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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

…a nepoklonili se tomu braku!
Je jakousi ironií, Ïe ãlovûk nemá ani ãas se podívat na
dokumenty, které v tûchto dnech vysílala âeská televize k
tfiicátému v˘roãí vzniku Charty 77. V‰echno to je uÏ dávno,
jako kdyby to ani nebyla pravda. Na ãernobíl˘ch zábûrech se
objeví Plastici, bytové divadlo, tehdej‰í mluvãí Charty 77.
Signatáfii vzpomínají, jejich pfiátelé pfiikyvují a pár mlad‰ích
zájemcÛ poslouchá.
Ale zajímá to vÛbec dnes je‰tû nûkoho, ten stále se opakující

pfiíbûh poklony mocn˘m? Tfii mládenci Sidrach, Mizach a
Abdenago se mají poklonit so‰e krále Nabuchodonozora,
neuãiní tak, radûji podstoupí dobrovolnû smrt, ale paradoxnû,
BÛh je zachrání i z pece ohnivé, jak se dovídáme v Danielovû
proroctví. Satan slibuje JeÏí‰ovi v‰echna království na zemi.
Nepochodil… To je pro zmûnu jiÏ Nov˘ zákon.
Jan Hus má odvolat, projevit respekt pfied koncilem a poklonit

se, ale je na to dost vzpurn˘; ani on se nepokofiil pfied svûtskou
mocí, ale pouze pfied Bohem. Jeho kolega Jeronym PraÏsk˘
kliãkuje, potká ho stejn˘ osud; i on skonãil na hranici.
Zdá se, Ïe dûjiny jsou spravedlivé, zachycují pouze pfiíbûhy

nepoklonûní se. Pfiíbûhy vzdoru.
Není to pravda, i v tom jsou nespravedlivé. Mnozí, ktefií

vzdorovali upadli v zapomenutí, zrovna tak jako ti, ktefií se
patolízalsky pfiátelili s tûmi u vesla. Gustáv Husák se v
památném roce 1977 pokusil o proroctví, Ïe Charta 77 skonãí
na smeti‰ti dûjin. Neskonãila. Za to by v‰ak mnozí chtûli
vymazat ãi pozmûnit historické záznamy a podpisy pod
Antichartou. Také je jiÏ na to pozdû. Tato kapitola je uzavfiená.
Pfied ãasem se pokou‰el jeden pfiíleÏitostn˘ dopisovatel

doloÏit, Ïe slavn˘ zpûvák nepodepsal Antichartu.
Argumentoval tím, Ïe jeho jméno uvedlo Rudé právo a to Ïe vÏdycky lhalo. Má to svou
logiku. Ale pokud tomu tak bylo, tak zpûvák mûl dost pfiíleÏitostí TEHDY prohlásit, Ïe nic
takového nepodepsal, Ïe nepatfií do partiãky antichartistÛ. JenÏe jemu vyhovovaly
prebendy, které za to pobíral. Inu pfii‰el o nûco jiného, moÏná o nûco dÛleÏitûj‰ího.
Pak znám i pfiípad opaãn˘. Jeden básník v euforii nad vznikem Charty 77 pfiipojil podpisy

dvou sv˘ch pfiátel, ktefií sympatizovali s tímto hnutím. Ti se o svém  podpisu dovûdûli aÏ
z Hlasu Ameriky. NeÏ se v‰e vysvûtlilo, nastalo mezi chartisty zdû‰ení. V první chvíli se
pfiedpokládalo, Ïe se jedná o velmi rafinovanou provokaci StB. Pak se ti dva, i kdyÏ to
nebylo pro nû lehké, k Chartû pfiihlásili a nikdo to z tûch dokumentÛ nevymaÏe. NevymaÏe
to ani z jejich ÏivotÛ, které se radikálnû zmûnily.
Ne‰lo tedy o zápas play-off, kdy poraÏen˘ konãí na smeti‰ti dûjin mezi Husákem a

chartisty, ale co v tu dobu vystihl akademik Sacharov - o souboj mravní, a co jeho krajan
spisovatel Alexandr SolÏenicyn nazval „Ïivotem v pravdû“.
V té orwellovské dobû jsme se nechtûli jednodu‰e poklonit tomu braku a odmûnou nám

byly pfiíbûhy, o kter˘ch dnes chartisté vyprávûjí v televizi, ale které dnes bohuÏel jiÏ nikdo
nechápe.
Nedávno jsem ãetl jakousi úvahu, kde pisatel srovnával Orwella s Huxleym. Pfiiznávám

se, Ïe mi to napadlo jiÏ pfiedtím. Oba Ïili zhruba ve stejné dobû (v první polovinû
dvacátého století). Zatímco Orwell má strach z totality, která nás zniãí, Huxleyho obavy
jsou v tom, Ïe se zniãíme sami. Místo nedostatkÛ poÏitkÛ nás zniãí jejich nadbytek.  Místo
nedostatkÛ informací nás zniãí mnoÏství informací. Informací, kter˘m chybí vnitfiní
proÏitek. Za kter˘mi by byl pfiíbûh.
Pro mnoho lidí bylo takovou nadbyteãnou informací i zpráva o tom, Ïe pfied tfiiceti léty

vznikla Charta 77. Jak se nepoklonit tomu dne‰nímu braku, kdy Ïivot jiÏ je bez pfiíbûhu,
to by byl námût pro Chartu 2007.
Citát nepoklonit se tomu braku, jsem si vypÛjãil od básníka Dylana Thomase. Jeho

báseÀ v‰ak konãí slovy: Sláva buì na‰im odváÏn˘m srdcím!
Mûjme tedy odváÏná srdce podobnû jako pfied tfiiceti léty a vydejme takov˘ manifest, ale

do Huxleyovské doby.
Mûjme tuto odvahu v roce 2007, nikoliv kvÛli dûjinám, ty si tohoto smû‰ného pokusu

tûÏko v‰imnou, ale kvÛli nám sam˘m, kvÛli na‰emu pfiíbûhu, kvÛli na‰emu Ïivotu. Stojí
to za to!

Ale‰ Bfiezina
***

Mám pravdu, protoÏe tady sedím
Charta 77 slaví v lednu tfiicet let od doby svého vzniku. Kolem petice, která upozorÀovala
tehdej‰í ãeskoslovenskou normalizaãní vládu, Ïe nedodrÏuje lidská práva, aã se k tomu
v Helsinkách zavázala, se utvofiilo volné sdruÏené disidentÛ nejrÛznûj‰ích názorÛ i
generací.
KdyÏ se moc pokou‰ela nebezpeãnou iniciativu co nejrychleji vefiejnû diskreditovat,

oznaãila chartisty mimo jiné za „ztroskotance a zaprodance“. Pro nûkoho Charta 77
pfiedstavuje uÏ pouhou kapitolu z uãebnice historie nebo muzeum Ïiv˘ch a podivuhodn˘ch
figurín, ktefií kdysi museli Ïít pro ideály a b˘t dostateãnû ‰ílení, aby podepsali. Jin˘m
chartisté pfiipomínají ‰patné svûdomí a minulost, na kterou by nejradûji „zapomnûli“.
Naopak tûm z nûkdej‰ích signatáfiÛ, ktefií se po listopadu 89 dostali k moci, se závidí jejich
prebendy - zvlá‰È pokud se ãásteãnû svého chartistického kreditu zpronevûfiili.
Nad tímto v˘roãím se jásat dvakrát nebude - spí‰e jen rozpaãitû a ostudnû pfie‰lapovat.

Mimodûk jej mezi svátky pfiipomenul i prezident Václav Klaus, kter˘ tûsnû pfied koncem
roku odmítl jmenovat novû navrÏenou Topolánkovu vládu a hlavnû jejího ministra
zahraniãí Karla Schwarzenberga, kter˘ kdysi právû ony „zaprodance“ podporoval z
Vídnû, aby lépe sná‰eli Ïivot policejních represí. Vyjádfiil obavu, Ïe by dostateãnû nehájil
na‰e národní zájmy a nebyl dost loajální, protoÏe je „spojen s âeskem pouze men‰í ãástí
svého Ïivota i majetku“.
Je moÏné stejnû demagogicky (!) diskutovat o tom, kolik politikÛ, manaÏerÛ

transformujících se firem a bank bylo po pfievratu, fieãeno s Klausem, loajálních k ãesk˘ch
zájmÛm. A jak je na tom vídeÀsk˘ kníÏe a ãesk˘ senátor (!),  kter˘ u nás vydává
nev˘dûleãn˘ t˘denník a podporuje fiadu kulturních aktivit. MoÏná Klaus jen nechtûl
nahlas fiíct, Ïe Schwarzenberg je pro nûj nepfiijateln˘ kvÛli svému dvouletému pÛsobení
ve funkci kancléfie prezidenta Václava Havla. A Ïe tedy byl ãástí onûch hradních kruhÛ,
proti nimÏ Klaus bojoval s neústupností dfiívûj‰ích uãitelÛ, ktefií nutili Ïáky s dlouh˘mi
vlasy se ostfiíhat.
Nicménû v Klausov˘ch slovech oÏil tón tfiicet let staré rétoriky, která se snaÏila

diskreditovat chartisty, kdyÏ stejnû útoãila na národní cítûní. Líãila je jako outsidery a
zaprodance cizákÛ, aby z nich ‰el strach a vypadali jako ti, ktefií inkasují západní peníze.
Dnes je jiná doba, ale jde o stejnou logiku ‰tamgastského stolu vesnické hospody: Já mám
pravdu a mÛÏu tady sedût, protoÏe jsem tu kaÏd˘ veãer, zatímco ty jsi z mûsta. Ale vláda
‰tamgastÛ - to uÏ je Kocourkov.

Michal Procházka - Praha
***

Nejen Jiří Gruntorád z Libri Prohibiti,

ale i redakce Satellitu přeje vše nejlepší v roce 2007!


