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Slovo úvodem

PETR FIALA

Mánesovská setkávání jsou dnes již tradicí, která souvisí s oslavami 

17. listopadu. Vlastně vznikla proto, že jsem před pěti lety začal pře-

mýšlet nad tím, jak chci prožít tento den. Není to pro mě jen státní 

svátek, ale z mnoha důvodů je to výročí, které si připomínám nejraději 

a nejosobněji. Listopad 1989 pro mě (a pro celou naši zemi) znamenal 

zásadní zlom, konec totality, cestu ke svobodě a demokracii. Šedivý, 

dusivý a beznadějný čas normalizace se náhle probarvil, otevřel se 

svět i možnosti, moje sny se stávaly skutečností… a já za tuto příle-

žitost a šanci nikdy nepřestanu být vděčný. 

Když jsme slavili čtvrtstoletí svobody, uvědomil jsem si, že si je chci 

připomínat především s těmi, kteří se o svobodu zasloužili. Listopad 

si postupně přivlastňoval kdekdo, z položení květin na Národní třídě 

se místo uctivé připomínky stával politicko-mediální střet, totalita se 

začala zlehčovat a barvit narůžovo a utiskovatelé a jejich přisluho-

vači dostávali státní vyznamenání. Lidé, kteří riskovali a žili v souladu 

s hodnotami, jimž věřili, byli jaksi pozapomenuti. Jenže s jejich od-

sunováním se vytrácí i paměť, smysl sametové revoluce a její étos. 
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Chtěl jsem se tomu i symbolicky postavit. O to více, že jako předseda 

Občanské demokratické strany, která je přímou pokračovatelkou 

Občanského fóra, cítím, že máme zvláštní odpovědnost se o odkaz 

Listopadu starat. Řekl jsem si proto, že alespoň některé z disidentů, 

účastníků protikomunistických aktivit a aktérů listopadových událostí, 

pozvu 17. listopadu na oběd. Jako poděkování, jako symbolické gesto 

a taky pro svoji radost. 

Požádal jsem Marka Bendu o pomoc s výběrem hostů a jejich 

oslovením, Jana Havelková navrhla restauraci Art v budově Spolku 

výtvarných umělců Mánes a ujala se organizace. Cítili jsme se tu 

dobře, řekli jsme si, že bychom to mohli zopakovat. Vznikla tradice, 

kterou můžeme nazvat Mánesovská setkávání. Letos se scházíme 

už popáté. 

Při příležitosti 30. výročí listopadu 1989 mně František Mikš (po-

znali jsme se právě díky našim samizdatovým aktivitám, od té doby 

jsme přátelé a připravili jsme spolu mnoho úspěšných projektů a taky 

knih) navrhl, abychom účastníky Mánesovských setkávání požádali  

o jejich vzpomínku. A taky o vyjádření, co pro ně 17. listopad znamenal 

a jak dnes hodnotí tehdejší události. Abychom nezapomněli, abychom 

zaznamenali, abychom mohli dalším generacím připomínat, o co šlo, 

co jsme získali a co zase můžeme ztratit. Abychom si znovu uvědomili 

velký dar svobody, jeho nesamozřejmost, křehkost i potřebu vytrvalé 

péče o svobodu a demokracii. Abychom oprávněně slavili a radovali 

se ze svobody, ale abychom také mysleli na to, jak ji zachovat i pro 

naše děti. Tak vznikla tato knížka, která je poděkováním, připomínkou 

i oslavou 17. listopadu 1989. 
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Listopad 1989 

a tíha svobody

FRANTIŠEK MIKŠ

Před dvěma lety jsme s Petrem Fialou a dvěma dalšími kolegy-edi-

tory z revue Kontexty (Stanislavem Balíkem a Jiřím Hanušem) vydali 

publikaci Manifest čtyř. Moderní pravicová politika pro 21. století – 

program pro přátele svobody. Nikoli náhodou jsme její úvodní 

kapitolu věnovali právě listopadu 1989 a nazvali ji „Od nesvobody 

ke svobodě a zpět?“ s otazníkem na konci. Klademe si v ní otázku, 

zda dnes o svobodu, kterou jsme roku 1989 až závratně snadno 

získali (a s ní i možnost prožít kvalitní a plnohodnotný život), opět 

nepřicházíme. Byť jinak a plíživě, krok za krokem, aniž si to mnozí  

z nás vůbec uvědomují. Ať již omezováním možnosti svobodně 

říkat, co si myslíme a co cítíme, či stále drakoničtějším oklešťová-

ním svobody volně nakládat se svými životy, vydělanými penězi 

a majetkem. Jak se snažíme ukázat, svoboda není něčím jednou 

a provždy daným, je třeba o ni neustále usilovat, bránit ji před 

rozpínavým státem. Je to proces, nikoli setrvalý stav. Ačkoli tato 
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slova mohou znít někomu jako obehrané klišé, měli bychom je mít 

stále na paměti. Zvláště dnes!

Každé výročí listopadu 1989 představuje výzvu – a letošní kulaté 

zvlášť. Jistě vyvolá mnoho názorů, reakcí, diskusí a případně rozepří 

nejen o povaze sametové revoluce, ale také o celém polistopadovém 

vývoji, jenž je dnes některými lidmi hlasitě zpochybňován. Pokud jde 

o úroveň současné politické reprezentace, prožíváme (eufemisticky 

řečeno) hodně špatné období. Jsme svědky veřejné rehabilitace býva-

lého režimu z nejvyšších pater politiky, a to jak premiérem Andrejem 

Babišem, bývalým komunistou a agentem StB, tak jeho mocenským 

souputníkem, nevypočitatelným prezidentem Zemanem. To vše je 

doprovázeno skrytým návratem komunistů k moci, nepochopitel-

nou sebedestrukcí sociální demokracie a postupnou oligarchizací 

(privatizací) země firmami premiéra, jež nestoudně drancují české 

i evropské dotační zdroje. Před třiceti lety, kdy jsme prožívali euforii 

znovunabyté svobody, si asi málokdo z nás dokázal něco podobného 

představit. Dostalo se nám sice varování, že po pádu komunismu 

může ve východo- a středoevropských zemích dojít k oligarchizaci 

(tvrdil to například náš britský přítel Roger Scruton), ale příliš sebe-

vědomě jsme předpokládali, že se to bude týkat spíše zemí ležících 

východněji či jižněji od nás. Opět se ukazuje pravdivost starého 

přísloví, že pýcha předchází pád.

Politická reprezentace je v demokracii odrazem vůle voličů,  

a proto si musíme klást zejména otázku, odkud pramení současná 

skepse části společnosti ohledně polistopadového vývoje, jež při-

vedla k moci lidi spojené s bývalým režimem či ho programově 

rehabilitující. Byly to pouze chyby předešlých vlád, které se staly 
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a které se nejspíš i musely stát, neboť člověk není ani neomylný, 

ani svatý? Nebo jde spíše o výsledek zklamání části občanů z pře-

hnaných očekávání, která tehdy vznikala? Či o pouhé selhávání 

paměti v konzumním blahobytu, o jakém se nám před listopadem 

1989 ani nemohlo zdát? A nejde také do velké míry o pocit satis-

fakce těch, kteří se s minulým režimem zapletli a po jeho pádu se 

cítili zahanbeni?

Chyby a nespravedlnosti jistě byly, jsme nedokonalí lidé. V mravně 

zdevastované společnosti, sužované po několik desetiletí komu-

nismem, se pochopitelně našli občané, pro které byla nově nabytá 

svoboda především příležitostí k vlastnímu obohacení. Z toho ale 

nemůžeme vinit svobodu či instituce demokratického státu a hledět 

nostalgicky do komunistické minulosti, kdy se vše zametalo pod 

koberec. Především bychom ale neměli zapomínat, že až příliš často 

šlo o lidi tak či onak spojené s bývalým komunistickým režimem – 

ostatně, sám Andrej Babiš je toho nejkřiklavějším příkladem. 

Polistopadový vývoj v naší zemi rychle odkryl obtíže a nároky 

spojené se svobodou. Přinesl bezprecedentní hospodářský blahobyt 

a zlepšení pro všechny, ale pochopitelně nikoli ve stejné míře. A ne-

zajistil a ani nemohl zajistit člověku šťastný život – ten si opravdu musí 

vybudovat každý sám, svobodná společnost mu k tomu pouze dává 

prostor. Ze všech lidských soužení nelze vinit moderní liberální stát, 

i když i ten jistě umí být v jednotlivostech k člověku nespravedlivý. 

Neměli bychom se ale dopouštět přílišné generalizace, v tomto, ani 

v jiných případech. Všechny současné negativní jevy (ty skutečné i ty 

domnělé) nelze automaticky „svalovat“ na listopad 1989 a následné 

radikální společenské změny. Nové problémy přinesl dramatický 
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technologický a informační boom, měnící se ekonomická situace ve 

světě, špatná politika západních vlád či postupné oslabování západ-

ních civilizačních hodnot a rodinné solidarity. Zde je opravdu třeba 

pečlivě rozlišovat a občas obrátit pozornost také jinam.

V dnešním vidění světa samozřejmě sehrávají negativní roli ze-

jména komercionalizovaná média, jež v neustálé honbě za senzací  

a skandálem silně zjednodušují a usilovně vykreslují náš svět mnohem 

horší, nespravedlivější a nebezpečnější, než jaký ve skutečnosti je. 

Chybí nám mediální gramotnost, nadhled, uměřenost, chápání věcí 

v širších souvislostech. Až příliš mnoho občanů se nechalo „opít 

rohlíkem“, bohatě placenou PR mašinerií Andreje Babiše a jeho pří-

značným sloganem „všetci kradnú“, stejně jako lacinými bonmoty 

Miloše Zemana, který nastartoval (vzpomeňme!) svou politickou ka-

riéru hesly o spálené zemi. Nic není pravdě vzdálenější, nic z toho 

nemůže ospravedlnit současné drakonické tažení státu proti tvůrčím 

a podnikavým lidem.

Nepropadejme však skepsi. Listopad 1989 přinesl vedle svobody  

i jednu nezanedbatelnou pozitivní zkušenost, která vybízí k optimismu. 

Vědomí toho, že v politice nic není natrvalo a že lze uskutečnit změny, 

které se ještě včera zdály nemožné.
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Když promluví ulice

MILAN UHDE

Během svého života jsem zažil tři velká občanská vzepětí, kdy do poli-

tiky hlasitě promluvila ulice. Jedno neúspěšné, jedno úspěšné a jedno 

se zatím otevřeným koncem. Klíčový je samozřejmě listopad 1989, 

jenž zásadně proměnil naše životy a jehož étos si musíme zejména 

dnes neustále připomínat.

1968: první vzepětí

Bylo to nejděsivější probuzení, jaké jsem v životě zažil. Začalo vcelku 

nevinně. Nad ránem o půl čtvrté zazněl v mé pracovně telefon. Na-

padlo mě, že se kamarádi loučí s barem, který o čtvrté zavírá, a chtějí 

mi to povědět. Proto jsem se pokoušel nereagovat, ale vyzvánění 

dotíralo. Psal se jednadvacátý srpen 1968 a volal soused Jan Trefulka: 

je na krajském výboře strany, jehož členem tehdy byl, spolu s ním tam 

sedí a pozdravuje mě spisovatel Ivan Kříž, tehdejší předseda školského 

výboru České národní rady, a sdělují, že nás obsazují Rusové. Přesně 
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tak to formuloval. Teprve o něco později jsem se dozvěděl, že jde 

o pět armád takzvaných bratrských států v čele se sovětskou, ale to 

už jsem byl na cestě do redakce Hosta do domu, kde jsem pracoval.

Na Úvoze stál tank, kolem Brňané, mladí i starší. Zkoušeli disku-

tovat s důstojníkem, který vyčníval z otvoru nahoře. Neodpovídal, ale 

brněnská ruština, občas hodně chybná, nabývala na důrazu: „Nikakoj 

kontrarevoljucii u nas nět.“ Když se nad tím člověk zamyslí, napadne 

ho, že taková rozprava postrádá smysl: oficír na situaci nemůže nic 

změnit, ani kdyby chtěl, jenže on samozřejmě nechce. Proškolili ho. 

Tváří se povzneseně. Ví své.

Smysl občanského odporu, který se toho dne zvedl v ulicích mého 

rodného města a po celé republice, trval dlouhé dny a jeho intenzita 

neklesala, nespočíval podle mého v očekávání, že okupanty donutí 

odtáhnout. Jeho jednotlivé projevy byly manifestační a demonstrační. 

Reagovaly na prohlášení předsednictva komunistické strany, které 

ještě v noci ze středy 21. srpna na čtvrtek 22. oznámilo vojenský vpád 

a zároveň vyzvalo občany ke klidu. 

Po městě projížděla nákladní auta a vozila mladé lidi s česko-

slovenským praporem: připomínala mimořádnost situace a vyvolá-

vala patetický dojem. Výlohy obchodů byly plné kreslených a ručně 

psaných protestů, někdy naivních, ba hloupých, ale jednoznačných 

a plných pokusů o humor. Humorný odstín mělo i odstraňování ná-

zvů ulic a čísel domů, aby bylo znesnadněno zatýkání, které údajně 

připravovala sovětská vojenská policie jako v roce 1945. 

Objevovala se hesla. Utkvěl mi často opakovaný text: „Lenine, pro-

buď se, Brežněv se zbláznil.“ Jeho původci a vyznavači si zřejmě neu-

vědomovali, že si soudobý sovětský vůdce naopak počínal v Leninově 
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duchu a v intencích zakladatelů Sovětského svazu: podobně jako 

carové násilně udržoval a rozšiřoval říši, která pohltila řadu menších 

států a národů a preventivními čistkami předcházela jejich snahu 

třeba jen částečně se vymanit z cizí nadvlády.

O rozdílech v politickém výkladu toho, co se stalo, nevedla však 

ulice žádné vnitřní spory. Zavládla velká protiokupační jednota. Vzpo-

mínám si, že se do ní hlasitě vřadili například i spisovatelé známí, ba 

proslulí svým devótním vztahem ke všemu, co pocházelo ze Sovět-

ského svazu. Všechny spojovalo přání projevit nesouhlas s intervencí, 

a tím vyjádřit podporu československé politické reprezentaci, jejíž 

čelní představitelé byli odvlečeni někam na neznámou sovětskou 

půdu. Po několika dnech se za nimi rozjeli další činitelé v čele s pre-

zidentem Ludvíkem Svobodou. Po dlouhých hodinách pochyb, zda 

odvlečená skupina nebude uvězněna a postavena před soud, začalo 

oficiálně se tvářící jednání. 

Ulice a její žurnalističtí povzbuzovatelé z nezávislého rozhlasu 

a televize si byli vědomi toho, že je třeba v projevech intenzivního 

odporu vytrvat do okamžiku, kdy moskevská jednání zamíří k závěru. 

Kdo nedoufal, že bude ne-li příznivý, tedy aspoň kompromisní, a tu-

díž přijatelný, nevyslovoval svou skepsi veřejně. Víra v lepší obrat 

událostí se zdála nenarušená.  

V Praze-Vysočanech začal hned ve čtvrtek 22. srpna zasedat 

XIV. sjezd komunistické strany. Ztělesňoval skutečnost, že správa 

okupované republiky fungovala, a to včetně zásobování. Odmítl oku-

paci, za zástupce internovaného Alexandra Dubčeka zvolil profesora 

Věňka Šilhána, příslušníka radikálně reformního křídla, a i když nebyli 

přítomni slovenští delegáti, kterým podle Husákova sdělení zabránily 
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v cestě do Prahy sovětské jednotky, vyzval posléze prezidenta, aby 

jednání přerušil a se svým doprovodem se vrátil domů. Výzvu motivo-

valo přání, aby Ludvík Svoboda a ostatní vyjednavači viděli na vlastní 

oči projevy občanského odporu, který znamenal nezpochybnitelnou 

posilu pro další výměnu názorů se sovětským politbyrem.

Konec je známý: českoslovenští straničtí a vládní činitelé s výjim-

kou Františka Kriegla podepsali 26. srpna 1968 v Moskvě protokol, 

kterým legalizovali vpád a časově neomezený pobyt okupační ar-

mády. Neměli na to právo – ani zákonné, ani morální. Občané, kteří 

demonstrovali nesouhlas s okupací a riskovali přitom životy a zdraví 

tváří v tvář statisícům ozbrojených cizích vojáků, jejichž chování mohlo 

za napjatých okolností vyústit v hromadné krveprolití, protože nevyšel 

předpoklad, že většina obyvatelstva okupanty uvítá a bude s nimi 

všestranně spolupracovat, tito občané zůstali stejně jako v září 1938 

opuštěni svými politickými představiteli a ponecháni větší nebo menší 

individuální schopnosti rezistence pod vládou, která se poměrně 

rychle změnila v kolaborantskou.

Ulice po roce, a to opět v srpnových dnech, dala znovu najevo, 

že se s okupací nesmířila, ale režim za použití vojenské techniky v ru-

kou policie, armády a organizovaných stranických bojůvek zvaných 

Lidové milice zakročil proti manifestujícím bezohledně a krutě. Byly 

oběti na životech, zraněné se nepodařilo spočítat, protože ošetřující 

personál úmyslně neevidoval všechny. Ulice některých měst připomí-

naly občanskou válku. Ale pak se v nich na dlouhou dobu rozhostilo 

zvláštní ticho a zvláštní prázdnota: navenek tudy pochodovaly hlučné 

a povinné oslavné průvody na Prvního máje a při výročí říjnového 

a únorového komunistického puče.
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1989: nabytí svobody

Teprve po dvaceti letech začalo být na českých a slovenských ulicích 

znovu rušno, zpočátku především v Praze a v Bratislavě. Hlavním 

vnějším podnětem v roce 1988 bylo sedmdesáté výročí založení 

samostatného československého státu, předtím se však odehrálo 

několik událostí, které veřejnou připomínku 28. října předešly. 

Dne 25. března 1988 se skupina iniciátorů v čele s biskupem 

Korcem snažila získat souhlas k veřejnému shromáždění. Úřady jej 

nepřipustily a čtyři aktivisty zatkly – byli to František Mikloško, Ján 

Čarnogurský, Vladimír Jukl a Silvester Krčméry. Navzdory tomu se 

na Hviezdoslavově náměstí v centru Bratislavy shromáždilo na tři tisíce 

pět set občanů s hořícími svíčkami, přičemž dalších šest tisíc účastníků 

stálo v postranních uličkách, protože se na náměstí nevešli. Tisícovka 

policistů a příslušníků StB brutálně zasáhla. Demonstranti, kteří zazpívali 

hymnu a začali se modlit, byli biti a kopáni, na dvě stě jich bylo zadrženo 

a předvedeno a sedmnáct obviněno z narušení veřejného pořádku. 

Důležitým projevem nezávislého počínání na Slovensku bylo však 

už 2. října 1987 vydání samizdatové knihy Bratislava/nahlas. Šest 

autorů – Ján Budaj, Juraj Flamík, Fedor Gál, Eugen Gindl, Mikuláš 

Huba a Peter Tatár – věnovalo své úvahy neutěšené ekologické 

situaci. Státní bezpečnost sice třítisícový náklad zabavila, ale mnoho 

tisíc exemplářů stačili mezitím aktivisté rozšířit mezi čtenáře. Václav 

Havel později tuto akci srovnal s vystoupením Charty 77. 

V Praze předehru pouličních oslav vzniku Československé repub-

liky tvořila připomínka dvacátého výročí srpnového přepadení Česko-

slovenska. Sešlo se údajně až deset tisíc demonstrantů. Podnět vedle 
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signatářů Charty 77 poskytli členové dalších neoficiálních občanských 

sdružení: Mírový klub Johna Lennona, České děti, Demokratická 

iniciativa, Pražské matky, Nezávislé mírové sdružení, Společnost 

přátel USA, Společnost pro veselejší současnost, skupina kolem sa-

mizdatových časopisů Revolver Revue (od roku 1985), Lidové noviny 

(od roku 1987) a Sport. Vypovídaly o tom letákové výzvy. Podstatné 

však bylo rozhodnutí nečekaně velkého počtu Pražanů se této pro-

testní vzpomínky účastnit. 

Represivní orgány byly překvapeny a zakročily s určitým opoždě-

ním. Zato na sedmdesáté výročí vzniku Československa se důkladně 

připravily. Režim se po dlouhé době pokusil vzít 28. říjen na zřetel: 

obnovil jej jako státní svátek a v jeho předvečer proběhla oficiální 

oslava, na které promluvil pražský městský komunistický tajemník 

Štěpán. Manifestace, která byla předem ohlášena letáky, ale nebyla 

povolena, se příštího dne na Václavském náměstí účastnilo podle 

údajů organizátorů na pět tisíc občanů, policie uváděla dva tisíce. 

Shromáždění rozehnala, proti demonstrantům nasadila obrněná vo-

zidla a vodní děla. 

Událost předznamenalo 15. října 1988 uveřejnění Manifestu Hnutí 

za občanskou svobodu. Šlo o první dokument, který obsahoval po-

litické požadavky: svobodné volby, politickou pluralitu a pozornost 

k životnímu prostředí. Iniciátorem byl Rudolf Battěk a podepsalo jej 

sto šedesát dva (podle jiných sdělení sto dvacet šest) signatářů v čele 

s Václavem Havlem. 

Váže se k tomu můj osobní zážitek: dne 27. října jsem byl spolu 

se svou ženou před šestou hodinou ráno odvezen Státní bezpečností 

k výslechu. Příčina byla jasná: oba jsme Manifest HOS podepsali. 
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Manželka byla brzy propuštěna: na otázku estébáků, kde bude pobý-

vat zítra, uvedla, že s dětmi doma. Na stejnou otázku jsem odpovědět 

odmítl. Po několika hodinách mi oznámili, že jsem na osmačtyřicet 

hodin zadržen a budu odvezen do věznice ve Žďáře nad Sázavou, 

protože v Brně není volná žádná cela předběžného zadržení. Už 

v nich seděli místní kolegové-signatáři a jiní aktivisté.

Ve Žďáře mě okamžitě předvedli k dalšímu výslechu, jehož průběh 

byl však zcela neobvyklý: kapitán Státní bezpečnosti se mě zeptal, 

co s ním uděláme, až padne současný režim. Výslech se opakoval 

přespříští den, kdy mě po propuštění ihned znovu zadrželi na dal-

ších osmačtyřicet hodin. Tentokrát mi jiný kapitán položil podobnou 

otázku: Co teď nastane? Při čaji Darjeeling jsem odpověděl, že to, co 

bylo, bude pokračovat. Překvapil mě ujištěním, že se mýlím. Zřejmě 

prý nevím, jak pražská demonstrace proběhla. Přišly na ni tisíce. 

Teď bude už jenom hůř. Poznamenal jsem, že zbývá zdravý rozum. 

Potřásl hlavou: Oni ho nemají. Neptal jsem se, koho má na mysli, zda 

vládu, nebo opozici. Bylo jasné, že se pod vlivem veřejných projevů 

nesouhlasu s mocí hroutí její základní opory.

Na Den lidských práv 10. prosince se v Praze na Škroupově ná-

městí odbyla první povolená protivládní demonstrace. Úřady sice 

nedovolily konat ji na Václavském náměstí, ale Rudolf Battěk, Ladislav 

Lis a Miloš Hájek na poslední chvíli smluvili kompromisní místo mimo 

střed Prahy. Přestože na šíření letáků s pozváním zbylo málo času, 

sešlo se na tři tisíce až pět tisíc účastníků, kteří vyslechli projevy Vác-

lava Havla, Ladislava Lise, Rudolfa Battěka, Václava Malého, Petra 

Placáka a zpěv Marty Kubišové. Řečníci kritizovali policejní násilí proti 

demonstrantům, žádali propuštění politických vězňů a konec cenzury.
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 Obecně bylo povolení demonstrace spojováno s přítomností 

francouzského prezidenta Françoise Mitteranda v Praze: dne 9. pro-

since posnídal s předními bojovníky za lidská práva v čele s Václa-

vem Havlem, Jiřím Dienstbierem, Petrem Uhlem a Milošem Hájkem 

a vymínil si, aby po dobu jeho návštěvy v Praze nebyli disidenti 

pronásledováni a napadáni. Jenže už 12. prosince vyšel v Rudém 

právu článek odsuzující zmíněnou manifestaci, ve stejném duchu se 

nesl útočný projev Miloše Jakeše, a tím byl rozhodnut spor, zda se 

režim začíná liberalizovat, nebo šlo jen o krátkou přetržku v proudu 

zákazů a násilných zákroků proti veřejné kritice režimu.

Ulice však zůstala jevištěm občanského odporu i nadále, ba do-

konce v zesílené podobě. Na neděli 15. ledna 1989 ohlásily občanské 

iniciativy manifestaci k uctění památky studenta Jana Palacha, který se 

16. ledna před dvaceti lety na protest proti okupaci zapálil na Václav-

ském náměstí a tři dny nato svému zranění podlehl. Manifestace byla 

zakázána a represivní orgány proti demonstrantům zasáhly obušky, 

slzným plynem a vodními děly. Jenže příštího dne se demonstranti 

na Václavské náměstí k soše svatého Václava dostavili v neztenče-

ném počtu a byli opět surově rozháněni. Přesto byli ve středu 18. opět 

na místě. Tentokrát se však jejich shromáždění nesetkalo s násilím. 

Ve čtvrtek zato policie surové zákroky proti účastníkům obnovila. 

Několik známých disidentů bylo zatčeno, mezi nimi Václav Havel, 

který položil na chodník kytičku. Dne 21. února byl za to odsouzen 

k devíti měsícům vězení nepodmíněně. 

Mezitím se – alespoň uvnitř Charty 77 – diskutovalo na téma toho, 

co se v ulicích dělo. U příležitosti zveřejnění Manifestu Hnutí za ob-

čanskou svobodu se někteří chartisté vyjádřili polemicky: Manifest 
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překračuje apolitické meze Charty 77, jež se prohlásila za obránce 

lidských práv, ale neměla za cíl změnu režimu. Manifest po ní zato 

přímo volal. Signatáři Charty 77 se jeho podpisem ocitli ve vnitřním 

rozporu. Nepočínali si rozvážně. Riskovat přímou konfrontaci s mocí 

není odpovědné. To znamená, že ani k účasti na demonstracích by 

Charta 77 neměla vyzývat. Na podzim 1989 zazněl v tom směru přímý 

apel: chartisté, zejména jejich známí představitelé by měli zůstávat 

doma, aby bylo zřejmé, že si demonstranti počínají naprosto spon-

tánně. Proti tomu návodu se ozvaly hlasy obzvláště z řad mladších 

signatářů Charty.

Skutečnost rozhodla tuto diskusi poměrně rychle: objevily se 

neklamné známky toho, že se občanská společnost probouzí k od-

poru, dokonce i v některých známých osobnostech, které se dosud 

otevřeně na žádné kritické iniciativě nepodílely. Na tři tisíce čtyři 

sta oblíbených herců a divadelníků podepsalo petici za propuštění 

Václava Havla. Byl rozhodnutím soudu ze 17. května 1989 skutečně 

propuštěn, oficiálně po uplynutí poloviny trestu a za dobré chování, 

ale veřejné vystoupení signatářů petice mělo na to nepochybně 

silný vliv. 

Krátce na to informovala Svobodná Evropa a poté další rozhla-

sové stanice o nové petiční akci nazvané Několik vět. Podnět k ní 

dali Václav Havel, Jiří Křižan a jiní aktivisté. Ve svých sedmi bodech 

vyslovila požadavek dialogu s mocí, rozčleněný na výzvy například 

k zastavení násilí při demonstracích, k zákazu cenzury, k rozpravě 

o roce 1968 a o okupaci, k respektu vůči životnímu prostředí a k do-

držování principů náboženské svobody. Postupně toto prohlášení 

podepsalo kolem čtyřiceti tisíc občanů, mezi nimi těch, kteří svým 

21



povoláním záviseli na režimní blahovůli, totiž herců, zpěváků, žurna-

listů a jiných veřejně činných a známých osob. Někteří byli za svůj 

podpis šikanováni, ale nikdo jej neodvolal.

Z této zřetelně se šířící nálady ve společnosti vycházely občan-

ské iniciativy, když na 28. října 1989 svolaly na Václavské náměstí 

další veřejnou demonstraci. Vypukla po oficiální oslavě, kterou úřady 

uspořádaly na stejném místě. Velká řada disidentů v čele s Václavem 

Havlem byla však preventivně zatčena a uvězněna. Uvězněni už 

byli a ve vězení až do listopadu zůstali vedoucí redaktoři samizda-

tových Lidových novin Jiří Ruml a Rudolf Zeman. Navzdory tomu 

všemu se shromáždilo na tři tisíce demonstrantů: byli vystaveni tvr-

dému policejnímu úderu. Zdálo se, že režim neprojevuje ani náznak 

ochoty k uvolnění napětí. Znovu se v prostředí disidentů ozvaly spory 

na jedné straně mezi zastánci obav z krvavé konfrontace a autory 

úvah o tom, že by vládě a policii neměly být poskytovány zbytečné 

záminky k násilí, a na straně druhé mezi stoupenci mínění, že se 

riziku konfrontace nelze vyhnout.

Nakonec se stalo, že den začínajícího obratu připadl na 17. listo-

pad 1989: k příležitosti Mezinárodního dne studentstva, připomínce 

nacistických zákroků proti českým vysokoškolákům a smrti medika 

Jana Opletala svolali funkcionáři Socialistického svazu mládeže řádně 

povolenou demonstraci na Albertov. Pochod, kterým byla zakončena, 

zamířil jinou cestou, než bylo plánováno, a došel na Národní třídu. Tam 

se jeho účastníci dostali do policejní uzávěry a byli navzdory svému 

pokojnému počínání surově zbiti. Bez ohledu na to, že se výklady této 

události liší a že do ní zevnitř zasahovali policejní agenti, kteří mohli 

plnit nejrůznější přání nejrůznějších nadřízených, platí jednoznačný 
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názor, že její důsledky způsobené spontánním jednáním studentů 

byly nečekané a strhly vývoj směrem k pádu režimu.

Pozdě večer 17. listopadu do tehdejšího Realistického divadla 

na Smíchově přiběhli studenti DAMU zmlácení na Národní třídě. 

Příštího dne Martin Mejstřík oznámil, že jejich kolegové z DAMU spolu 

s některými herci vstupují do protestní stávky. Po celé zemi vypukla 

masová občanská shromáždění volající po přísném vyšetření toho, 

co se na Národní třídě stalo, ale také po vyvození širších a hlubších 

závěrů ze situace. Dne 20. 11. bylo zveřejněno prohlášení, kterým 

vyhlásili stávku studenti pražských vysokých škol. 

Představitelé moci – 19. 11. místopředseda české vlády František 

Pitra a 21. 11. generální tajemník komunistické strany Miloš Jakeš – 

mluví sice o provokaci a ujišťují o nezpochybnitelnosti socialismu, ale 

Václav Havel 21. 11. sděluje dvěma stům tisícům občanů shromáždě-

ných na Václavském náměstí, že bylo dva dny před tím v Činoherním 

klubu za účasti tří set aktivistů založeno Občanské fórum. Sled de-

monstrací vyvrcholil ustavením orgánu, který převzal odpovědnost 

za politickou formulaci požadavků, jež vyplynuly z celostátního hnutí 

odporu ztělesněného pokračujícími demonstracemi na ulicích měst, 

a poté vznikem výborů Občanského fóra v regionech, a to nejen 

v místech, ale i v podnicích a institucích. 

Dne 24. 11. Miloš Jakeš a předsednictvo i sekretariát komunis-

tické strany složili funkce. Díky dobrovolné osvětové práci desítek 

a stovek studentů a herců vypukla 27. 11. na podporu Občanského 

fóra generální stávka. O dva dny později Federální shromáždění 

zrušilo tři ústavní články, které uzákonily vedoucí úlohu komunistické 

strany ve společnosti. Václav Havel se po Husákově abdikaci rozhodl 
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přijmout prezidentskou kandidaturu a byl po rekonstrukci členstva 

Federálního shromáždění zvolen 29. prosince hlavou státu, a to pouze 

do řádných voleb, které vyberou nové poslance.

Nad celým listopadovým a prosincovým děním roku 1989 se 

pochopitelně dodneška vznášejí některé otazníky. Týkají se zejména 

toho, zda takzvaná sametová revoluce byla skutečným převratným 

procesem, nebo předem smluveným předáním moci, z něhož se 

vyvinuly kompromisy, které zplodily vládu národního porozumění 

za účasti několika komunistů a zabránily zákazu komunistické strany. 

Studentští vůdcové byli navíc zklamáni tím, že na velkých demon-

stracích na Letné dostal příležitost promluvit jejich jediný kolega 

Šimon Pánek, zatímco režii převzali disidenti. Odtud se zrodil výrok 

o ukradené revoluci.

Nejsem poučený historik, nýbrž pouhý pamětník – a paměť 

s věkem chátrá. Dobře si však pamatuju atmosféru ovlivněnou 

jednak pomyšlením na masakr, který na pokojně manifestujících stu-

dentech nedávno spáchali čínští komunisté na náměstí Nebeského 

klidu, a jednak poznamenanou projevy zběsilé nenávisti zdejších 

vládců, jež se zračila například v nabídce ministra národní obrany 

Milána Václavíka řešit situaci násilím a nasazením armády. Vědělo 

se o tom, že to navrhl 24. 11., a přestože nebyl vyslyšen, možnost 

mocenské likvidace Občanského fóra se přetřásala na ulici ještě 

dlouho po tom.

Havlova tajná dohoda s  pragmatickým komunistou Mariánem 

Čalfou, od  dubna 1988 členem federální vlády a  vykonavatelem 

prezidentských pravomocí po  Husákově odstoupení, uzavřená  

15. prosince, měla tudíž určitou logiku: Čalfa, prakticky od 10. prosince 1989 
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až do 2. července 1992 předseda federální vlády, úředně omilost-

nil Václava Havla, oficiálně stále potrestaného za to, že se objevil 

na Václavském náměstí, když se tam konala lednová manifestace 

k uctění památky Jana Palacha. Dále jako premiér připravil ve Fede-

rálním shromáždění Havlovu prezidentskou volbu, pomohl vyloučit 

ze hry nesmiřitelné spolustraníky a svými znalostmi mocenských 

mechanismů přispěl k překlenutí skutečnosti, že se v nich nastupující 

adepti z řad Občanského fóra nevyznali. Václav Havel a jeho spolu-

pracovníci se zároveň obávali opakování některých průvodních jevů 

květnové revoluce roku 1945, přesně řečeno přívalu trestů, poprav 

a násilných akcí včetně pouličních soudů a vražd, kterým byli vysta-

veni domnělí i skuteční čeští viníci a Němci. Proto se po Listopadu 

mluvilo o potřebě národního smíření. 

Připomínám si však rovněž příznačný detail z druhé masové 

demonstrace na  Letné – obě přenášela televize: po  sobotě  

25. listopadu 1989, kdy se sešlo na osm set tisíc účastníků ochotných 

v mrazu a nepohodě naslouchat řečníkům, dostavilo se v neděli 

příštího dne o něco méně demonstrantů, ale zato odhodlaných 

výrazně vystupovat. Václav Havel uvedl tehdejšího premiéra Ladi-

slava Adamce, s nímž se dopoledne téhož dne sešel, a doporučil, 

aby byl vyslechnut. Letná zatleskala. Ale jakmile se předseda vlády 

zmínil o nutnosti zachovat vedoucí úlohu strany, zazněl mohutný 

pískot. Adamec se znemožnil a jeho návrh složení nové vlády ze 

dne 3. prosince vyjednavači Občanského fóra odmítli. Premiér  

7. prosince na svou funkci a další činnost rezignoval. Byla otevřena 

cesta k vládě, v níž silně převažovali představitelé Občanského 

fóra. Bez mohutného projevu letenských a  jiných demonstrantů 
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a obětavého angažmá občanů by postoj aktivistů OF nedokázal 

dospět k tak radikálnímu stanovisku.

2019: A co dál?

Zbývá otázka, zda se současné počínání spolku Milion chvilek pro 

demokracii a demonstrace, které doposud svolal a z nichž zatím nej-

větší přivedla 23. června 2019 na Letnou přes dvě stě tisíc občanů, 

má právo dovolávat následnictví listopadových vystoupení české 

ulice před třiceti lety, vystoupení, k nimž se Milion chvilek hlásí.

Kritikové demonstrantům toto právo upírají z důvodů, které proti 

demonstrující ulici v minulosti uplatňovali prorežimní vykladači: pouze 

neguje, chybí jí pozitivní program a věrohodní mluvčí. Ignoruje výsle-

dek voleb, v nichž důvěru a většinu hlasů, navíc výraznou, ba druhdy 

drtivou, získali politikové stojící v čele státu. Stejně jako o předchozích 

masových promluvách ulice rozhodne i tentokrát to, zda se někdo 

pokusí jejich nerozčleněnou, ale nepochybně spontánně vyjádře-

nou protestní motivaci politicky artikulovat. Další otázka zní, zda se 

výsledná formulace prosadí v následujícím vývoji, zejména při parla-

mentních volbách. Opoziční demokratické strany mají k sobě někdy 

hodně daleko a měly by se dokázat při obhajobě listopadových hod-

not sjednotit. Špatnou alternativou bude, pokud se veřejnou protestní 

vůli politicky artikulovat nepodaří, takže se unaví a ochabne. Dnešní 

držitelé moci, kteří mají k étosu roku 1989 velmi daleko, pak získají 

volné pole k dalšímu rozvíjení aktivit, jež pokládám pro demokracii 

za krajně hrozivé.
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Poznámka editorů

Organizátoři a editoři tohoto sborníku oslovili účastníky „mánesov-

ských setkávání“ s následujícími třemi otázkami: 

1)   Jak jste si v roce 1989 představoval budoucnost? Co dopadlo 

lépe, než jste čekal, a co vás naopak zklamalo? 

2) Jaký je váš nejsilnější zážitek ze sametové revoluce? 

3)  Co byste vzkázal sám sobě do roku 1989, kdyby to šlo? A jaký vzkaz 

máte pro ty, kterým se stýská po jistotách života v socialismu? 

Tyto otázky byly od počátku chápány pouze jako „návodné“ a sloužily 

k vymezení mantinelů pro samostatnou úvahu. Byli jsme překvapeni, 

s jak velkou odezvou se náš podnět setkal a jak zajímavý materiál se 

sešel. Svědčí to o tom, že odkaz listopadu 1989 je stále živý a zvláště 

dnes si musíme jeho étos neustále připomínat.

Účastníci byli rovněž požádáni, aby se pokusili najít ve svých 

archivech nějaké fotografie z doby sametové revoluce či disentu. 

I to se podařilo, byť zde již částečně zapracoval „zub času“ a ne vše 

šlo dohledat. Přesto je i obrazový materiál bohatý a věříme, že se 

společně s úvahami účastníků mánesovských setkávání může stát 

cenným dokumentem nejen o době minulé, ale i o té současné.
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VÁCLAV BARTUŠKA /1968

V listopadu 1989 student,

dnes pracuje v diplomacii  

a přednáší na vysoké škole

Jako zástupce studentů byl zvolen do parlamentní komise dohlížející na vyšetřování 

událostí na Národní třídě 17. listopadu 1989; o práci komise napsal knihu Polojasno 

(1990). Vystudoval Fakultu sociálních věd UK Praha (1992), Fulbright Visiting Scholar 

na Columbia University, New York (1994–95). Od roku 2003 přednáší bezpečnostní 

studia na New York University, od roku 2017 též energetickou bezpečnost na FEL 

ČVUT v Praze. Od roku 2006 velvyslanec pro energetickou bezpečnost na Minister-

stvu zahraničních věcí ČR.



V srpnu 1988, měsíc po mých dvacátých narozeninách, mě poprvé 

sebrala Státní bezpečnost. Byl jsem na demonstraci v Praze k 20. 

výročí okupace a nějaký génius na vnitru mě vyhodnotil jako „záva-

dovou osobu“. První výslech trval pět hodin a skončil nabídkou: buď 

se stát donašečem, nebo „vyletíš ze školy a skončíš v base“. Nebyl 

jsem žádný hrdina; kdyby mi dali možnost jít domů a nechat všechno 

plavat, asi bych na to přistoupil. Ale nedali mi ji.

Václav Bartuška v listopadu 1989, foto Milan „Fefík“ Podobský
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Neměl jsem žádný vztah k disentu; rodiče byli obyčejní lidé 

(truhlář a prodavačka) z  jižních Čech, ročník 1928. Nijak jsem si 

neidealizoval první republiku: když o ní někdy táta s mámou mlu-

vili, byla nejčastějšími slovy „bída“ a „hlad“. (Máma je z devíti dětí, 

táta ze sedmi.) Vyrůstal jsem s tím, že se nikdy v životě nepodívám 

do Mnichova či do Vídně; Západ byl za plotem, s tím se nedalo nic 

dělat. Tenhle režim byl napořád. A mohlo být hůř: na rozdíl od našich 

předchůdců v letech 1948 a 1968 jsme my, „generace 1989“, zaplatili 

Václav Bartuška, 21. srpna 1988, v černém tričku, s  lennonkami a s foťákem na prsou, zhruba uprostřed,  
foto Daniel Fiřt
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za své úsilí jen trochou nepohodlí, nikoli zdravím nebo životy. U vý-

slechů mě nikdo nemlátil, ani mi nepřikládal pistoli k hlavě. A do-

konce mě nestačili vyhodit z fakulty: někdy se pomalá, zahnívající 

byrokracie hodí.

Byl jsem na Albertově i na Národní třídě 17. 11. 1989, ale poprvé 

jsem si uvědomil, že se něco děje, až v neděli 19. listopadu. Zase 

mě sebrali – to, co následovalo, však bylo nové. Estébáci pořád jen 

opakovali, abych všem řekl, že se ke mně chovali vždycky slušně, 

a za hodinu jsem byl opět na svobodě. Začalo mi docházet, že možná, 

snad, můžu dostat zpátky svůj život, jaký byl před srpnem 1988. V nic 

víc jsem v tu chvíli nedoufal.

Další dny jsou pro mne jedním neuvěřitelným zážitkem. Spolužáci 

mě poslali do stávkového výboru (se slovy „nemáš co ztratit, tvůj život 

už je stejně v čudu“); napětí prvních dnů stávky, euforie, když padlo 

politbyro ÚV KSČ. A 29. listopadu – přesně deset dnů od posledního 

zatčení – mě Federální shromáždění zvolilo do komise, zkoumající 

události 17. listopadu.

Žádný zpětný vzkaz pro sebe do minulosti nemám. Ten kluk 

v lennonkách by padesátníka stejně neposlouchal. Snažil bych se 

mu říct, že co nestihnou v prvních týdnech a měsících po revoluci, 

neudělají buď nikdy, nebo mnohem později s násobným úsilím. Ale 

on by si pustil na plné pecky Beatles a ignoroval mě.
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KAMILA BENDOVÁ /1946

Matematička, aktivistka,   

manželka Václava Bendy, 

disidenta a pozdějšího předsedy 

Křesťanskodemokratické strany 

Narodila se v Brně. Její rodiče byli právníci, otec Zdeněk Neubauer profesor ústav-

ního práva. Rodina se v roce 1953 přestěhovala do Prahy. Studovala SVVŠ a poté 

speciál ní matematickou třídu. V roce 1963 poznala Václava Bendu a v roce 1967 si ho 

vzala. Absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu UK. V roce 1969 oba dokončili vy-

sokou školu. Zaměstnání našla v Matematickém ústavu ČSAV. V roce 1977 se Václav 

Benda (v té době měli již pět dětí) rozhodl podepsat Chartu 77. Byt na Karlově náměstí 

v domě č. 18 se postupně stal střediskem disidentského života v Praze, zároveň i jed-

ním z nejsledovanějších míst ze strany Státní bezpečnosti. Václav Benda byl dvakrát 

mluvčím Charty 77 (1979, 1984) a zakládajícím členem Výboru na obranu nespraved-

livě stíhaných (VONS), za který byl  spolu s Václavem Havlem a dalšími odsouzen na 

čtyři roky vězení. Kamila Bendová udržovala kontakt s Chartou, zároveň se starala 

o výchovu dětí. Po revoluci působila od roku 1991 na katedře logiky FF UK, v červnu 

roku 2003 byla Senátem ČR zvolena do funkce inspektorky Úřadu pro ochranu osob-

ních údajů. V letech 1999–2007 vedla filozofické semináře na FF UK.



Myslím, že jsem si budoucnost moc nepředstavovala, v jistých ohle-

dech naštěstí předčila mé očekávání: pamatuji si, jak se v létě 1989 

u nás na chatě sešla skupina přátel, kteří byli součástí křesťanského 

křídla HOSu (Hnutí za občanskou svobodu) a s některými z nich pak 

Václav zakládal KDS (Křesťanskodemokratickou stranu). Mluvilo se 

také o restitucích a já jsem si představovala, jak bude těžké změnit 

myšlení lidí, kteří po čtyřicet let oslavovali znárodnění, a nyní by se 

měly podniky vracet „továrníkům“. 

Rodina Kamily a Václava Bendových, 1985
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Co mě ovšem velmi zklamalo, byl přístup k Chartě 77: vzpomínám, 

jak už v prosinci při zakládajícím sjezdu KDS se najednou objevilo 

mnoho předsedů a politiků. Na jaře 1990 vyšel článek p. Dolejšího, 

ostře kritizující signatáře Charty 77, neboť prý trávili většinu času 

večírky a promiskuitními vztahy – a samozřejmě všichni ti, kteří ce-

lých čtyřicet let mlčeli a měli špatné svědomí, tento popis radostně 

přivítali. Přitom Charta 77 se svou dvanáctiletou činností bezesporu 

nejen připojila k těm, kteří západní politiky přesvědčili o tom, že So-

větský svaz je říše zla (ne náhodou citoval prezident Reagan dopis 

Charty 77 mírovým hnutím), přispěla k postupujícím demonstracím, 

ale hlavně, jak psal Václav Benda, vytvořila „kádry“, tj. lidi schopné 

ujmout se moci. Tudíž jsem byla první, kdo psal leták Vezměte si 

s sebou květinu a svíčku. A byli to naši synové Marek a Martin, kteří 

Fond Správa sledování SNB – svazky (SL): Manželé Václav a Kamila Bendovi. 
Arch. č. SL-2981 MV, krycí jméno „Kamila“



spoluorganizovali nejen demonstraci 17. listopadu, ale i studentskou 

aktivitu v následujících dnech. Jak často říkám: Charta 77 bojovala 

za lidská práva v naší zemi a ve svém úsilí uspěla. Další variantou 

by totiž byli jen bývalí komunisté, kteří se stále cítili pány této země.

Jaký vzkaz mám pro ty, kterým se stýská po socialismu? Ať nejsou 

sobečtí: pokud se náhodou zrovna oni cítí hůře než za socialismu 

(byli o 30 let mladší!), tak většina ostatních, speciálně mladých, se 

má lépe. Máme se nejlépe a nejsvobodněji nejen v historii, ale já se 

domnívám, že i v současném světě.

Je ovšem škoda, že se čím dál tím častěji maluje minulost na 

růžovo. I na školách začínají tvrdit, že lidé byli – až na pár disidentů – 

vlastně spokojeni. (A já se ptám, zda ten milión účastníků na Letenské 

pláni byli ti spokojení.) Problém je v tom, že pak vůbec nerozumíme 

těm, kteří se nechali zavírat za obhajobu jiných (VONS), nechali se vy-

hazovat z práce (za podpis Charty 77, jejíž požadavky se staly součástí 

českého právního pořádku), kteří často za dramatických okolností 

emigrovali. Když jsem v osmdesátých letech přemýšlela o tom, že 

někdy režim padne (moc pravděpodobně to nevypadalo), tak jsem 

byla přesvědčená, že nastoupí sociologové, filosofové, politologové, 

psychologové, a dokonce i spisovatelé a budou přemýšlet, jak se 

to mohlo stát: jak se mohlo stát, aby 99 procent lidí (od profesorů 

a primářů po uklízečky a pomocné dělníky) chodilo k „volbám“ –  

tj. hodit tam ten papír s  jediným kandidátem, když „volby“ nebyly 

povinné. Ale bohužel tato otázka nikoho nezajímá, a tudíž ani nejsou 

studovány skryté mechanismy, které toho dosahují, a nemůžeme se 

pak divit, že nás něco podobného může čekat i v budoucnu ( jak musí 

vypadat film, aby vyhověl všem antidiskriminačním požadavkům?).
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MAREK BENDA /1968

Organizátor manifestace 

na Albertově 17. listopadu, 

politik, poslanec Parlamentu ČR

Je synem disidenta Václava Bendy a matematičky Kamily Bendové. Patřil ke klíčo-

vým organizátorům manifestace na Albertově 17. listopadu 1989. Po krátkém zatčení 

19. listopadu se okamžitě vrátil doprostřed událostí, byl zvolen členem Centrálního 

koordinačního výboru stávkujících vysokých škol a stal se jedním z hybatelů revoluč-

ního dění. Počátkem roku 1990 byl kooptován do ČNR a od té doby byl (s krátkou 

přestávkou) setrvale volen poslancem, nejprve v barvách KDS a po sloučení za ODS. 

Ve třech posledních volbách byl zvolen z nevolitelného místa prostřednictvím prefe-

renčních hlasů. Vystudoval práva, věnoval se vždy zejména práci v ústavně právním 

výboru, jehož je dnes předsedou. Je ženatý a má čtyři děti.



Konfrontovat někdejší představy s jejich dnešním (ne)naplněním bývá 

oblíbená disciplína (zejména lidí aktuálně nespokojených), leč mírně 

marná: budoucnost je vždy v něčem zásadně jiná, než si kreslíme. V pří-

padě výhledů v listopadu 89 nicméně za sebe opakovaně zdůrazňuji, 

že jsme žádnou úplně jasnou představu o budoucnosti neměli. Cíl 

od našeho útlého dětství byl tátou (respektive oběma rodiči) stanoven 

jasně: porazit bolševika. A to se nám v roce 1989 podařilo! Co bude dál, 

mělo už být mnohem snazším úkolem. Současně tvrdím, že listopado-

vým étosem byla opravdu touha po svobodě, nikoli po plných hrncích. 

A svobody jsme získali tolik, že na to dnes – po dvou desetiletích jejího 

postupného ukrajování – můžeme jen nostalgicky vzpomínat…

Měl jsem tu čest i štěstí být vlastně u většiny následných roz-

hodovacích procesů, takže jsem vnímal, jak jsou složité a kolik úsilí 

S otcem Václavem Bendou
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dalo jednotlivé – z dnešního pohledu samozřejmé – kroky prosadit. 

Příjemně překvapen jsem však byl zásadním postavením prezidenta 

Havla ve světovém společenství. Asi to bylo svým způsobem logické 

a přirozené, ale mnohem spíše bych tehdy čekal, že se mluvčím 

osvobozených sovětských satelitů stane Lech Wałęsa; obliba Vác-

lava Havla byla opravdu neuvěřitelná a hodně pomáhala i celé zemi.

Už tehdy jsme tušili, že náprava ekonomických procesů (národ-

ního hospodářství) bude jednodušší a rychlejší než proměna „lidských 

srdcí“ a že téměř tři generace lidí, jejichž inteligence byla vyhnána 

(případně přímo zlikvidována) a kteří byli pod tlakem totalitních režimů 

nuceni žít s ohnutými zády, znamenají dlouhodobý problém. Co mě 

ovšem již tehdy překvapovalo a dodnes stále znovu a znovu zklamává, 

byla míra nerezistence Západu (ke kterému jsme tak vzhlíželi!) vůči 

všem komunistickým a kryptokomunistickým nápadům a představám. 

Těsně po roce 1989 to byli převážně západní intelektuálové, kteří 

rozhodně nepřipouštěli podobné vyrovnání se s neblahou minulostí 

(komunismem), k jakému došlo po II. světové válce v případě nacismu. 

A schopnost části západních elit propadat nejrůznějším totalitním 

módám je pro mě až zarážející. Skutečně jsem nečekal, že zpochyb-

ňování základních hodnot euroamerické civilizace bude postupem 

času přicházet stejně tak ze Západu, jako z Východu.

Listopadová revoluce byla v mém životě přelomem, všechny tehdejší 

zážitky byly nesmírně silné a se všemi, kteří se mnou ten více než měsíc 

trávili, mám od té doby jedinečný vztah: sice spolu často nesouhlasíme, 

ale nedopustili bychom se vůči sobě faulu. Na to jsme byli společně 

u příliš zásadní události. Kdybych měl vybrat emočně nejintenzivnější 

chvíle, jako pozitivní bych jmenoval okamžik absolutní euforie, kdy 
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průvod 17. listopadu došel na nábřeží: bylo nás hodně, akce se povedla, 

všechny dohodnuté podmínky pochodu jsme dodrželi, šlo se s heslem 

„Dneska jíme na Hradě!“ a nikoho ani nenapadlo, jaký to vezme konec. 

Naopak zle mi bylo dvakrát, poprvé když jsme jeli na koleje Matfyzu 

hledat „mrtvého“ studenta Martina Šmída a já si uvědomil, že tím, že 

jsme na akci pozvali i lidi, kteří by na nic „disidentského“ nešli, sub 

specie aeternitatis za jeho smrt odpovídám. A podruhé 19. listopadu, 

kdy mě z výslechu odváželi do cely předběžného zadržení a já jsem při 

průchodu policejní služebnou viděl jako zadržené nejrůznější známé 

z disentu, ze středních i vysokých škol, prostě všechny. Propadl jsem 

tehdy pocitu, že nastal „polský“ scénář, vyhlásili stanné právo a zatýkají 

masově. Později se ukázalo, že „nesbírali“ nějak plošně, jen všechny 

ty, kteří se pokusili vejít do našeho domu na Karlově náměstí.

Nerad si posílám vzkazy do minulosti, jak volně citovával táta: 

„Ať mrtví pohřbívají své mrtvé.“ Konal jsem na základě vědomostí, 

které jsem aktuálně měl, a nemá cenu se užírat představami typu 

„kdybych to byl býval věděl, tak bych tam býval nechodil“. Dnešním 

nostalgikům a stýskačům mohu snad jen doporučit, aby si něco o té 

době přečetli, případně si pouze zkusili vzpomenout. Kromě úplně 

úzké skupiny tehdejších vyvolených se prakticky nikdo nemá mate-

riálně hůře než tenkrát. Vzývané „jistoty“ jsou vždy na úkor svobody, 

„nejbezpečněji“ je v tuhých kriminálech. Abstraktní idea svobody se 

nakonec velmi konkrétně týká každého z nás, našeho práva hledat 

svou spásu (nebo své štěstí) sám a po svém. Komunismus a podobná 

zřízení končívají v praxi neomylně katastrofou (posledním „pěkným“ 

příkladem je Venezuela), neboť i v teorii se opírají o to horší v člověku: 

o závist, nenávist, stádnost, uniformitu.
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MARTIN BENDA /1970

Organizátor manifestace 

na Albertově 17. listopadu, 

dnes ředitel Domova pro seniory 

Nová slunečnice

Je synem českého disidenta Václava Bendy a matematičky Kamily Bendové. Patřil 

k organizátorům manifestace na Albertově 17. listopadu 1989. Byl zvolen předsedou 

stávkového výboru FEL ČVUT, vyslancem studentů do OF, členem akční komise OF 

a byl kooptován do centrálního koordinačního výboru stávkujících vysokých škol. 

Později střídal nejrůznější zaměstnání, především v oblasti novinařiny a poradenství. 

Dvanáct let působil na žižkovské radnici. V posledních letech působí v sociální ob-

lasti, nejprve na MČ Praha 3 jako místostarosta, později v neziskových organizacích, 

dnes v příspěvkové organizaci HMP. Je ženatý, má čtyři děti.



V roce 1989 mi bylo 19 let. Což je od roku 1977, kdy mi starší bratr Marek 

pošeptal „Charta je něco jako vzpoura“, přesně 12 let. Od té doby 

jsem se těch 12 let modlil každý večer k Bohu (třetí prosba v pořadí, za 

děkováním za mámu a tátu), ať porazíme bolševika. Je tudíž, ve vší úctě, 

úplně nesmyslná otázka Jak jsem si představoval budoucnost. Prostě 

jsem byl po mnoha letech, plných (zbabělého) strachu, ale navzdory 

tomu tu a tam statečného angažmá, šťasten, že jsme to dokázali. Pokud 

jde o výsledky, v devadesátých letech jsem byl spokojen, s pocitem, 

že hlavní, zač jsme bojovali – svoboda – jede naplno. Později začaly 

nastupovat nejrůznější regulace, vždy krásně odůvodněné, ale cítím čím 

dál víc, že hodně toho, co jsme vyhodili dveřmi, se nám oknem vrací.

Jaký byl můj nejsilnější zážitek ze sametové revoluce? No tak to je 

jasný – a kdo vám to neřekne, tak tam nebyl – pochod po nábřeží, kdy 

nás šlo tolik a křičeli jsme. Ten den přišel. No a pak o týden později, když 

odstoupilo předsednictvo ÚV KSČ, to byla chvíle, kdy jsme pochopili, 

že už nás nepostřílí, že jsme vyhráli, to jsme se tenkrát objímali všichni…

Co bych vzkázal sám sobě do roku 1989, kdyby to šlo? Asi nic, 

dělal jsem to pro tátu a mámu a udělal jsem to dobře. A vzkaz pro 

ty, kterým se stýská po jistotách života v socialismu? Že jsou hloupí. 

Z většiny si lžou do kapsy, mají se líp než tenkrát.

Martin Benda s Michaelem Kocábem během listopadové stávky
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DOMINIK KARDINÁL DUKA OP /1943

Dominikánský duchovní,  

arcibiskup pražský  

a primas český

Narodil se v Hradci Králové a vyrůstal v rodině vojáka z povolání, který se účastnil 

zahraničního odboje. Absolvoval školní vzdělání v Hradci Králové, v roce 1960 matu-

roval na Gymnáziu J. K. Tyla. Další studium mu bylo z kádrových důvodů zamezeno. 

Pracoval v hradecké továrně a vyučil se strojním zámečníkem. V roce 1965 byl po 

dlouhých průtazích na odvolání přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké 

fakultě v Litoměřicích. 5. ledna 1968 vstoupil tajně do dominikánského řádu na území 

Československa zakázaného. V roce 1970 přijal kněžské svěcení. V roce 1975 mu 

byl odňat „státní souhlas k duchovní správě“, pracoval pak patnáct let jako rýsovač 

v továrně Škoda-Plzeň. V roce 1981 byl odsouzen za „maření státního dozoru nad círk-

vemi“ na patnáct měsíců. Byl vězněn v Plzni-Borech. Po listopadu 1989 byl nejprve se-

kretářem a později předsedou Konference vyšších řeholních představených v ČR a vi-

ceprezidentem Unie evropských KVŘP (1992–1996). Přednášel jako odborný asistent 

biblistiku na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1990–1998 

byl členem Akreditační komise při vládě ČR. 13. února 2010 byl Svatým otcem Bene-

diktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem pražským a 18. února 2012 kardinálem.



Dlouho před listopadem 1989 osvědčili věřící lidé, nejen katolíci, svou 

občanskou statečnost. Od Velehradu 1985 přes petici Augustina 

Navrátila a kardinálem Tomáškem vyhlášené Desetiletí duchovní 

obrody národa až ke kanonizaci svaté Anežky nikdo nepochyboval, 

že církve a věřící jsou integrální složkou společnosti. Rok 1989 pak 

vlastně začal Palachovým týdnem, kde se znovu po dvaceti letech 

ozval Palachův hlas a jeho výzva. Byl to tedy rok proměny, která pro 

mě mimo jiné znamenala povolení cesty do USA na generální kapi-

tulu dominikánského řádu. Z této cesty jsem se vracel pozdě večer 

21. srpna a slyšel svědectví o zásazích policie proti demonstrantům. 

Bylo už evidentní, že praská totalitní režim, který některé lidi připravil 

o život a mnohé o svobodu, o majetek a o jisté životní perspektivy.

Dominik Duka kolem roku 1989
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17. listopad 1989 mě zastihl s ostatními řeholními představenými 

v kostele sv. Voršily na Národní třídě, odkud jsme z oken sakristie 

viděli onu velkolepou studentskou demonstraci. V určitý moment 

jsme otevřeli dveře chrámu, který tak mohl podle starobylé tradice 

poskytnout azyl. Při té příležitosti jsem si zopakoval i funkci vojen-

ského zdravotníka během ošetřování některých demonstrantů. Viděli 

jsme, že jiné odvezly sanitky a mnohé policejní antony. Zbyly po nich 

krvavé stopy a části oděvu. O mnoho radostnější byl pak 25. listopad 

se slavnostní bohoslužbou, kdy v přeplněné katedrále zazněla slova 

kardinála Tomáška: „Já a církev jsme na straně národa.“ Radostí 

Dominik Duka, Milan Kňažko, Václav Havel, opat Bohumil Vít Tajovský, kolem roku 1989
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Dominik Duka (v kostkované košili), kolem roku 1989

mě naplnil i moment, kdy se na velké demonstraci na Letné lidé na 

výzvu dnešního biskupa Václava Malého pomodlili Otčenáš. Velkou 

vděčnost jsem pociťoval i po zvolení Václava Havla prezidentem.

30. výročí 17. listopadu je pro mě opravdu dnem díkuvzdání. 

Myslím, že bychom si měli vzít příklad z občanů USA, kteří mají nejen 

pozitivní vize do budoucna, ale také se dívají s respektem na to, co 

učinili otcové zakladatelé. Zdecimovaná církev po půlstoletí perze-

kuce a dvou vlnách emigrace vybudovala například charitativní službu, 

která patří k největším v naší zemi a pomáhá potřebným i v Africe 

nebo Asii. Obnovilo se církevní školství, máme tři katolické teologické 
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fakulty a dvě nekatolické, spolupracujeme s ostatními křesťanskými 

církvemi v rámci ekumeny, velmi plodně a efektivně i s Federací ži-

dovských obcí, čili je opravdu za co děkovat. Jistě, nepodařilo se nám 

vše, po čem jsme toužili, ale patříme k demokratickým, bezpečným 

a prosperujícím zemím.

Ovšem politická korektnost dnešní doby znamená téměř politické 

lakování nebo nedostatek odvahy říci pravdu. Prý se tak odstraňuje 

napětí, podle mě ale napětí ve společnosti spíše roste, než aby kle-

salo. Vnímám hluboké rozdělení společnosti a značnou míru nenávisti. 

Také vnímám přisvojování si zásluh, které mnozí ve složitých dobách 

neměli a pouze vyčkávali. O to rychleji pak po vyjasnění situace 

spěchali zahájit svou kariéru. Václav Havel uměl tyto negativní věci 

pojmenovat, aniž by urážel konkrétní lidi. Měl také odvahu říci, že 

na minulém režimu neseme spoluodpovědnost v určité zbabělosti 

a lenivosti. Tolik vysmívaná pravda a láska mimo jiné znamenají, že 

pravdu umíme říkat bez dehonestování ostatních.

Potřebovali bychom i dnes více odvahy říkat pravdu, jak nás učil 

svatý Augustin. „Ut veritas pateat, ut placeat, ut moveat“, neboli aby 

nám pravda otevírala oči, aby nás pravda dokonce překvapila, aby 

nás oslovila krásou skutečnosti, krásou odvahy. A aby nás nakonec 

pohnula i jednat podle pravdy. Říkáme se svatým Janem, že Bůh je 

láska. A láska u starého Aristotela znamená chtít dobro toho druhého. 

Na tom se s ním s nadsázkou shodnou Mojžíš, Ježíš i Konfucius. Ale 

nevím, jestli se s nimi shodnou ti, podle kterých je láska jen chemie. 

Bude-li skutečně platit zákon lásky, nebudeme potřebovat tak přebu-

jelé zákonodárství a část politické sféry. Zde vidím nejúčinnější lék, 

abychom neztratili to, co nám bylo darováno těmi, kteří za svobodu 
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a pravdu dokázali s odvahou bojovat nebo nést okovy. Generaci, 

která se zrodila již ve svobodě, si dovolím připomenout, že bez lásky, 

skutečného přátelství, ohleduplnosti a tolerance není cesty dál. 

Po životě v socialismu a jeho „jistotách“ se mi rozhodně nestýská. 

Ale stýská se mi po opravdové solidaritě a přátelském zápase, který 

doprovázel mnohé z nás v době totality. Byl to jistý vnitřní náboj, kte-

rým nás Bůh obdaroval. A co bych sám sobě vzkázal do roku 1989? 

Hlavně to, že je stále zapotřebí jít dál, jak jsme slýchali v jedné písni 

Waldemara Matušky.

Kolem roku 1989

49



PETR FIALA /1964

Politolog a politik,

emeritní rektor Masarykovy univerzity  

a bývalý ministr školství, 

poslanec a předseda ODS

Studoval filozofickou fakultu brněnské univerzity, poté pracoval jako historik. V osm-

desátých letech se účastnil nezávislých občanských aktivit (např. podzemní univerzi-

ta) a spoluorganizoval studentské hnutí (samizdatový časopis Revue 88). Po listopa-

du 1989 zakládal obor politologie. Vedl několik vědeckých pracovišť, politologických 

ústavů a kateder, byl děkanem Fakulty sociálních studií MU. Po dvě funkční období 

byl rektorem Masarykovy univerzity (2004−2011). Ve své vědecké práci se speciali-

zuje na srovnávací politologii a evropskou politiku. Je autorem 20 knih a více než 

300 odborných studií. V  letech 2012–2013 byl ministrem školství, mládeže a  tělo-

výchovy. Od roku 2013 je poslancem, od ledna 2014 je předsedou Občanské demo-

kratické strany.



Bez 17. listopadu 1989 bychom žili jiný, v naprosté většině případů 

horší životní příběh. Pro mnohé z nás, z mé generace a generací 

starších, je proto 17. listopad 1989 ze společenského hlediska nej-

významnějším výročím. Byl začátkem událostí, které nám otevřely 

nové cesty, poskytly svobodu a příležitosti, kterých by se nám v ko-

munistické diktatuře nikdy nedostalo.

O svých zkušenostech s Listopadem a o  tom, co jsem dělal 

předtím, jsem začal poprvé veřejně mluvit před deseti lety na výzvu 

studentů. Ptali se, co byla podzemní univerzita, jak jsme vydávali 

Revue 88 a jak se vlastně žilo za komunismu. Jejich zájem mě potěšil 

Petr Fiala, druhá polovina 80. let
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a uvědomil jsem si, jak je důležité o těchto věcech mluvit. Minulost 

se relativizuje, hodnoty zpochybňují. Dnes je jakoby jedno, co kdo 

dělal či nedělal, předlistopadové kariéry se začínají počítat jako ty 

polistopadové, jako by to tehdy byla jen jiná forma stejného režimu. 

Strana, která se otevřeně hlásí ke komunismu a také k předlisto-

padovému vývoji, se dokonce podílí na vládě. Proto je důležité si 

zločinný komunistický režim a jeho pád připomínat. Včetně osobních 

vzpomínek a zkušeností. 

V osmdesátých letech jsem se účastnil různých neoficiálních 

aktivit, ať už to byla od roku 1984 podzemní univerzita, nebo činnost 

Jako betonář u stavebního praporu na vojně ( jaro 1989)
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kolem skryté církve. A také jsme vydávali v letech 1988–89 samizda-

tový časopis Revue 88. Nechci samozřejmě hodnotit význam něčeho, 

na čem jsem se sám podílel, ale jedno konstatování si dovolím (pro-

tože o Revue 88 již existují historické práce a mohu se o ně opřít): 

Revue patřila k těm aktivitám, které předznamenávaly listopad 1989 

a připravovaly mezi vysokoškolskými studenty podmínky pro jejich 

vystoupení v  listopadových dnech. Všechny tyto moje činnosti se 

promítly do toho, jak jsem listopad 1989 prožíval.

Do začátku října 1989 jsem byl na povinné vojenské službě. Ne-

byla příjemná, v posudku jsem měl napsáno, že jsem „stoupenec 

Charty 77“ a komunistické vojenské prostředí mi to dávalo silně po-

cítit. Po návratu jsem dojížděl do Kroměříže do místního muzea, kde 

jsem pracoval jako historik starších dějin, ač jsem se vždy zabýval 

pouze moderními dějinami. V Brně mě zaměstnat nechtěli – přede-

vším kvůli Revue – a vzdálená Kroměříž se díky „perestrojkovému“ 

řediteli tamního muzea, který si trochu hrál na slušovického Čubu 

v oblasti kultury, stala docela přijatelným řešením. 

Měl jsem v té době – v říjnu 1989 – pocit naděje i beznaděje, to druhé 

převažovalo. Všude kolem se komunistické režimy lámaly, u nás se jako 

by nic nedělo. Na demonstraci, která se konala k 28. říjnu v Brně, přišlo 

sice možná o něco více lidí než dříve, ale těch pár desítek nebylo to, 

co si organizátoři slibovali a co účastníci čekali. Náznaky listopadových 

událostí se ještě na konci října hledaly jen těžce.

V pátek 17. listopadu jsem odjel z Kroměříže na faru do Hrádku 

u Znojma, kde jsem trávil víkend se skupinou přátel u biskupa pod-

zemní církve Stanislava Krátkého. V neděli 19. listopadu jsem přijel 

do Brna, v bytě Jiřího a Světlany Hanušových jsme měli ten večer 
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diskusní seminář, tentokrát byl hostem katolický disident Radomír 

Malý. Místo o historii jsme ale mluvili o tom, kolik lidí přijde druhý den 

na manifestaci na náměstí Svobody a vůbec kolik lidí bude připra-

veno v celé republice se demonstrací účastnit. Pamatuji si, že v nás 

zkušenost s 28. říjnem nevyvolávala přehnaná očekávání.

V pondělí ráno jsem odjel do Kroměříže do zaměstnání, kde se 

nedělo vůbec nic. Šel jsem říci řediteli, že muzeum se musí připojit 

k protestům. Odpověděl mně pozoruhodnou větou: „Pane doktore, 

já nikdy nepůjdu proti pracujícímu lidu, proti dělníkům.“ Řediteli bylo 

něco přes třicet, v režimu se uměl dobře pohybovat, využíval ho 

i k dobrým věcem a v jeho mantinelech se choval rozumně, v mu-

zeu vytvořil vcelku chráněný prostor, kde bylo možno něco dělat, 

ale mimo rámec režimu byl jako ochromený, před protesty byl zcela 

bezradný. Jeho odpověď v mnohém zračila atmosféru, nepochopení, 

nezájem, absurditu doby.

Odpoledne jsem se snažil dostat zpátky do Brna, chtěl jsem 

stihnout alespoň konec demonstrace, myslel jsem si, že na ní bude 

málo lidí, takže každý je důležitý. Následující chvíle si pamatuji inten-

zivně. Plné náměstí Svobody. V podvečer jsme se dozvěděli, že na 

Václavském náměstí je sto tisíc lidí. Měl jsem slzy v očích. V tu chvíli 

jsem věděl, že komunismus padne a že jsem se dočkal svobody, 

v niž jsem vlastně ani příliš nedoufal. 

Pak už to bylo velmi rychlé až zběsilé. Každý den jsem jezdil do Brna 

na demonstrace a další akce, do noci v Brně, někdy i přes noc, ráno 

v půl šesté zpátky do Kroměříže, kde jsem se trochu snažil předávat 

brněnské zkušenosti a pomoci při zakládání tamního Občanského 

fóra, s dvěma inženýry a jednou paní, jména si nepamatuji, ale byly to 
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pozoruhodné chvíle. První opatrné demonstrace začaly v Kroměříži až 

ve středu 22. listopadu. Pak už jsem z Kroměříže rychle odešel, byl jsem 

v tomto krásném městě vlastně nuceně. První „revoluční“ nabídka, jak 

se vrátit do Brna, přišla z deníku Lidová demokracie, tak jsem se stal 

nakrátko novinářem. A pak jsem přešel k přátelům z brněnské verze 

samizdatové Střední Evropy, kteří oficiálně začali vydávat časopis Pro-

glas. Souběžně jsem byl osloven z brněnské univerzity, abych tam přišel 

zakládat politologii, což bylo přesně to, co jsem vždy chtěl a o čem jsem 

si také nemyslel, že by se mi mohlo v Československu někdy splnit.

Listopadové události mají pro mě i silný osobní rozměr. Na demon-

stracích jsem se seznámil se svou ženou Janou. Listopad 1989 je tedy pro 

mě pozoruhodnou intenzivní chvílí, kdy se protínaly pozitivní společenské 

a osobní události způsobem, který má možná málokdo příležitost prožít.

Když to po sobě čtu, tak si uvědomuji, že to trochu vypadá jako 

nějaká happyendová story z hollywoodského filmu, v mém případě 

dokonce i  love story. Je v tom ale jeden podstatný rozdíl. V tom 

americkém filmu víte, že happy end musí přijít – protagonisté teh-

dejších událostí to nevěděli. Myslím,  

že jsme všichni byli spíše připraveni 

na mnohem horší scénáře než na to, 

že se v tak krátké době dočkáme 

svobody. Nepřestávám za to 

být vděčný. A snažím se 

dělat vše pro to, abychom 

si svobodu a  demokracii 

udrželi. 

Čísla samizdatové Revue 88
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JEFIM FIŠTEJN /1946

Politický komentátor, 

publicista a scenárista, 

dlouholetý redaktor 

Rádia Svobodná Evropa

Narodil se v židovské rodině v ukrajinském Kyjevě, tehdy součásti Sovětského svazu. 

V letech 1964 až 1969 vystudoval fakultu žurnalistiky na moskevské Lomonosovově 

univerzitě. Od roku 1969 do roku 1980 žil v Praze, kde pracoval jako překladatel. Po 

podpisu Charty 77 byl pronásledován a v roce 1980 donucen emigrovat do Vídně. 

Nejvíce je znám pro své dlouholeté redakční působení v Rádiu Svobodná Evropa, 

kde se zaměřoval především na středoevropskou a východoevropskou oblast.  Dva 

roky zastával post šéfredaktora Lidových novin. Je autorem četných politických člán-

ků, komentářů a kulturologických esejů v českém, ruském, německém a anglickém 

tisku, autorem několika knih a scénářů k dokumentárním filmům.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyjev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lomonosovova_univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lomonosovova_univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charta_77


Sdílel jsem představu mnoha stejně smýšlejících, že v dalším vývoji 

převáží pozitivní rysy české povahy: svobodomyslnost, otevřenost, 

vnímavost k novým trendům a přitom pevná ukotvenost v konzervativ-

ních hodnotách, která je projevem určitého tradicionalismu. Ukázalo 

se, že jsem se mýlil s ostatními. 

Po čase začaly mít navrch negativní stránky národní povahy: 

úzkoprsost, předposranost, přizdihráčství, připravenost ochotně se 

ohnout před domnělou silou, zbabělost. Co nezklamalo, je ekono-

mický vývoj podložený osvědčeným fortelem Čechů. 

Sametovou revoluci jsem zažíval u mikrofonů Rádia Svobodná 

Evropa/Rádia Svoboda. Bylo to nepřetržité komentování událostí 

u kulatých stolů spolu se stejně euforicky nadšenými kolegy. V prvních 

prosincových dnech jsem dorazil do Prahy na pozvání Občanského 

fóra a silným zážitkem pro mne byl rozhlasový rozhovor s Václavem 

Havlem, který tehdy ještě nebyl prezidentem. 

Jefim Fištejn v Rádiu Svobodná Evropa

57



Sobě bych doporučil v podobných situacích mírnit nadšení a mod-

rookou naivitu. Nostalgikům bych připomněl, že všechny známé 

jistoty (střechu nad hlavou, práci, jídlo) jim poskytne vězení a největší 

trvalou jistotu najdou na hřbitově.

Tak by mohly vypadat odpovědi na otázky související s hodnoce-

ním uplynulých třiceti let. Potíž je v tom, že hodnocení tohoto období 

podle toho, nakolik dnešní realita odpovídá, či naopak neodpovídá 

tehdejším tužbám a předsevzetím, ztratilo svou vypovídající hodnotu. 

Většina tehdejších očekávání vycházela z tehdy platného hodnoto-

vého paradigmatu. Leč civilizační paradigma se od té doby promě-

nilo k nepoznání. I když všichni souhlasíme s tím, že ideály svobody 

a demokracie se jakž takž naplnily, v novém paradigmatu samotné 

jejich vnímání i jejich vliv na společenský vývoj mohou být snadno 

zpochybněny. Třebaže jejich metafyzický smysl stále platí, zmizela 

jistota toho, že právě ony jsou rozhodující pro posuzování dnešní 

společnosti. Chyba nás všech spočívá v tom, že skutečnost máme 

snahu porovnávat se skutečností před třiceti lety. Jediný relevantní 

přístup by měl spočívat v pochopení naší přítomnosti jakožto součásti 

světových procesů. Zasazení do globálního kontextu nám dává pro 

analýzu uplynulých třiceti let mnohem účinnější nástroj. 

Snaha myšlenkově uchopit příčiny naší spokojenosti či nespokoje-

nosti s realitou musí vycházet z definice zcela nových trendů, jinak se bude 

vznášet ve vzduchoprázdnu. Poměrně novým jevem je silné pnutí mezi 

procesem globalizace a snahou národních států znovu získat aspoň dílčí 

suverenity. Lidé trpí pocitem, že centra, kde se rozhoduje o jejich životech, 

jim zmizela kdesi za obzorem – v Bruselu, Washingtonu nebo třeba také 

v Moskvě nebo Pekingu. O ničem podstatném už se nerozhoduje v jejich 

58



obcích, krajích, na úrovni národních vlád, ještě ovlivnitelných jejich vůlí. 

Bez uspokojivého vyřešení tohoto hlavolamu těžko můžeme vážně mluvit 

o zdrojích jejich spokojenosti s porevolučním vývojem. 

Značně se proměnily významy ústředních pojmů naší civilizace. 

V politice jsou nadužívány termíny jako populismus, nacionalismus, 

rasismus, dokonce fašismus, špatně srozumitelné a fungující jako 

pouhá náhražka adjektiv: dobrý, špatný, správný, falešný atd. Z poli-

tické debaty takové termíny činí neprostupný hvozd, v němž se nikdo 

neorientuje. Jakákoli diskuse se stává mimoběžnou. Známá slova ztrá-

cejí svůj význam a jediným kritériem se stává subjektivní představa, 

zda a nakolik slouží věci pokroku, nebo ho naopak brzdí. Kupříkladu 

takové slůvko „strach“. Silný strach z přemíry přistěhovalců z jiných 

kulturních okruhů je neblahým nástrojem tvrdých populistů, vhodným 

k manipulování veřejným míněním, zatímco strach z klimatických 

změn či z brzkého zániku lidstva je nástrojem pokroku, umožňujícím 

mobilizovat obyvatelstvo k bolestivým zásahům do jejich životů. Je 

zřejmé, že naprosto protichůdné významy stejných pojmů slouží jen 

k ideologizaci smyslu dějin a v hlavách způsobují naprostý chaos. 

Stejnému cíli slouží také další společenské trendy typu genderové 

spravedlnosti, toxické maskulinity nebo kosmické rovnováhy údajně 

námi porušené. Společným jmenovatelem a příčinou davového po-

minutí smyslů je ztráta srozumitelných společenských vizí. 

Pídíme-li se po pochopení společenských změn, jež se udály za 

posledních třicet let, musíme se odpoutat od tehdejších dobových 

ideálů. Musíme pochopit, že jsme se mezitím dostali do jiné reality, 

do jiného civilizačního rámce, který má značně náhražkovou, suro-

gátní povahu. 
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JAN LITOMISKÝ /1943

Disident, signatář Charty 77,  

v  90. letech poslanec, 

bývalý vládní zmocněnec  

pro lidská práva

Narodil se 19. srpna 1943 v Praze, vystudoval Vysokou školu zemědělskou a pracoval 

jako agronom. V mládí byl členem evangelické mládeže, v roce 1968 vstoupil do 

Československé strany lidové, po okupaci však vystoupil. Během normalizace se 

sblížil s disentem – stýkal se s Ivanem Medkem, Svatoplukem Karáskem, Martinem 

Paloušem a dalšími. Podepsal Chartu 77, ve svém domě pořádal bytové semináře 

a podílel se na činnosti Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Po es-

tébácké provokaci byl roku 1981 odsouzen ke třem rokům vězení a následně mu 

byl vyměřen dvouletý ochranný dohled. Po propuštění z vězení pracoval jako lesní 

dělník ve Vyskytné a od počátku roku 1987 jako topič v hotelu Axa v Praze. Zásluhou 

profesora Skillinga získal stipendium na překládání spisů Martina Luthera do češtiny. 

V letech 1987 až 1988 byl mluvčím Charty 77. Po sametové revoluci se stal předsedou 

MěNV v Pelhřimově a poslancem Parlamentu ČR (pův. ČNR ). 



Jan Litomiský, 80. léta

V listopadu 1989 jsem žil se svou ženou a dvěma malými dětmi v ro-

dinném domě na vesnici na Vysočině. Jelikož mi StB znemožnila 

pracovat jako topič v hotelu AXA v Praze, byl jsem finančně závislý 

na stipendiu (cca 2500,– Kčs měsíčně), které mi zprostředkovala 

Husova nadace v Londýně. Věděl jsem, že tento příjem brzy skončí 

a vůbec jsem si nebyl jistý svou osobní budoucností.

Vzhledem k mezinárodní situaci jsem očekával nějaké politické 

změny, ale nevěřil jsem, že budou tak rychlé a tak radikální. 

Byl jsem vždy stoupencem klasické parlamentní demokracie, 

a proto jsem se snažil podle svých sil a schopností  přispět k jejímu 

nastolení.

Jsem rád, že parlamentní demokracii se všemi občanskými právy 

a svobodami skutečně máme, že došlo k rehabilitacím politických 
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vězňů a jejich částečnému odškodnění, že byl částečně navrácen  

majetek občanům okradeným komunistickým režimem, že křesťanské 

církve mohou působit nezávisle na státu, že máme svobodné tržní  

hospodářství , že jsme členy NATO a EU. Za velký úspěch považuji, jak 

rychle se podařilo obnovit konkurenceschopný průmysl, zemědělství 

a obchod a že nedošlo k masové nezaměstnanosti. Obdivuhodný 

byl též rozvoj živností.

Zklamalo mne, že nezávislá justice demokratického státu nedo-

kázala potrestat skutečné komunistické zločince, kteří se osobně 

podíleli na mučení, vraždách a zmanipulovaných politických proce-

sech. Také jsem nečekal, že těmito zločiny poskvrněná komunistická 

strana  bude mít po tak dlouhou  dobu silnou voličskou základnu,  

a že se bude nakonec nepřímo podílet na vládní moci, jak je tomu 

nyní. Rovněž mne mrzí, že mnoho voličů dává hlasy nedůvěryhodným 

politikům a jejich rychlokvašným uskupením a stranám.

Od počátku jsem se podílel s přáteli na činnosti OF v Pelhřimově. 

Scházeli jsme  se mimo jiné také u pomníku sv. Václava, většinou 

Jan Litomiský, policejní foto
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v počtu několika desítek lidí. Největším zážitkem pro mne byla účast 

všech velkých podniků ve městě na generální stávce a já viděl před 

sebou plné náměstí. Tehdy jsem si řekl: „To je konec  komunismu.“

Těm, kterým se stýská po životě v komunismu, bych vzkázal, aby 

si vzpomněli na nedostupnost kvalitních léků pro obyčejné lidi, jak 

vypadaly tehdejší obchody, jak museli shánět i základní potřeby, jak 

oprýskané byly domy a ulice. A hlavně jak nedůstojné bylo, když se 

neustále museli ohlížet na to, aby si nepohněvali vlivné komunisty, 

zejména když měli nadané děti, které chtěly studovat.

Jan Litomiský, po návratu z výkonu trestu



JANA MARCO (PETROVÁ) /1966

Bývalá disidentka,  

po sametové revoluci 

poslankyně za OF, 

později za ODS

V  polovině osmdesátých let působila v  Jazzové sekci. Roku 1986 se stala čle-

nem Výboru na obranu zatčených představitelů Jazzové sekce. V  roce 1987 

bylo založeno Nezávislé mírové sdružení, kde byla následně jednou z  mluv-

čích. Před rokem 1989 podepsala Chartu 77. V  lednu 1989 byla zatčena na Vác-

lavském náměstí při vzpomínce na Jana Palacha, poté byla odsouzena ne-

podmíněně na devět měsíců. Po návratu podepsala petici Několik vět. Dne  

19. listopadu 1989 spoluzakládala Občanské fórum v Činoherním klubu. V  letech 

1990–1992 byla poslankyní Federálního shromáždění. Působila v branně-bezpeč-

nostním a zahraničním výboru. Roku 1993 se stala mluvčí ODS. Tuto práci vykonáva-

la až do roku 1997. Ve volbách v roce 1996 byla zvolena do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky za ODS a poslanecký mandát vykonávala až do před-

časných voleb v  roce 1998. Roku 2007 absolvovala VŠFS, obor veřejná správa. 

Kromě politiky působila jako dlouholetá předsedkyně Správní rady nadace Národní 

galerie a také několik let jako předsedkyně Rady Národní knihovny. 



Roku 1985 mi bylo 19 let, maturovala jsem a zvažovala, jakým směrem 

se bude můj život dále ubírat. Měla jsem ráda hudbu a literaturu 

a už v těch letech mi vadilo, jak je kulturní vyžití občanů omezené. 

Bylo nám předkládáno pouze pár populárních zpěváků, bavičů pro 

masy, omezený výběr literatury a nemohli jsme volně cestovat. Tušila 

jsem, že tam někde „za dráty“ je svobodný svět a chtěla jej poznat. 

Náhoda mě přivedla do Jazzové sekce, což pro mě představovalo 

cosi jako zjevení – zajímavé knihy o divadle, umění a hudbě, režimem 

zakázané koncerty a jejich záznamy. Pomáhala jsem, jak to šlo. V září 

1986 došlo k zatčení tehdejšího vedení Jazzové sekce. Postavila jsem 

se na jeho obranu, nechtěla jsem být jen do počtu, cítila jsem potřebu 

pomoci. Psali jsme politikům do zahraničí, sepisovali petice. Postupně 

Vladimír Hanzel, Václav Havel, Jana Petrová, Jiří Křižan, centrála OF ve Špalíčku
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jsem se začala vyjadřovat k politickým téma-

tům. V roce 1987 bylo založeno Nezávislé 

mírové sdružení, první nezávislá iniciativa po 

Chartě 77. Jednalo se o skupinu mladých 

lidí, která nechtěla s tehdejším režimem 

vyjednávat. Iniciovali jsme diskusní setkání 

každou první sobotu v měsíci na Václav-

ském náměstí. To mělo velký smysl, vznikla 

tradice pro všechny, kteří se chtěli přidat. 

Byly zakládány další nezávislé iniciativy, 

začali jsme koordinovat činnost a vydávat 

prohlášení k významným výročím, jako byl 21. srpen nebo 28. říjen. 

V prosinci 1988 jsem měla tu čest promluvit vedle Václava Havla 

a dalších na první povolené nezávislé demonstraci na Škroupově 

náměstí v Praze u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv. Větší 

část roku 1989 jsem strávila ve vězení a po propuštění jsem cítila, že 

se režim hroutí. Vždy jsem velmi silně věřila, že se život v naší zemi 

změní, a chtěla pro to hodně udělat. 

Za listopad 1989 jsem stále vděčná, byla to obrovská příležitost 

pro celý národ, jak žít v demokracii a ve svobodě. Tato slova nejsou 

prázdná, i když je dnes máme tendenci všichni brát tak nějak samo-

zřejmě. Vlastně, to co je dnes, jsem si představovala. Jistě ne v tako-

vém detailu, nikdo tehdy nevěděl, co přesně se změní a jak se vše 

povede. Ale žijeme ve svobodné, demokratické zemi s vysokou mírou 

tolerance k různým názorovým proudům, jsme součástí svobodného 

západního světa, a  ještě navíc se naší zemi daří ekonomicky a je 

kulturně pestrá. Ano, mohla bych psát o tom, co mě zklamalo, a vždy 

Fotka z palachovského procesu
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se něco najde. Na druhou stranu, sametový přechod stále vnímám 

jako velkou událost, která proběhla bez násilí i díky české povaze. 

Stále velmi vzpomínám na atmosféru konce roku 1989. Ta obrovská 

míra solidarity, nasazení, víry v lepší časy a pospolitost, to je cosi, co 

nastane jen výjimečně v lidských dějinách a pouze v některých zemích. 

A já měla to štěstí a možnost nejen vše prožít, ale být hodně blízko. 

Podílet se na změnách. Šla jsem do všeho s mladistvým elánem. Roku 

1989 mi bylo 23 let, věřila jsem ve šťastnou budoucnost života mého, 

celé rodiny i přátel. V lednu 1990 jsem byla kooptována do Federálního 

shromáždění, hlasovala jsem pro nejdůležitější zákony té doby – změny 

ústavy, změnu názvu země, navrácení ukradeného majetku. První svo-

bodné volby po více jak čtyřiceti letech, v červnu 1990, byly skutečným 

referendem o tom, že změny v naší zemi chce naprostá většina občanů.

Sama sobě bych vzkázala, že to vše mělo velký smysl a že je správné 

se dívat do budoucna. O to totiž jde. Vždy je možné uskutečnit mnoho 

věcí lépe, ale dělali jsme v danou chvíli to nejlepší, co jsme mohli. Hodně 

mi pomohlo prožít část života v komunismu a mít srovnání s dnešním 

vývojem. O to více si všeho vážím. Zároveň cítím, jak je důležité stále 

sledovat veřejné dění a citlivě vnímat a posuzovat, zda neopouštíme 

myšlenky sametové revoluce. Z historie přece víme, že existuje tenká 

hranice mezi dobrem a zlem. Sliby, že za nás občany všechno někdo 

zařídí, jsou lákavé a pohodlně se přijímají, ale jsou nebezpečné. Dívám 

se na svět liberálníma očima, sdílím víru, že aktivní a samostatný občan 

s vlastním rozumem, názorem a pevnými morálními hodnotami zůstává 

hnacím motorem svobodného vývoje společnosti. Myslím si, že mnoho 

mladých lidí se mnou tento pohled sdílí, což napomáhá mému optimismu 

ohledně budoucnosti našeho národa a země.
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FRANTIŠEK MIKŠ / 1966

Šéfredaktor dvouměsíčníku 

Kontexty a šéfredaktor 

nakladatelství Books & Pipes, 

předseda Pravého břehu – 

Institutu Petra Fialy

Po absolvování střední školy pracoval v řadě dělnických zaměstnání jako elektrikář, 

topič, výhybkář či jako správce kulturního domu. Ve volném čase se věnoval přípra-

vě, vydávání a šíření samizdatových publikací. Od roku 1987 do roku 1989 vydával 

s přáteli samizdatový časopis Střední Evropa – brněnská verze. Od  roku 1990 se 

profesionálně zabývá nakladatelskou činností v oblasti odborné a nekomerční litera-

tury a řídí několik institucí. Byl spoluzakladatel časopisu Proglas (1990) a později jeho 

dlouholetý šéfredaktor (od roku 1994). Jeden ze zakladatelů brněnského Centra pro 

studium demokracie a kultury, CDK (1993), v rámci nějž mnoho let vedl Institut pro 

politiku a kulturu. V roce 2008 založil a vedl Vzdělávací institut pro demokracii a ob-

čanskou společnost v Charkově na východní Ukrajině. Spoluzakladatel a dlouholetý 

šéfredaktor nakladatelství Barrister & Principal. Je autorem mnoha knih, odborných 

statí a článků o politice, politické filosofii, kultuře a malířství 20. století. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casopis_Kontexty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proglas_(%C4%8Dasopis)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Centrum_pro_studium_demokracie_a_kultury


Začnu podobně jako před deseti lety, v rozhovoru ke dvacátému vý-

ročí Listopadu. Můžu mluvit jen za svou generaci, tedy za některé ze 

své generace. Jsem ročník 1966, žil jsem v komunismu „jen“ do svých 

třiadvaceti let, přesto si toho hodně pamatuji. Nenáviděli jsme ten 

systém již od základní školy, byl to jakýsi podvědomý reflex. Vyrostli 

jsme v socialismu, nikdy jsme nic jiného nepoznali, panovala přísná 

cenzura a ideologická indoktrinace, hranice na Západ byly neprodyšně 

uzavřené. Něco podobného popsal již mnohem dříve George Orwell 

ve svém antiutopickém románu 1984. Jeho hlavní hrdina Winston 

Smith prožil celý život v Oceánii, v totalitě a indoktrinaci, nic jiného 

nepoznal, neměl s čím srovnávat. Přesto byl vnitřně znechucený, nějak 

podvědomě cítil, že život takto nemá vypadat. Přesně to jsme proží-

vali. A proto jsme se začali pídit po informacích, číst zakázané autory 

Brno 1988, tehdy ještě byl čas i na šachy. Vpravo sedící Vladimír Hlavsa, v jehož erárním bytě na 
Vysočině jsme přes léto připravovali samizdatový časopis
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a knihy, později je i opisovat a v samizdatu vydávat. Ale i tak, a to je 

třeba přiznat, byly naše představy o tom, jak funguje svobodná západní 

společnost, hodně mlhavé, museli jsme se to učit „za pochodu“. 

Listopad 1989 byl pro nás zjevením, nečekali jsme, že to komunisté 

pustí, a už vůbec ne tak hladce. Vyráběli jsme zrovna v jednom sute-

rénním bytě na cyklostylu další číslo samizdatového časopisu, když to 

vše začalo. Fascinovaně jsme zírali na televizi. Zprvu jsme nevěřili, že se 

něco změní, a raději jsme pokračovali v práci. Pak šlo najednou všechno 

rychle, byla to neuvěřitelná euforie. Už jen pouhá představa, že to, co 

právě děláme, vydávání časopisů a knih, bychom mohli dělat veřejně 

a beze strachu, a dokonce se tím i živit, vypadala jako neskutečný sen. 

V roce 1989 s roční dcerou Eliškou



Splnil se nám a postupně jsme se museli učit ve svobodě žít a pracovat, 

což nebylo vždy snadné. Ale byly to ty nejkrásnější roky našeho života.

Co bych vzkázal sám sobě, opravdu nevím. Jsem rád, že jsem to vše 

prožil, nejen tu listopadovou euforii, ale krátce i ten komunistický ma-

rasmus předtím. Ovlivnilo nás to (mě a mé přátele) minimálně ve dvou 

směrech. Jednak si asi mnohem víc vážíme svobody a demokracie 

než lidé mladší, narození o generaci později, a taky víc než někteří lidé 

o trochu starší, kteří žili v komunismu příliš dlouho, takže jim svoboda 

a vše, co s sebou nese, připadá „divná“ a volají po návratu „tvrdší 

ruky“ či sociálních jistotách. Za druhé jsme se naučili aktivně zajímat 

a zasazovat o věci veřejné, neustále číst, srovnávat, přemýšlet o světě, 

ve kterém žijeme.  Uvědomujeme si nesamozřejmost svobody a mno-

hem citlivěji zaznamenáváme, když se zase utahují šrouby. S Petrem 

Fialou, současným předsedou ODS, jsme se poznali před rokem 1989 

na tajné schůzce samizdatových časopisů. Je dnes jediným předsedou 

významné politické strany, který má disidentskou minulost. I to může 

být zárukou jeho osobnostní integrity, toho, že nedělá politickou karié ru 

pro vlastní prospěch, ale chce v naší zemi opravdu něco změnit.

Samizdatové vydání revue Střední Evropa – brněnská verze



VLADIMÍR MLYNÁŘ /1966

Disident, signatář Charty 77, 

bývalý novinář a politik

Syn profesorky ekonomie na pražské VŠE Rity Klímové (v letech 1990–1991 čes-

koslovenské velvyslankyně v USA) a bývalého reformního komunisty (později disi-

denta) Zdeňka Mlynáře. Kvůli svému původu nebyl za normalizace přijat na vysokou 

školu, podepsal Chartu 77 a živil se jako sanitář ve Všeobecné fakultní nemocnici 

na Strahově. V osmdesátých letech byl aktivním členem disentu, spoluzakladatelem 

samizdatových Lidových novin, po roce 1989 redaktorem Lidových novin. V letech 

1994–1997 byl šéfredaktor časopisu Respekt, na přelomu 20. a 21. století poslanec za 

Unii svobody, roku 1998 ministr bez portfeje ve vládě Josefa Tošovského a v letech 

2002–2005 ministr informatiky ve vládě Vladimíra Špidly a vládě Stanislava Gros-

se. Dnes pracuje pro skupinu PPF Petra Kellnera.



V listopadu 1989 mi bylo necelých čtyřiadvacet, a byl jsem otcem 

dvou malých dětí, topičem, redaktorem samizdatových Lidových 

novin a disidentem. Díky tomu, že oba rodiče byli chartisty (otec Zde-

něk Mlynář reformní komunista v emigraci, matka ekonomka a poz-

dější velvyslankyně v USA Rita Klímová), byla tehdejší disidentská 

„paralelní polis“ vlastně přirozeným prostředím, kde jsem vyrůstal. 

Přesto listopad 1989, alespoň pro mne, přišel vlastně nečekaně, a že 

vyústí v úplný pád komunismu, jsem si zpočátku neuměl představit. 

Upřímně řečeno moje tehdejší představy o tom „co přijde“ byly jen 

obecné: věřil jsem ve svobodnou soutěž demokratických stran, svo-

bodu slova, možnost cestovat, ve svobodu náboženského vyznání. 

Vladimír Mlynář kolem roku 1989
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Ale příliš jsem nepřemýšlel o ekonomice, o tom jaký by měl být v zemi 

ekonomický model, o neviditelné ruce trhu, o privatizaci atd. Zpětně 

viděno, věděl jsem o světě jen velmi málo.

V následujících dvaceti letech jsem nesl jako veřejně angažovaný 

člověk svůj díl opovědnosti  za vývoj  země. Sedm let jako novinář 

a šéfredaktor týdeníku Respekt, později dalších sedm let jako aktivní 

politik a ministr, případně v roli politického poradce a člověka pohybujícího 

se v politickém zákulisí. Tak jako jiní bych jistě uměl jmenovat řadu 

chyb, kterých jsem se dopustil: učit se a  připravovat na převzetí 

odpovědnosti ale nebyl čas. Dělat politiku či novinařinu podle západních 

demokratických standardů jsme se učili za pochodu, stejně jako se jiní 

učili podnikat nebo budovat svobodný akademický svět. Obecně proto 

dodnes tvrdím (řečeno marxistickým slovníkem), že „revolucionáři roku 

89 jako politická třída obstáli“. To, že jsou dnes u nás devadesátá léta 

často předmětem paušální kritiky, má podle mého názoru jiné příčiny.

Hlavním důvodem je po třiceti letech přirozená generační změna 

na straně jedné a rozpad veřejného prostoru v důsledku nástupu 

sociálních sítí na straně druhé. Prostor pro kultivovanou debatu, 

diskusi, střetávání se různých názorů a formulování společenského 

konsensu v základních věcech bohužel setrvale mizí. Nahrazují ji 

uzavřené komunikační bubliny, agresivní odmítání jiných názorů 

a rozpad společenských elit. Zoufalá povrchnost v politice (někdy 

nazývaná populismus) je pak logickým důsledkem, a  nasledně 

i zpětně příčinou těchto procesů. Za sebe bohužel věci citím tak, že 

období formované listopadem 1989 u nás nevratně skončilo před 

několika lety. Nyní už žijeme v nové éře. Přišla zvolna, „bez revoluce“,  

nepozorovaně, ale její vliv na naše životy je a bude zásadní.
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Někdy svým dospělým dětem říkám, že jedním z  důvodů, 

proč jsme dělali sametovou revoluci bylo, abychom „už nemuseli 

v budoucnu chodit demonstrovat“. Ještě před několika lety jsem 

proto byl, i přes spousty výhrad a kritik k tuzemské politice, v zásadě 

spokojeným občanem. Systém fungoval. Bohužel dnes už to neplatí. 

Ačkoliv jsem se celý život názorově považoval za středového (jiní 

by řekli levicového) liberála, v posledních letech, aniž bych ovšem 

radikálně změnil své názory, jsem se stal konzervativcem. Nástup 

nových ideologií, opět pro „dobro člověka“, tentokrát ale v podobě 

zelených progresivistů a různých LGBT a multikulti ideologií, spolu 

s rozpadem modelu tradičních politických stran, soustavně posouvají 

společenský konsensus směrem k méně svobody.  

Možná je to logický dějinný cyklus. Možná jen slyším „trávu růst“ 

a svět se časem znovu srovná. Budu se rád mýlit, pokud nebude 

v budoucnu třeba začít zase znovu demostrovat.

Fond Správa sledování SNB – svazky (SL): Vladimír Mlynář (druhý zleva s brašnou) 
5. 4. 1988 v ulici Pod kaštany. Arch. č. SL-3431 MV, krycí jméno „Krajan“
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MARTIN PALOUŠ /1950

Český diplomat,  

pedagog,  

signatář Charty 77,  

bývalý politik

Byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a v roce 1986 působil jako její mluvčí. V lis-

topadu 1989 byl zakládajícím členem Občanského fóra. V letech 1990–1992 a znovu 

v období let 1998–2001 zastával funkci náměstka ministra zahraničí ČR. Od červen-

ce 2006 do roku 2011 byl mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Stálé mise 

České republiky při OSN v New Yorku. V letech 2011–2012 byl ředitelem Knihovny 

Václava Havla, od roku 2018 je člen Rady ÚSTRu. 



Přestože v průběhu roku přicházely další a další signály, že v naší 

zemi se časy mění – „Palachův týden“ na jeho počátku, kulatý stůl 

a po něm částečně svobodné volby v Polsku, podzimní německý 

exodus, kdy se pražské ulice zaplnily opuštěnými trabanty a wart-

burgy –, neměl jsem jako většina mých tehdejších přátel z okruhu 

Charty 77 ponětí, co z toho nakonec vznikne. Státní svátek 28. října, 

kdy se pražské ulice opět zaplnily demonstranty, jsem jako „nepřá-

telská osoba socialistického zřízení“ trávil na osmačtyřicítce v cele 

na policejním ředitelství a sledoval, jak jsou tam přiváženy desítky lidí 

při této příležitosti taktéž předběžně zadržených. Že se můj disident-

ský život má za pár týdnů radikálně změnit, jsem si vůbec neuměl 

S Václavem Havlem v době disentu
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představit, a kdyby se mě tehdy nějaký západní žurnalista dotázal, 

zda jsem připraven stát se „sametovým revolucionářem“, nevěděl 

bych, co na to mám říci, a spíše bych rozpačitě krčil rameny. 

Kdybych měl nyní po třiceti letech říci, kdy mi v průběhu oněch 

hektických dní, které následovaly po studentské demonstraci 17. lis-

topadu, počalo docházet, že to, čeho se právě účastním, možná není 

jen poněkud rozsáhlejší občanská revolta, která může dopadnout 

dobře nebo špatně, ale skutečná revoluce, historická diskontinuita, 

zlomová událost českých dějin, dal bych na tuto otázku poněkud 

sentimentální odpověď – pro ty, kdo události zázračného roku 1989 

dnes z toho či onoho úhlu zkoumají a studují, zcela nevědeckou, 

a tudíž nepoužitelnou. Bylo to v okamžiku, kdy Marta Kubišová zazpí-

vala v podvečerním šeru z balkonu Melantrichu stotisícovému davu 

shromážděnému na Václavském náměstí svoji Modlitbu. V tu chvíli 

mi totiž došlo, že onen revoluční duch, s nímž jsem se jako mladík 

kdysi setkal při spontánních protestech proti sovětské okupaci v srpnu 

1968 a který burcoval československé občany k tomu, aby se jasně 

vyjádřili, co si o tom všem myslí, se zas vrátil a že je s to opět probu-

dit náš národ ke společné akci. Že ve vzduchu je náhle cosi, co tak 

trochu evokuje starou českou pověst o blanických rytířích a jejich 

případných intervencích. 

Jak jsem si v  té chvíli představoval budoucnost? Jsem dnes 

zklamán z toho, co z toho nakonec vzešlo a jak to dopadlo? Na první 

otázku nevím, jak odpovědět. Přicházelo přece cosi úplně nového 

a bezprecedentního; cosi, co teprve získávalo svoji podobu a způsob 

své existence. Občanské fórum nebylo politickou stranou fungující 

v demokratickém prostředí jako „standardní politická strana“. Bylo 
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dítětem okamžiku, do kterého možná jeho „rodiče“ promítali své 

tehdejší představy. Současně ale velice rychle dospívalo, osamo-

statňovalo se a po prvních svobodných volbách v červnu 1990, 

po kterých se stalo nejsilnějším hráčem na české politické scéně, 

narazilo na své meze. To, že se rozpadlo či zmutovalo, není divu 

a není třeba toho litovat. Otevřenou otázkou ovšem je, zda způsob 

tohoto rozpadu byl jediný možný a zda by si člověk ve zpětném po-

hledu uměl představit nějaký jiný scénář, jiný proces dezintegrace, 

který by byl býval s  to položit zdravější základ našeho dnešního 

demokratického systému. 

Odpověď na druhou otázku vezmu zeširoka. V jakém smyslu 

vlastně byl rok 1989 momentem obratu? Na jedné straně byl počát-

kem konce „krátkého“ dvacátého století – dovršeného rozpadem 

Sovětského svazu o dva roky později. Umožnil návrat naší země ze 

čtyřicetiletého „babylonského zajetí“ v sovětském impériu do Evropy. 

Na druhé straně ale musíme vzít v potaz elementární skutečnost, 

že tento konec neznamenal konec historie jako takové, jak jsme 

si v tehdejší euforii snad mohli myslet, ale pouze přechod z 20. do 

21. století; příchod doby „poevropské“, o kterém filosof Jan Patočka 

uvažoval již před víc než čtyřiceti lety, když promýšlel téma současné 

krize evropské civilizace a zdůrazňoval potřebu ochránit v prostředí 

probíhajících globálních změn to, co považoval za jádro, centrální 

motiv evropského „dědictví“: sókratovskou „péči o duši“ a pojetí 

svobody, které na počátku evropských dějin objevila řecká polis. 

Po socialismu, po společnosti budující svůj řád a zotročující své 

členy na základě jakýchsi pochybných ideologických premis, se 

mi v žádném případě nestýská ani trochu. Otázku, zda bych v roce 
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1989 něco dělal jinak, kdybych věděl, jak to dopadne, musím jako 

hypotetickou, a tudíž irelevantní nechat nezodpovězenou.

A pokud jde o ty naše životní jistoty? Na jedné straně plně chápu, 

že nejistota je problematický stav duše a že v dnešním světě je jí 

možná až příliš. Žijeme v době, která si říká „postmoderní; v níž je vše – 

včetně objektivního vědeckého poznání – okamžitě relativizováno 

či „dekonstruováno“. Ztratili jsme víru v automatický, to jest odněkud 

shůry garantovaný dějinný pokrok. Nevíme, co k nám z budoucnosti 

přichází. Máme pocit, že jsme obklopeni nikoli fakty, ale samými „fake 

news“, která vytvářejí mocní tohoto světa, aby mohli s lidmi účinněji 

manipulovat. Pravda jako sjednocující element a základní vodítko 

našeho racionálního počínání jako by ztratila svoji váhu a byla na-

hrazena nejrůznějšími šidítky a imitacemi.

Ohrožuje nás kdeco: sociální změny podnícené sexuálními 

revolucemi všeho druhu; politická korektnost devastující náš při-

rozený jazyk; neúcta k autoritám; rozpad tradiční rodiny; vzrůstající 

sociální nerovnost; úpadek náboženství v naší společnosti; naopak 

nábožensky motivovaný terorismus; klimatické změny a jimi pod-

něcované nové „stěhování národů“. Strach se zkrátka stal politic-

kým faktorem, který dnes významně deformuje naši v roce 1989 

znovuzískanou demokracii, protože otevírá prostor demagogům 

a narcisistickým politikům – a ve výčtu nářků možno pokračovat 

ad infinitum. Česká společnost se stala blahobytnější než kdykoli 

v minulosti, ale přesto máme divný pocit, že „cosi je shnilého v krá-

lovství dánském“…

Vzpomínka na sametovou revoluci r však po mém soudu oživuje 

jeden důležitý impulz, který z nejistoty činí ten nejpodstatnější motiv 
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lidského jednání, jenž socialismus, zajišťující všechny ty jeho báječné 

jistoty – zdánlivě hladký chod života společnosti a uspokojení veškerých 

potřeb jejích členů –, nikdy poskytnout nemohl. Nejistota totiž nemusí 

pouze plodit strach a zmatek. V jejím jádře je i naděje, že člověk se 

nemusí pouze neustále přizpůsobovat požadavkům znormalizované, 

to jest umlčené a zotročené společnosti; že může jednat a oslovovat 

ty druhé; že se může stát subjektem, a ne být jen pasivním objektem 

svých dějin; že může převzít za sebe i za druhé odpovědnost; že jakožto 

svobodný se sám může stát počátkem něčeho nového a být připraven, 

až se jeho čas naplní, opustit tento svět v dobré víře, že stejnou možnost 

pomohl uchovat i těm, kterým možná úplně nerozumí, ale kteří jej po 

něm převezmou a posléze také předají budoucím generacím.

S Václavem Havlem jako prezidentem ČR
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KAREL STEIGERWALD /1945

Dramatik, scenárista a novinář

Po maturitě na střední škole se přihlásil na elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, 

v průběhu studia však zjistil, že nechce být inženýrem. V říjnu 1967 proto začal studo-

vat dramaturgii na FAMU. Během vysokoškolských studií přispíval do časopisů Stu-

dent, Mladý svět, Literární listy a Listy. Od roku 1973 byl scenáristou a dramaturgem 

Filmového studia Barrandov, odkud však v roce 1979 musel z politických důvodů 

odejít. Pracoval také pro televizi a rozhlas. Poté byl po deset let ve svobodném povo-

lání. Krátce pracoval jako dramaturg hraných pořadů. Od roku 1989 působil v činohře 

Divadla Na zábradlí jako autor, dramaturg a v letech 1991–1993 jako šéf činohry. Od 

roku 1994 je spisovatel na volné noze a novinář, v současnosti píše především pro 

týdeník Reflex.



Ad 1/ Představoval jsem si, že se republika vyvine v jakési asi Dánsko, 

ale že to nebude snadné. Dobře dopadlo, že jsme se tím směrem 

vydali, ale zklamalo mě, že jsme najednou došli kamsi vedle Rumun-

ska. Že cesta do DánSka povede přes Rumunsko, jsem nečekal, ale 

pořád ještě doufám, že Rumunsko je přestupní stanice, nikoliv cíl.

Ad 2/ Jak lehce se komunisti vzdávali moci a jak hluboce netušili, že 

o ni přicházejí. Ještě silnější zážitek ale byl jakýsi vnitřní stud, proč 

jsme se jich před tím pádem tolik báli.

Padesátiny Václava Havla. Josef Topol, Daniela Fischerová, Karel Steigerwald, Václav Havel, 1986

83



Ad 3/ Abych byl méně nadšený a víc opatrný. Měl jsem tehdy vědět, 

že když revoluce nepřítele nepostřílí, musí s ním pak žít. Myslím to 

pochopitelně jako nadsázku. Komunisti měli být za to, co provedli, 

deset patnáct let v karanténě, místo aby přebírali hospodářství do 

svých rukou. Ale komunistu měl skoro každý v příbuzenstvu, pak se 

hněvej… A vzkaz pro ty, co socialismus zas chtějí?  Ať se podívají do 

zemí, kde socialistické jistoty stále ještě jsou. Vysvětlím to: když mi 

nechutná pivo ve výčepu, protože nejsou čisté trubky a výčepní je 

blb, nepolepším si, když budu pít vodu ze záchodu. Rozumnější je 

vyčistit trubky a vyměnit výčepního.

S Václavem Havlem v době normalizace



Fond Správa sledování SNB – svazky (SL). Karel Steigerwald na letišti v Praze-Ruzyni v únoru 1988. 
Arch. č. SL-3534 MV, krycí jméno „Kuna“
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BÁRA ŠTĚPÁNOVÁ /1959

Herečka a moderátorka, 

signatářka Charty 77

Již před sametovou revolucí se aktivně zajímala o politiku, jejím strýcem byl filosof, 

politik a chartista Rudolf Battěk. Po podpisu Charty 77 spoluzaložila v květnu 1988 

recesisticko-humoristickou občanskou iniciativu Společnost za veselejší současnost. 

Komunistický režim ji odsoudil za napadení veřejného činitele, když se měla údajně 

dostat do konfliktu s příslušníkem SNB. V roce 1990 krátce působila jako sekretářka 

československého prezidenta Václava Havla.



Dětství a útlé mládí jsem prožila v socialismu. 

Veliká knihovna mého otce, ze které jsem 

hltala knihy L. Vaculíka, M. Kundery a Ca-

muse, Londonovo Doznání, Hemingwayův 

Pohyblivý svátek, divadelní hry Ionesca, 

S. Becketta, Havla a Uhdeho. Dokonce jsem 

v zavřeném šuplíku objevila Obratník Raka 

Henryho Millera ve slovenštině. (To snad ta-

tínek dodneška neví.)

Později přišly samizdaty, těžko čitelné 

v bůhví kolikáté kopii. To a samozřejmě nejen to formovalo můj svě-

tonázor a také vzbudilo touhu. 

Toužila jsem jet do Paříže na kafe. Jen tak na kafe a zase zpátky.

Listopad 1989 byl pro mne zázrakem. Podepsala jsem Chartu 77, 

chodila jsem na demonstrace, byla jsem souzena a odsouzena. Spo-

luzaložila jsem Společnost za veselejší současnost. Změna v roce 89’ 

v kontextu toho, co se dělo v okolních zemích, byla nevyhnutelná. 

Přesto pro mne listopad 1989 byl zázrak!

Nejsem schopna objektivně zhodnotit uplynulých třicet let. Ale do-

spěla jsem k poznání, že přeměnit demokratický režim v nesvobodný 

je až děsivě jednoduché, ale obráceně nesmírně obtížné, a skoro se 

bojím, že nemožné. (Přesvědčujte mě, že se mýlím!)

Je mi dnes smutno. Nevěřícně sleduji, co se dnes ve společnosti 

děje…

ALE! Na kafe do Paříže můžu.

Bára Štěpánová v roce 1997  
v divadelní hře Ešalon
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MIROSLAV TYL / 1943

Botanik, signatář Charty 77,  

po roce 1989 politik

Vystudoval  Vysokou školu zemědělskou v  Praze  a  profesně působil jako botanik, 

odborník v oboru pěstování léčivých rostlin. Kromě toho u Jana Patočky studoval filo-

zofii a sociologii. V letech 1965–1969 byl studentským aktivistou. V roce 1977 pode-

psal Chartu 77. Krátce po sametové revoluci, od 6. ledna 1990, byl mluvčím Charty 77. 

Po listopadové revoluci působil v politice, byl poslancem, místopředsedou KDS, po-

dílel na přijetí zákona o půdě a transformaci družstev. Do nejvyššího zákonodárného 

sboru se vrátil v 90. letech. Ve volbách v roce 1996 byl zvolen do Poslanecké sněmov-

ny Parlamentu České republiky za ODS a poslanecký mandát zastával až do voleb 

roku 1998.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Charta_77
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A1_univerzita_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pato%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charta_77
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_1996
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_1998
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_1998


Obecně ve společensko-politickém smyslu jsem si představoval 

především zásadní rozvoj svobod projevu, náboženství, pohybu, 

podnikání… a toho bylo dosaženo relativně rychle. Moje tolerance 

k „rychlosti“ jejich dosažení je dána také mým vlastním podílem na 

nich. Zjistil jsem, že to rychleji neumíme, a možná, že to ani rychleji 

nejde. Zklamáním je otupený smysl pro spravedlnost a nízká míra 

fair play.

Změnu jsem aktivně připravoval již od svých studentských dob 

v šedesátých letech. Přirozeným pokračováním byla moje účast 

Duben 1969: vedu 2. okupační stávku na Vysoké škole 
zemědělské v Praze a na II. (a posledním) kongresu Svazu 
vysokoškolského studentstva Čech a Moravy prosazuji 
odmítnutí nabídky vstupu do Národní fronty
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v celém třináctiletém zápasu hnutí Charty 77. Jen jsem do poslední 

chvíle nevěděl, kdy a jak se to podaří. Nejpřitažlivějším rysem změny 

v roce 1989 byla její pokojnost. Proto jsem byl připraven pro prvních 

několik let oželet (i když ne lehce) zasloužené tresty pro viníky 

předchozích zločinů a pomahačství výměnou za průběh změny 

bez krveprolití. Tušil jsem, že pravda a  láska nemusí zvítězit nad 

lží a nenávistí, ale ten pokus byl a je pro mě mimořádně přitažlivý. 

Avšak nesnesitelně dlouhá a mělká snaha i její výsledky v procesu 

vypořádávání se se 40 lety nesvobody odkrývá hloubku mravní bídy 

naší české společnosti jako celku. 

Udělal jsem – a nejen v rovině politické – maximum dle svých 

možností a schopností. S údivem hledím, kolik se toho podařilo. Jsem 

upřímně vděčný za celou svou dlouhou životní příležitost. Dostalo 

se mi větších darů, než jsem čekal, a rozhodně nekonečně více, než 

jsem si zasloužil. Více než 50 let naplněno smysluplnou snahou. 

Nemohl jsem si přát víc.

Mé spoluobčany, kterým se stýská po socialisticko-komunistic-

kém řádu, bych rozdělil podle stáří na dvě skupiny. Ty, kteří žili ve 

svém dospělém věku minimálně 10 let v reálném socializmu (50+), 

ponechávám bez vzkazu. Těm, kteří jsou mladší až mladí, slibuji, 

že i nadále udělám vše pro svou i jejich možnost zachovat alespoň 

současnou míru svobody, a to i proti vůli některých z nich. 

Fond Správa sledování SNB – svazky (SL): Miroslav Tyl 6. 5. 1982 na stanici 
autobusu na náměstí ve Zbraslavi. Arch. č. SL-436 MV, krycí jméno „Badatel“
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MILAN UHDE / 1936

Český spisovatel, dramatik, 

scenárista, signatář Charty 77, 

bývalý politik, působil jako 

ministr kultury a předseda 

Poslanecké sněmovny ČR

Narodil se v právnické rodině, v roce 1958 absolvoval Filozofickou fakultu Masary-

kovy univerzity, pracoval jako redaktor brněnského měsíčníku pro literaturu, umění 

a kritiku Host do domu a zároveň působil jako externí učitel na Janáčkově akademii 

múzických umění. V roce 1972 se dostal na seznam zakázaných spisovatelů a jeho 

tvorba nesměla být publikována až do sametové revoluce v roce 1989. Psal pod jmé-

ny jiných divadelní hry (nejčastěji pro Divadlo na provázku), publikoval v samizdatu, 

spolupracoval se zahraničními divadly a  rozhlasovými a  televizními stanicemi. Po-

depsal Chartu 77, v  roce 1988 se stal i  signatářem Hnutí za občanskou svobodu. 

V roce 1989 založil spolu s jinými disidenty nakladatelství Atlantis a byl jeho prvním 

šéfredaktorem. V  letech 1990–1992 působil jako ministr kultury české vlády a od 

vzniku samostatné republiky v roce 1993 byl prvním předsedou Poslanecké sněmov-

ny České republiky.



Má polistopadová historie začala dávno před Listopadem: na konci 

října 1972 vyšel v Rudém právu zkrácený záznam vystoupení 

předsedy Svazu československých spisovatelů Jana Kozáka na za-

sedání komunistického ústředního výboru o ideologii. Předseda se 

pochlubil, že velká většina politicky zdiskreditovaných autorů už byla 

z literatury vyřazena. Čistku přečkaly jen zbytky. Jako příklady uvedl 

Olega Suse a mne. Státní orgány nám prý dokonce umožňují přijímat 

honoráře. Obratem to napravily.

Stal jsem se zakázaným dramatikem. Má bezprostřední reakce 

vypadala jako zhroucení. Neměla k tomu daleko. V šedesátých letech 

jsem navzdory tomu, že jsem nebyl členem strany, patřil k mladým 

S Milanem Šimečkou na chalupě v Želivě u Edy Kriseové, asi 1982

93



tvůrčím nadějím, byl jsem tedy rozmazlován a žil jako začínající pro-

minent. Kontrast byl proto těžko snesitelný. 

Zásluhou kamaráda Bořivoje Srby jsem však získal příležitost pro 

Divadlo Husa na provázku napsat pod jménem režiséra a „pokrývače“ 

Zdeňka Pospíšila tři hry, z nichž Balada pro banditu mi přinesla výrazný 

úspěch a povzbudila mé pošramocené sebevědomí. Vedlo k tomu, 

že jsem koncem prosince 1976 podepsal Chartu 77.

V červnu 1990 jsem se stal ministrem kultury v Pithartově české 

vládě, vstoupil do Občanské demokratické strany, kandidoval za ni 

ve volbách 1992 a po čtyři roky předsedal Poslanecké sněmovně. 

Propadl jsem jednak nezralé představě, že Evropu a svět čeká po 

pádu komunismu období prosté ničivých konfliktů a epocha šířící se 

demokracie, jednak povrchnímu názoru, že privatizace je spolehlivá 

záruka svobody. S odstupem si uvědomuju, že jsem po vstupu do 

politické strany rezignoval na kritičnost, kterou jsem do roku 1989 

dokázal zaměřovat do vlastních názorových řad.

Devadesátá léta v mém dnešním hodnocení vystupují jako de-

sítiletí vynikajících iniciativ, ale i  jako doba narůstajícího přezírání 

smyslu pro právní stát a oslabení respektu vůči zákonu. Došlo k po-

klesu politické morálky a kultury. Vzpomínám si, že jsem zaznamenal 

masivní výskyt funkcionářů vlastní strany i  jiných politických stran, 

kteří vstoupili do politiky pro osobní prospěch a působili v ní jako 

živnostníci. Pochopil jsem, že stagnace silně zasáhla Občanskou 

demokratickou stranu, ale veřejně jsem o tom bohužel promluvil 

pozdě a neúčinně.  

Současnou politickou situaci pojmenovávám pro sebe takto: 

Tradiční politické strany pozbyly v devadesátých letech povědomí, 
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že politická činnost je služba občanům. Postupně ztrácely živý styk 

s voliči a sympatizanty a otevřely pole pro nástup dnešní vlády, v jejímž 

čele stojí druhý nejbohatší občan České republiky, velkopodnikatel, 

tiskový magnát a muž, který své hnutí založil na vůdcovském principu, 

vražedném nepříteli demokracie. Moc, která se trvale opírá o třicet 

procent voličů, o komunisty a nacionalisty, prorůstá všemi sférami 

veřejného života včetně justice, podporována prezidentem narušuje 

a ohrožuje ústavní pořádek a ztělesňuje hluboký společenský úpa-

dek. Pokládám jej za důsledek problémů, jimž politika devadesátých 

let nedokázala čelit. Zneužívají toho autoři výroků, že polistopadová 

cesta byla zcela bludná.

Hlásím se ke spoluodpovědnosti za ni a zároveň k přesvědčení, 

že její původní patos byl pravdivý a její dědictví nesmí být nadobro 

popřeno a ztraceno. Raduju se z toho, že toto přesvědčení zdaleka 

nezastávám sám. 

Zasedání redakce Obsahu. Zleva Milan Uhde, Ludvík Vaculík, Jiří Kratochvil a Lenka 
Procházková
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ALEXANDR VONDRA / 1961

Disident, signatář a mluvčí  

Charty 77, po roce 1989 

velvyslanec v USA, senátor, 

ministr, místopředseda vlády, 

v současnosti poslanec 

Evropského parlamentu

Vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě UK. V osmdesátých letech se zapojil 

do práce v disentu, byl mluvčím Charty 77. V roce 1989 organizoval petici Několik 

vět a spoluzakládal Občanské fórum. Po zvolení Václava Havla prezidentem praco-

val až do léta 1992 jako jeho zahraničně-politický poradce. Následně byl 1. náměst-

kem MZV, vyjednával česko-německou deklaraci a  zahajoval rozhovory o  vstupu 

do NATO. V letech 1997–2001 byl velvyslancem v USA. Organizoval summit NATO 

v Praze (2002) a české předsednictví v EU (2009). Mezi roky 2006 a 2012 byl zvolen 

senátorem a postupně působil jako ministr zahraničních věcí, místopředseda vlády 

pro evropské záležitosti a ministr obrany. V minulých letech přednášel na New York 

University in Prague, na Karlově univerzitě a na CEVRO Institutu, kde také řídil Cent-

rum pro transatlantické vztahy. Je členem správní rady Fóra 2000. 



V osmdesátých letech jsem se coby dvacetiletý mladík postupně 

přičlenil k druhé generaci undergroundu a k mladšímu disentu. 

Jsem ročník 1961. Mé dětské vnímání světa formoval smrad rus-

kých tanků, které v srpnu ’68 rachotily pražskými ulicemi. Rodiče 

bolševiky nenáviděli, doma se na ně nadávalo, ale neměli odvahu 

proti nim vystoupit veřejně. Schizofrenie dělící svět doma od světa 

venku. Svět, který s touhou mladého člověka po svobodě nejde 

dohromady. V létě 1981 jsem s kamarády vyrazil do Polska, kde vr-

cholila vzpoura Solidarity proti režimu. Dýchali jsme najednou čerstvý 

Mluvčí Charty 77: Alexandr Vondra, Dana Němcová a Tomáš Hradílek
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S Jáchymem Topolem na pašerácké stezce (nejspíš 1987)
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vzduch svobody. Pro mě velká inspirace. Po škole jsem už nechtěl 

dělat kariéru za cenu poklonkování režimu. Životním programem se 

stala ona „paralelní polis“. Žít vedle systému, nezávisle, jak to jen 

jde. Dělali jsme samizdatové časopisy, psali do nich, pašovali jsme 

kontraband přes polské a maďarské hranice, organizovali výstavy 

a koncerty, diskutovali s Václavem Havlem a dalšími disidenty, kteří 

nám ukázali cestu, co a jak dělat. Rostlo nám sebevědomí. Začali jsme 

zvát lidi do ulic, organizovali demonstrace, tiskli a roznášeli letáky. 

Zkrátka jedno velké dobrodružství, o němž nikdo z nás nemohl tušit, 

jak skončí. Byla to temná doba, ale vzpomínám na ni rád. Co víc si 

mladý člověk může přát než se honit s nenáviděnými policajty a mít 

u toho pocit, že je v právu…

Samizdatový časopis Revolver Revue byl založen v roce 1985, původně vycházel pod 
názvem Jednou nohou, od roku 1986 pod současným názvem
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Jsem šťastný, že jsem listopad 1989 prožil v osmadvaceti. V plné 

síle, na začátku produktivního věku. To generace našich rodičů a pra-

rodičů si to odskákala daleko víc. Nacisty, komunisty, normalizaci. 

Pro ně byl rok 1989 satisfakcí na konci života. Pro mou generaci to 

byl začátek. Nikdy nezapomenu na to, jak jsem se svou ženou kráčel 

v průvodu z Albertova na Národní. Revoluce, říkám jí uprostřed prů-

vodu. Tam byl ten situační bod zlomu. Dějiny se pak strašně zrychlily. 

Nebyli jsme na takové tempo připraveni, hodně jsme improvizovali. 

Nenásilný charakter revoluce obdivoval celý svět. Myslím si, že jsme 

ty klíčové změny zvládli. Otevření svobodného prostoru pro lidské 

S Václavem Havlem v televizní debatě, prosinec 1989
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vyjadřování a podnikání, založení demokratické politiky, ekonomic-

kou reformu i ukotvení země na Západě. Dnes se stává módou na 

„divoké“ devadesátky nadávat, ale pro mě to byla naprosto úžasná 

éra. Díky ní se máme dnes tak dobře jako nikdy dřív…

Nevím, co bych sobě zpětně vzkazoval. Jasně, některé věci se 

mohly provést důkladněji. Například vyrovnání s minulostí. Ale po 

třiceti letech nemá cenu „bycha honit“. Nyní jde, stejně jako tehdy, 

především o budoucnost. Tady mám obavu hned v trojím smyslu.  

Zaprvé, mé „liberální já“ nelibě nese, jak se zase množí hlasy, které 

nám začínají hlásat, co smíme a nesmíme říkat, dělat nebo jíst. Svo-

boda jako možnost volby znovu dostává na frak. Nebudeme-li o svo-

bodu pečovat, můžeme o ni zase přijít. Za druhé, mé „konzervativní 

já“ nelibě nese, jak se zase někdo snaží ve jménu lepších zítřků 

a pokroku měnit lidskou přirozenost a ničit tradiční instituce spole-

čenského života. Mějme se tu na pozoru. Nezapomínejme, že když 

někdo slibuje ráj na zemi pro všechny, může to nakonec opět skončit 

peklem pro každého. A konečně za třetí: má zkušenost ze zahraniční 

politiky, které jsem se profesionálně věnoval většinu života, mi na-

povídá, že změny, které jsme pokojně zvládli v roce ’89, se odehrály 

pro nás v mimořádně příznivém geopolitickém prostředí. Doba nám 

tehdy hrála do not. Teď je situace o hodně složitější. Jsme menší 

národ uprostřed Evropy a  jakékoli zemětřesení na nás může mít 

velmi zásadní vliv. Nepodléhejme proto různým radikálním receptům, 

zejména zelené, rudé nebo hnědé provenience, které zas mohou 

takové zemětřesení vyvolat. Byli bychom znovu mezi prvními, kteří 

za to zaplatí nemalou cenu.

101



PAVEL ŽÁČEK /1969

Novinář, historik,  

vysokoškolský učitel, politik,  

zakladatel Ústavu pro studium  

totalitních režimů  

a Archivu bezpečnostních složek

Absolvent Fakulty sociálních věd UK, účastník studentského hnutí (1987–1989), šéfre-

daktor nezávislého čtrnáctideníku Studentské listy (1989–1991), absolvent John Mar-

shall Fellowship na Centru pro ruská a východoevropská studia (CREES), Stanford 

University (1995–1996), vedoucí odboru dokumentace Úřadu dokumentace a vyšet-

řování činnosti Státní bezpečnosti (1993–1995) a následně I. náměstek ředitele Úřadu 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR (1998), odborný a vědec-

ký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (1999–2006) a Ústavu pamäti náro-

da v Bratislavě (2004–2006), ředitel odboru Archiv bezpečnostních složek MV ČR, 

zmocněnec vlády ČR, ředitel Archivu bezpečnostních složek a první ředitel Ústavu pro 

studium totalitních režimů (2006–2010), učitel vysoké školy CEVRO Institut. Od října 

2017 člen poslaneckého klubu ODS, výboru pro bezpečnost (místopředseda), výboru 

pro obranu a Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO.



V roce 1989 jsem jako dvacetiletý student 3. ročníku fakulty žurna-

listiky Univerzity Karlovy spolu se svými spolužáky zápolil s neu-

věřitelnou stupiditou komunistického režimu. Náš ročník byl prvním, 

který nebyl většinově dotčen generačním syndromem roku 1968 

a potlačením odporu proti okupaci v srpnu 1969. Více než polovina 

z nás se postupně účastnila různých sportovně-kulturních a nakonec 

i politických až protirežimních aktivit. 

 Na fakultě jsem se coby „Pažout“ ponejvíce s Milanem „Fefíkem“ 

Podobským zúčastňoval veškerých profesně-opozičních aktivit, 

vydávání studentských časopisů, organizování petic, distribuce 

Jedna z mnoha diskusí v rámci pražského studentského hnutí před 17. listopadem 1989, foto Jiří Venclík

103



samizdatů, spoluvytváření mezifakultní páteřní studentské orga-

nizace, zejména v rámci Studentského tiskového a  informačního 

střediska Městské vysokoškolské rady, dále diskusních fór a dalších 

aktivit, rozkládání SSM, hádek a provokací s konzervativními funkci-

onáři KSČ. Kárná komise, otravování příslušníky Státní bezpečnosti, 

skartování posledního předlistopadového čísla fakultního časopisu 

„Proto“, vyloučení z vojenské katedry – všechno logicky směřovalo 

k našemu vyobcování ze školy… Musím konstatovat, že 17. listopad 

přišel v pravý čas.

Komunisté na fakultě byli vyplašení hlavně z dění v Sovětském 

svazu. Pamatuji se, jak mi předseda KSČ během malé potřeby na 

toaletě nabídl napsat článek – pochopitelně pod pseudonymem – 

do našeho fakultního časopisu „Proto“ o přehazování vyhýbek. Jak 

symbolické! Předseda kárné komise (agent StB), která navrhla mé 

potrestání za urážku Julka Fučíka, komunistického idolu, mě zároveň 

požádal o vypracování alternativního návrhu přednášek, jenž měl 

odvrátit studenty od návštěv restauračních zařízení během výuky. 

Absurdistán. Během jednání o osudu našeho fakultního časopisu 

u děkana (agent StB) jsem byl proděkanem (důvěrník StB) označen 

za „lháře a denunciata“. Skoro tisíc výtisků „Proto“ skončilo ve stoupě, 

zachránil jsem z tiskárny pouhých 9 kusů. Režim byl zjevně v rozkladu, 

akorát my na druhé straně jsme to nechápali…

Přestože jsem se podílel na organizaci naší studentské stavov-

ské demonstrace, nevěřil jsem až do jejího brachiálního vyústění na 

Národní třídě, že by komunistický režim padl. Nezvládnutý zásah 

pořádkových jednotek SNB se stal tím potřebným iniciačním mo-

mentem, který všechno změnil. 
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Fakulta žurnalistiky byla koncem osmdesátých let minulého sto-

letí zvláštní vzdělávací institucí, rozpadala se její stranická kontrola, 

ideologie nezabírala, oponovali jsme nejenom hloupostem ve výuce 

mezinárodního dělnického hnutí. Pokládali jsme řadu nepříjemných 

otázek. Ani Státní bezpečnost nebyla schopná rozpadu autority za-

bránit, i když situaci na fakultě ovlivňovala prostřednictvím agenturní 

sítě a kádrového oddělení zejména mezi pedagogy (v průběhu roku 

se děkanem navíc stal tajný spolupracovník s krycím jménem „Do-

cent“, který během okupační stávky každodenně informoval o situaci 

svého řídího důstojníka StB). Ani stranické buňky příliš neuspěly 

s verbováním nových kandidátů, přestože někteří spolužáci ojediněle 

veřejně prohlašovali, že se do rozhlasu či na obrazovky dostanou 

přes mrtvoly (nestraníků). 

Vyhlášení okupační stávky na Fakultě žurnalistiky UK v ranních hodinách 20. listopadu 1989, foto Jiří Venclík
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Během roku 1989 jsem si nebyl 

jistý, kolik studentů fakulty žurnalistiky 

by dorazilo na nepovolenou demon-

straci do centra Prahy. Na Albertov 

a Vyšehrad, vzhledem k charakteru 

manifestace, šli i studenti a studentky 

z komunistických rodin. Ti, kteří vydr-

želi až do konce, se ke svým rodičům 

vrátili orazítkováni obušky, či dokonce 

od krve. I  jejich rodičové – členové 

KSČ si pak kladli otázku: Proč bijí naše 

děti? 

Již 18. listopadu 1989 odpoledne 

jsem hned po Martinu Mejstříkovi na 

Václavském náměstí před zahranič-

ními televizemi přihlásil fakultu žurnalistiky k okupační stávce, i když 

jsem odhadoval, že by do ní šla tak třetina studentů.

Demonstrace a její důsledky obrátily můj život naruby, začal jsem 

být za sebe odpovědný. Založil, či spoluzaložil, jsem vysokoškolský 

čtrnáctideník Studentské listy, o nějž jsme mimochodem usilovali po 

celý rok 1989. Jejich první číslo vyšlo v den zvolení Václava Havla 

prezidentem. Faktem zůstává, že jsem je tak trochu ukradl student-

skému hnutí, nicméně to se již nacházelo v poločase rozpadu, a tak 

jsme s přáteli po dva roky v naší společnosti vytvářeli zdání jednot-

ného a silného studentského hnutí, které již vlastně neexistovalo. 

Vycházeli jsme zpočátku ve stotisícovém nákladu v rámci osmašede-

sátnického nakladatelství Lidové noviny, ačkoliv jsme byli svérázným 

Titulní strana fakultniho časopisu Proto č. 7, 
sestaveného v noci z 20. na 21. listopadu 1989
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hlasem mladých lidí, kteří již nebyli fixováni na reformní komunismus 

pražského jara. 

Stoprocentně naplnit veškerá očekávání pochopitelně po listo-

padu 1989 nešlo. Nejsilnější tužby však naplněny byly: pád totalitního 

režimu a obnova svobody. Další vývoj pak již byl úkolem nás všech. 

Jak se ukázalo, byli jsme v poměrně krátké době schopni obno-

vit relativně fungující demokratické instituce, provést ekonomickou 

transformaci, ale problémem stále zůstával stav naší mysli. Vyléčit se 

z komunismu evidentně bude trvat déle než jednu generaci. 

Za obrovskou politickou chybu můžeme považovat zachování 

komunistické strany v našem politickém systému. Bylo však možné 

exekutivně ukončit její činnost v době, kdy jedním z klíčových fak-

torů byla i nadále trvající okupace naší vlasti? Poslední sovětští vo-

jáci z Československa odešli až v červnu 1991, v srpnu vypukl puč 

v Moskvě, rozpadl se Sovětský svaz, a nebylo náhodou, že teprve 

v říjnu 1991 je federálním parlamentem přijat tzv. lustrační zákon, 

navíc bohužel v nedokonalé podobě.

Logicky jsme zvládli prosadit a změnit pouze to, na co měla 

naše společnost sílu a schopnosti. Každá sociální vrstva přinesla 

do nadcházející politicko-ekonomické transformace svoji vlastní 

zkušenost, řada občanů musela takzvaně převléct kabáty. Tento 

plynulý a nenásilný přechod z komunistického do posttotalitního 

režimu nazýváme „sametovou revolucí“. V samotné jeho povaze 

jsou skryty všechny pozdější úspěchy i neúspěchy či nadcházející 

strukturální problémy.

Vždycky se dalo udělat něco víc. Přesto je možné říci, že jsme 

tento přechod zvládli. Pouze jsme byli příliš velkorysí k některým 
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funkcionářům a služebníkům totalitního režimu, a v současné době 

nám to ze všech sil vracejí. 

V  lednu 1993 jsem nastoupil do Úřadu dokumentrace a vy-

šetřování činnosti Státní bezpečnosti, po nástupu Václava Bendy 

v lednu 1995 přeorganizovaného v Úřad dokumentace a vyšetřování 

zločinů komunismu. Aktivně jsem se snažil přispět k vyrovnávání 

se s  totalitní minulostí, odhalování komunistických zločinů, jejich 

odbornému zpracování, ale také vyšetřování. Po letech vedení 

odboru dokumentace jsem se v roce 1998 stal prvním náměstkem 

ředitele. V souvislosti s ustavením jednobarevné sociálně-demo-

kratické vlády a personální likvidaci ÚDV jsem se osobně seznámil 

s negativním vztahem sociálně-demokratické levice k vyšetřování 

komunistických zločinů, otevírání stranických i bezpečnostních ar-

chivů a snahou o potlačování sebeočistného veřejného diskursu 

o povaze totalitního režimu.

Po odchodu z ÚDV jsem přešel na Ústav pro soudobé dějiny  

AV ČR, kde panovala poněkud jiná atmosféra, nicméně silný vliv 

osmašedesátníků na chod instituce vyústil až v nulovou podporu 

prosazování grantů vztahujících se k výzkumu zločinné povahy ko-

munistického režimu. V roce 2004 jsem byl pozván Jánem Langošem 

na Slovensko, do nově zřízeného Ústavu pamäti národa v Bratislavě, 

kde jsem pomohl zahájit výzkum různých aspektů činnosti Státní 

bezpečnosti, založil odborný časopis, prosadil rozsáhlý ediční záměr, 

publikoval několik knih atd. Langoš recipročně podpořil senátní návrh 

zákona o vzniku ÚPN v Praze.

Prostřednictvím pozice v čele odboru archivu bezpečnostních 

složek MV (listopad 2006), převzetí funkce zmocněnce vlády České 
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republiky (červenec 2007), jsem se dostal až k ředitelování nově 

zřízeného Archivu bezpečnostních složek a nakonec Ústavu pro 

studium totalitních režimů (leden 2008). Alespoň touto cestou jsem 

se částečně snažil napravit některé zásadní systémové nedostatky, 

za něž nesou zodpovědnost již první polistopadové politické gar-

nitury, které do značné míry sedly na lep různým aspektům právní 

a personální kontinuity (nemluvě o všeobjímající utajovací mánii) 

s předchozím režimem. Po likvidaci zakladatelské garnitury Ústavu pro 

studium totalitních režimů i Archivu bezpečnostních složek, vyhození 

vedení obou institucí ( jaro 2010, resp. 2013), rozsáhlých personálních 

změnách a normalizaci zbytku (ohnutí páteře, jinými slovy) řadových 

zaměstnanců, se snažím po třech dekádách naplňovat odkaz stu-

dentského listopadu 1989 v politické sféře i jako poslanec.

Šéfredaktor a jeho Studentské listy, březen 1990, foto Roman Vaněk
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