jsme tam byli..Hanka byla jedna z nejmladších. Já jsem patřil k těm 

mladším, že jo. Pak teda v tý další vlně, sedmdesát sedm, osm, devět přicházeli lidi z "androše", jak 

jsme říkali, z undergroundu, ale zpočátku to byli lidi - jako intelektuálové, který byli hlavně 

vyházený ze strany a z práce, a tak. Takže to bylo úplně jiný společenství, ale taky tam byla 

legrace, jak popisuju - takže to máte potom odpovědnost tomu společenství a třeba k tomu 

základnímu prohlášení Charty - to je zase náhoda chtěla tomu, že jsem se tak vypracoval vzhledem 

k tomu věznění, že jsem byl přizván k vytváření toho základního prohlášení Charty a taky jsem ho 

ovlivnil, jo? To jsem prostě byl víc jako ješitnej, protože se mi tam povedlo dát dvě myšlenky do 

toho základního prohlášení, no a když vás potom za to nějak stíhaj, voděj na výslechy nebo 

dokonce zavřou, tak nemůžete říct "promiňte, já už to dělat nebudu. Já už to nikdy neudělám." 

(smích) Jo takže - já si myslím, že to vyplývá z toho..já jsem věděl, že..mě nikdy, nikdy jsem nebyl 

bit. Hm..nějakým policajtem. Jednou na Václavským náměstí v šedesátým osmim, devátym jsem 

dostal takovým dlouhým bílým pendrekem - dovoz z Polska - a dostal jsem takhle přes rameno 

a tak to tak jako zabolelo a když jsem se doma svlík, tak jsem měl modřinu, a jak ten obušek se 

vohnul, tak tady pod lopatkou jsem ještě měl od toho konce modřinu,jo? Taková to byla síla. Ale to 

bylo jediný násilí, které jsem utrpěl. Anonymně. Ten člověk byl anonymní a nevěděl, koho mlátí 

a nevěděl, proč mlátí, jenom proto, že jsem tam  stál a nějak jsem včas neutekl. Já jsem teda potom 

utíkal, jo, a... - ne, naopak! Já jsem utíkal, on mně dal pendrekem - a ten cucflek jsem měl tady. 

A...takže já jsem neměl žádný konflikty, ani v tom vězení a...prostě jsem je nesmírně štval, protože 

jsem si dával jednu stížnost za druhou - na poměry - ale tak, aby to bylo důvodný a ne nedůvodný. 

Protože oni měli takovou jako práci, že to museli vysvětlovat a museli taky ustupovat v něčem, no.. 

Takže to je tak jako..vy se vlastně ptáte na moji psychologii, že jo psychický...takže já se vám to 

snažím vysvětlit, že .. a vidím, že to nebude tak, že byste to generalizovala, že...ono to totiž bylo 

taky v Chartě tak , že..tam byla skupina velmi aktivních lidí, těch bylo deset až padesát, v různejch 

dobách, no a ti prostě založili ten VONS. To...1:15:00 - to založení nebylo z frustrace, že tamti 

nedělaj riskantní věci, ale z toho, že musíme - v naší představě - hájit konkrétní lidi před trestním 

stíháním. No a vyvinulo se to tak, že jsme dělali sdělení za ně, většinu těch sdělení dělal Václav 

                                                           

* Rudolf Battěk umřel 17. března 2013. 
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Benda a já, a to dohromady - většina znamená osmdesát procent.. nebo sedmdesát procent - na těch 

ostatních se podíleli taky jiný lidi, a naprosto vájimečně jenom jiný lidi, když jsme třeba byli 

zavření. A... Václav Benda byl hodně konzervativní katolický integrista, každý to slovo je 

doložitelný, a vlastně byl asi jediný, že jo..byl...z katolíků, který byli integristicky, 

fundamentalisticky zaměřený, to znamená, "otázka zní: nebyla organizace Slovenského státu, 

samozřejmě, kdyby byla humánněji zaměřená, nebyla by proti Židům a tak dále - nebyla vlastně 

nejrozumnější, ta Farská republika? Nač potřebujeme demokracii?" To říkal jeden katolickej 

kamarád z Bratislavy. A Václav Benda měl podobný názory jako, i když samozřejmě krajní pravici 

on čelil velmi důsledně.No a jinak tam byli liberálové, nějaký demokrati, lidi...takoví 

socialisti...sociálně-demokratického zaměření, pak tam bylo strašně moc bejvalejch komunistů, 

vyloučenejch, zpočátku jich byla polovina, to bylo dvě stě štyricet dva signatárů Charty a z toho 

byl sto dvacet jeden vyloučený komunista, vyškrtnutý, jo? Polovina. A později, když nás bylo 

osmnáct set, tak těch komunistů tam bylo tři sta. Jo, takže to už byl..to už byla podstatná menšina. 

Dvě stě padesát jich nikdy nebylo. Oni ty vyloučený, vyškrtnutý nechodili do Charty, jako. Ty si 

žili svůj život - a to neznamená, že byli občansky jako...že nedělali nic! Jo, voni se zase sdružovali 

tajně mezi sebou, daleko tajnějc, a pak vyslali někoho, kdo navštívil nějakého jejich bývalýho 

"soukopytníka", jak jsme říkali, soudruha, a ten říkal: "Byl tady Císař...", že...jako českej Císař, 

voni ho poslali, ty lidi, jako ty vyločený, to prostředí, aby mě kontaktoval. No tak jsme se bavili 

a voni byli na ÚV. A jednal s nima nějakej tajemník. A oni si furt myslej - říkal ten náš kamarád - 

že je budou brát zpátky do strany." Že jo, to byl - za Gorbačova - jo, teda - a..takže, já nevím, jestli 

toto je taky občanská aktivita. Každopádně všechno, co se dozvěděl na tom ÚV, tak to mu...to pak 

že jo pětaosmdesát, Luboš Kohout, historik vojenskej, všecko mu teda řekli a my samozřejmě, zase 

poznávali toho - já nechci říct nepřítele - toho protivníka. 1:18:45 Jo? Čili my jsme nežili ve 

vzduchoprázdnu a nebylo to tak, jakože plus-mínus - ten život není nikdy černobílej a je to 

vždycky...vždycky člověk dělá nějakej ústupek, protože..samozřejmě, že ten Luboš Kohout věděl, 

že se může umazat - nebo toho českýho Císaře - ale ten byl ještě statečnej, protože šel k němu, že 

jo? A o těch dalších, kteří třeba vyjednávali a tak ...no takže takhle. Další otázka. 

J.B.: Teď to trochu uvedu. V pořadu na ČT k výročí osmašedesátého jsem slyšela Václava 

Havla říkat, že zatímco ho všichni pokládali za odvážného, bylo to u něj úpln ě naopak. Když 

jednal zdánlivě odvážně, tak jednal ze strachu z výčitek svědomí, které by pak měl, kdyby to 

neudělal tak, jak to podle něj bylo správné. A nedávno jsem četla rozhovor s Vámi na A2 

a také jste říkal, že v této souvislosti se málo mluví o strachu. Na ten bych se teď chtěla 

zeptat. Protože když člověk kontinuáln ě musí činit to rozhodnutí, že bude pokračovat dál, 

nějakým způsobem ho vždycky činí... 
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P.U.: Já bych teda....Vašek Havel se nějak stylizoval do něčeho, to tak úplně není, on samozřejmě 

nebyl zbabělej...ta povaha byla dost podobná těch členů VONS, kteří potom...deset z nich zavřeli 

a jednoho ještě dřív a tři potom, takže polovička lidí z VONSu prostě seděla nějakou dobu, 

minimálně rok, třeba. A..takže... strach má člověk... ne strach, ale obavy, nebo myslí na to, co 

způsobí, když něco zanedbá a - co způsobí nejbližším lidem, myslím teď jako spíš politicky 

a společensky nejbližším...tomu hnutí a tý společnosti celý, že jo. A... já jsem byl postavenej před 

takovou volbu v osmdesátým sedmým roce, osmym, na začátku roku..nebo už v osmdesátým 

sedmým - koncem? - se prostě oznámilo, že československý občan, který dostane devizi nebo 

valuty ze zahraničí na banku, tak že může zažádat o cestu do ciziny, do tý země, z který dostal ty 

peníze..., a ty peníze dostane těsně před odjezdem. A pokuď by náhodou nedostal teda to povolení, 

tak budou vráceny. A my jsme, moje žena a já jsme toho využili ne pro sebe, ale pro naše děti. 

A těm dětem bylo dvanáct a čtrnáct. A...to je ten advokát a ta romistka. A oni uměli oba dva 

francouzsky ve svém dětském věku, protože jsme je nějak cvičili a ve škole taky to dělali a tak – 

a ty peníze se složili, nebylo to moc, ale symbolicky se složila, my jsme říkali z legrace CIA a 4. 

Internacionála - CIA byl Pavel Tigrid a 4. Internacionála byli moji soudruzi, jo, a poslali nějakou 

částku asi ne měsíc pro ty dvě děti a oni to dostaly a když tam přijeli, tak ty peníze zase odevzdaly, 

že jo, a byly tam hosty, protože ty...ale oni měly nějaký kapesný na zmrzlinu, že jo. A oni skutečně 

ale byly u těch lidí - jak u Tigridovejch, tak u Krivinovejch, jo, někde v Paříži anebo mimo Paříž? 

Já už si to nepamatuju. No a nejdřív dostali ten pas, protože tam bylo třeba měsíc předem dostat 

pas, protože pak byly víza, že jo, to bylo prostě martýrium, to si dnešní člověk, promiňte, nedokáže 

vůbec představit. My jsme to nepovažovali za martýrium, my jsme to považovali za svobodu! Když 

jsme poprvé v roce šedesát...(pauza) - takhle: vůbec poprvé se mohlo vyjíždět v roce padesát pět, 

velmi obtížně, buď zájezdy anebo za příbuznejma, nebo z nějakejch jinejch důvodů, deset let po 

válce se nikam nejezdilo. Ale tu nebyl ani zvyk jezdit. Můj otec, který studoval ve Francii tím 

nesmírně trpěl, že je tady zavřenej od pětaštyricátýho. A pak se jezdilo velmi málo - moje žena 

vyrůstala v poměrech, který byly relativně skromný, protože její otec byl vysokoškolský učitel 

a pak teprv se stal tím tajemníkem ÚV v šedesátým osmym. Říkala, že poprvé, když dostal plat, tak 

jedla uherák, že jo. Ne, uherák jedla poprvý, když jí ho maminka poslala do vězení, v sedmdesátym 

prvnim nebo druhym. No a přesto jako, protože měli...ona byla teda náhodou u nějakejch 

příbuznejch v Německu, ale ona byla i v Rumunsku a ještě někde...v Jugoslávii u kamarádky. Ale 

třeba ten její tatínek, ten jako nejezdil nikam! Prostě nebyl takovej zvyk! Já jsem byl zvyklej jako 

jezdit od těch patnácti let od tý Jugoslávie. No a ty děti měly dostat ten pas. A oni mně volali na 

pasovku do Šafaříkovy, to je tady jako přes ulici, přes dvůr. A...tam byli dva estébáci, dokonce 

jsem je znal - jednoho, nejmíň - a říkali: "Pane Uhl, vaše děti jedou do Francie nebo vy chcete, aby 

vaše děti jely do Francie." Říkám: "Ano." Podali jsme takovou žádost o pas. A voni říkali,"No, to 
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bychom se mohli domluvit. Vy vydáváte ty informace o Chartě 77," - my jsme to vydávali pod 

svým jménem a s adresou, že jo, jako samizdat, - "a máme takovej zájem, jenom dvě věci, a to nám 

můžete vyhovět, to..ani nikdo nepozná: abyste k dvacátýmu výročí srpnový"...určitě mě 

neprovokovali tím, že řekli bratrská pomoc - "k dvacátýmu výročí sovětské..ho" čeho?..."vstupu 

vojsk" - to je ten správnej výraz, "vstupu vojsk nezveřejňovali žádné články, vzpomínkový 

a oslavný, a tak... No a potom, druhá věc, vy tam máte pravidelně rubriku, co se děje v Sovětskym 

svazu, v Polsku a tak dále, to máte dvě-tři stránky z těch dvaceti. Omezte to... Nám to tady velmi 

škodí u soudruhů z těch...bratrských zemí." A..já jsem říkal "No a na tom zřejmě záleží ten, to 

povolení toho pobytu." A oni říkali "jo, můžeme to tak říct, že ty pasy, to vydání těch pasů na tom 

záleží."Jsem říkal "pánové, nedá se nic dělat. Naše děti prostě nepojedou do Francie." A šel jsem 

pryč a voni jeli! Oni jeli! Ale tady bylo zapotřebí určitý odvahy, protože jsem věděl, že vlastně 

poškozuju ty děti. Nebo jsem si myslel, že jsem, že je poškodim. Pak se ukázalo, že ne. Druhej rok, 

to byl osmdesátej devátej, jely do Leningradu, protože žena pracovala...v tý budově, kde byla vaše 

fakulta, v Legerově ulici byl Ústav experimentální medicíny, kde zemřel Palach, že jo, a ona tam 

prostě později pracovala jako myčka-akademička. Myčka laboratorního skla (smích). A to bylo 

v osmdesátým devátým a - osmdesátým osmým a devátým – a měla tam prostě známou, která byla 

z Leningradu, která byla nějaká bioložka a pracovala tam jako odborná síla, že jo, no a ona řekla, 

proč by ty děti, když byly ve Francii, nemohly ject do Leningradu. Já jsem z Leningradu, že jo, tak 

se ... (NZ) ..a do Polska. No a ony ty děti letěly do Leningradu, z Leningradu letěly do Rigy, tam 

byli taky nějaký příbuzní, z Rigy letěly do Varšavy, z Varšavy jely vlakem do Bratislavy, a to jim 

bylo patnáct a třináct, jo? Samy. A vždycky je někdo čekal na nádraží nebo na letišti a byly 

v nějaké rodině. A po Polsku jsme měli velmi mnoho přátel, že jo, a tam to zařizovala ta Irina. 

A my jsme přišli na letiště s nima, voni měly v pasu teda ten štempl, že, tu výjezdní doložku, že jo, 

s přesným označením. No a oni si je vzali stranou a my jsme šli na tu terasu se dívat a tam chodili 

ty lidi do toho letadla, a teďko letadlo nevodlítalo a ty děti nikde. No a za štrvt hodiny nějakej 

uniformovanej člověk vedl ty naše dvě děti do toho letadla. A voni nám potom říkali, že je svlíkali 

a že se jim dívali snad i do konečníku. Oni předpokládali, že jsme tak blbí, že sovětský opozici tam 

budeme něco posílat. My jsme ty styky měli a oni to věděli - no ale přece, nebudu používat děti, 

svý vlastní, k tomu, aby v konečníku přenášely nějaký zprávy! No takže ty děti...jsou denska vo 

něco starší než vy, tamten jejich syn je o deset, respektive osm let mladší, to je ten váš ročník, a oni 

si to pamatujou, že jo. A...takže...člověk samozřejmě musí...no a když dcera, Saša Uhlová, v deníku 

Referendum - nevím, jestli to čtete, nečtete, deník Referendum, to je takový...internetový noviny - 

a ona tam dělá redaktorku a napsala tam takovej sloupek o komunismu a antikomunismu z toho 

svýho pohledu a neskrývá, že ona byla v tý rodině, která byla v takový tý opozici nebo tak, 

a napsala tam taky, že měla šťastné dětství, tak jsem se málem rozbrečel, že jo (smích). Tak takhle, 
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no.. Furt jsme o tom diskutovali s ženou, to nebylo jednoduchý, to nebylo "půjdem přes mrtvoly", 

no...hm..tak to je ten strach, že jo, když jsem měli...na rozdíl od toho Vaška - ta Olga mu byla 

posilou, to byla skvělá ženská, ta jeho žena, jo, ale když jsme jako to měli...to bylo nejdřív jsme 

měli dvě děti a potom třetí, že jo, když žena pracovala jako myčka-akademička, potom přišel Míša, 

ona si ho tam vzala, protože on chodil do školky, že jo, a tam byl xerox a ten xeroxák pracoval 

a Míša povídá "hele, tohle máme doma!" A teď tam bylo asi pět lidí a teď jsme si říkali, někdo nás 

udá, že jo, abychom měli domovní prohlídku (smích). No, takže takhle. 

J.B.: A byla nebo nebyla nakonec domovní prohlídka? 

P.U.: My jsme jich měli asi deset za těch dvacet let a poslední jsme měli asi v roce osmdesát devět, 

že jo, takže...kvůli tomu nebyla ta domovní prohlídka, to...to byla nějaká paní, já jsem zapomněl 

její jméno, která s náma sympatizovala, vědecká pracovnice taky a s Hankou se bavila, vzala si ji 

stranou a říká "nemusíte se bát, paní Šabatová, tady to je ten, ten, ten a teď to nikdo..." - protože to 

vzbudilo haló (smích) mezi těma lidma. 

J.B.: Co je zdrojem správnosti lidského jednání nebo té slušnosti? Někteří lidé byli prostě 

slušní, takže se holt ozvali, něco už nevydrželi a neustáli a postavili se tomu. Co považujete za 

zdroj toho, co je slušné a správné? 

P.U.: Já myslím, že to je výchovou daný a ta slušnost, že je ke kolektivitě, ke společnosti - tý velký, 

světový, evropský, československý, český, pražský anebo dokonce jenom rodinný. A lidi teda, 

který teda nehleděj na...jednaj bezohledně="bez ohledu" na ty stupně, který jsem jmenoval, to je 

takový propletený, to není...tam není přesná hranice, tak jednají v podstatě neslušně, že jo, 

v egoistickym, sobeckym zájmu. A...já jsem byl vychovávanej,..., jako...katolík, v rodině, kde otec 

byl bezvěrec a dával to nepokrytě najevo a když jsme šli do kostela se podívat na památku v cizím 

městě, říkal:"Vidíš? Já jdu do kostela. To jiný ateisti nechoděj!" A..to je pravda, že jo. Když zemřel 

před dvěma roky strýc mýho tchána, v devadesáti devíti letech, strýc Klement, tak půlka vesnice 

čekala, když byla ta zádušní mše, čekali před kostelem, a pak se zařadili do toho průvodu a šli 

vyprovodit strýce Klementa na pohřeb, protože se to sluší. Ale do kostela oni nepůjdou, že jo. To 

moje žena zažila. Teď jako. Aby vám bylo jasný, že kde žijeme. A...já jsem byl vychovávanej 

v tom katechismu, že jo. Otec ty mravní zásady, který nám tam nějak vštěpovali s tím katechismem 

a.. nějak nezpochybňoval, měl je vlastně taky a vždycky je vykládal nějak jako z jinýho než 

náboženskýho hlediska; matka byla v podstatě matriková katolička, která chodila na mši jednou 

nebo dvakrát za rok a... neodpadla od víry, jo, zatímco můj otec se, myslím, musel soudit, za 

Rakouska-Uherska, on byl ročník 1896 a byl voják v první válce, že jo, tak se před tou vojnou 

musel soudit s nějakými úřady, že - soudní cestou nebo správním řízením minimálně, si vymohl, že  
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mohl z církve vysoupit a...takže to j..nebylo tak jednoduchý, tady taky. Takže, ale já jsem byl 

vždycky vychovávanej v těch ideálech socialismu a nevim...demokracie...historických souvislostí 

a antinacionalismu, že jo, že jsem to měl nějak za samozřejmý a je to možná i povaha...nejenom 

teda to poznání, adoptovánní a vyznávání nějakých hodnot, ale i povahou, takže..to není..já jsem se 

takhle...jednou jsem musel na sobě pracovat, a to bylo, když jsem byl poprvé ve vazbě, na Ruzyni, 

jsme tam spali na zemi na takovejch matracích, takovejch..ne moc tlustejch...a dvě deky, tak jsem, 

když jsem nemohl usnout jako těsně předtím, tam..voni...ležet můžete od sedmi od večera na těch 

matracích a budíček je někdy v pět, že jo, takže...a oni vám zhasnou to světlo a takový, že se skoro 

nedá číst, tak to jsem si zkazil oči trochu - jako, číst můžete, ale je to slabý světlo a to svítí celou 

noc, jako tý Tymošenkový, že jo. A..u nás to trvalo teda dva roky a tam - to má nějaký důvody 

bezpečnostní a... A... takže jsem vždycky, jsem usínal, no tak, mně se to zdálo tak jako velký 

příkoří, že mě v osm a dvaceti letech berou vlastně zbytek mládí, že jo... a pak jsem dostal ty štyri 

roky 1:37:10 , že jo, to jsem tam ještě byl asi tři měsíce...že jsem se, přemejšlel jak to udělat, abych 

sám sebe přesvědčil, že se nesmím uchýlit k nenávisti, k zášti. A že to musím vzít tak, že to je 

odpor a ten odpor je racionální a není emotivní. A je racionální proto, že je třeba, jo? A že nejsem 

sám. Bylo víc politickejch procesů, i když žádnej nebyl takhle velkej, že jo, tak...z tak hodně lidma 

a byli historický příklady a tak, takže jsem..vlastně to bylo tak...kvazi nebo paranáboženský, že 

'nesmíš propadnout nenávisti'. Nebo se ti nebude dobře žít. A budeš dělat věci, který budou škodit 

jinejm lidem. Takže todleto jsem...jako...to jsem ještě snad nikomu nevykládal, jenom/ani svý ženě. 

J.B.: Já jsem moc ráda, že mi to vykládáte. Takže jste si to racionálně zdůvodnil. 

P.U.: Hledal jsem ty argumenty - byly to samozřejmě argumenty, který šly zase k podstatě 

systému, politický moci, jejího zneužívání, k výběru těch lidí, který vládnou, že jo anebo jak se tam 

vůbec dostávají a jaký metody používají k tomu, aby se tam dostali a potom, aby si tu moc uchovali 

a k čemu ji užívají, že jo..No a protože jsem žádnej konflikt, s žádným policajtem němel - větší, 

samozřejmě, že ano, že jsem se ohradil mockrát vůči něčemu, ale hm..nepřerostlo to nikdy ve 

fyzickej konflikt, ale ani ne v nějakou větší hádku 1:39:00 Ty estébáci byli většinou dost 

primitivní, co nás vyslýchali, ten major Klíma, který patřil do tý zhruba třetiny až poloviny 

estébáků, který tam zůstali, protože oni polovičku STB, třetinu STB vyhodili. Protože to byli lidi, 

který selhali! Nebyli spolehlivý! V tý krizi, hrozný, která tady byla v osmašedesátým, oni 

projevovali, jo?, se, jako vlastně proti tý moci. STB! A ne nějaká VB, no tam to bylo samozřejmý, 

že jo. Tak ten major Klíma byl v tý zdravojaderný části, já jsem potom četl stručnej životopis, ale 

v nějaký knížce tady, tak von prostě začal ve svejch osmnácti letech, někdy po válce, že jo, za 

války, těsně po válce do nějakýho pohotovostního pluku a tak, tam byl vychovanej a potom nějaký 

školy, školení. Na výslechu jsem prostě neodpovídal a von to jako respektoval, ta doba byla už 
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taková liberální, že on respektoval, že nevypovídám, a říkal mi: "Tak budete vypovídat, já vám 

položím tudle otázku." A já jsem prostě nevypovídal asi dva měsíce nebo tři a pak jsem začal 

vypovídat, ale omezeně. To znamená, že každou druhou otázku jsem odmítal zodpovědět a říkal 

jsem mu argumenty za sebe, proč odmítám odpovědět. "Já vám řeknu, že vám i na tuhletu otázku 

odmítnu odpovědět, takže to nemá smysl. Jako, šetřme naše lesy. A stane se, že na některou 

otázku- to nemůžu vědět předem - patrně odpovím částečně. Na zbytek neodpovím, ale řeknu, že 

na ten zbytek, a na jaký", jako..aby to nevypadalo, že jsem zapomněl. A von oceňoval takovou tu 

přímost, relativní, a..těch výslechů bylo asi dvacet..a von se snažil mě někdy jako... jako třeba, řekl 

mi, že někdo vypovídá a já jsem řekl, "napište to tam, že vypovídá, já vám potom třeba vodpovim." 

Tak von to nějak...a bylo to už trochu něco jinýho, to co napsal, než to, co mi říkal předtím, a když 

jsem potom četl spis, tak jsem viděl, že je to, že to skutečně řekl, ale že je to v takových 

souvislostech, že to byl vlastně na mě trošku podvod, jo? A... já si pamatuju, že jsem měl nějakou 

výpověď, že jsem...že jsem měl možnost se k něčěmu vyjádřit, k nějakému dokumentu, a když 

potom, spoluobviněný Bašta vypovídal, že, něco vo tom, tak jsem měl odpovědět "no já jsem 

vypověděl, že jsem měl možnost se k tomu vyjádřit, k tomu dokumentu. Teď vidím, že ji měl také 

Jaroslav Bašta. A že se k tomu vyjádřil. Tu musím prohlásit, že na rozdíl od Jaroslava Bašty jsem 

tenkrát té možnosti nevyužil." (smích) On to jako votočil, no a potom mně řekli, když to končilo, 

"víte, pane," - voni mně říkali "inženýre", ale já jsem, bylo to trošku posměšný, jako inženýr 

Sukarno, jemu vzali všechny tituly, on jich měl asi deset, že jo, velký vůdce v Indonézii, a pak ho - 

měl domácí vězení, myslím, tam potom zemřel - tak mu nechali jedinej titul "inženýr" a to bylo 

takový výsměšný, že jo, a...takže já jsem teda..co jsem přišel z vězení, tak  to neužívám. Musel 

jsem potom v práci, když jsem psal, označoval svým jménem a tím inženýrským titulem třeba 

technický projekty, který jsme dělali, výkresy, tak tam to nemohlo nebejt, protože to byla garance, 

že to dělal vysokoškolák oproti průmyslovákovi, že jo. A..jinak jsem to nikdy neužíval, potom 

věznění, a on říkal "pane inženýre, víte, já vám řeknu, že když to tak vidim, ty vaše spisy 

a výpovědi, nejenom vaše ale i těch jinejch, tak já bych to udělal tak: že bych vám dal pětadvacet 

na prdel a pustil bych vás domu. Dyť vy jste to vlastně mysleli dobře!" Já povídám "pane majore, 

jestli si todleto myslíte, tak to prosaďte, aby prokurátor to posoudil taky tak a žádnej proces 

nebude! Protože tam musí bejt subjektivní zavinění toho trestnýho činu a ne, že jsme to mysleli 

dobře! My jsme tady přece proto, že jsme z nepřátelství socialistickýmu společenskýmu a státnímu 

zřízení konali podvratné akce. A co je nepřátelství, a co je socialistický společenský a státní zřízení, 

vo tom rozhoduje strana a vláda, ne my! Čili, protože jsme k tomu - k tý normalizaci odpor měli, 

a k tomu zavádění přísnejch pořádků, takže to je ta subjektivní stránka,  neříkejte, že jsme to 

mysleli dobře nebo se dostanete na naši rovinu." 
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J.B.: Takže bude dobře řečeno, z toho, co jste vlastně říkal na začátku v odpověď na moji 

otázku - bude dobře řečeno, že to racionální zdůvodňování se často opíralo právě o jakousi 

odpovědnost vůči ostatním nebo? 

P.U.: Ano. Rozhodně. Rozhodně. To je ta odpovědnost, ta svobodná odpovědnost, i když to často 

bývá zneužíváno pravicí politickou, to slovo odpovědnost, já si to samozřejmě uvědomuju, tak 

přesto trvám na tom, že musí být a že je to odpovědnost především vůči společnosti. Vůči historii, 

hodnotám - který se měněj, ale v určitým smyslu zůstávají... tytéž v průběhu jedna sta let, jednoho 

sta let, a že to je ta odpovědnost tady k tomu... No... křesťané to mají jednodušší, protože tam je to 

odpovědnost vůči pánu Bohu, že jo - dokonce poslušnost Božím přikázáním. Hm, jedna moje 

kamarádka, která byla taky v Hnutí revoluční mládeže, taky byla vězněná a hlásila se vlastně 

k marxismu a potom konvertovala ke katolicismu, a myslím si, že to nebylo jako doživotní, nechci 

to zkoumat teď, i když se stýkáme - a byla aktivní v Chartě. Tak ta říkala: "Víš, Petře? Já přece 

jenom Chartu vidím jako stálou chválu Ježíše Krista." A já jsem řekl: "To je zajímavý! Já Chartu 

vidím jako předstupeň politické revoluce. Pojďme zase dokončit ten text." (smích) Takže... ona 

potřebovala nějakou ideologii, že jo. A já jsem ji měl taky, ale vždycky jenom..nebylo to totální 

obsazení, absolutní, tou ideologií, byla to tendence k tomu. Směřování.  

J.B.: Mě by zajímalo: říkal jste, že to občanství vnímáte výrazně v tom zákonném vymezení 

nebo... 

P.U.: Jo, ústavním a zákonném. 

J.B.: Ústavním a zákonném.  

P.U.: Právním! 

J.B.: Právním, přesně to je to slovo, na které jsem si nevzpomněla. Je teda rozdíl mezi tím, co 

občanství a být občanem pro vás znamenalo v tom předcházejícím režimu, systému, a co 

znamená dnes? 

P.U.: No...občanství tak, jako ho chápete vy, je samozřejmě širší než jenom právní postavení. Musí 

být naplněný...odpovědným životem, který obsahuje velmi mnoho dimenzí - je to rodina, vzdělání, 

péče vo samotnýho člověka v rámci sebeúcty a důstojnosti, já můžu..musím přistupovat k lidským 

právům především jako - i v tom křesťanském slova smyslu - jako zajištění důstojnosti každého 

člověka a ta důstojnost se týká i mě. Čili...pro mě - a tady to je...záleží to na zdraví, na věku, na 

vzdělání, na prostředí, v kterým člověk žije. Je to ten odpovědnej život, je...to znamená ten 

občanskej život je, má nejrůznější formy a člověk má jenom štyriadvacethodin denně a z těch třeba 
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osm spí. A musí také pracovat proto, aby  si vydělal peníze a samozřejmě že se starat o rodinu a tak 

dále. No ale pak ten zbytek toho času, pokud je to možný, by měl uspořádat tak, že třeba...řeknu to, 

co jsem dělal, já jsem míval rád detektivky, že jo, ale jako třeba ještě před pěti lety jsem je četl 

nebo dívat se na nějaký bezduchý filmy, do televize, a spíš si vybrat nějakou aktivitu, která vás 

uspokojí i jiným způsobem než napětí, vzrušení, ...ale která vás uspokojí tím výsledkem, že 

někomu pomůžete, ale musí to bejt samozřejmě, já nevím, rozumně, nenásilně, nementorsky. Je to 

obtížný se prosadit...já jsem teda teď momentálně ve věku, kdy už vlastně neusiluju vůbec vo 

žádnou - ještě před pěti lety jsem to říkal, že neusiluju, a taky jsem si to myslel, a kdyby mě někdo 

přemlouval moc ještě před pěti lety, abych nějakou funkci vzal, tak bych se nad tím zamýšlel. Ale 

teď vím, že to je...prostě už podzim života, a že všechno, co dělám v žádným případě nedělám pro 

sebe, s výjimkou toho, že se utvrzuju v tom, že je to tak správný, a že žiju správnej život jako. 

Částečně správnej. Takže... takhle si myslím, že to občanství..jinak to samozřejmě nejsou - zdaleka 

to nejsou jenom občanská sdružení, spolky a tak dále - to jsou prostě nejrůznější aktivity..když 

člověk pracuje sám na sobě, tak i to je součást občanskýho života, pokuď si tu souvislost 

uvědomuje - že je tady tak trochu pro jiný. Já nechci, aby to znělo jako náboženský...vyznání, 

protože já skutečně v Boha nevěřím už od těch patnácti let...a chápu, že ty křesťani to mají jedno - 

anebo i jiný věřící, že jo, muslimové nebo budhisti, že to mají - pokud jsou budhisti věřící vůbec - 

tak, že to mají jednodušší, protože to odevzdání se Bohu a tím lidem je samozřejmější. U toho 

hédonistickýho pojetí, takovýho egoistickýho to samozřejmý neni, protože člověk samozřejmě si 

chce taky něco užít, že jo, jako..každej má k tomu tendenci, no.. 

J.B.: A čím teda vy jakožto nevěřící - už jste něco řekl, ale tak nějak šířeji k tomu občanství - 

čím vy to zdůvodňujete. Tím, že nemáte žádnou ideologii, která by vám v tom pomáhala a ... 

P.U.: Já ideologii trochu mám. Je to socialisticko-levicově-liberální zelená ideologie, dokonce se 

vzpomínkami na křesťanskou demokracii, že jo, takže mám určitou ideologii, to není pravda, já se 

domnívám, že moje ideologie je samozřejmě sociální společnost, solidární společnost. A tomu taky 

podřizuji svoje jednotlivý názory a konzultuju to se svojí ženou, která má podobný názory, že jo. 

Takže není pravda, že nemám žádnou ideologii, já tu svoji ideologii nepovažuju - tak jako to 

jednou napsal Marx v nějaký jiný souvislosti - jenom za falešné vědomí lidstva, že jo. Já mám 

k ideologii výrazně jaksi lepší vztah než měl Karl Marx, ale (smích)...nebo jiný. Já se stále 

označuju za marxistu, já jako, tak jako... 

J.B.: Co je vaším důvodem té solidarity? 

P.U.: Já myslím, že celé to ustavení člověka, celá.... Mně se o tom těžko mluví, protože ten život, 

mně je už sedmdesát let, že jo. A formovanej jsem byl zejména v těch prvních deseti-dvaceti letech 
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svýho života. Tam člověk získává ty hodnoty a...není to prostě tak, že by najednou prozřel a začal 

už..vyznávat nějaký hodnoty jiný, že jo. Já jsem snad nic zásadního neodvrhl, v co jsem věřil nebo 

o co jsem usiloval. "V co jsem věřil" je...není vo.. úplně mně to nevoní - čeho jsem si vážil nebo co 

jsem považoval za...za správný. 

J.B.: Jaké kvality, jaké charakteristiky, podle vašeho názoru, jaké jsou nebo mají být rysy 

občana, který je schopen čelit nebo se postavit diktátu jakéhokoliv druhu, nejenom 

politického ? 

P.U.: No, Marx v nějakým díle, teďko nevím jakým, to jsou brožury tenký, který psal německy má 

najednou ve francouzštině - a to se zachovává "en français dans le texte" - v textu ve francouzštině 

a hvězdička se to překládá "de l'audace, de l'audace et encore de l'audace" - "odvahu, odvahu a ještě 

odvahu, ještě jednou odvahu". A ještě je to  "de" je - neumíte francouzsky? -  partitiv, dělivý člen, 

to znamená jako máme v češtině chleba, druhej pád, tak je to jako "něco" chleba, část. Takže "něco 

odvahy" jako..není to ab...ten dělivej člen není absolutní prostě... takže prostě tu odvahu, no. A to 

se získává výchovou asi, a já myslím, že ta výchova je polovina a že druhá polovina jsou, je 

založení - psychický, morální a nevímjaký, no a teď se to ještě proměňuje podle podmínek, 

v kterejch jste, protože někdy člověk řekne "ne". Tedy. To vím u toho Pospíšila. Ten prostě řekl 

"ne". Sváťa Karásek - to je takovej evangelickej, tady se neříká pastor, farář...duchovní - máte 

pastora, že? V tý lutherský církvi tam? Sváťa Karásek má takovou písničku, "Řekni ďáblovi ne." 

A...prostě to je morální apel, že...Sváťa Karásek je samozřejmě vzdělanej člověk, je jako já starej, 

taky byl vězněnej za Plastiky, že jo, pak byl v emigraci - prostě ne. No a ten Pospíšil potom vlastně 

najednou poznal, že ten ďábel je..ten jeho předchůdce Pavel Němec, že je to, Petr Kučera soudce, 

místopředseda Nejvyššího soudu, a že jejich nástroj - ten ďábel si vždycky najde ženskou - to je 

Vesecká, že jo (smích). Že je to nástroj ďábla. A... takhle: pokud by ten Sváťa Karásek to vykládal, 

tak možná udělá ten vtip taky. Protože jako ty lidi, ty jsou, Českobratrská  církev evangelická, která 

je mi velmi sympatická tady v republice, jako...myslím teda v Český republice dneska, je velmi 

sekulární a velmi demokratická, to nejsou žádný lutheránové. Na lutherány oni se dívaj skrz prsty, 

jakože to jsou napůl katolíci, že jo (smích). Tak to jenom tak.. Čili...vidět, že..tu mez a říci "a tady 

je ta mez." A teď já mám možnost: odejít - a jestli nemám tu možnost tak mě prostě někde 

zamknou, a mlčet. A to je minimální jako. Ale jestliže mám postavení, že na mym slově záleží 

něco, tak já to musím, to slovo říct. A taky můžu udělat to, že ho řeknu a odejdu anebo že vodejdu, 

aniž ho řeknu - tam je spousta možností! Svět není černobílej! Ale tu osobní odpovědnost musím 

vždycky vážit. A na každym tom činu záleží. A na některým víc a na některým míň. Stav 

prokuratutry český, respektive státního zastupitelství závisí na těch postojích. Jsem strašně rád, že 

tam přišel ten Pavel Zeman jako nejvyšší státní zástupce a že si vzal za náměstky - jednoho, 
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kterýho jsem znal, Stříže, ten se osvědčil velmi v tom konfliktu s Čunkem, že jo...a..všecko je to 

proto, že ten Čunek je Slovák, to víte, že jo. On je ze Vsetína. Takhle: Ottův slovník naučný uvádí, 

že valašská nářečí a moravsko-slovenská nářečí nejsou nářečí z češtiny, ale ze slovenštiny. No 

takže... (vynechávám diskuzi o slovenštině a češtině). Já jsem byl poslancem ve Federálním 

shromáždění dva roky po revoluci a teď se tam hlasovalo o tom, jestli se má obnovit Řád TGM. 

A já jsem říkal kamarádům v tom OF nebo hnutí ještě? Fóru. "Já pro to hlasovat nemůžu. TG 

Masaryka Řád." "A proč?" Povídám: "Já Masaryka nemám rád." "A proč?" "No von to byl 

Slovák." (smích). A tak všichni pochopili, že žertuju, že jo, protože...ten konflikt, že...málem 

vyvolaný bylo disciplinární řízení, že jsem Slotovi, Slotu označil za fašistu, že jo. A takže (smích) 

on tam seděl! On tam teda nechodil prakticky nebo nejezdil. Ján Slota. To bylo zajímavý, že když 

byla...Fico tam vzal Slotu a Mečiara do tý vlády, aniž teda vzal tydlety lidi - vzal ty jejich strany, že 

jo - tak v cizině nikdo si nevzpomněl na nějakýho Mečiara. A Slotovy výroky palcovejma 

titulkama proti Romům a proti Maďarům, že jo. Tady byla nějaká původně Češka, jako holčička, 

Madlen Albrightová, kamarádila se s Havlem, já jsem měl to štěstí, že jsem ani před revolucí jsem 

se s ní nikdy nesetkal, a ona s tím Havlem a s těma federalistama slovenskejma takovýho toho typu 

jako byl - já nevím - Zajac a - oni jsou dva, tak ten politik - a - já nevím - Gál, Fedor, a tydlety 

lidi... systematicky po rozdělení státu, poté, co nám byl rozdělen stát, to nebyl žádnej rozpad, ale 

rozdělení, štvali proti Slovensku. A samozřejmě, že třetina těch infromací, který podávali, byly 

správný a bylo třeba to odsoudit a zbytek byl nějak pokroucenej anebo zveličenej anebo nebyla to 

pravda. Jednou, Mečiar to zařídil tak, že nemusel respektovat nebo si myslel, že nemusí respektovat 

rozhodnutí košickýho Ústavního soudu a oni z toho udělali, že prostě on nerespektuje žádný, že jo! 

A nebyla to pravda. Já jsem si zvolil to slovenský občanství ze tří důvodů: zaprvé proto, že jsem 

chtěl ukázat, že na Slovensku některé zákony - ne všechny, a rozhodně ne většina, ani většina - jsou 

lepší než tytéž zákony český, ten českej zákon byl hroznej! Byl xenofobní, byl protiromskej, aby se 

ty hordy z Ukrajiny a ze Slovenska nepřenesly do Český republiky, no a potom druhá věc byl 

protest proti nedemokratickýmu rozdělení Československa...A ne proti rozdělení! Ale proti tomu 

nedemokratickýmu způsobu. A třetí bylo zastupování československých občanů, kteří pociťovali 

sami, že jsou české národnosti, žili na Slovensku a měli volbu buď optovat pro slovenské občanství 

a tím automaticky ztratit české občanství anebo naopak si vyžádat od Český republiky pas a žít na 

Slovensku jako cizinci. Což jich asi patnáct tisíc udělalo, asi šedesát nebo sedmdesát tisíc udělali to 

první, protože některý jeli do těch svejch Karlovejch Varů nebo Prostějova a řekli "rozdělili stát, já 

žiju na Slovensku", oni se zeptali, "nevzal jste si slovenský občanství?" "Né, já mám český 

občanství, tady jsem žil v Prostějově." Oni vystavili potvrzení, osvědčení 6:39 To samý bylo 

evidenční úřad na Slovensku. Já jsem československý občan, optuju pro slovenský občanství, 

a když na to přišla řeč, někde, někde ne, tak řekli "ano, já mám taky české občanství a slovenský 
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jazyk, nevadí!" No a ty lidi žili potom ve strachu - což se taky stávalo! Že slovenský úřady je udají 

českejm úřadům, že jsou Slováci, jo? Úplně absurdní! (smích) Takže to né. Takže jsem tam - ono 

to bylo teda tak, s tím Slovenskem, že já jsem se rozhodl...v polovici roku devadesát tři, český 

občanství jsem ztratil téhož roku, mi bylo upřeno a začal jsem se soudit a..ten můj advokát se 

jmenoval Rychetský a já jsem v roce devadesát sedm to vysoudil u Ústavního soudu. Nejdřív jsem 

to prohrál. Prohrál jsem tvrzení, že ten zákon, českej, je protiústavní. A bylo potom další kolo před 

Senátem, jenom můj případ, a tam jsem to vyhrál, že tím, že jsem optoval pro slovenské občanství, 

tak jsem ten zákon, který je úplně v pořádku, neporušil. A polovička úřadů, matrik, tady začala 

vydávat český doklady, jako o občanství, těm, který nabyli mezitím slovenský občanství 

a polovička to odmítala, říkali, "to jenom pan Uhl, to není obecný." No a ...to bylo rok předtím 

devadesátym osmym, když voni vyhráli volby, Rychetský mezitím se stal nějakým místopředsedou 

strany a pak...jo, mě rok předtím už požádal, když jsem nabyl znova toho..nebo takhle - když se 

ukázalo, že jsem nikdy neztratil český občanství, já jsem ho nenabyl - nikdy jsem ho neztratil. Tak 

von mně řekl:"Pojď do naší strany! Teď můžeš." Říkám: "Právě proto, že máte tak hnusnej zákon, 

že to je jenom pro český občany, tak tam teď nepůjdu: Protože když jsem byl, jak jsem nebyl český 

občan, taks mi to nenabídl! Tak proč mi to nabízíš teď? Jsem se nějak změnil?" On dělal "tak aspoň 

do tý komise pro lidský práva." Jsem říkal "to půjdu." No a tam jsme dělali ten program o lidskejch 

právech a já jsem psal část - vlastně asi všechno, to jenom..to bylo formální, a oni mi z toho asi 

třetinu zveřejnili jako svůj program. Zeškrtaný, že jo. No a když vyhráli volby, relativně – 

a vytvořili menšinovou vládu Miloše Zemana, tak mě Rychetský říkal, "no tak a kdo ten program 

bude uskutečňovat v tý straně, když ne ty, kdyžs ho napsal?" Tak s tímto zdůvodněním jsem se stal 

zmocněncem vlády Miloše Zemana pro lidská práva a první můj úkol bylo udělat novelu toho 

zákona o občanství. A já jsem samozřejmě nebyl maximalista - nemoh' jsem ho překopat úplně - 

něco jsem navrh' a při jednání vlády - já jsem občas byl zván- ... na ty body, který jako..byly moje - 

tam Miloš Zeman navrhl změnu, rozšíření, který spočívalo v tom, že fyzická osoba, která byla 

jednatřicátýho prosince devadesát dva československým občanem..., a které později nabyla nebo 

nabude slovenské státní občanství, neztrácí občanství české. A pokud ho ztratila, tak jí bude 

navráceno. Takže... to bylo... to je snad jedinej zákon, kde je ten federální prvek, že se - hodnota..že 

být občanem československé federace je pro nás občany nebo vládu české republiky hodnotou, 

která vyžaduje zvláštního ohledu a zvláštní úcty nebo čeho, jo? Čili, to jsem byl jako velmi rád, 

jinak v těch ostatních věcech jsem moc rád nebyl, a když ženu zvolili zástupkyní veřejnýho 

ochránce práv, tak jsem už předem říkal, že jestli ji zvolej - jsem je lákal na to, aby ji zvolili, 

protože oni mě tam nechtěli, já jsem byl v permanentním konfliktu, že jo..ten Zeman vždycky 

přišel, nějaká zahraniční delegace, tak jak se někdo představuje Prix Nobel, Nobelova cena, tak já 

jsem se představoval jako dividend stalinskýho nebo normalizačního kriminálu, jo. A proto jsem 
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tam byl, on dělá vyslance pro lidská práva, takže to dělá dobře, nemůžete nás kritizovat, když nám 

to dělá tady Uhl. No...takže takhle, takže "a tím jsme dnešní vysílání ukončili, z Kolína, v jazyku 

polském." Já jsem to poslouchal v padesátejch, šedesátejch letech tohle. To byl Radio Wolna 

Europa...a tady je ještě...Deutschland funk a tím bylo Radio za ňjemačku Europu. Já jsem 

furt...jako mně to nestačilo tady, to bylo, ty rozhlasový vlny naštěstí se šířily a nebyly rušeny, že jo. 

No, takže... (NZ)... přes uličku takhle seděli kádéháci a když říkali, že odstavec nějakej, nějakého 

paragrafu, jsem říkal "po slovensky je to odsek, ne odstavec, odsek!" 
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