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Disident Pavel Wonka ãestn˘m obãanem Hradce Králové

Je to stûÏí k uvûfiení, ale na poãátku toho v‰eho byl e-mail aÏ z daleké Austrálie.
âechoaustralan Pavel Zvûfiina navrhl primátorovi Hradce Králové odãinit dluh,
které mûsto tíÏí udûlením ãestného obãanství Pavlu Wonkovi in memoriam. Toho
totiÏ, coby politického vûznû komunistického reÏimu, nechali ve zdej‰í vûznici
postupnû umírat. To se psal duben 1988. Dnes uÏ je takové nakládání s vy‰‰ími
formami Ïivota, vãetnû zvífiat, jako t˘rání trestné. Tenkrát …
Vy‰etfiování po roce 1989 nezjistilo v souvislosti s touto tragickou smrtí, jednalo se
o poslední úmrtí politického vûznû ve vûzení, spáchání úmyslného trestného ãinu
a na neúmysln˘ se vztahovala amnestie prezidenta Václava Havla. Tak mÛÏeme
jen nevûfiícnû kroutit hlavou. VÏdyÈ v‰ech tfiináct rozsudkÛ t˘kajících se Pavla
Wonky bylo jako protiprávních zru‰eno, ale potrestán z fiad vy‰etfiovatelÛ, prokurátorÛ,
soudcÛ a bachafiÛ nebyl nikdo. Absurdita? Ano. Nûktefií „jeho“ soudci i pov˘‰ili.
Ale vraÈme se do souãasného Hradce Králové. Podnût iniciativního krajana by radní
bez v˘ãitek smetli se stolu, neb˘t úsilí ãlenky rady Lenky Jaklové, která svou
vytrvalostí a diplomatick˘m umem - získala podporu napfi. i Václava Havla - dotáhla
proces pfiidûlení ãestného obãanství do vítûzného konce. Ona totiÏ osobnost Pavla
Wonky není jednodu‰e stravitelná jako nûjak˘ umûl˘ hrdina typu Mirka Du‰ína.
Zkrátka, byl to rebel k pohledání. Ba kverulant. Ba i Ïivel a ztroskotanec. My dfiíve
narození bychom si moÏná vzpomnûli i na dal‰í tituly pro politicky nepfiizpÛsobivé
obãany. Îe je tak Pavel Wonka nepfiijateln˘ pro vyznavaãe star˘ch pofiádkÛ,
nepfiekvapuje. Jako rebel a kverulant je v‰ak i kamenem úrazu pro hlavní proud. Pro
ty, ktefií nevyboãují, pfiípadnû nikdy nevyboãovali.
A tak je na v˘sost chvályhodné, Ïe mezi tou záplavou majetkov˘ a materiálních
záleÏitostí dali reprezentanti Hradce Králové jeho obãanÛm najevo, Ïe existují i jiné
hodnoty, na které bychom nemûli zapomínat. Ukázali jasnû na temnou skvrnu v
nejnovûj‰ích dûjinách v˘chodoãeské metropole a na to, jak se s ní má mûsto
kultivovanû vyrovnat. Je to poãin, kter˘ tak pfiesahuje hranice jednoho mûsta.
Udûlování ãestného obãanství zÛstává odrazem hodnot své doby a podléhá tudíÏ
i erozi ãasu. MÛÏe se proto stát, Ïe se v pomyslné ãestnoobãanské síni sejdou
postavy, jeÏ by spolu nechtûli sdílet ani dvojdomek, ba ani jeden hfibitov. RovnûÏ v
tomto pfiípadû se Pavla Wonky na to, do jaké spoleãnosti by rád vstoupil, nikdo
neptal. V kategorii in memoriam to uÏ ostatnû není souãást uchazeãské procedury.
Urãitû v‰ak za nûj mÛÏeme pfiedeslat, Ïe kupfiíkladu s Josifem Vissarionoviãem

Stalinem by se necítil nejlíp. A kdo taky, Ïe? V pfiípadû Wonky tu ale existuje pfiímo
osobní dÛvod. VÏdyÈ za kritiku vystavení portrétu nejvût‰ího generalissima v
kanceláfii MûstNV ve Vrchlabí je‰tû v osmdesát˘ch letech si vyslouÏil kriminál. A
takovéhle vyhrocené animozity se pak tûÏko odbourávají. Na ‰tûstí „velk˘“ Stalin
opustil hradeckou síÀ slávy uÏ pfied cca dvaceti lety. A pokud by místní kon‰elé
rozhodovali i v budoucnu s takovou politickou moudrostí jako v pfiípadû Pavla
Wonky, pak se snad o sousedské vztahy tûch ocenûn˘ch bát nemusíme.

Miroslav Petr, fiíjen 2011
***

Z archivu autora: Vlevo je transparent, který se objevil před budovou krajského soudu v Hradci Králové v předvečer prvního výročí smrti

Pavla Wonky (25. 4. 1989). Vpravo: Pavel Wonka.

Petice ãesk˘ch kulturních pokladÛ ohroÏena!
JelikoÏ nemám televizi a neposlouchám rádio, tak mi pfiece jen nûkteré dÛleÏité
kulturnû-historické informace uniknou. Helena Vondráãková si totiÏ nedávno písemnû
stûÏovala, Ïe ji málo hrají v rádiu. Karel Gott se pfiidal ústnû. To já se rovnûÏ a
nad‰enû pfiidávám. Mû hrají v rádiu tak málo, Ïe asi vlastnû vÛbec. TakÏe tímto byla
zaloÏena petice ãesk˘ch kulturních pokladÛ a do vãerej‰ka jsem vûfiil, Ïe zaãne mít
údernost. Ale na‰el jsem v novinách, vlastnû v Blesku, kter˘ jsem si poprvé v Ïivotû
koupil, uÏaslé zklamání Karla Gotta z toho, Ïe marnû hledal ve schránce pozvánku
na narozeniny Václava Havla. Vondráãková zatím Ïalobu nepodala. Já tam byl a byl
to moc pfiíjemn˘ veãer. JenÏe teì mám obavu, Ïe kvÛli mé úãasti je moje pozice v
PETICI ohroÏena. Rádio tlaku kulturních pokladÛ jistû podlehne a zaãne zase
Vondráãkovou a Gotta hrát a já ostrouhám a dohasnu.
Jinak jsem samozfiejmû rád, Ïe televize i témûfi ãtvrt století po pfievratu, získala do

svého vedení zase komunistu. Lidé, ktefií tehdy vûfiili, Ïe komunisti ãasem vymfiou,
vymfieli sami, a my co pamatujeme a je‰tû Ïijeme, halt televizi radûji nemáme a rádio
neposloucháme. JenÏe národ by bez televize nepfieÏil, neboÈ televizní pravda je:
“Opustí‰-li mne nezahynu, opustí‰-li mne zahyne‰!” Já, jako pohaslá hvûzda
sametové revoluce, jak jsem se rovnûÏ doãetl v Blesku, v‰ak je‰tû Ïiju a dokonce
stále zpívám. Ono totiÏ s televizí to není zas tak úÏasné, jako bez televize zoufalé
a s Karlem Hynkem Máchou, kter˘ také televizi nemûl a rádio neposlouchal,
dodávám: “DalekáÈ cesta má, marné volání!”
2. fiíjna 2011
Srdeãnû zdravím, Jaroslav Hutka

www.hutka.cz
***


