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Svobodně! 

„Za svo;i politickou kariéru vděčím dvěma věcem : Rádiu Svobodná Evropa 

a nízké kvalitě polských domů . Přikládal ;sem sklenici na zeď svého poko;e 

a ta;ně odposlouchával rodiče poslouchaiící vysílání RSE. " 

Radek Sikorski , polský ministr zahraničí 

,, RSE/ RS ;e chytrá síla. Představu;e vše, čeho se snažíme dosáhnout." 

Hillary Clintonová, americká ministryně zahraničí, na návštěvě 

pražského sídla RSE/RS v Hagiboru v roce 201 O 

Praha 2011 



,, ... vás lidé berou iako 

hlavní svobodný, nezávislý 

sdělovací prostředek
11 

Vilém Prečan 

Václav Havel a RSE v červenci 1989 



Svobodně! 

V druhé po lovině osmdesátých let, v souvislosti s oživením zájmu veřejnosti v Čes

koslovensku o politický život doma i v zahraničí, vzrústal zájem o poslech českého 
a slovenského vysílání zahraničrúch rozhlasových stanic. A lidé z disentu, aktivisté 
množících se občanských iniciativ, byli stále otevřenější vůči přú11ému styku a ne
anonymnímu poskytování informací, komentářů či rozhovorů pro rozhlasovou stani
ci Rádio Svobodná Evropa (RSE), třebaže v domácí režimní propagandě stále platila 
za hlavní ze „štvavých vysílaček" a „ideodiverzních centrál". V nedávno publikova
ném rozhovoru uvedl Stanislav Devátý, že RSE s ním už v roce 1987 často vysílala 
rozhovo,y jako s tehdejším mluvčím Chaity 77. ' Bude jistě zajímavé mít k dispozici 
exaktní fa kta o rozsahu těchto styků „po telefonu" - informací a rozhovorů poskyt
nutých pro československé oddělení Svobodné Evropy, až bude zpracován docho
vaný a tep1ve nedávno objevený soubor pramenů v podobě více než stovky audio
kazet z druhé poloviny osmdesátých let, natočených v Mnichově Libuší Čeřovskou. 
Zaměstna nci RSE byli zavázáni , aby neudržovali přímé styky s občany žijícú1li za 

„železnou oponou". Tento pokyn vedení nebyl do listopadu 1989 nikdy zrušen, i když 
se všelijak obcházel nebo nebyl striktně dodržován, jak je zřejmé z korespondence 
mezi Milanem Schulzem a Václavem Havlem (Příloha 4). Ředite l československého 
oddělení Zdeněk Šedivý našel už v polovině osmdesátých let technické řešení, když 
externě angažoval Libuši Čeřovskou , která žila v exilu v Mnichově, aby jako 
„free-lance" (pracovnice na volné noze) organizovala pro československé vysílárú styk 
s „domovem" v nejširším slova smyslu. Paní Čeřovská dostala od RSE k dispozici tech
nické zařízení pro natáčení rozhovorů , které vec!Ja telefonicky s lidmi v Českos loven
sku , na magnetofonové kazety. Záznamy, které pořídila , byly pak příslu šnou techni
kou RSE zpracovány pro vysílání. Tato praxe pokračovala až do listopadu 1989. 

Množství a frekvence takto organizovaných styků mnohonásobně, geometrickou 
řadou vzrostly poté, když bylo usnesením předsednictva ÚV KSČ z 9. prosince 1988 
zastaveno rušerú rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa.2 Důsledek tohoto opat
ření se projevil už v lednu 1989, v průběhu takzvaného Palachova týdne, demonstra
cí k dvacátému výročí upálení Jana Palacha, mimo jiné v rozsáhlé a do té doby nebý
valé komunikaci aktivistů občanských iniciativ s mnichovskou rozhlasovou stanicí. 

' SÝS, Karel- SPÁČIL , Dušan: Záhady sedmnáctého listopadu . Praha 201 0, s. 12 a 18. V roce 1990 vydal 
známý politolog a významný představite l slovenského disentu Miroslav Kusý v Bratisl a vě dvousetstrán
kovou knihu Na vlnách Sloboclnej Európy se svými texty, glosami a poli tickými komentáři , které byly 
v letech 1987- 1989 vysílány RFE. V úvodu Kusý uvedl, že ihned poté, co bylo zastaveno rušení RFE, 
rozhodl se využít této šance obracet se přímo na miliony domácích pos l uchačů. ,,Okamžite som ju vyu
žil , dohodo! sorn pravidelný telefonický kontakt s pa ní Čeřovskou v Mníchove a príspevky pod mojím 
rnenom sa zača li týžcle1'í čo týžcleií objavovať v jednotlivých reláciách Sloboclnej Európy." Kusý dostal 
kvůli tomu už v lednu 1989 .,prokurátorské varování'• a nakonec byl v srpnu 1989 uvězněn a postaven 
přeci soud. Nicméně RFE clo doby Kusého zatčeni oclvysí.la lo kolem padesáti jeho příspěvků. 

' Národní archiv Praha, KSČ-ÚV-02/1 , P 96/88, usnesení k bodu 15 (čj . P 6588). 
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Svobodně! 

Interview s Václavem Havlem , kte ,ý byl v RSE vysílán 15. če ,vence 1989, do jed
náva la také Libuše Čeřovská . Na jednom konci linky Mnichov-Pra ha seděl 

14. če ,vence v jejím bytě úřadující ředitel českos lovenského odděle ní Kare l Kaš
párek (ve vysíl ání vystupoval pod pseudo nymem Karel Lamberský), na druhém 

ve svém bytě na Engelsově nábřeží v Praze Václav Havel. 
Nebylo to první Havlovo přímé vystoupení ve vysílání RSE. Dne 9. 1 dna 1989, 

znepokojený anonymnún dopisem o tom, že „ 15. 1. 1989 v odpoledních hodinách 
na Václaváku u koně opět zazáfí j edna lidská pochodeň ", obrátil se V. Havel 
s veřejnou výzvou na pisatele dopisu , aby ho odvrátil od sebevražedného úmyslu , 
a zá rove11 vyzval ,.státní moc", aby policejním zásahem nemařila zamýšlený pietní 

akt k uctění památky Jana Palacha a al y zahájila dia log se spo lečností . Po bez
výsledném jednání s československou televizí dal Havel výzvu k dispozici rozhla
sovým stanicím Hlas Ameriky, BBC a RSE, které ji vysílaly týž clen večer. 

A 12. ledna se už přímo v R.SE znovu vyjádři l k zmíněnému anonymnímu clopisu. 3 

Inte ,v iew z 15. července 1989 bylo ovšem jiného rázu než rozhlasová výzva 
z ledna. Bylo jedním z řady velkých veřejn ých po lit ických vystoupení, v nichž 
Havel od svého podmínečného propuštění z vězení 17. května 1989 v rozhovo
rech pro za hraniční tisk a rozh lasová vysílání komentova l politickou ·situaci 

v zemi , ná lady ve spo l ečnosti , otevřeně a nahlas uvažova l o možném dalším 
vývoji jak „ na hoře ", v nejvyšších poschodích rež imu, tak „do le", mezi lidmi , 

i v oněch vrstvách pod povrchem každodenního dění, kde dozráva ly události , 

kte ré měl y přeb,a pit i nejlépe info rmované tajné služby. 
Připad lo mi vhodné o tisknout při této příležitosti v někol ika přílohách doku

menty, které jednak souvisejí s peticí ěko l ik vět , již Havel tehdy považova l za 

nejsmysluplnější politi cký výraz obča nských postoj ů a jíž věnova l tolik času , 

ene rgie a pozornosti , jednak podávají svědectví o tom, jak tehdy oceňova l 

význam Rád ia Svobodná Evro pa jako v dané chvíli nejdů lež itějšího a nejsledova

něj šího svo bodného, nezávislé ho sdě l ovacího prostředku. 

* 
Kupodivu nebylo interview, jímž se tu za býváme , j eště nikdy publikováno, tře

baže není neznámé: v roce 2003 z něho citova l významnou pasáž Jiří Suk v díle 

Labyrintem revoluce.4 Od publikace v plném znění možná odrazova l problém 
přepisu mlu vené řeč i clo textu určeného nikoli k poslechu , nýbrž ke čten í. 

3 Texty obou výzev a poznámky k nim viz HAVEL, Václav: Spisy 4. Praha 1999, s. J:1 06--1110 

a 1289. 

' Praha 2003, s. 66. 
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Redigovat pro tisk záznam dlo uhého telefonátu náročným obsahe m, navíc pro
bíhajícího v bezpochyby stresové situaci, je delikátní záležitost, má-li se co nejvěr

něji zachovat smysl řečeného i nezbytná a utentičnost mluveného projevu , a přitom 

vy loučit ty jeho prvky, které sice neruší při poslechu , ale kte ré nemá smysl bez jaké
ko li úpravy tiskno ut přesně tak, jak byly prosloveny v proudu řeč i . (Mám na mysli 
redundanci ukazovacích a jiných zájme n - ten, takový, nějaký, jakýsi - a ad verbií -
jaksi, nějak-, nezvyklý slovosled , pomocná s l ůvka typu že, no.) Problémem je také 
inte rpunkce: kdy vložit čárku nebo pomlčku , a kdy raději středník či dvojtečku ; kdy 
dlouhou pro mluvu s o pakovano u spojkou „a" rozčlenit na několik vět , kdy je vhod
né použít vykšičník . A tak dále a tak podobně (včetně například vypsání čís lovek 

slovy). Přesně o to jsem se pokusil , s požehnáním Václava Havla, kte1ý se vyhnul 
odpovědi na některé mé dotazy k redakci a napsa l mi (v e-mailu z 27. ledna 2011) 
pouze pilátovské : ,Jsem rád, že můj rozhovor z 15. če,vence 89 hude využ it, a blav
nějsem rád, že bo odborně a pečlivě z redigi~jete do podoby, kterou papír snese. " 

Editor měl k dispozici dobový přepis magneto fo nového záznamu, v němž byly -
po uhým škitem - vyznačeny pasáže, které byly ze záznamu vystfiženy a nevysílaly 
se. (Žádná jiná úprava zvukového záznamu te lefonátu pro vysílání nebyla provede
na .) Tento přep is jsem použil jako zá klad pro transkript určený pro zveřejnění tiskem. 
Dále jsem měl k dispozici - pro srovnání - digitalizovaný zvukový záznam inte1v iew, 
jak bylo vysíláno 15. če1vence (záznam A), a digita lizovaný záznam inte1v iew v té 
podobě , jak je RSE vysílalo 5. ledna 1992 v programu Z ard livu Svobodné Evropy 
(záznam B); obojí z fondu Zvukový archiv RFE uloženého v árodním muzeu v Praze. 

Podle zvukového záznamu A jsem opravil některé drobnosti , kte ré byly při pře

pisu přeci odvysíláním nepřesně odposlechnuty. V poznámkovém aparátu jsem 
upozornil podle škitů v přepise na pasáže, které byly ze záznamu vystřiženy a neby
ly vysí:lány. V poznámkách je také u pozornění na pasáže, které byly odstraněny 

z později vysílaného znění (záznam B z ro ku 1992). Editorské vložky jsou vyznače
nými hranatými závorkami , jak je to v edični práci obvyklé . 

Podobným způsobem jako interview z 15. če1vence jsem pro tisk upravil rozho
vor Petra Pospíchala s Václavem Havlem a Sašou Vondrou z 24. 7. 1989 (Příloha 5), 
kde jsem vša k pracoval po uze s přepisem záznamu pořízeného mo nitorovací služ
bo u československého rozhlasu. 

* 
Velkým díkem jsem zavázán redaktorovi Lidových novin Petru Zídkovi, kte1ý mi 

dal nezištně k dispozici své rešerše z tfisvazkového vyšetřovacího pisu Státní bez
pečnosti vznil<lého v rámci trestní110 stíhání kauzy NěkoW< vět. Při redakci do kumen
tů mi vydatně po mo hl šéfredaktor Soudobých dějin Milan Drápala; také jemu vřele 

děkuji . Za cenné informace jsem vděčný paní Libuši Čeřovské a Milanu Schulzovi. 
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1989, 15. červenec, Mnichov-
Přepis5 rozhovoru s Václavem Havlem, 
vysílaného československou stanicí 
Rádia Svobodná Evropa 

Radio Free Eu rope 
Program tit le : 
Air date: 
Length: 
Authors & mins.: 

OK: 

es Broadcasting Department 

PANORAMA 174 

15 July 1989 
50 
Václav Havel 
Kare l Kašpárek Interview 

as recorded 
Mr. Podivínský 

Milí posluchači, u posledních měsících jsme vás pravidelně i11/ormouali o činnos

ti spisovatele Václava Havla u oblasti lidsk)Ích práv a o mezinárodnícb poclácb, 

kteiýcb se mu dostává . Nyní hude Václav Havel v interview pro rozblasovou stani

ci Svobodná Evropa hovoht o sobě, jak ž ije po propuštění z vězení a jak hodnotí 

poslední události doma i v okolní cizině. Rozhovor phpravil Karel LamberskJí.6 

Mr. Kašpárek: Pane Haute, děkujeme vám, že s vám.i můžeme hovofit v době, 

kdy jste by l propuštěn z vězení a kdy se vám dostává tolika mezinárodních poct; 

jste navržen na Nohelovu. cenu míru, máte bJít vyznamenán Cenou západoně

rneck)Ích knihkupectví.7 Západní i v_ýchodní osobnosti, organizace, instituce uám 

vyslovují obdiv a podporu . Proč se právě československJÍ režim tolik hrání uz nat 

lo a šikanuje vás a zavírá uás do uězen í? 

Mr. Have l: českos l ovenský režim mě nemá moc rád , ale ten jeho odpor 

samozřejmě není jeno m něj a kou osobní věcí, že bych se jim ne líbi l zrovna já, 

' Pojem . , pře pis vysílání„ pouz1ty pro písemné výstupy RSE není zcela přesný. šlo o napsané 

p ředloh y vysílání. které byly (s výjimkou přímých rozhovorů) předem schvá leny (označeny ,.OK", 

č ili v hantýrce RSE „oukejovány") přís l ušnými referenty oddě lení (tj .,oukejáři "). 

' Vysílání rozhovoru bylo několikrá t pře rušeno sdě l ením hlasa telky v alternu jícím znění. : 

„Milí posluchači, posloucbáte interview, k1e1JÍ (sic.I} poskyll spisovalel Václav Havel naší rozhlasoué 

slanici ... . ,Milí poslucbači, u i11lert•iew s rozblasouou stanicí Suohod11á Europa, k1e,ý práuě slyšíle. 

bodnolí spisovatel Václcw !-!avel vý1•oj a 11dálosti kolem uás. " 

- Der Frieclenspreis des Deutschen Buchhanclels (obvykle se přek ládá jako Mírová cena německých 

knihkupců) se udílí každoročně od roku 1950 v průběhu podzimního knižního veletrhu ve Frank

Funu nad Mohanem. Racla p říslušné nadace rozhodla 29. dubna 1989, že cena za rok 1989 bude 

udělena Václavu Havlovi. 
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Svobodně! 

ale je to prostě od po r ke všem nezávislým iniciativám a k ce lému hnutí, kte ré 
by se dalo nazva t opoz iční , i když my toho slova moc neužíváme na rozdíl 
třeba od Po l á ků nebo Macl'arů . Lidé, kteří myslí a chova jí se svobodně, pocho
pite lně vadí systé mu , který je bohuže l v podstatě stá le to ta litní; a samozřejmě 
mu vadím i já, pro tože jsem součástí tohoto hnutí. Snad bych k tomu j eště mě l 
říct , že jsem se dosta l clo trošku zvláštní ituace , že jsem se stal z jakýchsi důvo
dů zn áměj ší než l eckteří moji kamarádi , přá te l é a spo lu pracovníc i, což mě 
uvrhuje clo takové trošku ko mplikované osobní situ ace. Já chci být spisova te l 
a je to mé původní povolání, abych tak řekl , a v l astně celý život nedě lám nic 
jiné ho, než že píšu . A že píšu to, co si myslím; prostě píšu pravdu . A te nto holý 
fakt ze mě udě l a l jako usi po litickou ve ličinu nebo politický fenomé n: je to 
docela pochopite lné, pro tože v podmínkách , kde v lastně byla zrušena politika 
jako oblast lidské činnosti , kde je čtyřice t let vyhlazova ná po litická kultura , kde 
jsou čtyřicet let vy hlazová ny všechny přirozené způsoby spo lečenské sebe
a rtikulace a sebestrukturace a v l astně veřej ného mínění, v takových podmín
kách po litika , která byla vlastně zrušena, vyhnána dveřmi , jako by se vracela 
o knem. Jako by se roz léva la po celém spo lečenském ž ivotě a v l astně všechno 
se stává jak by polo po liti cké nebo krypto po liti cké: od rockového ko ncertu až 
po mši nebo pouť. Samozřejmě tím spíš se stává po litickým fenomé ne m fakt , 
že někdo prostě říká pravdu, byť rež imu nepříjemnou . Osobně takové svoje 
posta vení nechápu jako vnitřn í rozv těpe ní , necítím žádno u schizofrenii , že bych 
mě l dvě bytosti nebo dvě povolání - spisova telství a po litiku . Cítím to jako 
integrá lní, protože u spisova te le ze sa mé podstaty jeho práce vyplývá , že 
je osobou veřejně známou, a jeho veřejná známost ho zavawje k to mu , aby 
se vyjadřova l i jako občan k n ě kterým věcem d ů razněji a energičtěji než třeba 
jiní. A be ru to jako při rozený výs ledek a důsledek faktu, že jsem spisovate l: 
nicméně plyno u mi z toho četné konkrétní problé my. Je to a le o tázka praktic
ká, nikoli v ex istenciá ln í. Pros tě nemám téměř na nic čas a na psaní už skoro 
vůbec. Protože díky to mu , že jsem se dosta l clo tohoto zvláštního pasta vení, od 
rána clo veče ra za mnou chodí nej různěj ší lidé - něco ode mě chtějí , slibu jí si, 
že jim pomo hu . Ono totiž v podmínkác h, kde - jak jsem říka l - je potla čen a 
no rmální po litická kultura , lidé se samozřejmě upínají k jakýms i jeclnocluchým 
š ifrám nebo symbo l ům nebo zkra tkám, když třeba volají . ,Ať žije Charta! ", nebo 
když volají „Ať žije Have l!" , nebo když volají „Pusťte Havla! ". Oni tím mys lí cosi 
víc, oni tím chtějí vyj á dřit svůj ce lkový postoj, svou to uhu po svobodě . Nicmé
ně se to jakoby zhu šťuje clo jednod uché ho sloganu , zvolání, symbolu , no a já 
jsem se sta l shodo u mnoha různých o ko lností takovou troš i čku symbo lickou 
postavou , z čehož vypl ývá , že moc lid í s i myslí, že já vyřeším všechny problé
my za ně. <A chodí za mnou i takovými věcmi , třeba že mají vlhký byt, nebo 
co já vím. Občas jako by delegovali něco ze svých vlastních občanských povin
ností na mě , respektive skrze mě na nezávislé iniciativy . Z hlediska mého 
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Svobodně! 

,, ta jmte jblu ">" je to situace dost komplikovaná. <Ale znovu opakuji , že to je pro

blém praktický, jak si u spořádám svůj denní rež im. >9 Není to problém existen

ciální, že bych byl n ěj a k vnitřně rozštěpený a že by poli tik a spisovatel ve mně 

spo lu zá pasili. 
K. : Vystupujete vlastně podoboj í, jak hkáte, jako uelejná osobnost, Jako hlas 

národa, jako živé svědomí režimu a zároveň jako auto1~ a zdá se, že se ty to obě 
jimkce docela dobře slučují. Ze všech stran uás zahrnuje vlna sy mpatií. Co uás 
nejvíc těší a v čem vidíte nejúčinnější podporu? 

H.: To je slož ité . Jsem na jedné straně č l ověk poměrně stydli vý, trva le „nese

bedů věřivý", různé pocty, kterých se mi dostává , ceny a podobně vždycky ve 

mně vzbudí na prvém místě pocit, že si to nezasloužím . Když te n pocit překo

nám, jsem potěšen , mám radost; kdo by nebyl rád , kd yž je oceněna jeho práce. 

Třetí a nejd t"il ež itě jší pocit je ten, že v l astně každá z těch poct není jenom 

podporou mé osobě, ale je podpo rou to ho , co předs tavuju ne bo zastupuju , je 

podporou to uh y po větší demo kracii a po svobodě a je i jako usi posilo u pro 

s po l ečnost. A jakýko li projev vlád , parlamentů , obča ns kých hnutí, zá jem tisku 

a podobně je pro nás stra šn ě dů ležitý; ne že bychom toužili po osobní s l á vě 

a popula ritě , ale prostě proto, že je to podpora naší věci v ně ko li kerém směru ; 

mimo jiné i v tom docela primiti vním smyslu , že čím jsme známější , tím si na 

nás režim přec i jeno m míň tro ufne. Nebýt této mezinárodní podpory a publici

ty, tak nevím , jestli nejsme všichni na dlouhá léta ve vězení . Nerad bych ovšem 

vytvá ře l dojem, že žádní lidé ve vězení nejsou. Jsou, máme vězně, velmi se tím 

trápíme a při každé možné i ne možné přílež itost i na jejich osud upozon1ujeme. 

Je to taková perfidní praxe , že vždycky když to ho zn áměj šíh o vynechají, 

o bejdou nebo mu dají nějaký ma ličkatý trest, ty méně známé potom odsoudí 

k velkým trestům ; má to slo užit jako varování pro ty ostatní. Mě opravdu velmi 

trápí případ [Ivana] Jirouse, [Pe tra] Cibulky a [Františka] Stárka. To jsou chlapci, 

kte ří léta leto ucí slo uží české kultuře , je jímu šíření , a jsou za to odsuzováni 

k poměrně vysokým trestům . Zv l ášť se bojím o Cibulku ; vše nasvědčuje to mu , 

že ho asi budo u chtít odsoudit v srpnu , kdy je doba prázdnin a kd y bude vše

obecná pozornost u p řená k 21. srpnu a kdy ho jakoby v skrytu a ve stínu to ho 

výročí z řejmě budo u chtít odsoudit k něja kému vysokému tre tu . O to mám sta

rost. Nejen já , ale všichni ostatní se snažíme na ty vězně znovu a znovu upo

zon1ovat, kde se dá. 
K.: Zmínil jste se v řadě interview pro zahraniční sdělovací prostledky, že čím 

silnější byla mezinárodní solidarita s vámi, tím slabší byla represe režimu. Do-

' Pasáž ve šp ičatých závorkách je v přepisu škrtnuta, nebyla vysílána .. ,Tajrntejbl" - fonetická podo

ba anglického slova tirne-table. 
' Totéž co v předcházející poznámce. 
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nmíváte se, že i v těchto uveden)Ích phpadech hy upozon fová ní na ně, na Jejich 
osud, na Západě pomohlo? 

H.: Samozřejmě to není tak je lnoduché a přímé , že když se někdo zavře a teď 
o to m začnou psát v New Yo rk Times , v Le Monde a podobně , tak ho zase hned 
pustí; takhle to nefunguje. Je to daleko s lož itěj ší . Je to zdlouhavý proces, kd y ten 
tlak posléze má jakýsi nepřímý v liv. Uvědomme si j dnu věc. Počá tkem ·edmde
sátých let tady bylo odsouzeno mno ho lidí na vyso ké tresty za věci , jichž si dnes 
ani Státní bezpečnost vůbec nevšimne, protože je be re za samozřejmé . Ti lidé 
mo hli být odsouzeni k d louh ým trestům pro to, že si toho nikdo nevšiml. Nebyl 
žádn ý mezinárodní zájem, nebyla žádná mezinárodní podpo ra, byla to doba 
první clé tente , kdy se některé vlády domnívaly, že v zájmu mírové budo ucnosti 
Evro py je třeba pokud možno neprovokova t zdejší rež imy, zdejší vlády, vychá
zet s nimi dobře , a z toho pramenil i jakýsi nezájem o tato konfliktní témata. 
Avša k za patnáct dvacet let se situace podstatně změnila, a proto dnes už není 
tak snadné dě l a t to , co dě l a l i počá tkem sedmdesátých let. My máme VONS '0, 

kte rý už jedenáct let do kumentuje všechny případy, o nichž se dozví; ta doku
mentace chodí všem mezinárodním orga nizacím za býva jícím se lidskými právy, 
vl ádám a tisku ; a to je práce s trašn ě dů l ežitá . VONS není tak slavn ý jako třeba 
Charta , ale je ho práce je nesmírně , nesmírně dů ležitá , a opravdu to má efe kt. <Je 
to e fekt zdlo uhavý a nepřímý, není to ta k, že když by VONS o někom vydal sdě
le ní, tak by v tu chvíli toho člověka pusti li z věze ní. Takhle jednoduše to bohu
žel nefunguje .>" 

K. : \/ratíne se ješlě k vám. Jak_ý Je to pocil vrátil se z kriminálu, kde člověk z trá
cí pojem času, přehled o dění doma a ve světě, kde šed' je šedší než j inde, jaký 
Je to pocit být náhle středem zájmu. a obdivu domova i ciz iny, a především 
číst v obličejích lidí, kteří vás z nají, radost, že jste opět mezi nimi, že jim mlu
víte z duše? Neni to už samo o sobě odměn.a za u11pení, které Jste předlim musel 
snášet? 

H .: Je to trošku s l ož itě j ší . Samozřejmě má člověk o hro mno u radost. V mém 
případ ě jsem se vrátil clo podstatn ě jiné situace . Byl jsem ve vězen í sice 
kra tičkou dobu , čty ři měsíce, a le vráti l jsem se cl o situace ra diká lně jiné, než 
jaká byla v době , kd y mě zav ře li . Te cl' najednou tu s ituaci celo u pocho pit není 
tak zcela jednoduché . Navíc ex istují postvězeňs ké psychózy, kte ré já dost 
dobře znám, pro tože jsem byl ve vězení několik rá t a pozorova l jsem je na 
sobě i na svých přá te l íc h: ty zvláš tní postvězei"1 s ké e uforie , nescho pnost přes
n • odhadno ut terén , po kte rém č l ověk chodí. Vráti l jsem se z vězení a tentýž 
cl en jsem mluvil s desítkami , ba možná stovkami lidí. Poskytl jsem desítky 

'
0 Výbor na obra nu nespravedl i vě stíha ných. 
" Jako poznámky 8 a 9. 
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inte rview do ce lého světa a musel jsem komentova t situaci, kterou jsem pořád

n ě nezna l; byla to všechno tak troš ku chůze po tenkém ledě. A taky se vysky

tuje taková věc , což by vám každý, kdo byl zavřený , taky potvrdil , že má čl o

věk takzva né okno, že si vůbec nepamatuje, co dě la l první ciny po návratu . Má 

to své psychologické příč in y - mozek si ve vězení odvykne p řijím a t nové 

info rmace a najednou těch info rmací je taková záplava, že prostě není 

schopen všechny náhle do sebe pojmout naráz. To jsou prů vodní znaky 

[postvězeňské psychiky]. 
K Vaší otázce: samozřejmě to beru jako ohromnou podporu a posilu našemu 

úsilí. Ten zájem je neje n mezinárodní, ale především domácí. Nezávislé iniciati

vy už dnes nejsou hloučkem jakýchsi „kamikadze", o kte1ých lidé něco vědí 

z vaší stanice; dnes je to pro lidi opravdu jediná zde existující alte rnativa , od které 

si slibují, že nějakým způsobem promlouvá za ně; často si od nezávislých inicia

tiv dokonce slibují víc, než jsou ony schopny uděl a t. 

K.: K tomu hned otázka. Jak bodnotíte dnešní vývoj v Československu? Říká se, 

že mezi členy KSČ se p rojevuje rezignace a pasivita. Všichni jsou p,ý zajedno, že 

se něco musí stát, ale nikdo neví co, kdy a jak. 
H.: Mně se to opravdu tak jeví, ale jsou to spíš dojmy a pocity . Mám spoustu 

všelijakých informací ze zákulisí moci, ale jsou to všechno informace z druhé 

nebo z desáté ruky, spíše jen střípky. Mluvím denně s desítkami lidí a z toho 

mám pocit nebo dojem, že dnešní moc se opravdu ocitá na jakémsi rozcestí, že 

situace je otevřenější než kdy dosud . Moc je jakoby zahnaná do kouta , neví 

přesně, co má děla t , a počíná si trošku chaoticky, troš ku hyste ricky. Děl á 

kontroverzní, protichůdné věci . Z řejmě se tam mezi sebou dost ostře dohadují 

rů zné síl y nebo složky moci: existuje složka militantní, ti , kteří útočí na ústřední 

výbor s tím, že nás má všechny zavřít , a především mě, kte1ý jsem v l astně jen 

podmínečně propuštěný, kte ří by 21. srpna z toho tady nejradši uděla li něj aké 

n áměstí Nebeského míru jako v Číně 12 • Paní švo rcová, předsedkyně Svazu dra

matických umě lců a členka ústřeclniho výboru strany, přímo na schůzi předsed

nictva svazu řekla , když tam mluvili o Několika větách , ono se to 21. srpna všech

no vyřeší. Není zcela jasné, co tím myslela, ale leccos nasvědčuje tomu , že tím 

mohla myslet horší alternativu vývoje. Na druhé stra ně nepochybuju o tom, a lec

jaké zprávy o tom svědčí , že v prostředí moci existují lidé, kte ří by skutečně chtě

li nějaký společenský dialog a demokra tizačn í pohyb. Ti lidé jsou většinou málo 

sta teční, takže to nedávají příliš najevo, čekají , až nejvyšší sestavu těch pěti kolem 

Jakeše, tu abych tak řekl dělnicko-rolnickou vládu z osmašedesátého roku , 

" Krvavým zásahem vojska a policie na náměstí U brány Nebeského klidu (Tchien-an-men ) v Peki n

gu bylo 4. června 19 9 potl ačeno týdny trvající protestní hnutí za lidská práva 

a demokratizaci. 
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někdo svrhne a poto m oni u nás začnou dě l a t něj a kou demo kracii . Prostě je to 
situace složitá , ve spo l ečnos ti roste n a pětí , to je v idět na každé m kroku ; lidé jsou 
ohromně posíleni vývojem v Polsku , v Macla rsku a v Sovětském svazu , přesně to 
sledují, koukají na sovětskou te levizi a jsou zároveň fru strova ní neschopností 
vlády řeš it úplně základní p roblémy. Jsou naštva ní, že vláda sama furt mluví 
o přestavbě , o demo kratizaci a o glasnosti , a le vlastně ve skutečnosti nic pořád
ně neděl á a chce nějakými kosmetickými úprava mi zachovat pokud možno 
status quo. To dneska už ví každý, a situace se mi jeví tak, jako bychom byli na 
něja ké křižova tce. Je přeci námi velké spektrum možností da lšího vývoje , a samo
z řejmě že já za sebe a všechny nezávislé iniciativy děl áme, co můžeme, pro to, 
aby vývoj byl pokojný, aby nedošlo ke krveprolití, k lidským obětem , k násilí, 
k nepokojům ; vzkazu ju to moci, jak můžu. Naposledy jsem to vzkazoval pře
devčírem po panu Genscherovi panu Jakešovi; říkal jsem, že nezávislé iniciativy 
a Charta jsou možná poslední šance pro režim , protože jsme neustále otevřeni 

pokojnému dialogu , neustále k němu vyzýváme , přestože nás za to furt zavírají, 
a že nevíme, kdo přijde po nás. Můžou přijít něj ací fundamentalisté , ty nálady už 
tady u mladých lidí jsou. Mrazí mě, když ke mně třeba chodí takoví mladí lidé 
nebo te lefonují a říka jí , my se necháme klidně na Václavá ku zastře lit a nám už je 
všechno jedno a podobně. To jsou dost hrozné věc i a já mám samosebou strach, 
ne o sebe, ale o tyhle lidi . 

K. : Bránil byste se srovnání s jJo /ským Lechem W'al?sou? '3 Ten stejně tak vy.zJí
val k dialogu, stejně tak žádal nenásilné změny. 

H.: Situace je trošku kompli kova něj š í. Každý je jiný, Lech Wat~sa je pře
devším odborový předák s ve lkým osobním cha ri zmatem, za nímž stojí de
setimilionová odborová orga nizace. Proces národního ko mpromisu nebo 
národn ího smíře ní , kte rý můžeme pozorova t v Polsku , kulatý stů l a všech
no , co na to nava zuje, ne ní věcí jednoducho u. Má to své problémy, p roti 
Wat~sovi je ve liká o pozice, vů bec proti těm naš im kama rá d ům , co jsou z nich 
dneska kongresma ni'4, Michnikovi, Ku roiíovi a dalším se vytýká, že histo
rickému ko mpromisu mno ho věcí obětova li . Je to tedy trošku složité a nechtě l 

bych být ve Wat~sově kůž i . Zatím mi to nehrozí, protože k žádnému kulaté
mu stolu mě nikdo nezve. Ale docela mě do jalo , slyšel jsem to vče ra nebo 
předevčírem , as i to bylo z vašeho rádia , že se ho někdo pta l, něj aký noviná ř, 

jestli by přija l funkci prezide nta, kdyby ho Sejm zvolil. A o n ře kl oclpověcl' , 
kte rá mě dojala, o n ře kl - Já nevím. To se mně líbilo . Je to zřejmě o pravdu 
bezvadný č lověk . 

" Na tuto otázku Václav Havel reagoval pobaveným smíchem a dotazem: .,Prosím' " Poté Karel 
Kašpárek otázku opakova l a rozšiřil ji o druhou věru„ 

1
' Tj. poslanci polského Sejmu. 
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K. : Je pro vás p frdstavitelné, že jednou dojde u komunistické straně k podobné

mu vývoji jako napfíklad v madttrské komunistické straně? 
H. : U nás to bude všechno s lož itější a bude to tJva t dlouho , myslim s i, a bude 

to bolestivé, protože v komunistických tranách o ko lních zemí se nestalo to, co 

u nás, že se tam přehna l a smršť přes ty partaje po osmašedesátém, kdy desítky 

tisíc reformně uvažujících a rozumných lidí vymetli ze všech funkcí a vy loučili je 

ze strany. Žádný [Imre] Pozsgay nebo někdo takový v té partaji není, mocenské 

centJ·um se dvacet let obklopuje loajálními , bezezbytku poclclajnými , přizpůsob i 

vými a oportunnimi lidmi , vytvá ří vlastní byro kracii. echci všechny šmahem 

odsuzovat a věřim , že jsou mezi nimi taky rozumněj ší lidé, kte ří se v pravou chví

li třeba nějak projeví a ukáží svou tvář, ale něj a kou lepší, než je tvář těch frází, 

co takhle kecají pořád dokola. To nevylučuju , ale bude to všechno s lož itější dík 

o né smršti. V Maďarsku ani v Polsku taková smršť ve stra ně nebyla, aspo!'í ne 

v nedávné době . V Maďarsku pravděpodobně něco podobného bylo po roce 

1956, ale to už je dávno. 
K.: Čili domníváte se, že u komunistickém vedení v Československu jsou pfece 

jen lidé, kteH vidí, že Jeficb komunismus z kracboual a že jim zácbrana země je 

pfednější než prodloužení nynější/Jo stavu? 
H.: To bych se neodváž il říc t , já se s žádným z nich neznám, clo duše jim 

nevidím . Rozhodně by žádn ý komunista asi nesouhlasil s fo rmulací, že komu

nismus zkrachova l. To je vů bec trošku s lož itější. Sám za sebe to , v čem žije

me , nazývám totalitn í systém komunistického typu , protože jsou samozřejmě 

také jiné totalitní systémy než komunisti cké. Domnívá m se , že žijeme v histo

rické chvíli krize totalitního systému ko munistické ho typu , že se začíná těžce 

rod it něja ký jiný systém, systém demokratičtěj ší , a le nevím jaký; j eště nebylo 

v histo rii vyzko ušeno , co se z to ho dá zrodit. <Rozhodně není mys lite lný něj a

ký návrat do minulosti a taková normální parlame ntní de mokracie , jaká fun

guje na Zá padě . Asi to bude něco jiné ho , něco nového , a le nevím přesně 

co.> '5 Mám sa mosebou své osobní politické předs tavy , vize a nápady, a le to 

je věc druhá. Co si myslím já privátn ě: Celkově se mi zdá, že to bude dosti slo

žité, spec ie lně v naší zemi , a přitom je to, spec i eln ě v naší zemi, obzv lášť dů l e 

žité . Jak to bude probíhat a jak se to bude vyvíje t, o tom jsem také někde psal, 

že my jsme zvláštní kři žovatka v centru Evropy (taky jsme o tom mluvili 

s panem Genscherem), kde vždycky nějak začín a jí a končí války a nějak se 

tady předznamenává osud jiných zemí a rozhoduje se tady vždycky o čems i 

víc než je no m o nás . Možná že i dnes je právě Českos lovensko míste m, kde 

se ukáže , jak to te n celý ko munisti cký svět myslí. Anebo čemu v poslední 

" Tato pasáž se 15. 7. 1989 vysílala, v pozdějším záznamu (B) vysílaném 5. ledna 1992 byla 

vyšknnuta . 
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a mezní situaci dá přednost. 16 A právě proto se mi zdá být situace na jedné 
stran ě ve lmi otev ře n á a současně ve lmi dů l ež ité , co se bude clít v Českos l o
ve nsku v ne jbližších měsících. 

K. : Phnejmenším se zdá, že se rýsuje pluralita komunistickýcb režinn'í,. 
H.: Máte na mysli to, že komun istické strany už nebudou jenom odbočkami té 

sovětské, ale že každá bude děla t trošku jinou a vlastní poli tiku1 Máte-li tohle 
na mysli ... 

K.: Ano. 
H.: Tak to už se děje . To je zřejmé , to je jas né . Dneska má ko munistická stra

na Mada rska ke komunistické straně Rumunska da leko dál než ta nejpravicověj
ší strana u vás ve Spolkové re publice ke straně nej lev icovější. 

K. : Z min U jste se o schůzce s ministrem Genscherem . Jak Ji bodnotíte? 
H.: Byla tady urč itá rozmrze lost, že nepozva l zástupce nezávislých iniciati v; 

přesně řečeno velvyslanectví je nejprve zva lo , byl to jeho nápad , protože vidě
lo , že to tak dě l ají jiná vyslanectví, ale pak jako by se leklo vlastního nápadu 
a zrušil o to . Genscher se ch tě l tedy sejít jenom se mnou a s Jirkou Hájkem, 
s každým zv lášť. Vysvětlil jsem mu to a o n tu situaci pocho p il , mno ho krát ty 
ostatní kamarády pozd ravova l. To vša k není nejd ů lež i tě j š í. 17 Po kud jde o rozho
vor sám, byl to hod inový rozhovor, kte rý mně připada l velmi smyslu pln ý. 

'" Myšlenku o zvláštním místu Českos l ovens k a rozvedl Havel v č lá nku Testovací terén napsaném 
3. července 1989 pro bri tský deník The fndependent (zveřejně n byl 10. 7. 1989). Česky viz HAVEL, 
Václav: Spisy 4, Praha l 999, s. 1-1 26 n. Naznačena - v poněkud jiné souvislosti - je už v závěru 
eseje Odpovědnost jako osud z října 1983. Viz tamtéž. s. 416. 

,- Z korespondence mezi zá padoněmeckým velvyslanecrvím a ministerstvem za hra ničí v Bonnu 
vyplývá, že v programu návštěvy min istra Hanse-D ietricha Genschera se kromě rozhovoru s Vác
lavem Havlem (12. července mezi 17. a 19.30 hod.) a s n ída n ě s bývalým ministrem Ji řím Hájkem 
13. če rvence počíta l o se setkáním se skupinou cli s i clenrů . Velvyslanectví počíta lo s účastí Ludvíka 
Vaculíka, Jaroslava Šabaty, Václava Malého, Petra hla a jednoho nebo dvou mluvčích Charty 77 
pro rok 1989 a s dotyčným i o věc i jednalo. Tato sch ů zka byla j eště přeci Genscherovou n:ívšrě
vou odvolána; důvody nejsou v zmíněné korespondenci uvedeny; není vy loučeno, že byly pouze 
technické povahy. (Politisches Archiv des Auswlirtigen Amts Berlin . l3esta ncl ZA. spisy ve svaz
cích 139.906, 139.909, 139.911 a 139.912.) Pro Petra Uhla se odvolání schů zky sra lo podnětem 
k napsá ní dopisu Václavu Havlovi. v němž žádal, aby Havel setkání s Genscherem I ojkotova l. 
Kopii dopisu poslal hl několi ka dalším osobám z okruh u Chany 77. (Podle písemného sdě lení 
Petra Uhla autorovi z 28. l. 2011.) Zá ležitost mě l a pak ještě dohru v Rudém právu. Pa trně při 
domovních prohlíd kách u někte 1ých s ign a tá řl°J petice Něko l ik věr (27. 7. 1989) se dostal dopis clo 
rukou Státní bezpečnost i ; náčelník odboru vyšetřová ní SNB v Praze pplk . Jaroslav Spura z dopi
su citoval v rozhovoru pro Rudé právo a čTK (Proti vyvolávání neklidu a náLlakových akcí, 
RP 8. 8. 1989.) V uvedeném sdě l en í Petr Uhl porvrcli l, že citát v RP odpovída l tomu, co Havlovi 
napsa l. Č l ánkem v RP se zabýva la také depeše č . 1698 velvyslanectví SRN z 8. srpna 1989 
( PA AA Berl ín) . 
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Všechno, co jsem mu chtě l říct , jsem mu ře kl , a dokonce daleko víc věcí, než 

jsem měl v plánu , protože se mě ptal na hospodářskou spolupráci a podobně. 

Kd yž č l ověk žije v Českos lovensku , tak si podvědomě zvykne , že politici jsou 

náfukové, kteří mluví jenom oklikou, nepřímo , a v l astně ani moc neposloucha

jí, co se jim říká , a jsou to samé fráze. To hle byl normální hovor, jako kdybych 

mluvil s kte1ý mko liv známým nebo kamarádem, bezprostřední. <Prostě on řekl : 

teď přijdou fotografové na minutu , musíme si oblíct saka, jinak jsme byli v koš i

lích, p rotože bylo ho rko, pustil tam ty novináře , ti nás vše lijak vyfotili , vyfilmo

vali , a zase je vypud il.> Moc mě za ujal v závěru rozhovoru , kdy mi řekl , že 

pochází z Halle , což je ve východním Německu , že ve dvaapadesátém emigro

val do západ ního, že původně chtě l být právníke m, že nevěděl , že bude politi

kem, že se tedy pak sta l tím po litikem a za osma tř ice t let, nebo jak dlouho tu 

po litiku dě lá , mě l velmi spletitá, složitá a komplikovaná jednání, že se ale sna

žil po celý svůj politický život mít vždycky na paměti obyčejné lidi tam z té ulice 

v Halle , mezi nimiž vyrůsta l a které zná . Jako by stále cítil jejich pohled kdesi 

v zátylku , jako by na ně stále myslel a uvažoval o tom, co oni řeknou tomu či 

onomu jeho politickému činu nebo rozhodnutí. A to se mi velmi líbilo, že po li

ti ka by měl a být jakousi pra ktikovanou mravností, že mravní vždycky předchá

zí po litickému . Taky jsem mu to řekl , že to všechno teoreticky píšu; pakliže on 

to v praxi děl á, že je to fa jn. 
K. : To se stejně taky k1Jje s vaší linií. 
H.: Ano. Na prosto přesně , ale dodává m, že samozřejmě nemohu , nejsem kom

petentní, abych posoudil, jestli je to opravdu bezezbytku pravda. Ale jako jeho 

konfese se mi to ohromně líbilo. Bylo mi to blízké, protože přesně tak já politi

ku chápu . Mluvili jsme o spoustě důlež itých věcí, on se na mnoho věcí ptal, vlast

ně jsem většinu toho hovoru mluvil já, protože on chtěl moc různých věcí vědět , 

a dost dů l ež ité bylo, že jsme mluvili o ekonomice. On se mě na to ptal a já jsem 

mu říka l , že mám pocit, že každá investice, která projde státním rozpočtem, kte,ý 

není pod společenskou kontro lou, že to je jako hozené clo kanálu a že to j edině 

bude zvyšovat dluh a naše děti to budou jednou muset platit , že Poláci mají čty

ři cet miliard do l a rů dluh a teď zoufa le žebrají na všechny strany o peníze a že si 

myslím, že mají smysl takové investice, kde je něja ká společenská kontrola toho, 

kam jdou ty peníze.'" 
K. : Myslíte si, že zahraniční apely, jako byl Genscherův, aby se Československo 

phpojilo k refonnnímu procesu, který p robíhá v _jinýcb výcbodoevropských 

zemícb, zapůsobí na československé vedení? 

" V přepisu škrtnuta pasáž z rozhovoru, kde Havel reagoval na tehdy diskutované návrhy týkající se 

eventuálních spol ečných německo-českos l ovenských podniků. 
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H.: že by to vedení <dnes - dnes je pátek,'9 dnes mají zrovna schúzi, každý 
pátek má předsednictvo strany schůzi ->20

, že by to předsednictvo dneska si řeklo , 

a sakra, už i Genscher říká, že máme dě l a t demokracii, tak budeme děl a t demo
kracii , takh le jednoduše to samozřejmě nechodí. Nicméně každý hlas, a hlavně 

každý veřejný hlas, kte1ý na ně apeluje, aby nezaspali dobu, aby pochopili situaci 
a v zájmu svém, v zájmu společnosti a v zájmu celé Evropy opravdu překročili svůj 

stín, ka ždý takový hlas je důležitý , každý takový hlas, byť nepřú110 , zdlouhavě 

a oklikou , třebaže sl abě , nicméně přesto má smysl a samozřejmě působí na to 
vedení. Není zbytečné , když jim to každý znova a znova bude říkat a opakovat. 

K. : V Československu koluje petice Několik vět." Dostáváme dopisy a telef onáty 
našich posluchačťt, že by se rádi jJřipojili k signatáři°tm, kdyby v jejich městě nebo 
obci byly vystaveny podpisové archy. Vy sám víte, jaký má ohlas. To je nepochyb
ně piičinou prudké reakce režimu. Kolik místa v režimním tisku, kolik času v roz
hlase se věnuje spílání organiz átoni,m a signatáťitmi Je protisocialistické nebo 
protiústavní žádat dodržován í lidskýcb práv a diskusi o padesátýcb letech nebo 
o roce osmašedesátém nebo o takzvané normalizaci? 

H .: Celá atmosféra kolem to hoto provolání je ohromně zajímavá. Reakce moci 
je chaotická, panická, rozesílají dálnopisy všem stranickým organizacím , aby dě l a

ly schůze a odsuzova ly to . Stranické organizace se začínají bouřit, řík ají , co máme 
odsuzovat, když to vl astně neznáme, a oni jim to nechtějí dát. A když jim to dají, 
stranické organizace říkají , no a co je na tom špatného? Tecl' tady někde dostává
me ta kové ty odsuzující dopisy. V nich je napsáno dokonce „věc , dvojtečka ", jak 
se to píše v úředních dopisech. ,,Věc: dálnopis ÚV KSČ . " Přímo tam vyjevili , že je 
to psáno na základě centrální direktivy. Vše nasvědčuje tomu, že v něja ké té cent
rální direktivě jsou i naše adresy, protože jinak I y bylo nepochopitelné, jak by je 
znali . Je v tom jakýsi nový prvek [spočívajícíl v tom, že vždycky při všech kampa
ních se tyhle hl asy posílaly na ústřední výbor nebo clo Rudého práva, ale ne těm 

„nepřátelům vlasti ", proti kte tý m to bylo namířeno . A že to teď posílají nám, to je 
sice trošku obskurní, ale jakoby náznak jakéhosi dialogu; proč by nám to jinak 
posíla li? Vždyť my jsme přece podle nich nepřá tel é, kte ří rozvracejí re publih1 
a s nimiž se hovořit nemá, a najednou jsme ad resáty těch dopisů. Daleko zajíma
vější jsou samozřejmě reakce v podnicích a v rů zných institucích , kde se to jako-

19 Pátek 14. července 1989. 
'" Pasáž v špičatých závorkách se nevysílala. 
" K tomu viz Příloha 1 a Příloha 2 z 29. če ,vna 1989, kde je citován text petice Několi k věr v plném 

znění. Zatím neobsá hlejší vy l íčen í osudů a širších souvislostí petice Několi k vě1 publikova l Petr 
Zídek v č lánku Námět, scénář a režie: Václav Havel. (Lidové noviny, Orientace, 27. če ,vna 2009) 
a Jan Urban v studii Někol ik vět. Posledních pět měsíců komunistické diktatury petiční optikou 
(Paměť a děj in y, 2010, č. 1, s. 20-45). 
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by začíná ště pit ; o no to opravdu přerůstá v jakési re fe ren lum o poměrech . Ke 

mně chodí od rána clo večera lidé a každý clen dostávám stovky clopist'.1. Ty do pi

sy, kte ré na příkla d provázejí podpis pod Několik vět, jsou strašně zajímavé. Zdá 

se, že spo lečnost opravd u cítí to, o čem jsme mlu vili , že se oc itáme na historické 

kři žova tce; společnost už je jakoby netrpě l i vá . Lidi to berou jako svúj životní kro k, 

jako základní existenciá ln í rozhodnutí, ať je to známý herec anebo něja ká doji čka 

krav. A jak vyplývá ze všech prt'.1voclních dopisů, dávají svému podpisu význam -

tecl' jsem se osvobodi l, reci' jsem se napřím.i l. Samozřejmě je to provázeno spous

tou zmatků a nedorozumění, lid i si třeba myslí, že mně a těm , jejichž adresy jsou 

uvedené, nechodí pošta, a tak všeli jak tajně se nám pokoušejí podpisy pašovat 

::i jsou kolem to ho až komické historky . Strašná spousta těch a rchů koluje , ale 

nedostano u se k nám, a těžko můžeme pak počty těch podpisů sčíta t , a le je to 

myslím celé dost zajímavé, ta věc je pe rmanentní, ta se může podpisovat fu rt, dá l 

a dál, a jak se to bude vyvíjet, jak to clopaclne, uvi Jíme. Moc jako by vystřelil a 

základ ní munici, to jest ty oclsuzovací hl asy „čtenářů" , a reci' zřejmě přesně neví, 

co dě l at dá l. Jestli nás mají zavřít , nebo jestli to mají nechat být, nebo o tom mlčet, 

nebo pokračova t v těch kampaních a ještě víc tl ač it stranické o rganizace, aby se 
proti tomu vyjadřova l y. O tom se zřejmě, možná zrovna v těc hto minutách, radí. 

K. : Nemále někdy dojem, že ti členové sl rany, ktefí vám píší. opisují jenom něja

ké stranické směrnice a m1bec nevědí, co u té pelici j e? 

H.: To je velmi různé . Taky je cha rakte risti cké, že ty dop isy jsou větš in ou vlast

ně jakoby anonymní. Tam je sice hl av ička nebo záhlaví závodní o rga ni zace KSČ 

při tom a to m podniku , JZD a tak, a le ten podpis je větši nou neč iteln ý. Sa mo

sebou se vždycky v takovýchhle trošku dramatičtějších chvílích probouzí k životu 

i po li tické podsvětí. Dosta l jsem dopis, kde píšou - ty chartisti cké prase , budeš 

brzo zavražděný a opatři si policejní ostrahu a tak podobně. Tomu nepřikládám 

žádný zvláštni význam, jenom o tom mluvím jako o signifikantní známce toho 

zvláštního na pětí . V nakladatelstv ích a v ku lturních institucích je t l ačí svazy 

a řed itelství a podobně , aby to nějak odsuzova li. O ni nechtějí , protože to spous

ta jejich zaměstnanců už podepsa la; teď se o tom vše lijak dohadují, jestli se jména 

s ignatářů ěkolika vět směj í nebo nesmějí v novi nách u vádě t. I ažcl ý clen vydají 

jinou směrnici ; v první chvíli na příkl a d řed ite l televize ře kl. že se musí 

přes prázd niny zrušit smlouvy se s ignatáři , kteří vystupují v chystaných televiz

ních inscenacích. o a zjistili , že v každé inscenaci aspoň jeden nebo dva signa

tář i vystupují a že by v l astně mohli te levizi zaba lit na dva měsíce a pan řed ite l 

Batrla22 by musel hrát všechny ro le ve všech hrách sám. Tak to zase zrušili a novi

nám [sděli li ], že o ni ch tedy můžou psá t, ale nesmějí jim dě la t moc velkou p ro-

" Tehdejší C1 střední ředite l ČST Libor Batrla. 
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pagaci: focka [Hany] Zago rové že nemá být na první stránce, a le na desá té. To je 
nesrovnate lné se situací, jaká byla třeba po Cha rtě , a svědčí to o tom, že · po l eč

nost ožívá , že se to rozděluje a že se lidé probo uzejí. Myslím , že petice přiš l a 

v pravo u chvíli , že do ba k tomu prostě dozrála.23 

K. : Pane Haufe, Prahou p rojela divadelní Karava na míru.'4 M1.°tžete ná m Nct. 
jak jste to uiděl? Jaký ef ekt měla? 

H.: To byla stra šně pozoruhod ná a dů l ežitá věc. A bohuže l to mě l o velmi 
malo u publicitu. Naše sdělovac í prostředky záhy pochopily, že Ka ravana míru 
nebude hrát jen ro li něj a ké stafáže o fi ciální propagandy, že to jsou svobodomy
slní lidé, takže potlač il a veškero u publicitu. V za hra ničí ovšem rovněž nebyla 
žádná zvláštní publicita kolem to ho, protože si zřejmě cizí sdělovací prostředky 

říka ly , že to bude něco levicového , když se to jmenuje .,Mír". Je to škoda, proto
že to bylo nesmírně pozoruhodné ; především to jsou krásná představen í ; já jsem 
jich v i dě l as i jeno m pě t , oni mají v repertoá ru tř i cet p ředstavení. ale jedno báječ

nější než druhé. A pozoruhod né bylo (my jsme s nimi samozřejmě mlu vili) , že 
okamžitě reagova li na do pis nezávislých iniciativ.25 Ten dop is byl poslaný clo Var
šavy , kde by li p řeci Českos lovens kem, ale o n jim nedoše l. V ně kolika jazycích jim 
byl poslán a včera se nám to vrátilo jako „ n edoru č iteln é" . Takže oni se s tím 
seznámili , až I dyž sem přije li , a okamži tě na místě reagova li . Potom op ravdu 
ka ždé představe n í věnova li buď Cibul kovi nebo Stárkovi nebo Jirousovi anebo 
Nezávislému mírovému sdru žení nebo Cha rtě nebo Vlastě Chramostové a podob-

" V tomro momentu došlo k dočasnému pře ru še ní telefonického rozhovoru. po němž se oba účast

níci dorozu míva li o Lom, co bylo na točeno , a dojednali se o tom, že už budou hovořit jen o dvou 
tématech. Havel také požádal partnera na druhé s traně linky o krat i čké posečká n í, aby si mohl 
přinést sklenici vody. Tato pasáž se nahráva la, ale v záznamu je škrrnu ta: při rozeně se nevysíla
la. 

" Všechny základní údaje k danému předmětu jsou uvedeny v edici Charta 77: Dokumenty 
1977- 1989, Blanka Císařovská-Vilém Preča n (eds.). Praha 2007. sv. 2. s. 1132 a n. Soubor 150 herců 

19 národností z deseti evropských avantgardních divadel ú čin kova l od května do zá ří 1989 v sedmi 
evropských ve l koměstech na trase dlouhé sedm tisíc k ilometr u . .. Mir Caravan '· účinkova l a ,. Pra ze 
od 6. do 8. července (ita lský soubor Teatro l\ucleo a Divadlo na provázku na pěší zóně v centru 
Prahy 6. 7. : další divadelní představen í se konala 7. a 8. července na Výstavišti). Nezávislé inicia
ti vy - Charta 77, Nezávislé mírové sdružení, če. ké děti a Spo l ečnos t za veselejší oučasnost -
posla ly Karavaně míru spo lečný otevřen ý dopis. Při v íta ly v něm projekt směřu jící k posílení evrop
ské vzá jemnosti a k mírovému dorozumění mezi ku lturami a ve řejností rů zných evropských zemí, 
upozorni ly však na situaci v Českos l ovensku na poli kultury a v oblasti lidských a obča nských 
práv. (Tamtéž. D562. neč ís l ovaný dokument z 20. če rv n a 1989.) Samizdatové Lidové noviny u1·e
řej nil y v lern ím dvojčís l e 1989 (s. 30) čl á ne k MJR CARAVANE. Svoboda na ko lečkách; srv. 
hnp://v,/\vw.I idovky .cz/ popu p/ h istorie-obra zem .asp?objekt= popu p&datu m= l 989 _ 08&stra n ka =30. 
Viz též http:/ / www.mircara va n20l 0.eu/ /VI IR-Caravane-89. 

" Tzn. jakmile se s ním v Praze seznámil i. 
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ně . To se rozkřiklo , lidé tam už chod ili , bylo to publikum, které bylo ohrnmně 

di vadelně vnímavé; lidé nadšeně tleskali , vstáva li a skandova li , herci plakali , byli 

dojati to u situací. Pro mě to bylo osobně docela dů l ežité ještě v jedné věc i , [toti ž) 

že jsem se po dvaceti letech vrátil v lastně na profes io nální j evi ště clo Českoslo

venska. Protože Teatro Nucleo, to je rakové italské divadýlko , mě požádalo, 

abych namluvil na pásek jede n svůj dopis z vězení, a ten dopis tam pustili 

a k tomu dě l a li sugestivní pantomimu. Ten dopis byl o Bohu , a Bůh , jako bych 

to měl s ním už do mluvené, k tomu zorganizoval zvláštní scenerii: totiž se schy

lovalo k bouřce a potom se čím dál tím víc blýskalo - a už byl večer. A přesně 

[ve chvíli] , když to skonč ilo a když lidi vstávali a dlouho freneticky tleskali, zača l 

clo toho šíl ený liják. Bylo to zvláštní, a le nemohl jsem si svůj návrat na profesio

nální jev i ště v Československu představ it a vymyslet líp. Byl jsem z důvodů 

mimoumě leckých z di vadla vypuzen a nerad bych se tam z důvodů mimoumě

leckých vracel; a nerad bych, aby byl nějaký politický skandál nebo senzace 

kolem toho , že někde mám premiéru , spíš bych dal přednost takovému nená

padnému návratu . A to je přesně ono: v lastně se o tom ani nic neví, a to se mi 

prostě líbí. Nikdo se netváří, že jsem náhodou dvacet let nic nenapsal a tecl' jsem 

náhodou něj a kou hru zase napsal; je tam přizna n ý fa kt, že jsem leccos mezitím 

prož il a byl ve vězení: prostě se mi to z osobního hlediska zdá být strašně dobrý 

návrat do di vadla. 
K.: Ten návrat může b:ýt sice nenápadný, ale zároue,~ velmi náhlý. 
H.: Samozřejmě se o tom všude mluví, ve svazu26 a tak , že zakáza né autory 

můžou začít hrát, příte l e Josefa Topola jako prvního - je to s igna tá ř Charty; jako 

prvního ho odtabuizova li , ,,oclza kázali" a uvedli na Vinohradech, což je nesmír

ně důležité a strašně fa jn. Divad la jsou na to připra vená a vědí, ktero u z mých 

her hrát, a byla by schopná začít hned zkoušet, ale obecná situace k tomu musí 

dozrát. I když formá lně mají divadla sa mostatnost, ve skutečnosti úplno u samo

statnost nemají a každé zkouší terén a vybojovává si, co může, a jde tak na doraz. 

Vždycky zá leží na scho pnosti ředitele , co si troufne a co ne. Nicméně zatú11 situ

ace není taková, aby tohle mohli začít dě l a t , ale za pů l ro ku to třeba půjde. Třeba 

to taky nepůjde nikdy. Snad bych se měl v této souvislosti zmínit o jedné trošku 

komické věc i: Jak mě nedávno přije li jménem ministerstva vnitra va rova t, že 

po rušuju podmínky svého propuštěn í a že mi hrozí vězení a že příště už nepři 

jedou o ni - takové poslední vážné va rování, že příště už nepřijedou oni , a le 

rovnou mě seberou a dají clo basy; byli strašně úřední a vážní a vůbec odmíta li 

odpovědět na něj a kou otázku a o něčem debatovat. Ale potom přece jen trošku 

roztáli a nakonec ře kli : ,,Kdybyste se tak věnova l jenom divadlu a nechal všech 

26 Zřejmě ve Svazu clramarických umělců. 
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těch obča nských akti vit" - o ni asi použil i jiné slovo než občanská aktivita - ,,to 
by bylo bezvadn ý. Vždyť vy se na j ev i ště přece vrátíte; to je nezadržitelné, a kdy
byste se .. . " Tak jsem se musel vnitřně chechtat tomu , že mi dvacet let říkají, že 
neexistuju , že žádné hry nepíšu, a pokud píšu, tak jsou blbý, prostě mě vymaza
li z lite ratury, a teď mě najednou přem l ouvaj í , abych se věnova l divadlu . Je to 
groteskní situace.27 

K..- Nějaký oficielní činitel nedávno údafně fekl, že o pofady Svobodné Evropy 
se zaj ímá víc lidí než o četbu Rudého práva . Není tento f akt částečně zásluhou 
režimu, který potlačuje informace a manipuluje fakta? 

H.: Slyšel jsem to dokonce na vlastní uši, byť jen z magnetofonového záznamu. 
i~ekl to vládní mluvčí [Miroslav] Pavel na jedné deba tě se studenty, že Svobod
nou Evropu poslouchá více lidí, než kolik jich čte Rudé právo. Zda to tak sku
tečně je, nebo ne, nevím, ale ten mluvčí o tom asi má lepší přehled než já, a hlav
ně by se takovou skutečností asi moc nechlubi l. Takže když to řekl , něco na tom 
asi bude. Fakt je ten , že od té doby, co vás přesta l i rušit, jste strašně posloucha
no u stanicí. To vidím na ka ždém kroku , že vás lidé poslouchají. Mám dojem, že 
to je pro vaš i stanici dost velký závazek a že byste měl i ve struktuře programt'1 
a v koncepci mnoha věcí mít na z řete l i tu zvláštní zvýšenou zodpovědnost, pro
tože vás lidé berou jako hlavní svobodný, nezávislý sdě l ovací prostředek , a je to 
tedy funkce zodpovědná . <Vzpomínám si, že jeden z těch , co mi píšou, píše , že 
poslouchá všechno ve Svobodné Evropě a touží po poměrech , kdy by Svobod
ná Evro pa vysíla la jen písničky a muziku. 

K..- Kdy by k tomu došlo, tak bychom vám vysílali nejkrásnější hudbu. 
H.: Ano.>28 Samozřejmě že jakýmsi způsobem nahrazujete svobodné a nezávis

lé sdě lovací prostředky, které by mě ly fungovat tady. Já a spo usta jiných vám 
voláme: to je z nouze. Radši bych mluvil z československého rádia, když už mám 
někde mluvit. No ale je to prostě tak. Mám dojem, že byste se neměli přizpůso

bovat oficiální verzi, že jste štvavá vysílačka p lacená bůhvíkým. že byste se měli 

chovat jako každý jiný sdě l ovací prostředek, volat komu chcete, slavným hercům , 

vládním úředníkům a m l uvčím , prostě komu chcete. Jestli vám dají nebo nedaji 
rozhovor a položí vám telefon, to je jejich věc , ale vy byste se měli chova t jako 
normální sdě l ovací prostředek a nepřistupovat na to , že jste podezře l í nebo 
nebezpeč ní nebo podobně . Kdysi to snad p lati lo , a le ted' už to prostě neplatí. 

K..- Dostáváme od našich posluchači, mnoho dopisů a telefonátů a rád bych, 
aby věděli, že všecbny pečlivě čteme a všechny jejich náměty zvážíme a pokud 

,- V přepisu škitnu to následujících devět ř'áde k: partneři rozhovoru se na 1-lavlovo naléhání dohodli , 
že ponechaj í stranou téma Mfrové ceny německých knihkupců pro Václava Havla, protože bude 
dost času udě lat o tom rozhovor později . 

"' Pasáž v šp i ča tých závorkách byla ze záznamu vysílaného 5. 1. 1992 (záznam B) vyškrtnuta . 
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možno se snaž íme hrát je na zřetel. Myslím, že bychom mobli rozbovor skončit 

poděkováním za obsažné a otevřené informace, které jsou pro naše posluchače 

velmi zajímavé. Doi~/ame, že se jim občas od nás ohlásíte, a to tak dlouho, dokud 

vám režim v Československu bude upírat přístup k tamním sdělovacím prostřed

kům. Přejeme vám a <vašim známým kolem vás>19 bodně sil. 

H.: Děkuji vám za zavolání a taky za to, že nám pomáháte tím, že se pokouší

te objektivně info rmovat o mnoha věcech . Děkuji vám. 

Milíposluchači, slyšeli jste interview, který posky tl naší rozhlasové stanici spiso

vatel Václav Havel. 

Národní muzeum v Praze, shfrkovýfond československé dokumentační středis

ko 1948-1989. RFE - Rádio Svobodná Evropa, přepis programu Panorama 1 74, 

15. července 1989. Fotokopie. - Zvukový arcbiv Rádia Svobodná Evropa, V- 099 

a V- 008. 

" V archivním zvukovém záznamu .,a všem kolem vás". 

224 



Svobodně! 

Příloha 1 
1989, před 29. červnem, Praha - Předloha telefonického sdělení do 
zahraničí s náměty, jak organizovat zpravodajství o petici Několik vět. 30 

Milý příteli , 

především Vás prosím, abyste si z clůvocl ů , které pochopíte, celý tento text 
nahrál. 

Využíváme Vaší nabídky, že se ujmete tentokrát dost náročného úkolu posta
rat se kompletně o zahraniční publicitu textíku , který Vám přečteme, a to v duchu 
informační strategie, na které jsme se - opřeni o všechny dosavadní zkušenosti 
- dohodli jako na optimáln í. Budou-li v tom, co vám navrhneme, nezvykle kon
krétní náměty či přání, bude to mít svůj clob1ý clůvocl , a prosíme tudíž všechny 
za interesované, aby nebyli dotčeni dojmem, že se chceme ujmo ut řízení jejich 
vys ílaček. 

A tec!' pár slov o smyslu celé věci , jednak pro vaši info rmaci a pro informaci 
ostatních za interesovaných, jednak jako poclklacl pro eventuální vlastní komentá
ře celé věc i . 

Jde o provo lání, který m by měl o prozatím vyvrcholit údobí probouzení zdejší 
veřejnosti , jak se projevilo v četných podpisových akcích v době mého uvězně-

'° Autorem textu psaného na stroji byl Václav Havel, což vyplývá z obsahu i dikce, jakož i z rukopis
ných vsuvek a pro něj charakteristické grafi cké úpravy textu. Podle Petra Zídka (viz pozn. 2]) 
Havel text ocltelefonova l [vanu Medkovi. že nešlo o dopis, ale o podklad pro telefonát, vyplývá 
j ednoznačně z první věty textu „ především Vás prosím, abyste si .. . celý tento text nahrál". Jméno 
,, [van Medek'' není na písemnosti uvedeno, avšak je to nejpravděpodobnější předpokl ad , který asi 
také Medek Zídkovi v roce 2009 potvrdil. 
Pů vodní text se dostal clo rukou Státní bezpečnosti za okolností, které nejsou zcela jasné. Zídek 
citu je z výpovědi Václava Havla z března 199] pro parlamentní komisi vyšetřující události 17. listo
padu 1989, podle níž Havel ,.slyše l", že se jeho poznámky dosta ly clo rukou bezpečnosti prostřed

nictvím pracovníka Agence France Press. Ve vyšetřovacím spisu kauzy Několik vět je dopis redak
torky Rudého práva Ma rie Boudové Federá ln ímu ministerstvu vnitra z 20. 7. 1989, jímž postupuje 
zás ilku, která došla 11 . 7. z Mnichova na adresu šéfredaktora RP Zcleťíka f-l ořeníh o. Ve spisu je 
původní obálka s razítkem mnichovské pošty s datem 6. 7. 89, sedm strojopisných su·an textu sdě
lení Václava Havla Iva nu Medkovi a průvodní dopis, v němž anonymní „ Příte l " sdě lova l (Hoření

mu): ,,Vážený, i když nesouhlasím se vším, co tvrdíte, myslím, že by Vás mohlo za jímat skutečné 
pozadí provolání ,Něko lik věť. Zde se na celé věc i při ž i vují lidé, se kterými již nemohu souhlasit 
vůbec . " Všechna diakritická znaménka byla v dopise doplněná rukou. (ABS Praha, V-42391 MV, 
sv. 1, I. 151-158 a sv. 3, I. 30.) 
Domnívám se, že Bezpečnost získala Havlovy originální poznámky v Praze, ať už jakýmkoli způ

sobem, a nechala je poslat clo Rudého práva svými lidmi z Mnichova, aby pak mohly být s přísluš

nou legendou využity v kampani i v trestním stíhání proti organ i zá torům petiční akce Několik slov. 
- Viz dá le Příloha 5 z 24. července 1989. 
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ní. Na rozdíl od nich by už nemě l o jít o pouhý sebeobranný reílex společnosti 

proti konkrétnímu bezpráví, ale o jakousi všem přijatelnou elementární artikula
ci politického mínění společnosti . Na rozdíl od někte 1ých předchozích peticí jde 
o věc obecně občanskou , může to podepsa t kdokoliv, není to tedy iniciativa ku l
turních či vědeckých pracovníků , ani iniciativa té či oné disidentské skupiny, ale 
je to věc všech. Představujeme si, že to bude t1vale otevřeno k podepisování 
všem občanům, tedy že půjde o permanentní a doufejme masovou věc , cosi jako 
národní referendum, cosi, co by mohlo připomínat Dva tisíce slov v roce 1968, 
což je ostatně naznačeno i v názvu provolání. Masovost da lšího podepisování je 
bezprostředně závislá na informační strategii , proto se tentokrát, jak jsme se už 
zmíni li , chceme clo způsobu publi kování a připomíná ní tohoto provolání plést 
víc, než je dosud zvykem. Teď Vám přečteme text sám a pak budeme pokračo

vat v tomto dopise a budeme už mluvit o konkrétních věcech. 

* 
(následuje čtení provolání „Něko l ik vět" ; číst i odstavce, interpunkci atd.) 

* 
Tento text je přísně embargován clo čtvrtka 29. června do 18 hodin. Od této 

chvíle by měly čs . vysílačky oznamovat jeho existenci přímo ve zprávách a pak 
ho celý číst jako nejdůl ež itěj ší věc svých programů , což se týká především pořa

du Události a názo1y v RFE, ale což bychom samozřejmě uvítali i u BBC a VofA3'. 
Za textem samotným by mělo zhruba následovat toto : 

* 
Toto provolání, které nedávno v Praze vznik lo a které je t1va le otevřeno k dal

šímu podepisování všem čs . občanům bez rozdílu povolání atd. , podepsalo 
k tomuto dni 1800 českos lovenských občanů . Mezi nimi jsou například: Lubomír 
Jašek, dělník ; Jana Petrová , knihařka ; Hana Zagorová , zpěvačka ; Hana Ponická, 
spisova telka; Václav Slavík, po litik; doc. MUDr. Jaroslav Skála , psychoterapeut; 
Michael Kocáb, hudebník; Ladislav Hejdánek, filozof; Oldřich Provazník , fréza ř; 

Josef Kemr, herec; RNDr. Vladimír Fu čík , biolog; Antonín Machuta, lesník; Ivan 

" Voice of America, Hlas Ameri ky. 
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Hoffman, písničkář ; Augustin Navrátil , železničář ; Olbram Zoubek, socha ř ; Jiří 

Suchý, básník a zpěvá k ; Jaroslav Šabata, polito log; p rofesor PhDr. Petr Sgall , 
DrSc. (?), lingvista; Václav Havel, spisovatel; Čestmír Suška, sochař; Miloš Fišer, 
soustružník; Jiří Menzel, režisér; arch. Ing. Miroslav Masák, architekt; Ludvík 
Vaculík, spisova te l; Saša Vondra , publicista ; Danie la Kolá řová , herečka ; 

PhDr. Čestmír Císař, politik; Otakar Tesa ř, nástroja ř ; Jiří Kfižan , scenárista; Emau
el Manclle r, historik; Boleslav Polívka , herec; Petr Uhl , novinář; Ka rel Ste igerwald, 
dramatik ; Václav Malý, katolický kněz; Jiří Dienstbier, noviná ř ; PhDr. Josef Han
zal, DrSc. (?) , historik; Jiří Bartoška , herec; Jiří Kuba, dělník ; Václav Benda, kato
lický filozof; Vladimír Merta , písničkář; arch. Ing. Uiří]32 Malátek, architekt; Zvoni
mír Šorm , evangelický vikář ; Karel Machek, dělník ; prof. Ing. Věněk Šilhán , eko
nom; Ján Čarnogurský , právník; Milan Hlavsa, hudebník; Stanislav Devátý, tech
nik; MUDr. Milena černá , l ékařka ; Tomáš Hradílek, dělník ; [Ing . Michal Kričfa

lušl33, generál ve výslu žbě ; Viktor Parkán , horník. 34 

Toto provo lání bylo cine 29. června odevzdáno ČTK a dalším agenturám a sdě
lovacím prostředkům . Podpisy je možno předávat či zasílat dosavadním signatá
řům anebo na tyto adresy: Stanislav Devátý, Revoluční 312/ 1285 , 760 01 Gottwal
dov; Václav Havel, Engelsovo nábřež í 78, 120 00 Praha 2; Jiří Křižan , Navrátilo
va 16, 110 00 Pra ha 1; Saša Vondra, Trojanova 1, 120 00 Praha 2. 

* 
Tolik pokud jde o čtvrtek . V pátek bychom byli rádi , kdyby celý text provolá

ní vyšel ne-li v několika , tak · aspoň v jednom světovém deníku (Le Monde, FAZ, 
T7Je Times, The New York Times apod. , v případě Le Mandu možno už ve čtvrtek 
večer) . Dále by v rů zných novinách měly být převzaty agenturní informace 
o existenci to hoto provolání, případně komentáře k němu . Kdyby Tigrid nebo 
někdo jiný z čs. exilu stihl věc v nějakých světových novinách v pátek ko mento
vat, uvítali bychom to . Rovněž bychom uvíta li , kdyby čs . stanice, především RFE, 
ve svých večerních pá tečních re lacích přednostně refe rova ly o za hra niční publi
c itě provolání (RFE - P řehl ed za hra ničn ího tisku). Důvod je zřejmý: potřebujeme , 

aby to bylo neustále připomínáno čs. veřejnosti . Jakékoli rozhlasové komentáře 

k celé věc i rovněž vítáme. 

" Křestn í jméno doplněno podle seznamu přečteného v RSE 29. června 1989 (v iz Příl oha 2) . 

' 1 V před loze vynechané jméno bylo doplněno podle seznamu přečte ného v RSE 29. června 1989 (viz 

tamtéž). 

" RSE se přidrže l a pokynů a seznam byl přečten , jak jej Havel navrhl ; stej ně tak v případě druhého 
seznamu určeného k přečte n í v sobotu l . července. 

227 



Svobodně! 

V sobotu by měla RFE ve svém sobo tním přehledu týde nních událo tí v pořa

du Udá lo ti a názory znovu přečíst to, co přinesla ve čtv rte k , to zname ná text 
provolání, včetně následných info rmací, podpisů a adres . Dále by mě l a jako aktu

alitu dodat, že z Prahy došla zpráva, že Několik vět už pode psa lo pře 2000 obča

nt'1. M zi dosud neuvede nými s igna tá ři jsou na příkl a d: Milan Po lomský , e lektro

mechanik ; Zdeněk Svěrá k , scenári ta; Ladislav Smoljak, rež isé r; Ladislav Lis, po li

tik ; Kurt Ge baue r, sochař ; Zdeně k Urbánek , spisovate l; Lída Zvoníčková, ředite l

ka ma teřské ško ly; Eda Kriseová, spisovate lka; Petr Čepek , he rec; Kamila Mouč

ková , býva lá te levizní hlasa te lka; Jan Foll , publicista; Zlata Adamovská, herečka ; 

Ondřej Trojan , stude nt FAM U; Zdeněk Likar, soustružník; Vlasta Chramostová , 

herečka ; Jan Rejžek, publicista ; Dr. Miloš Hájek, histo rik ; Jiří Lábus. he rec; O ld

ři ch Kaiser, he rec; Petr Skoumal, hude bník; Hana Marvanová , právnička; Jan 

Šimsa , eva ngeli cký fa rá ř; Vladimír Kratina, he rec; Pavel Rímský, he rec; Milan 

Šimečka, spi ova re!; Stanislav Wabi Daněk , zpěvá k ; Miroslav Kusý, fil ozof; Ka re l 

Heřmánek , herec; Eva Kantůrková , spisova te lka; Jaroslav Paluska , číšník ; Rudolf 

Hrušínský ml. , he rec; Marta Kubišová, zpěvačka; Ladislav Lála, dů lní technik; 

prof. Dr. J i ří Hájek, DrSc. , poli tik; Martin Dejda r, he rec; Petr Oslzlý, dramaturg 

Divad la na provázku ; Milena Dvorská , herečka ; Zdeněk Tumpach, soustru žník ; 

Jiřina Jirás ková , herečka. 

Uvíta li byc hom, kdyby i BBC a Vo fA v rámci svých možností a zvyklostí refe

rova ly v sobotu podobně, jak to navrhujeme RFE. 

* 
Čím pravidelněji a častěji bude v rů zných souvislostech Několi k vět při pomíná

no (včetně ad res!) , tím budeme ra ději. Hlavní náva ly podpisů z celé re publiky 

očekáváme totiž až později na zá k l a dě vysílání. Zatím nemáme bohu že l svou 

vysíla čku , takže musíme takto otra vovat své přá te l e venku . 

* 
Víme , že kom1 le tní péče o publicitu , jak ji tu žádáme, ne ní v silách jednoho 

č lověka , proto by bylo dobré, kd ybyste celou tuto pásku , tedy neje n sá m text 

p rovolání, ale i te nto komentá ř, odvysíla l te lefonem na magnetofon i da lším 

li dem, Rakuša nové ne bo někomu v RFE, Kynclov i nebo někomu clo BBC, Tigri 

dov i, Pe li kánovi atd . Kd yby měli jakékoli doplňující otázky nebo c htě l i ko me n

tá ře , nechť volají Sašu Vondru nebo Jirku Kři ža na (299473) . Já budu k te lefonic

kému dostižení v Praze 5. července mezi 12.00 a asi 15.00 ne bo 16.00. Poznám

ka s touto věcí nesouvisející: Až budete mít čas, zavolejte mého bratra Ivana a on 
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Vám do telefonu nadiktuje hezký text he rce Josefa Kemra na obranu naší rod in y. 
Možno vysílat, uvést jako „te.Kt, kte ,ý v Praze koluje, byl zaslán RP, které se nena
má halo ani potvrdit jeho příjem , natož na něj nějak reagovat". To celé byla vsuv
ka , teď pokračujeme ve výkladu své představy o informační strategi.i ve věc i 

Něko lika vět. 

* 
V úteiý 4. července večer by měl a RFE v Udá lostech a názorech zase při 

pomenout Několik vět (hl avně opakova t stá le adresy, na kte ré se posílají 
podpisy!) . Dále by byla standardní věta , že provo lání podepsa li mezi jinými -
seznam bude následovat. V rámci svých možností a zvyk lostí by mo hl y to též 
udě l at BBC a VofA. Seznam da lší (úte rní) vá rky podp i s ů: Jiří Dědeček , pís nič

kář; Vladimír Kabrna, dě lník ; Ladislav Mrkvička , herec; Jan Trefu lka , sp isovatel; 
Václav Kéi nigsmark , d ivade lní kritik; Jiří Doubek, děln ík; Petr Novák, zpěvák ; 

Michal Faflík, výtvarník; Petr Pitha rt, poli to log; Eva Hercíková, ná strojařka; 

Pave l Melo une k, fil mový publicista; Nacla Konvalin ková, herečka ; MUD r. Vla
dimír Ma1'í ák, l ékař; Ondřej Vetchý, he rec; Pe tr Kabeš , básník; Leoš Su c hařípa , 

herec; Vladimír Kolm istr, dě lník ; Tomáš Tva roch, klavírista; Pave l Šrut, básník; 
Jaros lava Kretschmerová, herečka ; Stanislav Zá rybnický , dělník ČSD ; Jan Dus, 
eva ngeli cký fa rá ř ; Ladislav Kanto r, hudebník; Jaroslav Opat, histo ri k; Vlasta 
Šobrová , p rodavačka; J i ří Za hajský, he rec; Dana Němcová, psycho ložka; Jana 
Šulcová , herečka ; Radova n Kad lec , student; Pave l Šmok, choreograf; Jozef 
Jablo nický, histo rik ; František Pavlíček , spisova te l; Viktor Ka rl ík , výtvarník ; 
Anežka Hrubá, u č ite l ka ; profesor Ing. Vojtěch Mencl , DrSc., histo rik; Jaroslav 
Veis , spisova te l; Alo is š veh líJ< , he rec; Ondřej Konrád , hudební publicista ; Ka re l 
Kra us, dramaturg; Jiří Černý, h udební publicista ; Martin Stropnický, he rec; Eva 
Svobodová, dělnice; Jiří Bu lis, hudební skladatel; Ivan Rajmont, režisér; Jan 
Hruška, mechanik; David Matásek, he rec; Miroslav Krobot, režisér; Pavel Dostál, 
che mik. 

* 
Ve středu 5. července, jak už zmíněn o, jsem k dostižení te lefonem v pražském 

bytě . Prosil bych brzy po dva nácté zavolat kvů li jinému dů lež itému textu . Kolem 
14.00 budu možná vědět , kolik máme podpisů, co je nového, nadiktuji da lší 
vá rky podpisů dopředu , přečtu případně celé seznamy, bude-li to někdo chtít 
a potřebovat. Přeci tímto te rmínem nechceme z určitých důvodů celé seznamy clo 
te lefonu číst. 
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* 
Mezipoznámka k výběru jmen, která mají být v jednotlivých vá rkách uvede

na : při výběru přihlížíme k mnoha zřetelům . První zřete l: neustále kombinujeme 

zástupce různých složek společnosti , to zna mená například : známí umělc i , 

neznámí dělníci , d iside nti různé orientace angažovaní v různých nezávislých ini

ciativách, lidé rů zných profesí, ko munisté i kato líci , lidé zakázaní i povolení atd. 

atd. , to vše schvá lně smícháno do matoucí směs ice . Druhý z řete l: p řihlížíme 

k tomu, které jméno oslovuje tu kterou vrstvu spo lečnosti . Mno ho jmen je Vám 

a vůbec venku zcela neznámých, ale tady za nimi jdo u a vztahují se k nim velké 

soc iálně-kulturní vrstvy, subku ltu1y či věkové vrstvy a mezivrstvy. Nemá smysl 

teď zde zdržovat výkladem, kdo má v kte1ých prostředích auto ritu a proč ji má; 

v tom je nám prostě třeba věřit. Budeme se snažit i dá l vybírat jména sami; 

po kud to z nějakých důvodů nepůjde , ale venku budou kompletní seznamy sig

na tářů , prosíme, aby při výběru čtených jmen byli trvale kombinováni lidé 

známí či slavní s lidmi neznámými ; chceme tím zdů razňova t všeobecnost 

a občanskost ce lé věci ; nejde o manifest hvězd, ale o stanovisko občanů této 

re publiky. 

* 
V pátek 7. čemence prosíme jako obvykle připomenout Něko l ik vět a číst další 

jména (standard ní formu lace „mezi jinými podepsa li" nebo „mezi jinými 

podepsali například " - jak patrno , chceme zásadně potlač it eventuální dohady 

o tom, kdo podepsa l dřív a kdo později ; i k tomu máme své dobré důvody). 

A tec!' tedy ta další jména (čtvrtá vá rka): Petr Zhoř, fotograf; Arnošt Goldflam, 

rež isér; Tomáš Vlasák , dělník; Jan Faltýnek , herec; Bohumil Doležal, lite rá rní kri

tik ; Fi lip Topol, hudebník ; Drahomíra Vihanová , fi lmová reži é rka ; Dáša Richte

rová , kadeřnice ; Jiří Ruml , novinář ; Iva n Šlapeta , kamerama n; Tomáš Topfer, 

he rec; Josef Hirša l, básník; Pavel Bratinka , filozof; Karel Plíhal, písničkář; Martin 

Weiss , student FF UK; František Husák, herec; Ja roslav Bacha n, kominík ; arch. 

Ivo Žídek, scénograf; RNDr. Oldři ch Fejfar, pa leonto log; Iva n Wernisch, básník; 

Michal Gáfrik , li terá rní histo rik ; Vojtěch Fiše r, dělník ; Micha l Pavlata, he rec; 

Tomáš Ru l!e r, výtva rník ; Hana Holcnerová , v domácnosti ; Jiří Ciesla r, filmový 

publicista; Karel Pecka , spisovatel; Vladimír Dlou hý, herec; Petr Jungmann, e lek

tromechanik; Josef Kova l čuk , dramaturg Ha-divadla; Rudolf Battěk , poli tik; 

MUDr. Ivan Kušiak , l ékař; RND r. Vladimír Kinko r, hydrogeolog; Jiří Bruder, 

he rec; Antonín Přidal , překladate l ; Ladislav Za lužanský, soustružník ; Vladimír 

Poštu lka , textař ; univerzitní profesor Milan Je línek, jazykovědec ; Dagmar And r

štová-Voňková , písničkářka ; Vlad imír Haučne r, dělník; Martha Elefteriadu, zpě-
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vačka; Katarína Slobodová, scenáristka ; Josef Vlček, hudební publicista ; Eva 
Jakoubková , herečka ; Jana Seifertová, důchodkyně; Dr. Josef Belda, historik ; 
Bára Štěpánová, herečka; Jitka Vodi'íanská , psychote rapeutka; Mahulena Boča
nová, herečka. 

* 
V sobotu 8. července bychom uvítali v rekapitulačních Událostech a názorech 

v RFE nějaký výběr ze všech dosavadních várek jmen, pokud už nepůjde - což 
asi nepůjde - opakovat všechna dosud čtená jména . 

* 
V úterý 11 . července opět aktuá lní počet podp isů a další (pátá) várka jmen: 

František Derfle r, herec; MUDr. Ivan Douda , psycholog; Slavomír Hlo užek, 
s l évač; Libuše Geprtová, herečka; Jaroslav Kořán , překladate l ; Pavlína Mos
kalyková , te lev izní režisérka; Jan Sokol, programátor; Karel Babuljak , hu
debník; Jan Hrušínský, herec; Milan Jungmann , lite rá rní kr itik; Stanislav 
Penc ml. , zedník ; Dana Syslová, herečka; Milan Uhde , spisovate l; Radko Hájek, 
soc io log; Petr Lutka, pís ni čkář; Petr Koháček , vedoucí knihkupectví; Simona 
Hradílková, distributorka samizdatu ; Ondřej Pavelka , herec; Ja romír Lite ra, 
politik; Karel Kříž , režisér; Jaroslav Róna, malíř ; Pave l Brož, č íšník ; Dr. Vladimír 
Tvrz, právník; Jan Hartl , he rec; Jan Jaroš , filmový publicista ; Anna Kohoutová , 
pomocná te levizní režisérka; Jan Burian, hudebník; Boris Machytka , student; 
Jáchym Topol, básník; Ja roslava Adamová, herečka ; Vojtěch Lindauer, hudební 
publicista; Miloš Re jchrt, evange lický farář; JUDr. Otto Klička , diplomat; 
Jan Urban , novinář; Jan Vlasák , herec; Rudo lf Pe lla r, překladate l ; Zdeněk 

Novák, údržbář; Přemys l Rut, dramatik; Libuše S ivěcová, p l etařka; Jiří Cerha, 
hudební skladatel; Ilona Svobodová , herečka; Jim Čert , písničkář; Slávek 
Purkrábek , dělník. 

* 
Tím prozatím končíme. 

Domluvili jsme s Poláky , že brzy po publikování Několika vě t to veřejně pod
poří parlamentní frakce Solidarity; pokusíme se sehnat podporu Maďa rů ; má-li 
někdo z přátel venku možnost zařídit veřejnou podporu různých politických sil 
z různých zemí, hlavně socialistických, prosíme ho, aby to udě l a l. 
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Ještě něco všeobecného k této věci: Vznikla tak trochu ze společenské objed
návky: Tisíce dopisú, které nám došly v souvislosti s lednovými událostmi , měly 

mimo jiné jeden společný znak: touhu občanú vyjádřit se k situaci všeobecněji , 

udělat cosi víc, než jen reagovat na konkrétní věc. 
Doufejme, že celá věc vyjde tak, jak chceme. 
Děkujeme Vám i ostatním za pomoc. 
Držte nám palce. 

ABS Praha, V-42391 MV, sv. 1, l. 151-157. 
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Příloha 2 

1989, 29. červen, Praha - Přepis vysílání Rádia Svobodná Evropa, 
pořízený monitorovací službou československého rozhlasu 

Provolání „Několik věr' 

Svobodná Evropa - česky (29. června, 18.10 - Události a názo1y) 

První minuty našeho pořadu věnujeme textu , který nese název Několik vět. Je 
to provo lání, uva le otevřené k dalšímu podep isování, které bylo 29. če 1vna ode
vzdá no ČTK a dalším agenturám a sdělovacím prostředkům. Jeho mimořádný 
význam spočívá v tom, že v něm svůj požadavek vytvoření svobodné a svépráv
né občanské spo lečnosti vyjadřují spo lečně nezávislí aktivisté s příslu šníky ofi
ciální, povolené ku ltu1y a vědy. Pos l echně te si nejprve vlastní text provo lání 
Několik vět: 

<První měs íce roku 1989 znovu a jasně ukázaly, že i když se současné českos lo

venské vedení ve lmi často za klíná slovy „ přestavba " a „demo krati zace", ve sku
tečnosti se dost zoufa le vzpírá všemu , co demokracii vytvá ří nebo co ji aspoň 
vzdá leně připomíná. Petice a iniciati vy obča nů , které samo nezorga nizova lo, 

odmítá jako „nátl akové akce"; od lišné po litické názory odsuzuje jako „antisocia
listické" a „nepřá te l ské " ; pokojná lidová sh romáždění rozhání; clo přípravy 

nových zákonů nedovoluje veřejnosti m.lu vit. 
Tytéž měsíce však zároveň ukáza ly, že občans ká veřejnost se už vymaňuje 

z le ta rgie a že stále víc lidí má odva hu veřejně projevit svou touhu po spo l ečen

ských změnách . 

Po hyb ve spo lečnosti se tak začíná stále pováž li věj i srážet s nehybností moci, 
ros te spo lečenské n a pě tí a začíná hrozit nebezpečí otevřené kri ze. 

Takovou kri zi si nikdo z nás nepřeje. 

Proto vyzýváme vedení naší země, aby pocho pilo, že nadešel čas ke skuteč
ným a důkladným systémovým změnám a že tyto změny jsou možné a mo ho u 

mít úspěch jen tehd y, bude-li jim předcházet vskutku svobodná a demokratická 
diskuse. Prvním krokem k jakýmkoli smyslu plným změnám, novou ústavou počí

naje a eko no mickou reformou konče , musí být tedy zásadní změna spo lečenské

ho klimatu v naší zemi , clo kterého se musí vrátit duch svobody, důvěry , to le ran

ce a plurality. 
Podle našeho názoru je k to mu třeba : 

1. Aby byli okamžitě propuštěni vš ichni političtí vězňové . 

2. Aby pře ta la být omezována svoboda shromažďování. 

3. Aby přesta l y být kriminali zovány a pronásledovány rů zné nezávislé iniciati
vy a zača l y být konečně chápá ny i vládou jako to, čím v očích veřejnosti už 
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dávno jsou, totiž jako přirozená součást veřejného života a legitimní výraz jeho 
rů znotvá rnosti. Zá roveň by neměly být kladeny překážky vznikání nových 
občanských hnutí včetně nezávislých odborů, svazů a spolků. 

4. Aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zbaveny všech 
forem politické manipulace a předběžné i následné, skryté cenzu1y a otevřeny 

svobodné výměně názorů a aby byly lega lizovány sdělovací prostředky působící 

nezávisle na ofi ciálních strukturách. 
5. Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech věřících obča rn'.1. 

6. Aby byly všechny chystané i uskutečňované projekty, které mají natrva lo 
změnit životní prostředí v naší zemi a předurčit tak život budoucích generací, 
neodkladně předloženy k všestrannému posouzení odborníkům i veřejnosti . 

7. Aby byla za hájena svobodná diskuse nejen o padesátých letech, ale i o praž
ském jaru , invazi pěti států Varšavské smlouvy a následné „normalizaci". Je smut
né, že zatímco v někte 1ých zemích, jejichž armády tehdy do československého 

vývoje zasáhly, se dnes už o tomto tématu začíná věcně diskutovat, u nás je to 
stále ještě velké tabu, a to jen proto , aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického 
a státního vedení, kteří jsou odpovědni za dvacetileté upadání všech oblastí spo
lečenského života u nás. 

Každý, kdo souhlasí s tímto stanoviskem, může je podpořit svým podpisem. 
Vládu vyzýváme, aby s ním nenaložila tak, jak je dosud zvyklá s nepohodlnými 
názory nakládat. Zasadila by tím osudnou ránu nadějím , jimiž jsme vedeni , totiž 
nadějím na skutečný společenský dialog jako jediné možné východisko ze slepé 
uličky, v níž se dnes Československo nalézá. 

Podpisy je možno předávat nebo zasílat dosavadním signa tářům nebo na tyto 
adresy: 

Stanislav Devátý, Revoluční 312/ 1285, 760 01 Gottwaldov 
Václav Havel, Engelsovo nábřeží 78, 120 00 Praha 2 
Jiří Křižan , Navrátilova 16, 110 00 Praha 1 
Saša Vondra , Trojanova 1, 120 00 Praha 2>1s 

A po těchto adresách následuje j eště upozornění, že každý podpisový arch 
musí být nadepsán Několik vět a musí v něm být čitelně jméno, povolání a vlast
noruční podpis. K 29. červnu podepsalo text tohoto provolání na tisíc osm set 
občanů. Jsou mezi nimi nezávislí aktivisté, lidé , kteří se stali oběťmi normalizace 
sedmdesátých let i policejně justi čního teroru posledních měsíců, ale také známé 
osobnosti z oblasti oficiálně povolené kultury . 

'' Text Několika vět byl oproti přepisu pořízeného monitorovací službou upraven, aby odpovídal 

zněn í, které bylo rozš i řováno samizdatem, např.v Info rmacích o Cha rtě 77 ( roč. 12, č. 14, s. 14 ) 
a Lidových novinách (roč. 2, č . 7--8, léto 1989, s. 2); srv. http://www. lidovky.cz/ popup/ historie

obrazem.asp1objekt=popup&datum=1989_08&stranka=2. 
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Provolání podepsali mezi jinými : [. . . )36
• 

Vedle podpisů Václava Havla, Stanislava Devátého a Čestmíra Císaře stojí tedy 
podpisy Hany Zagorové, Jiřího Suchého a Josefa Kemra. Vedle podpisů Jany Pet
rové, Augustina Navrátila a Věnka Šilhána nalézáme podpisy Ji řiho Menzela, 
Boleslava Polívky a Karla Steige,walda. 

Provolání Několik vět je zatím nejma rkantnějším důkazem , že se v občanské 

společnosti začíná ztrácet předě l mezi takzvanými disidenty a všemi ostatními . že 
je to ku prospěchu občanské společnosti , o tom není nejmenší pochyby. Režim 
má jeden závažný problém navíc. Osvědčen ý přístup „Rozděl a panuj" přestává 

fungovat. Bucle třeba nalézt přístup nový. Zatím nic nenasvědčuje, že je tento 
režim něčeho takového vůbec schopen, pakliže ponecháme stranou policejní 
a justiční represi. Pokud se ovšem alespo11 nepokusí o nalezení nových, pozitiv
ních přístupů k vlastním občanům , hrozí mu střet s celou společností. 

ABS Praba. V 42301 MV, sv. 1, I. 286-289. 

"' Následoval seznam s ignatářů totožný se seznamem doporučeným Václavem Havlem; viz Příloha 1. 
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Příloha 3 
1989, 2. červenec, Praha - Přepis komentáře redaktora Rádia Svobodná 
Evropa Karla Moud1·ého, pořízený monitorovací služ bou Českosloven
ského roz hlasu 

Pro informac i 
1.-2. července 198937 

K. Moudrý k petici 1ěkolik vět 

Svobodná Evropa - česky (1. červe nce - 18.10 - Události a názo,y) 

Text prohlášení Něko l i k vět dos lova rozzuři l stranické vedení i vládu. Občané 

se obracejí na mocné se žádostí, aby s nimi ko nečně zača l i vést smysluplný dia

log. Vrchnost odpovídá výhrůžkami a vyhledává konfrontac i, ale p rávě sna hu 

o konfrontaci se snaží sdělovací prostředky podsouva t s ignatářům výzvy, podob

ně jako se snaží nejasnými formu lacemi vzbudit dojem, že text vysílaný Svobod

no u Evro pou je vl astně ideologickou d iverzí ze Zá padu. Je zá hodno zdů razn i t -

text vzn ikl v Českos l ovensku a podepsa li jej českos l ovenš tí občané , kteří jsou 

dosta tečně sobě tační , aby své požada vky ad resova né v l á d ě dokáza li sami za 

sebe artikulovat, a dosta tečně svéprávní na to, aby je i sami podepsa li. Neuč i ni 

li jsme nic více, než že jsme text odvysílali. 
Další část seznamu s ignatářů textu: Mezi dosud neuvede nými s i gnatáři jsou 

napřík l ad [. .. P". 

Komentáře českos l ovenských sdě l ovac ích prostředků , jimž připadá už po dese

til etí nevděčný a neradostný údě l formu lova t přání tota lity, při pomínají kampa ně 

po sovětské okupac i Českos lovenska a po vzniku Charty 77. Jsou nenávistné 

a plné výhn'.1žek. Jako obvykle neušli jsme pozornosti a neušli jsme ani hrubému 

zkres lení toho, co jsme prohlásili . Stanice Hvězda tvrdila v sobotu dopoledne , 

a to cituji doslova , [že] .. americká vysí l ačka Svobodná Evropa vydáva la ve svém 

čtv rtečním vysílání výzvu nezákonn ých skupin nazvanou ěko l ik vět za názor 

větš i ny českos lovenských obča nů , a dokonce neváhala tvrdit, že nevyslyší-li 

režim toto vo lání, dojde ke střetu s celou spo l ečností" . 

Provolání Několi k vět je za tím nejma rka ntnějším dúkazem, že se v občanské 

spo l ečnost i začíná ztrácet předě l mezi takzva nými disidenty a všemi ostatnimi. že 

je to ku prospěchu občanské spo l ečnosti , o tom není nejmenší pochyby. Režim 

,- Komentář byl zřejmě poprvé vysílán v sobotu 1. če 1vence a opakován v neděl i 2. 7. 1989. 
"' Následoval seznam signa tářů určený pod le pokynů V. Havla k přečlení v sobm11 Cl. 7. 1989), 

viz Příl oha 1. 
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má o jeden závažný problém navíc - osvědčený přístup rozdě l a panuj přestává 

Fungovat. Bucle třeba nalézt přístup nový. Za tím nic ne naznačuj e, že je tento 

rež im něčeho rnkové ho vůbec schopen, pak li že ponecháme stranou po licejní 

a justi ční repres i. Po kud se ovšem a l espoň nepokusí o nalezené nových poziti v

ních přístupů k vlastním obča n ům , hrozí mu střet s celo u společ ností. 

Netvrdili jsme, že dojde ke střetu s celo u spo lečností. Je ji s tě rozdíl říc i , že něco 

hrozí, nebo pro hlás it, že k něčemu ji stě do jde. A co bylo už vys loveným úde re m 

pod pás, to byly následující věty ze zmíněného komentáře Hvězdy a č l á nku 

v Rudém právu. 
Co se myslí tímto střetem , pta la se sugestivně sta nice Hvězda a neméně suges

tivně si odpovída la: Stávky, demonstrace, sabo táže, te ro r? Dál to je všechno zkrát

ka stará písnička . Autoři prohlášení p1ý vyhrožují, prý žádají náv rat k předmni

chovským poměrům , ke kapitalismu , k vykořisťová ní č lověka č l ověkem. 

Stanice Praha zaš la v pátek j eště dá l než citova ná Hvězda. V reda kčním sta no

visku se ozva lo, že .,pro hlášení 1ěko l ik vět je možné za řadit k jedné z nejoblíbe

něj ších forem nepřímé instruktáže protisocialistické akti vity, kte rá je vlastním 

posláním Svobodné Evropy", ko nec citátu . 
Text prohlášení zasla li s ign a tá ři také českos l ovenské tiskové ka nce l ář i , a čes

koslovenské sdě lovací prostředky by tudíž mo hly. ale h lavně mě l y seznámit 

veřejnost nejen s celým textem pro hlášení, ale také se jmény s igna tářú , případně 

se věnovat klad ným, a - proč ne - i zamítavým sta nov iskům . A ne vytáhnout na 

světl o onen imaginá rní všechen poctivý pracující lid , kte rý s i přeje klid ke své 

práci a životu. 
To , co režim urč itě nejvíc děsí , je fakt , že stále více lidí , kte ří se v době no rma

li zace vzdali po liti cké, občanské i spo lečenské angažova nosti , překon a lo strach 

a přihlásilo se k občanským iniciativám. Rt'.1zná spo lečenská pro hlášení dnes 

podepisují pronás ledovaní občané spol ečně s umě l c i , dělníky, inte lektuály, kte ří 

až doposud mlče l i . Chartu 77 a ostatní občan ké iniciativy vydáva l rež im po léta 

za izolova né nepočetné skupiny nespokojenců , ba snad tak trochu podi vínů , 

které porazil o zdravé jádro strany v roce 1968, a to jaksi náhodou počínaje 

21. srpnem, kdy clo země vtrhl Brežněv se svými tanky . 

Když se dnes k výzvá m po d ia logu připojují i lidé, kteří tak č i onak vyku

pova li svou existe nc i pas ivito u a m lčením , reaguje to talita jedin ým způsobem , 

kte rý do ko nale o vládá - zastrašováním , vy hrožová ním a represí. S tačí jen 

připomenout, že František Stárek, redakto r Vokna a Voknovin , dosta l te nto 

týde n dva a pů l ro ku nepodmíněně za vydávání časo pisů. Je třeba dodat, 

že v ku lturním svě tě je něco takového nemyslite lné? Jak nepřipomeno ut , že Jiři 

ně Šilhanové shoře l y nedáv no v po li cejních kamnech ne jen Bible , a le také 

Mách ů v Máj? Hněv režimu se tec!' o brací ne jen proti č l enům obča nských ini

ciati v, ale také pro ti umělcům , kte ré veřejnos t zná z rozhlasu , te levize a g ra

mofonových desek. 

237 



Svobodně! 

Obligá tně sugestivním způsobem se sdě lovací prostředky ptají, co ti lidé vlast
ně chtějí , doslova: návrat ke kapitalismu , konfrontaci? Odpověď je dost prostá -

slušní lidé chtějí žít ve slušném stá tě, toť vše. Ale na to by mohli českos lovenští 

novináři přijít také, kdyby mohli a kdyby chtě li. S jejich pověstí i důvě 1yhodnos

tí je to ve veřejnosti více než špatné. 
Poněkud nevyna lézavě se nedávno pokusili zdiskreditova t některé členy 

občanských iniciativ poukazem na jejich tuzexová konta. Stanice Praha vyslovil a 

obavy, že k s igna tá řům se připojí i ti , co se bojí, aby jim neuje l autobus, a ti, co 

jim u čarova la dolarová konta d isidentů nebo po lské Solidarity. Aneb další zpl'.1-

sob, jak se snažit očernit s igna tá ře prohlášení ěkolik vět. 

Co když však veřejnosti , a to kolektivně , učaruje demokracie? Dialog k ní pa tří 

totiž jako samozřejmost. Demokratické tiskové střecli sko39 se k čl ánku v Rudém 

právu vyslovilo takto: 
Reda ktoři si zřejmě neuvědomují, že jména Dienstbier, Hradílek, Malý, Vaculík, 

Čarnogurský nebo Šabata informovanou část společnosti nijak neodstrašují, spíše 

naopak. Záměrně vyňa li jména jako Čestmír Císař a další členy socia listické 

Obrody, kteří bezpochyby o zrušení socialismu neusilují. Záměrně také neuveřej 

nili jména známých techniků , léka řů a vědců . Se zřejmým úmyslem a vcelku prů

hledně snižují počet podepsaných na pouhých několik desítek, a také pod pejo

rativní název „chartisté" vtěsnávají všechny nezávislé iniciativy , přestože pod 

Několik vět se podpisují nejen v iniciativách pražských, ale i mimopražských. 

Vládnoucí kruhy jsou úspěchem petice zmateny a [jsou] otřeseny zejména fak

tem, že mezi podpisy se vyskytla jména velmi populárních umělců, na příkl ad 

Hany Zagorové, Jiřího Bartošky, Michala Kocába, Josefa Kemra, Bolka Polívky, 

to je umělců , jejichž tvá ře se často objevují na televizních obrazovkách, a dá se 

říc i , že zachraňují celkovou umě leckou spoušť a suchopár televize. Takže lidé je 

budou postrádat, kdyby jim mocenské orgány chtěly eventuá lně klást překážky 

v další umělecké činnosti . Tito umě l c i také patří mezi ty, kteří si takzvaně nemo

hou stěžovat na nedostatek populari ty a fina nčního ohodnocení, a přesto se pod 

petici Několik vět podepsali . Autoři článku používa jí už i ta kříkajíc těžkých kalib

rů , na příklad citáty z publikací profesora Václava Černého, kte1ý je tři roky mrtev 

a jehož jediné dílo nemohl ofic i álně ani jediný čtenář číst , takže nikdo nemůže 

být jeho dílem v žádném případě ovlivněn. 

ABS Praba . V-42301 M V, sv. 1, l . 290-294. 

" Nepodařilo se zjistit, oč přesně šlo. Je však známo, že v té době Demokratická iniciativa uvažova

la o zřízení vlastního informačního a tiskového střediska. Ze záznamu není zřejmé, kde končil citát 

a kde pokračova l komentá ř Karla Moudrého. 
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Příloha 4 
1989, začátek července'0, Praha - Dopis Václava Havla redaktorovi RSE 
v Mnichově Milanu Schulzovi 

Milý Milane , 
děkuji Ti za dopis stran Frankenu 4

' . Velmi se raduji z toho, že jste to pojali 
jako sou část našeho permanentního sympozia. Mám bohužel to lik práce a tolik 
funkcí (a žádné tajemníky), že vše, co se dá, přehrávám na jiné . Tvůj dopis 
pošlu Libuši Šilhánové, která je číms i jako tajemnicí sympozia, a prosím Tě , 
abys další korespondenci o Frankem, i našem sympoziu vedl s ní, bude to dale
ko pružnější , než kdyby to mělo chodit přese mne. V listopadu bychom rádi to 
sympozium zopakovali a ukonč ili , ale za tím se neví, jaká bude situace; možná 
to bude normá lně povoleno , ale možná budeme taky všichni na mnoho let 
v base; závisí to na ce lkové situaci, kte rá je v pohybu . 

V souladu s tímto pohybem měním některé své zvyky. Jednu z takových 
změn představuje i fakt, že Ti takhle píšu normální poštou a nehledám žádné 
zdlouhavé okli ky. Myslím, že i Li buše bude dávat přednost přímému styku poš
tovnímu a te lefonickému před složitými, zdlouhavými a leckdy i nespole hlivý
mi způsoby jiného styku. 

Jakousi velmi složitou, a do konce je n ústní cestou ke mně došla zpráva , že 
vaše stanice se zajímá o můj názor na své vysíl ání. Seriózní rozbor provést 
nemůžu z mnoha důvodů (malá znalost všech pořadů , nedostatek času atd . 
atd .) . Proto jen pár od boku a přímo do stroje vystřelených poznámek. Jsou sice 
vystře leny „od boku", ale to neznamená, že jsou to jen mé docela privá tní 
improvizace: setkal jsem se s tím , že shodně nebo para lelně (a to i v deta il ech!) 
se na věc dívá dost lidí kolem mne. 

Především: Od té doby, co nejste rušeni , jste nejs l edovaněj ším sdě lovacím 
prostředkem v české a slovenské řeči . Možná jste sl edovaněj š í , než sami 
víte. Na vlastní uši jsem slyšel (z magnetofonového záznamu), že vládní mluv
čí [Miroslav] Pavel řekl na jednom stude ntském meetingu , že mají zjištěno , 
že RFE dnes sleduje víc lidí než Rudé p rávo. To všechno pochopite lně 
zavazuje a vyzývá k důk ladnému zamyšlení o koncepci a struktuře všech 
programů. 

"" Dopis byl z Prahy odeslán 3. 7. 1989. 
'' Fra nkenem bylo míněno exilové setkání spojené s tematickou konferencí, které pořáda lo každo

ročně exilové laické katolické sdružení Opus bonum , jehož nejvýraznější postavou byl opat Ana
stáz Opasek. Permanentní sympozium byl projekt navazující na sympozium Českos lovensko '88, 
jehož konání v Praze v listopadu 1988 bylo zmařeno zásahem Státní bezpečnosti . 

239 



Svobodně! 

A teď tedy několik mých osobních poznámek: 

1. Nemám žádné vý hrad y k žádné mu programu mimo Ud álos tí 

a názorů . Všechno se mi zdá být moc dobré , od Rozhlasové univerzity až 

po programy hudební. Všechny mé připomínky se tedy omezí na Události 

a názo1y. 
2. Je důležité , že se pomocí neúnavné paní [Libuše] Č[eřovské] prolomi la 

jakás i bari é ra vzájemného ostychu , pokud jde o promlouvání zdejších občanů 

ve vašich programech. Zdá se mi vša k, že je třeba udělat další krok. Dosavad

ní způsob jakýchsi blíže nespecifikovaných spontánních (a bůhvíjak k vá m 

dorazivších) vyjádření zdejších lidí by bylo třeba nahradit přímými inte rvjů 42 . 

Tak , jak to už dávno dě lá BBC. Prostě ten , kdo ten který clen red iguje a uvádí 

Udá losti a názory , resp. Pano ramu či jiné programy, by měl zcela otevřeně za

vo lat to rnu č i o no mu čl ověku zde , jehož názo r na tu č i onu věc pro svůj 

program potřebuje , a položit mu svou o tázku č i své otázky. Vím , že dosavad

ní „ zamlčeně anonymní" metoda volání paní Č[eřovské] je vyvo lána jakýmisi 

vašimi inte rními zvyklostmi a předpisy. Ty by se a le měl y změnit. Nesmíte se 

pořád tvářit jako „štvavá vysí l ačka ", s níž je riskantní ko munikovat. Chovejte se 

jako každý jiný normální sdě l ovací prostředek a volejte , ko mu chcete, od disi

clentt'.1 přes kardinála [Františka Tomáška) a Dubčeka až po oficiální umělce či 

vládní úředníky. Co vá m kdo z nich řekne - a zela vám vůbec něco řekne - je 

už j ho věc. 
3. kutečnost , že máte stále víc textů z domova a že se nevejdou clo Událos

tí a názorů , vás vedla k založení pořadu Hlasy a o hlasy . Není to myslím šťast

né řešení. Tady si lidi navyk li pos lo uchat Události a názory; Hlasy a o hlasy 

(mimo Petra Uhla) témě ř nikdo neposlo uchá, domácí texty se tím podivně roz

dě l ují na důležité , které se č tou v Udá lostech , a jakési okrajové, které se čtou 

v Hlasech a ohlasech a jejichž zařazení clo toho to zvláštního programu je 

v očích resp. uších pos l uchačů už jaksi předem diskvalifikuje. Udá losti a názo

ry přitom z vaš ich inte rních důvodů , které cháp u, musí být na plněny h l avně 

vaši mi komentáři , č tení domácích textů v nich není zřejmě zv l ášť vítáno , pro to

že je na úko r komentářů. 

4. Stra šně důlež itá je každodenní četba ze zá padního tisku . Mohla by být 

delší , než je, a mě l a by být taky na exponovaněj ším místě. Navíc se dost často 

dost pováž li vě překrývá s vaš imi vlastními komentáři k dennímu dění ve svě tě 

v zah raniční části Událostí a názorů , kde nejednou vlastními slovy říkáte totéž, 

co píše ten clen světový tisk. 

'' Ponechán osobní úzus Václava Havla při transkripci slova .,interview'· . 
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5. Podle mého názoru (a jak řečeno , nejen mé ho) by se všechn y tyto prob

lémy skvě le vyřeš il y, kd yby byly Udá losti a názory rozšíleny na dvě hodiny, 
hodinu domácí a hodinu zahraniční. Zájemci o domácí dění by nemuseli slo

ži tě vychytáva t různé programy a věděli by, že všechno podstatné mají zkon

centrová no v jedné hodině , to též by p latilo pro zá jemce o dě ní světové . Zruši

ly by se Hlasy a o hlasy a Přehled zahraničního tisku . Domácí část Událostí 

a názorů by mohla vti pně kombinovat vaše komentáře a zprávy s domácími 

texty (o ty je nej větší zájem!!); za hra ni ční hod ina Udá lostí a názorů by opět 

mohla vtipně kombinovat čtení ze světového tisku č i je ho citace ( v ještě větší 

núře než dosud!) s vaš imi vlastními komentá ři k světovému dě ní. A bylo by na 

všechno víc času a bylo by to pře hledné a pro ka ždého blba srozumite lné -

každý by totiž pochopil , kdy uslyší vše podstatné z domova a kdy ze světa ; 

nemusel by všelijak hledat v různých denních hod inách různé program y (kdo 

má na to taky čas ! ). 

6. K ladění vašich komentá řů a programů: Všechno je v pořádku a v poho

dě , lid i rádi poslo uchají Tebe, [Líd u] Rakuša novou, [Ka rla] Moudrého; po kud 

bych mě l něco ce lkově vytknout, pak by to byly snad jen dvě věc i : 

a) Občas mi trochu vadí ne příliš rafinovaný způsob u ště pačného žertování na 

ad resu zdejšího režimu a jeho tisku , způsob až le hce dikobrazí43
. V té to věc i 

bych doporučova l více sebekontroly. 
b) Občas - h la vně zřejmě od lidí poúnorového exilu - zaznívají tóny levné

ho černobílé ho an tiko munismu (asi v tom smyslu , že komunisti jsou z l očinc i , 

komunismus je omyl dějin , nedá se změnit po dobrém v nic jiné ho , je třeba ho 

znič i t , kdo usiluje o d ia log, je naivní b lbec). Máte svobodu vysíl at si, co chce

te , mně nepříslu ší vás kritizova t, natož vás cenzu rova t, natož vá m radit. Tázá n 

vša k po pravdě odpovídám: tyh le tóny, o nichž jsem se zmínil , zdejší lidi dost 

se rou. Protože je ne povzbuzují, ale spíš odrazují od jakého ko li občanského 

ús ilí. Jak má totiž normální č lověk s takovou informací, že se s kom unismem 

nedá nic děl at , na ložit? Má jen dvě možnosti : za po meno ut na ni , anebo ji vzít 

vážně , to tiž jako důvod k to mu , aby se na všechno vykašlal a čeka l , až nás USA 

a Svobodná Evropa od komun ismu osvobodí. 
Toť vše. Doufám, že zpráva , že vás za jímá můj názor, byla pravdivá . Ne-li , je 

te nto můj dopis b lamáží a za hod' ho. 
A j eš tě něco: děkujeme za vše! Prý jsme vám i řízeni ; mně se a le občas zdá , 

že řídíme my vás, a stydún se za to. Ale svou vys íl ačku tu za tím nemáme. 

11 
Myšlena obdoba způsobu , jak se vyjadřoval na adresu proti vníků režimu oficiální satirický 
časopis Dikobraz. 
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Ahoj
Vašek Havel 

Svobodně! 

Jestli Ti to není proti mysli , pošli, prosím, kopii tohoto dopisu Vilému [Prečano
vi] - o n totiž, z clúvoclú víc než dobrých, sbírá všechny mé nejcl ú l ež itější dopisy 
ven (já si kopie pochopitelně nenechávám).44 

Podle kopie uložené v osobním archivu V Prečana . 

"' Douška k dopisu psanému na stroji připsána v lastnoručně autorem dopisu. Schu l zův dopis, 
na který Havel odpovídal, se nezachova l. 
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Příloha 5 
1989, 25. červenec, Praha -Přepis z áz namu roz hovoru Petra Pospícha
la s Václavem Havlem a Alexandrem Vondrou, vysílaného 24. 7. 1989 
Rádiem Svobodná Evropa. Záznam i přepis pořídila monitorovací služ ba 
československého roz hlasu. 

Vysílání Svobodné Evropy 
čs. rozhlas 
Pro informaci! 

Rozhovor P. Pospícha la s V. Havlem a S. Vondrou 
Svobodná Evropa - česky (24. července - 21.10 - Udá losti a názory) 

K dalšímu objasnění skutečnýcb okolností kolem Několika vět teď rozbovoi; 
který pf-i.pravil Petr Pospícbal. Hovofí v něm s Václavem Havlem a s mluvčím 
Charty 77 Sašou Vondrou . 

Pospíchal: Spo lečně se Sašou Vondrou jsme přije li v sobotu45 na Hrádeček 

doprovodit s Václavem Havlem Po láky, kte ří jsou v Československu na několika

denní návštěvě, 46 a protože to byl shodou okolností týž den, kdy jsme cestova li , 
tak se v Rudém právu na 3. stra ně objevil čl á nek s názvem „Scénář a režie Něko

lika vět" . 47 Protože jste tady oba dva , vaše adresy byly uvedeny jako ko ntaktní 
adresy pro provolání Několik vět , tak se chci zeptat, jestli jste ten č l á nek v Rudém 
právu četli a co na něj říkáte. 

Havel: Tak já bych především ch tě l říct , že my jsme žádný dopis zah ra ničním 

vysílačkám neposílali , my jsme si napsa li určité poznámky, kde byl seznam 
našich přání, jakým způsobem mají vysílat info rmace o Několika větách a výbě
ry podp isů a podobně . A tyto pozná mky jsme odtelefonova li přáte lům ve nku.4" 

A to samozřejmě nebylo nic tajného , nic, s čím bychom se nějak skrývali , proto 

15 Tj. 22. července 1989. 
'" Ve cinech 21. a 22. 7. 1989 se v Praze konalo setkání Polsko-českos l ovenské solidarity, jehož se 

zúčastni lo pět a ktivistů polské Solidari ty: Adam Michnik, Zbigniew Janas, Jan Litynski (zvolení clo 
Sejmu v červnových volbách), Zbigniew Bujak a Miroslav Jasinski. Polští hosté se v Praze setkali 
také s kardinálem Františkem Tomáškem. 
http://www.vons.cz/ data/ pclf MA/VIA_PrahaN IA_Praha_ 004 5_24_07 _1989. pclf. 

,- Rozsáhlý ráclobyoclhalující č lánek podepsaný Marií Boudovou a Jaroslavem Kojzarem byl oti štěn 

v Rudém právu 22.7. 1989. Součástí člá nku bylo i faksim ile jedné strany Havlových ru čně psaných 
námětů (Příloha 1). K č lánku patřil a legenda, podle níž Havlovy poznámky údajně poslal z Mni
chova ·éfreclaktorovi RP anonymní " přítel " . S1v. pozn. 30. 

" Šlo o text, kte,ý se zveřejňuje jako Příloha 1. 
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jsme to také normá l n ě telefonovali z naš ich odposlo ucháva ných te l efo n ů s tím, 

že když stát se o tom dozví, tak se nic neděje. A nicméně kopie těc h našich 

poznámek, kte ré jsme oclte lefonovali, se dostala shodo u náhod clo ru kou jedno

mu nepovo lanému č l ověku , kte rý to zřejmě poskytl státní moci, kte rá potom 

předstíra l a , že to dosta la odněkud z Mnichova. Toho č lověka nemá cenu jmeno

va t, nerad bych někoho takhle veřejně označ i l za udavače, není to č l ověk , kte rý 

by byl jakkoli nebezpečný v prostředí nezávislých iniciativ. Prostě se to sta lo a je 

to vydáváno za do pis, i když cle fa cto to by ly jen poznámky čtené clo te lefonu . 

A za ry pozná mky se nikterak nestydíme , protože samozřejmě každá info rmace 

vyžaduje vyslovit aspoťí jakési přá ní , jakým způsobem , kdy a jak má být vysílá

na, aby to nebylo něj a k zkaženo, aby to nebylo n ěja k špatně a aby to vyzně l o 

tak, jak to vyznít má. Když jsem ten č l á nek v Rudém právu četl , tak jsem se, 

musim při zna t , docela za radova l, protože dvacet le t o sobě čtu v témž Rudém 

právu, že jsem manipu lová n jakýmisi za hra ni čn ími centrálami včetně Svobodné 

Evropy, a najednou v Rudém právu vidím č l á nek , kte rý celý vyznívá v tom smys

lu. že já, nejsem tam sice jmenován, ale že my, mezi nimiž jsem jaksi potažmo 

za hrnut i já, že my jakoby manipulujeme těmi vys ílačkami . A to je dementi toho, 

co mně dvacet let píšou. A nevidím na to m vůbec nic špatné ho, když těm vysí

l ačkám vyslovíme naše přá ní. Ty vysílačky nám samozřejmě nepodléhají, ony 

mají svo u správu , jsou svobodné a moho u si dě l a t , co chtějí , ale když vyslovíme 

jakási přá ní a řekneme jim, kdy co mají vysílat a v jakém rozsa hu a jakou tomu 

mají dát publicitu , tak na tom nevidím nic špatného a ony bud' poslechno u, nebo 

neposlechnou. 
Vondra: Já bych chtě l dodat ještě jednu věc. V l astně v Českos l ove nsku stále 

j eště neexistují v pravém slova smyslu svobodné sdě l ovací prostředky - ani roz

hlas, ani te levize, ani tisk tu možnost no rmální noviná řské svobody j eště zdale

ka nemají. Za téhle situace ro le zá padních vysílaček je trošku ko mplikovaná. My 

si musíme uvědomit, že li d é-novináři , komentá toři , kte ří v nich pracují, jsou třeba 

dvacet, někdy i čtyřice t le t v c i z in ě , mimo území naší republiky . A pochop i telně 

nejsou zcela dobře o rientová ni , nejlépe o rientová ni ve spo l ečenském dění u nás 

tady a tec!'. Je to napřík lad markantní v to m, že nejsou nejlé pe o rientová ni zejmé

na třeba oh l edně mladší generace, v umění, v ku lturních kru zích . A pochopite l

ně za té to situace nějaká fo rma spolupráce ru musí být a jednou z fore m této spo

lupráce je ten scén á ř, v uvozovkách , respektive jakési naše poznámky určen é 

našim přátel ům venku. A já bych se nad tím ne pozastavova l jako nad nějakou 

zvláštností. 
Havel: Jinak spolupracovat s těmi rozhlasovými stanicemi je spíš přirozené 

a samozřejmé, protože jsou to přece no rmální rozhlasové stanice a my jsme no r

mální lidé a máme právo v těch stanicích hovořit a o ny mají právo se zajímat o to , 

co si myslíme my. Ale vrátil bych se ještě k článku v Rudém právu. Č l á nek toti ž 

uvádí o petici Několik vět , že jejími iniciátory a organizá to ry jsou disidenti 
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povšechně a Cha rta 77, aniž by byla něja ká jména uvedena. Před evším bych c htě l 

říc i , že tu pe tici podepisuje každý sám za sebe. Je to jakési ce loobča nské provo
lání, kte ré lidé podepisuj í, každý pod pis má stejnou vá hu , nikdo to nepodepisu
je za žádnou o rga ni zaci, ať už závislou nebo nezávislo u, když to podepíše okres
ní tajenmík trany lidové, nepodepisuje to za lidovo u stranu , a le podepisuje to 
sá m za sebe , a když to podepíšu já, nepodepisuji to za Chartu nebo za něja kou 

jinou nezávislou inicia tivu, ale také sám za sebe . Je to obča nské provolání, kte ré 
podepisují lidé nejrúznější , kte ré nezorga ni zovala ani Charta , ani jiná nezávislá 
iniciativa , i když ty nezávislé iniciativy podporují provolání, protože je i v soul a
du s jejich vlastními ideá ly. Pakli že mezi těmi iniciáto ry jsme hodou o ko lností 
Saša a já , dva chartisté , lze to brát jako náhodu , i když z jiného , hlubšího hledis
ka to tak úplně náhoda zase není. 

Ještě k vzniku té pe tice bych rád řek l jednu věc. Ona vznikla tak trochu na 
jakousi spo l ečenskou objednávku . Kd yž jsem se vráti l z vězení, tak jsem mlu vil 
se stovkami a stovkami nejrú zněj š ích lidí, zda leka ne tedy jenom s d isidenty, 
do ko nce méně s disidenty než s umě l c i a nejrů znějšími občany , a cítil jsem, že 
ve vzduchu je potřeba jaké hos i poziti vního programového provo lání. Mě li j me 
k dispoz ici moc a moc dopisů , něko li k tisíc dopisů li dí, co se mě zastáva li , kd yž 
jsem byl ve vězení. Z těch všech ! op isů vyp lýva lo, že ti lidé touží po čems i víc 
než jen re fl exivní sebeobraně pro ti něj a kému ko nkré tnímu bezpráví, že by c htě
li něj a k pozitivně fo rmu lova t své požadavky . To bylo ve vzduchu , a kdybych 
náhodou mezi těmi iniciátory nebyl, byli by to nepochybně jiní a asi by něco 
podo bného tak jako tak vzniklo , protože to bylo ta k říkajíc ve vzduchu . 

Vondra: Já jsem v této souvislosti nesmírně rád , že Rudé právo otiskl o jednu 
větu z těch našich pozná me k, toti ž že to provolání Něko lik vět nemá být něj a

ko u manifestací vět , a le vyjádřen ím občans kého postoje naší spo l ečnosti , vyjá
d řením postoje řady obča nů. A po kud mám možnost se seznamova t s těmi počty 

podp isč1 , je tam nesmírně zajímavá ta skutečnos t , že v l astně drti vou vě tš inu , tak 
osmdesá t procent, tvoří normáln í dě lníc i , mJadí studenti a další, vesměs neznámí 
lidé. A to je vlastně i jeden z důvodů , proč tady něj a ké ty předběžné poznámky 
existova ly a nadále ex istují, pro tože - jak je obecně známo - sd ěl ovací prostřed

ky především za jímají lidi známí, to jsou ty trháky. Ale já bych jménům těch 

úplně neznámých soustru žn_í_ků , studentů , h orn íků při kJá da l naprosto stejnou 
vá hu jako těm jménům , která známe z te levizní obrazovky, z kina, z knížek 
a podobně. 

Havel: Já bych na to navázal. Dostává m denně kole m padesáti dopisů , z nichž 
některé obsa hují podpisové a rchy, některé jsou naprosto individuální hlasy. 
A jsou to často ve lmi d louhé do pisy, z ni chž mám takový poznatek: Pro lidi , co 
to píšou, ty hle osamě lé hlasy [mi] připada ly stra šně zajímavé a dú ležité . Kd yž se 
osamě l á doji čka z něj a kého zapomenutého JZD vzepne a napíše mi , vy vět l í mi 
kostrbatým písmem, proč to podepisuje, považuji to svým způsobem za dů lež i-
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těj ší , než když to podepíše něja ká hvězda , která se pohybuje v inte lektuálních 
kru zích a tu situaci zná. Pro ně , to z těch dopisů jasně ze všech vysvítá, pro ty 

[,,neznámé"] lidi je to strašně důlež i tý existenciální krok. Oni poprvé vystupují 

jakoby na terén vlastního občanství. To byli lidé, kteří žili jako manipulované 

obyvatelstvo, které dě l á, co se od něj žádá, a žije, jak se dá, a najednou se tím 
podpisem tito lidé, každý sám za sebe, vzepja li k jakémusi občanskému projevu. 

Najednou cítí jakousi zvláštní odpovědnost , najednou se cítí být občanem, kte,ý 

se podílí na dění v této zemi , kte,ý svým mikroskopickým dílem přispívá k něj a 

ké lepší budoucnosti této země. Každý ten podpis má ohromnou váhu , a mně je 

strašně líto, že nemohu na každý individuálně odpovídat. 
Pospíchal: Těch dopisů chodí celá řada nejen vám, vy jste uvedeni jako kon

taktní ad resy, mimo jiné také mně. A zkušenost, jakou máš ty, mám také. Mne 

by zajímalo v této souvislosti: podpisů pod provoláním Několik vět je už více než 

deset tisíc. Uplynul už téměř měsíc od chvíle, kdy provolání vyšlo, takže už se 

dá uděla t první rezultát, jak vlastně společnost vnímá provolání Několik vět a jak 

se vám oběma jeví reakce společnosti , jak se vám jeví perspekti va jednak toho 

provolání samotného a jednak souvislostí, které s provoláním souvisí. 
Havel: Já sám jsem odpůrce takových kampaní a kampaňovitostí a zpočátku 

jsem chápa l tuto petici jako klidnou permanentní věc, která potrvá dlouhé měsí

ce, a je úplně jedno , kdo ji podepíše dřív a kdo později. A dokonce i v těch 

poznámkách pro za hraniční vysílačky, které Rudé právo poctilo tím , že je otisklo, 

nebo aspoň část z nich, i tam je napsáno, že to chápeme jako permanentní věc, 

a kolik bude podpisů , to závisí na nesmírném množství různých okolností. Ale já 

my lím, že je úplně jedno, jestli to zl'.,stane na těch deseti tisících, což evidentně 

nezůstane, nebo jestli jich bude milion, že to je úplně jedno. Společnost má 

jakýmsi způsobem šanci se rozhodnout, říct , co chce, zela chce status quo se 

všemi těmi děsnými perspektiva mi, které pokračování stan, quo v sobě nese, 

nebo zela chce nějakým způsobem se zasadit o to, aby se poměry nějakým způ

sobem zlepšily. A jak se rozhodne, to už je věc společnosti. Nezávislé iniciativy 

nejsou od toho, aby společnost manipulovaly, dirigovaly a říka ly jí, co má děl a t. 

Maximálně jí můžeme dát jakousi příležitost , a jak ona se rozhodne žít, tak bude 

žít. Mně se zdá , že je v podstatě jedno, kolik podpisů bude, i když zatím se zdá, 

že budou stále přibývat. 

Vondra: V tomto smyslu se Několik vět může stát i jakýmsi plebiscitem o tom, 

co si lidé o současné situaci myslí. A chtě l bych dodat j eště jednu věc: To provo

lání je formulováno velice mírně. V podsta tě dokumenty Cha,ty 77 už dvanáct let 

hovoří o tomtéž, často v daleko ostřejší podobě. Provolání Několik vět je 

naprostým demokratickým minimem, nebo především předpokladem jakéhokoli 

příštího smysluplného dialogu, kte1ý by ve společnosti měl nastoupit. Je zjevně 

formulováno tak, aby bylo přija telné v podstatě pro všechny. Pozoruhodné je 

třeba to, že Rudé právo právě v tom posledním sobotnú11 čl ánku , když píše, že 
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to podepisují d isidenti i komunisté i - a teď se tam vyjmenovává celá řada těch 
názorových skupin - , u těch komunistů da lo clo závorky redakční poznámku , že 
to jsou býva lí č lenové strany. To vůbec není pravda, to podepisují i současní čl e

nové strany, jak z kulturních sfér života, z divadel, z filmu , spisovate lé , ale 
i komunisté z továren. Nedávno přiše l doko nce dopis jedno ho předsedy závod
ní organizace KSČ, kte1ý vyjadřuje souhlas s provoláním Několik vět. Č ili tady je 
prostě vidět , že Několik vět neni nějaký politický program nebo vyhra něné názo
rové sta novisko jedné politické skupiny, ale opravdu to nejzákladnější demokra
tické minimum, které je předpokladem jakéhokoli smysluplného dialogu , jenž je 
jediným východiskem z naší dnešní situace. 

Pospíchal. Já děkuji za rozhovor. 
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