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MOTTO
„Ohlas Palachovy smrti v národû byl takov˘, Ïe jej nikdo
a nikdy uÏ nevymaÏe. Stal se hrdinou lidu, vyslovil svÛj
protest i jeho touhu po svobodû. Pfierostl sám sebe, neboÈ
byl spjat se základními existenciálními úzkostmi národa.
Vzpomeneme-li na hrdou poctu lidí ve dnech Palachova
pohfibu, vidíme, Ïe se Palach stal symbolem národního odhodlání a vÛle – ne k smrti, ale k Ïivotu.“
PhDr. Jaromír Hofiec, Akademick˘ ãasopis UK, 19. 3. 1969
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Prolog
Bylo to den po m˘ch ãtrnáct˘ch narozeninách, kdyÏ jsem v rozhlasu poprvé usly‰el zprávu o tom, Ïe se v Praze na Václavském
námûstí pokusil upálit nûjak˘ student. UÏ si nepamatuji, která
stanice tuto informaci vysílala, ale pozdûji byla sdûlována dal‰í
doplÀující fakta, mezi jin˘mi i ta, jeÏ potvrzovala, Ïe se mûlo jednat o protest proti politice smifiování se sovûtskou okupací âeskoslovenska.
Jako hoch v pubertû jsem tehdy obsah této zprávy nedokázal
patfiiãnû vyhodnotit, pouze vím, Ïe jsem z toho byl otfiesen a nedokázal jsem pochopit, jak si nûkdo tak drastick˘m zpÛsobem
mÛÏe sáhnout na Ïivot.
ÚtrÏky pamûti jsou po padesáti letech, které od té doby uplynuly, uÏ jen jako matné záblesky, ale tenkrát to bylo ãímsi mnohem silnûj‰ím, a kdyÏ jsme v pondûlí 20. ledna roku 1969 ve
‰kolních lavicích stáli pfied na‰í tfiídní uãitelkou a minutou
ticha jsme v‰ichni vzdávali hold tomuto studentovi, kter˘ pfiede‰lého dne v nemocnici zemfiel, cítil jsem se ponûkud divnû,
9
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protoÏe ne‰lo o hold smrti, ale lidské odvaze, která tuto smrt
pfiivolala.
Cítil jsem lítost nad zmafien˘m mlad˘m Ïivotem ãlovûka, kterého jsem sice neznal, ale pfiesto se mi zdálo, Ïe ta na‰e tichá
‰kolní minutová tryzna je ãímsi naprosto mimofiádn˘m, co mou
lítost nejen pfiesahuje, ale v tuto chvíli ji ãiní upfiímnou tak,
jako by mi ode‰el ze svûta nûkdo blízk˘.
Byl to samozfiejmû jen bleskov˘ nitern˘ pocit, ale tehdy jsem
ãin i odchod vysoko‰kolského studenta Jana Palacha do vûãného bezdomoví ve sv˘ch pubertálních ãtrnácti letech vnímal
spí‰e jako údûsnou sebevraÏdu, i kdyÏ jsem se pokou‰el zam˘‰let nad tím, proã nûco takového udûlal.
Tenkrát jsem si fiíkal, Ïe byl asi hluboce ne‰Èastn˘, bezradn˘,
vnitfinû vyprahl˘, snad i du‰evnû zlomen˘. To, co hlásaly tehdej‰í sdûlovací prostfiedky, ‰lo totiÏ mimo mne a doma se o této
tragické události rodiãe pfiede mnou nebavili, jako by tuto tragédii sami pfied sebou tabuizovali. Sebeupálení je totiÏ opravdu
stra‰liv˘ zpÛsob, jak skoncovat se Ïivotem. ZpÛsob dûsiv˘ a nav˘sost drsn˘, vzbuzující pocity zmaru.
JenomÏe v tomto pfiípadû to bylo jinak a tehdej‰í masmédia
to neváhala zdÛrazÀovat. Jan Palach totiÏ sv˘m ãinem vznesl
osobní protest pfied cel˘m národem a stála za ním politika. Ale
demonstrovat svou nespokojenost s politick˘m ãi vefiejn˘m dûním tím, Ïe si nûkdo sám sáhne na Ïivot, naznaãuje, Ïe takov˘
ãlovûk – pokud není du‰evnû vykolejen˘ – k tomu musí mít
opravdu váÏn˘ dÛvod, za nímÏ zpravidla stojí nûjak˘ vy‰‰í cíl –
dokonce takov˘, za kter˘ stojí poloÏit i Ïivot. Otázkou ov‰em je,
zda lidé tento vy‰‰í cíl pochopí a zda takto provedené sebeobûtování jedince, aÈ uÏ motivované mravními, ãi jin˘mi pohnutkami, nûco doopravdy zmûní. V tom je riziko, které nás opût vrací
k zamy‰lení – stojí vÛbec nûco za takovou obûÈ?
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Ale sebevraÏedn˘ ãin Jana Palacha, jímÏ vyjádfiil svou nespokojenost s politick˘m dûním v âeskoslovensku i s okupací
zemû sovûtsk˘mi vojsky, skuteãnû nûco zmûnil. Právû hrÛzn˘
zpÛsob provedení tohoto protestu se stal impulsem k tomu, Ïe
vefiejnost – ãi alespoÀ její podstatná ãást – si najednou plnû
uvûdomila, Ïe s politikou zemû, která je‰tû pfied ‰esti mûsíci byla
uvnitfi komunistického v˘chodního bloku nadûjnou v˘spou demokracie, není nûco v pofiádku.
Vlastnû to jiÏ del‰í dobu cítilo stále více lidí, ale pofiád existovala nadûje, Ïe se v‰e opût zmûní k lep‰ímu, i kdyÏ pod kuratelou
takzvaného doãasného rozmístûní sovûtsk˘ch vojsk na ãeskoslovenském území to uÏ byla nadûje spí‰e naivní.
Dne 21. srpna 1968 byl sovûtskou invazí demokratizaãní
proces v âeskoslovensku, naz˘van˘ pozdûji „praÏsk˘m jarem“,
zlikvidován a bylo jen otázkou ãasu, kdy reformní komunistiãtí
politici budou na pfiíkaz Kremlu odstaveni. Bûhem následujících mûsícÛ zaãínalo b˘t jasné, Ïe demokratické reformy budou brzy patfiit minulosti, rétorika mnoh˘ch pfiedních ãeskoslovensk˘ch politikÛ se totiÏ zmûnila a Sovûty zorganizovaná
vojenská invaze byla pod nátlakem uznána jako akt „bratrské
pomoci“ proti hrozící kontrarevoluci, která pr˘ mûla v âeskoslovensku odstranit socialismus. Mluvilo se o „plíÏivé kontrarevoluci“, coÏ mûl b˘t podle názoru sovûtsk˘ch pfiedstavitelÛ
zpÛsob postupné demontáÏe socialistického zfiízení, k nûmuÏ
podle jejich pfiesvûdãení zaãalo v âeskoslovensku v rámci demokratizaãního procesu jiÏ docházet, a oni se rozhodli nûco
takového zastavit v‰emi silami a prostfiedky – i za cenu vojenské agrese.
Ale tûch, kdo se s takov˘m „hodnocením“ ztotoÏÀoval, byla
uvnitfi ãeské a slovenské spoleãnosti men‰ina. Duch reformní
demokratické obrody socialismu v ‰irok˘ch masách obãanÛ
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pfietrvával, ale jen málokdo se to poãátkem roku 1969 uÏ odvaÏoval dávat vefiejnû najevo.
Sovûtskou vojenskou invazí a následnou okupací otfiesená
spoleãnost se propadala do stále hlub‰í letargie, stávala se
mlãící masou, trpnû pfiihlíÏející, jak dfiívûj‰í zmûny vedoucí
k svobodnûj‰ímu Ïivotu jsou pomalu a jistû pohfibívány a v‰e
smûfiuje k návratu star˘ch ãasÛ byrokratické komunistické
totality dle sovûtského neostalinistického vzoru. Vzoru, kter˘
mûl nyní zÛstat jedin˘m tolerovan˘m typem socialismu a kde
pro Ïádnou demokracii nemûlo b˘t místo.
Propagandistická ma‰inérie KSâ se od podzimu roku 1968
zaãala stáãet tímto smûrem, najednou se pfiiznávaly nejrÛznûj‰í
nedostatky – demokratizace politického a vefiejného Ïivota pr˘
byla málo pfiipravená, podcenila se role pravicov˘ch elementÛ
ve stranû, do‰lo k ideologick˘m selháním, zru‰ení cenzury bylo
velkou chybou.
Stále silnûji zaznívaly hlasy, Ïe je tfieba tyto „nedostatky“
a „omyly“ napravit, upevnit vedoucí úlohu KSâ, coÏ byly jasné
signály, Ïe komunistická totalitní moc má b˘t v plném rozsahu
obnovena.
Národní shromáÏdûní nakonec v listopadu roku 1968 schválilo i „doãasné rozmístûní sovûtsk˘ch vojsk“ v zemi. Nebyla to
vÛle ãeskoslovenského lidu, ale volba podle diktátu sovûtského
politického vedení. Hlasovat proti se tenkrát odváÏilo jen nûkolik poslancÛ…
To v‰e v fiadách pfiívrÏencÛ demokratizace vyvolávalo rostoucí
znepokojení, které se ãasem zaãalo mûnit v paniku i v jistou
bezradnost. Tlak na ukonãení demokratizaãního procesu ze
strany sovûtského politbyra narÛstal a pfiímo úmûrnû s tím
rostla i ochota nûkter˘ch vedoucích stranick˘ch i státních ãinitelÛ na‰í okupované zemû se tomuto tlaku podrobit.
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Taková byla v âeskoslovensku situace v okamÏiku Palachova
sebevraÏedného protestu. Také on byl jedním z tûch, kdo s v˘vojem politické a spoleãenské situace v zemi nebyli spokojeni
a mûli k ní váÏné v˘hrady. V˘hrady, jeÏ mûly pfierÛst v odpor
proti Sovûty fiízenému mocenskému zglajch‰altování ãeskoslovenské politické scény.
A obãané? Ti vesmûs pociÈovali rostoucí bezmocnost. UÏ tu‰ili, Ïe dny demokratické obrody socialismu jsou seãteny a bude
následovat to, co se zaãínalo naz˘vat „normalizací“ a „konsolidací“. Jin˘mi slovy – návrat k tuhé komunistické diktatufie.
Sebezniãující ãin Jana Palacha vyvolal v ãeské spoleãnosti
vlnu emocí. Do‰lo k nûmu v okamÏiku, kdy se celého národa jiÏ
zmocÀovala bezútû‰nost nad zbabûlostí nûkter˘ch pfiedních politikÛ, ktefií zaãínali ustupovat sovûtskému nátlaku, a nûktefií
z dfiívûj‰ích stoupencÛ demokratizace dokonce obrátili kabáty
a servilnû souhlasili s normalizací, pfiiãemÏ jeden z nich – Gustáv Husák – se nakonec stal jejím hlavním lídrem. Zaãínaly se
lámat charaktery i politické kariéry.
Jak pozdûji potvrzovali nûktefií pedagogové, ktefií s Janem Palachem nûkolik dní pfied jeho ãinem hovofiili, pÛsobil na nû vyrovnanû, klidnû a své názory i vûdomosti pfiedkládal velice racionálnû. Z toho lze odvodit, Ïe i ve chvíli, kdy se 16. ledna 1969
kolem pÛl tfietí odpoledne pokusil na Václavském námûstí upálit, jednal podle v‰eho s rozmyslem.
Ale co strach? Musel pfiece vûdût, Ïe ho ãeká ohnivé peklo,
z nûhoÏ nebude úniku, a pokud nezemfie hned, bude následovat pomalé a velice bolestivé umírání. A co my‰lenky, které mu
toho dne probíhaly hlavou? O ãem asi pfiemítal? VÏdyÈ tomu,
k ãemu se chystal, musela pfiedcházet nûjaká jeho psychická
pfiíprava. Ne‰lo o Ïádné impulsivní jednání, pfiiãemÏ moÏnost
pfieÏití takové fyzické sebedestrukce byla minimální.
13
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Tyto a mnohé dal‰í otázky a otazníky zÛstávají bez odpovûdí.
Nûco v posledních tfiech dnech Ïivota tûÏce popáleného Jana
Palacha sice vy‰lo najevo, ale celková mozaika obrazu toho, co
se tehdy stalo, a pfiedev‰ím co jeho ãinu pfiedcházelo, zÛstává
nedokonãená a to se uÏ sotva nûkdy zmûní.
Îivotní pfiíbûh tohoto vysoko‰kolského studenta, spojen˘
s jeho tragick˘m koncem, v‰ak mezitím vstoupil do dûjin. Jan
Palach se do nich zapsal jako jedna z v˘razn˘ch osobností, která
se i za cenu vlastního sebeobûtování pokusila vyburcovat obãany
této zemû k tomu, aby se postavili proti nastupujícímu zlu obnovy totalitních komunistick˘ch pofiádkÛ. Stal se symbolem
odporu proti nastupující normalizaci, jejíÏ reÏim se bûhem dal‰ích dvaceti let marnû pokou‰el jeho jméno vymazat z pamûti
národa a ‰ikanoval i jeho nejbliÏ‰í.
Nutno dodat, Ïe brzy po jeho smrti se ukázalo, jak bude normalizaãní komunistick˘ reÏim brutálnû postupovat proti kaÏdému, kdo s ním nesouzní, a to, proti ãemu Jan Palach sv˘m
ãinem zdvihl prapor odporu, se bohuÏel na dal‰í dlouhé roky
stalo realitou. V tomto smyslu byl jeho ãin neúspû‰n˘, neboÈ
vládnoucí komunistická garnitura pokraãovala v procesu smifiování se sovûtskou okupací a v demontáÏi demokratick˘ch reforem aÏ do jejich úplné likvidace.
Z vy‰‰ích hledisek mravních i dûjinn˘ch v‰ak Jan Palach neprohrál a vlastnû i on se jako symbol vzdoru proti komunistické
totalitû v roce 1989 zaslouÏil o její pád. Symboly totiÏ nûkdy mohou pohnout masami a stát se dÛleÏit˘mi hybateli spoleãensk˘ch zmûn. A pokud jsou tyto symboly spojené s konkrétními
jmény, o to vût‰í mívají váhu.
Tato kníÏka si neklade za cíl b˘t historick˘m dílem ãi klasickou literaturou faktu. Nechtûl jsem ani zpovídat Ïádné pamûtníky a oÏivovat bolestné rány, protoÏe pÛlstoletí je pfiíli‰ krátká
14
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doba k jejich zapomnûní. Pro mne je Jan Palach v jistém slova
smyslu osobním dluhem ãtrnáctiletého chlapce, kter˘ tenkrát
pfied padesáti lety ne zcela chápal smysl a dosah konání, jímÏ
tehdy pro nûj neznám˘ vysoko‰kolsk˘ student ohromil spoleãnost a sv˘m sebevraÏedn˘m ãinem pfiipomnûl celému národu,
Ïe etika i lidské svûdomí mají v Ïivotû svou dÛleÏitost.
Pfii psaní jsem se pokou‰el hlavního hrdinu pfiiblíÏit nejen
sobû, ale nám v‰em, i kdyÏ jsem byl zároveÀ nucen uspofiádat
fakta, jeÏ jsou k tomuto pfiiblíÏení dÛleÏitá. Tak vznikla smûs
ãehosi faktického a intuitivního, aniÏ bych hodnotil v˘sledek.
Ten je totiÏ Ïivotním osudem i odkazem Jana Palacha jiÏ dávno
dán…

1
Roviny existence
âlovûk je sloÏitou bytostí. AÈ uÏ na nûj nazíráme z hlediska biologického nebo psychologického, fyzického nebo ãistû duchovního, objektivního nebo subjektivního, v˘sledek tûchto úvah
musí b˘t vÏdy komplexní a velice sloÏit˘.
Lidskou osobnost a zpÛsoby rozhodování a konání ovlivÀuje
psychika, to znamená nûco neuchopitelného a objektivnû moÏná
i nepopsatelného.
Jak tedy nahlíÏet na motivace a ãiny osobnosti, jíÏ se v této
knize chci vûnovat?
Rusk˘ psychiatr Vladimir L. Levi kdysi napsal, Ïe „tûlesné
a du‰evní rozdíly mezi lidmi b˘vají v˘znamnûj‰í neÏ rozdíly mezi
pfiíslu‰níky jin˘ch Ïivoãi‰n˘ch druhÛ. Ale snad se i jeden a t˘Ï
ãlovûk mÛÏe v rÛzn˘ch chvílích v˘raznû li‰it sám od sebe. Jsme
pohfiebi‰tû mlãenliv˘ch záhad a v kaÏdém z nás je je‰tû neprojevené, to pofiád utajené v nás, ten neopakovateln˘ kondenzát
17
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minulosti, pfiítomnosti a budoucnosti.“ SloÏitost lidské osobnosti
nemohla b˘t tûmito slovy vyjádfiena lépe…
Ale co se t˘ká inteligence, ani se v‰emi poznatky, které vûda aÏ
dosud uãinila, pofiád nedokáÏeme zodpovûdût ty nejvût‰í otázky.
Jak kdysi otevfienû prohlásil americk˘ profesor Robert White,
inteligenci ãlovûka lze sice zmûfiit, ale nelze fiíci, z ãeho je udûlána, stejnû jako nedokáÏeme fiíci, co dûlá z jednoho ãlovûka
skvûlého matematika ãi vynikajícího hudebníka a z dal‰ího primitivního vraha nebo ‰ílence.
Jediné, co víme s jistotou, je tedy fakt, Ïe na‰i osobnost tvofií
mimo fyzick˘ch pfiedpokladÛ i soubor psychick˘ch vlastností,
získan˘ch nejen dûdiãnû, ale i vlivem okolního prostfiedí, zejména samozfiejmû bûhem dûtství a dospívání.
PfieváÏná vût‰ina odborníkÛ se asi shodne na tom, Ïe rozum
a míra jeho vyspûlosti, tedy inteligence, je tím rozhodujícím
prvkem, kter˘ nás vydûluje z fií‰e zvífiat a posouvá nás na nejvy‰‰í místo v hierarchii Ïivota. Ale i pfies toto sebevûdomé tvrzení musíme pfiiznat, Ïe na otázky „jak“ a zejména „proã“ nedokáÏe dát odpovûdi pouze vûda sama o sobû a Ïe nûkteré odpovûdi
mÛÏeme nalézt pravdûpodobnû jen sami v sobû.
KaÏd˘ ãlovûk tak Ïije v nûkolika rovinách své existence – tûlesné a psychické, materiální a duchovní, spoleãenské a individuální – a ve v˘ãtu takov˘ch protikladÛ bychom mohli pokraãovat. Jsme sice ztûlesnûním jejich jednoty ãi jakési zvlá‰tní
symbiózy, ale tím pádem i vûãn˘ch svárÛ, které v sobû nosíme.
To kdysi potvrzoval i americk˘ psychoanalytik Erich Fromm,
kdyÏ tvrdil, Ïe kaÏd˘ z nás je stejnû náchyln˘ ke konání dobra
i zla a Ïe záleÏí pfiedev‰ím na nás, k ãemu se pfiikloníme. ZároveÀ zdÛrazÀoval i dal‰í tezi, Ïe aÏ ve stresov˘ch a vût‰inou
i mezních Ïivotních situacích se ãlovûk dostane do stavu, kter˘
odpovídá jeho skuteãné individuální podstatû, a teprve v oka18

VLADIMÍR LIŠKA

Roviny existence

mÏiku nutného rozhodnutí odhalí svoje skuteãné já pfied ostatními a pfiekvapivû ãasto i sám pfied sebou.
Individualita kaÏdého ãlovûka je tvofiena základem v podobû
genetického vybavení, na které se dále váÏe (a zároveÀ je ovlivÀuje) vzdûlání a v˘chova, utváfiení systému Ïivotních hodnot
v rámci spoleãenské interakce a v neposlední fiadû i to, co nûkdy naz˘váme spiritualitou – snûní, fantazie, emoce ãi víra s mystikou (v˘jimeãnû i nûco navíc, co mÛÏe pfiekraãovat meze na‰eho chápání – napfiíklad proÏitky vûdomí mimo tûlo ve stavu
meditace nebo klinické smrti ãi jiné zvlá‰tní parapsychologické
fenomény).
JenomÏe lidé zároveÀ Ïijí ve sloÏitém svûtû, jímÏ jsou od narození obklopeni a kter˘ nemÛÏou jen tak odmítnout. A s touto
sloÏitostí svûta musí zápasit, stát se jeho souãástí, coÏ pro
mnohé není právû jednoduch˘ úkol. Tento proces zaãleÀování
sebe sama do okolního svûta je zároveÀ i obecnû pÛsobícím
stresorem, s nímÏ musí kaÏd˘ z nás bûhem Ïivota bojovat. Ná‰
svût není ani peklo, ani ráj, je to prostfiedí, v nûmÏ funguje lidské spoleãenství, prostfiedí, v nûmÏ platí jisté zákony a zákonitosti, jimÏ jsme nuceni se pfiizpÛsobovat ve vûãném zápase
o na‰e zaãlenûní do soukolí spoleãensk˘ch mechanismÛ, které
zároveÀ spoluvytváfiíme i spoluurãujeme.
¤íkáme tomu civilizace, které jsme odedávna souãástí a kde
platí daná pravidla jejího v˘voje i zachování. Civilizaãním vlivÛm nelze uniknout, protoÏe mají globální dosah. MÛÏeme je
sv˘m konáním pouze mûnit k lep‰ímu nebo k hor‰ímu, ale
i tyto zmûny jsou vût‰inou jen doãasné, neÏ je pfiekryjí zmûny
jiné.
Kdosi moudr˘ kdysi prohlásil, Ïe zmûna je Ïivot, a je to skuteãnû tak. I ta sebemen‰í buÀka v na‰em tûle prochází zmûnami – napfiíklad stárnutím – a biochemické procesy v na‰em tûle
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se nikdy nezastaví. A na‰e vûdomí se s tím v‰ím musí nûjak
srovnat.
Na rÛzn˘ch úrovních spoleãenského Ïivota to s sebou pfiiná‰í i stres. Ten mÛÏe pÛsobit dvojím zpÛsobem. Pozitivním
v tom smyslu, Ïe se stává hnacím motorem i v˘znamn˘m motivaãním faktorem k aktivnímu pfiekonávání pfiekáÏek a problémÛ; negativním, pokud naopak pÛsobí destruktivnû jako ochromující faktor na‰í psychiky. Stres tak mÛÏe ãlovûka vybudit
k vysoké v˘konnosti, nebo naopak k pasivitû, spojené aÏ s chorobnou neãinností i sebedestruktivním chováním a konáním.
Stres je zkrátka v‰udypfiítomn˘ v té ãi oné podobû a nakonec je
jen na nás, zda ze stfietu s ním vyjdeme vítûznû, nebo zÛstaneme poraÏeni. Stres je v kaÏdém pfiípadû moloch stravující na‰i
du‰evní energii a zároveÀ v˘razn˘ sociálnû-psychick˘ faktor,
s nímÏ musíme na cestû Ïivotem poãítat, a pokud je to moÏné –
b˘t na nûj pfiipraveni.
Není pochyb o tom, Ïe i politika mÛÏe b˘t velice závaÏn˘m
stresorem, s nímÏ se lidé rÛzn˘mi zpÛsoby vyrovnávají. Nûkomu staãí zanadávat si v hospodû, jin˘ pí‰e petice, stûÏuje si
na úfiadech, protestuje v médiích, drÏí hladovku nebo manifestuje v ulicích, jin˘ se o politiku radûji vÛbec nezajímá, neposlouchá televizní zpravodajství ani neãte noviny. ZpÛsobÛ
vyrovnávání se s tímto stresorem, kter˘ nás kaÏdodennû atakuje a ovlivÀuje na‰e Ïivoty, je hodnû a kaÏd˘ se snaÏí najít pro
sebe tu nejvhodnûj‰í metodu. KaÏd˘ ãlovûk, vyznávající urãité
Ïivotní hodnoty, je vlastnû tak trochu politikem sám vÛãi sobû,
v celospoleãenském mûfiítku je to nûco, co spoluvytváfií vefiejné
mínûní.
Politice se nelze vyhnout, neboÈ i ona je faktorem podílejícím
se na vytváfiení na‰ich postojÛ k nejrÛznûj‰ím osobním i spoleãensky dÛleÏit˘m otázkám a problémÛm. Politika je to, co za20
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sahuje a ovlivÀuje na‰e spoleãenské vûdomí, a je pouze na nás,
zda ji pfiijímáme v souznûní, nebo jí naopak klademe odpor
nebo své v˘hrady. Je to vlastnû hra – hra na pravdu a leÏ, na
realitu ãi klam, na dobro a zlo. MÛÏeme si vybrat, k ãemu se
v ní pfiikloníme a co odmítneme, kdyÏ to odporuje na‰emu pfiesvûdãení. Nemluvû o síle politické propagandy, která na nás
útoãí dnes a dennû ze v‰ech stran v toku obrovitého sumáfie
nejrÛznûj‰ích, ãasto si i vzájemnû odporujících informací ãi jejich v˘kladÛ.
Îijeme v informaãní éfie, kde politika hraje jednu z hlavních
rolí. Stáváme se tak tím, co naz˘váme „homo politicus“, a politika je tak vlastnû dal‰í rovinou na‰í existence, protoÏe sv˘m vlivem zasahuje do v‰ech oblastí lidského Ïivota podobnû jako kultura, ekonomika ãi ideologie. V politice se v‰e odráÏí, je zrcadlem
lidského spoleãenství i hybn˘m motorem ve‰kerého dûní a její
dopady na na‰e Ïivoty a lidskou civilizaci jsou nezpochybnitelné.
Je to podstatn˘ civilizaãní atribut, skrze kter˘ mÛÏeme sledovat
ná‰ v˘voj tisíciletí zpût v dochovan˘ch hmotn˘ch ãi písemn˘ch
pramenech.
Lidská existence se v‰ak odráÏí i v etické rovinû. Etika jako
soubor mravních hodnot je zároveÀ mûfiítkem duchovní vyspûlosti jednotlivcÛ i národÛ. Nejde v‰ak o etiku samotnou, jako
spí‰e o dodrÏování jejích zásad. Je duchovní nadstavbou na‰eho
bytí, odrazem na‰ich charakterÛ a povah v tom nejvzne‰enûj‰ím
slova smyslu. Její kánon je v západní civilizaci vyjádfien biblick˘m Desaterem, které je prezentováno jako odkaz dokonalé
vy‰‰í moci nedokonalému lidstvu. Úcta a láska k Bohu, pfiírodû,
vesmíru, Ïivotu i k sobû sam˘m je podstatou kfiesÈanství a i jeho
pozdûj‰ími v˘klady byly a jsou tyto hodnoty neustále zdÛrazÀovány. Etika tak sv˘mi kofieny spoãívá v náboÏenství, jemuÏ
se lidstvo v rÛzn˘ch v˘vojov˘ch epochách podfiizovalo a jeÏ
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mûlo i dÛleÏit˘ v˘znam mocensk˘, kulturní, ãi ideologicko-propagandistick˘.
KaÏdého jistû uÏ napadla otázka, proã v‰echny tyto vûci pfiipomínám a jak to vÛbec souvisí s Janem Palachem? Snad zatím jen velice vzdálenû jako odraz té skuteãnosti, Ïe i on byl jedineãnou lidskou bytostí, která Ïila ve sv˘ch vlastních rovinách
existence, do nichÏ nepochybnû patfiilo i dûtství a období dospívání, bûhem nichÏ se v ãlovûku odehrávají kolosální fyzické i psychické zmûny i hodnotové dozrávání, coÏ si pak nese s sebou
jako jisté dûdictví, které z osobnosti uÏ nikdy zcela nevymizí.
¤eãeno lapidárnû – co je do nás v dûtství zaseto, to nás potom provází po zbytek Ïivota. Dûtství a dospívání je také nejv˘raznûj‰í cestou k sebezdokonalování i seberealizaci, kdy velice
záleÏí na tom, kdo je na‰ím uãitelem a zda nám dostateãnû dopfiává vnímat krásu i velikost na‰í vlastní vnitfiní svobody a z ní
plynoucí rozhodování v tûch otázkách, které kaÏd˘ z nás povaÏuje za podstatné. Schopnost diskutovat a respektovat druhé,
kritické my‰lení, odpovûdnost vÛãi nejbliÏ‰ím i vÛãi svûtu a dal‰ím lidem – to v‰e má svÛj základ v na‰em dûtství. Tam se rodí
to, k˘m jsme a k˘m budeme.
Sebeupálení Jana Palacha úzce souviselo s politikou, ale to
je jen ãást pravdy, neboÈ ve skuteãnosti ‰lo o tragické vyústûní
dilematu mezi politikou a etikou. Politika totiÏ mÛÏe a nemusí
b˘t zároveÀ etická, coÏ ãasto vidíme i dnes. Dost moÏná platí,
Ïe dilema etiky v politice je jedním z jejích charakteristick˘ch
rysÛ, ale zároveÀ musíme mít na pamûti, Ïe za ní stojí konkrétní
lidé. Ti jsou jejími nositeli, reprezentanty i tvÛrci, ano, mluvíme
o politicích, ktefií se nûkdy zcela zásadním zpÛsobem podílejí
na bûhu dûjin.
Je nám známo, Ïe Jan sice po ukonãení stfiedo‰kolského vzdûlání v roce 1966 zaãal v Praze studovat Vysokou ‰kolu ekonomic22
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kou, ale pÛvodnû mûl zájem o studium na
Filozofické fakultû Univerzity Karlovy, kde
sice úspû‰nû sloÏil zkou‰ky, ale pro velk˘
poãet uchazeãÛ a zfiejmû i pro svÛj „Ïivnostensk˘ pÛvod“ na ni nebyl pfiijat. Vysoká
‰kola ekonomická pro nûj byla fie‰ením
z nouze, ale v roce 1968 na vysnûnou filozofickou fakultu koneãnû pfie‰el. Jedním
z motivaãních faktorÛ, které ho sem pfiivedly, byl jeho zájem o dûjiny. Zpravidla
platí, Ïe lidé, ktefií mají hlub‰í zájem o tento vûdní obor, sledují zároveÀ i politické
dûní. Je totiÏ známa stará pravda, Ïe poznání minulosti vede ke snaz‰ímu pochopení pfiítomnosti, a Jan Palach podle v‰eho
patfiil mezi ty, kdo si to s plnou váÏností
uvûdomovali. MoÏná by z nûj byl vynikající
historik ãi filozof, i kdyÏ v zásadû jedno
nevyluãuje druhé, neboÈ filozof musí b˘t
zároveÀ i tak trochu historikem a naopak.
Stejnû tak mohl b˘t i skvûl˘m novináfiem,
v‰echny uvedené obory totiÏ mezi sebou
mají hodnû spoleãn˘ch vazeb.
Ale Janova dal‰í Ïivotní dráha byla v té
dobû je‰tû neurãitá, pfied sebou mûl nûkolik dal‰ích let studií, bûhem kter˘ch by mu
zb˘valo dost ãasu na rozhodnutí, jak˘m
smûrem se v budoucnu vydá. JenomÏe osud
rozhodl jinak…
Nûktefií lidé vûfií, Ïe kaÏd˘ z nás ho má
pfiedurãen. Tvrdí to napfiíklad ti, kdo se

Jedna z dochovaných
civilních fotografií Jana
Palacha z doby jeho
vysokoškolských studií.
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zab˘vají astrologií, která byla kdysi dokonce povaÏována za
vûdu. Nechtûl jsem pátrat po Palachovû horoskopu podle klasického zvûrokruhu, ale nakonec jsem pfiece jen zalistoval v knize
svého pfiítele, záhadologa a keltologa Vladimíra ·i‰ky Keltské
horoskopy (X-Egem 1998) a byl jsem velmi pfiekvapen tím, co
jsem se dozvûdûl.
Jan se narodil 11. srpna 1948. Keltové v‰ak své horoskopy
neurãovali podle hvûzd, ale podle stromÛ, které byly pfiedmûtem jejich uctívání. Proto se v tomto pfiípadû nehovofií o zvûrokruhu, ale stromokruhu. A podle tohoto keltského stromokruhu
se Jan Palach narodil ve znamení modfiínu. Dovolím si ocitovat
alespoÀ nûkteré pasáÏe, které Vladimír ·i‰ka k osobám, narozen˘m v tomto stromovém znamení, uvedl:
„Lidé modfiínu pÛsobí obvykle dojmem sebejist˘ch a rozhodn˘ch lidí. Mají tvÛrãího ducha, fantazii a ãasto neobvyklé nápady. Jejich tvÛrãí schopnosti se ãasto projevují v umûní nebo vûdû, mívají rádi hudbu a rozumí jí.
Ve snaze o soulad mezi skutky a my‰lenkami dostávají
se modfiíni do jakéhosi zvlá‰tního stavu povznesení nad
tento svût a dokáÏou vykonat ohromné skutky, aniÏ by pfiitom mysleli na dÛsledky pro svoji osobu…
Ve spoleãnosti se modfiín projevuje jako pfiímoãar˘ ãlovûk s pfiirozenou nechutí k pfietváfice a lÏi. Jeho pfiímoãarost i neopatrnost jej ãasto pfiivádí do dobrodruÏn˘ch
situací, které miluje. Mezi lidmi tohoto znamení je v‰ak
také nemálo hrdinÛ a muãedníkÛ. Nikdy se sv˘mi bolístkami neobtûÏují okolí…“
KaÏd˘ z nás je souãástí uÏ‰ího i ‰ir‰ího lidského spoleãenství, kaÏd˘ z nás má jinou genetickou v˘bavu a urãující jsou
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i sociálnû-spoleãenské vztahy, které si zãásti rovnûÏ sami vytváfiíme. Osud je ve chvíli na‰eho narození jen velkou neznámou
a jsme to my, kdo ho postupnû naplní ve svûtû plném zmûn, jeÏ
se nás pfiímo i nepfiímo dot˘kají.
Nikdo z nás neÏije na pustém ostrovû, neustále se pfiizpÛsobujeme okolnostem, doprovázejícím na‰e bytí. Na‰e konání
není a ani nemÛÏe b˘t absolutnû svobodné, svobodnû se mÛÏeme pouze rozhodovat, a ani to neplatí vÏdycky. Rozhodování
urãuje míru na‰í vnitfiní svobody pfii fie‰ení dilemat, která pfied
nás Ïivot staví, a je tím atributem na‰eho konání, kter˘ naplÀuje ná‰ osud.
Leccos lze ovlivnit na‰imi schopnostmi, vÛlí, vytrvalostí, vytyãen˘mi cíli na‰eho konání, ale ani to ãasto nestaãí. Potfiebujeme mít na své stranû i vrtkavou ‰tûstûnu, dobré pfiátele, nalezení
správného okamÏiku k úspû‰né realizaci vlastních pfiedsevzetí,
ale i solidní sociální zázemí, jeÏ je nezbytn˘m a základním pfiedpokladem dosaÏení na‰ich vizí a pfiání. Osud nelze zvnûj‰ku
naplánovat, natoÏ aby existovala pfiedurãenost podle hvûzd.
Softwarem jsme totiÏ my sami, je to na‰e vûdomí, co je urãující,
ale zároveÀ jsme propojeni s tím, co lze nazvat spoleãensk˘m
matrixem, kter˘ na‰i svobodnou vÛli neustále ovlivÀuje – v dobrém i zlém.
Z tohoto pohledu je Ïivot vlastnû jen hrou na osud, kterou
hrajeme, dokud mÛÏeme a chceme ji hrát. Ale ani to neplatí
a priori. Nûkdy hrát chceme, ale uÏ nemÛÏeme, jindy sice mÛÏeme, ale uÏ nechceme. Tak ãi tak, kaÏdá hra má svÛj poãátek a konec a s na‰imi Ïivoty je to stejné. Je to hra s obrovsk˘m
mnoÏstvím promûnn˘ch, ale v zásadû máme k dispozici jen nûkolik moÏností – buì budeme hrát dál, nebo hru sami ukonãíme.
Tfietí moÏností je ov‰em ukonãení hry bez na‰eho pfiiãinûní, coÏ
se také stává. Neãekané tragické události jsou pfiece rovnûÏ
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souãástí lidsk˘ch osudÛ, zejména v pfiípadech, kdy nejsme schopni je pfiedvídat, odvrátit je nebo jim ãelit.
Jan Palach byl silnû intelektuálnû zaloÏenou osobností. Sice mu pfii jeho mládí
chybûly Ïivotní zku‰enosti, ale právû proto
mûl své pozitivní ideály, které z fiady dÛvodÛ nûktefií star‰í lidé postupnû ztrácejí –
aÈ jiÏ únavou, zklamáním, zku‰enostmi,
nebo i jistou mírou pohodlnosti, k níÏ s pfiib˘vajícími léty mnozí z nás dospûjí.
Intelektuálnû zaloÏení jedinci v‰ak v sobû
mají cosi zvlá‰tního. Disponují nejen vût‰í
pfiem˘‰livostí, ale zároveÀ i kriticismem,
pln˘m nejrÛznûj‰ích pochybností, coÏ je
Památník Jana Palacha
poblíž budovy mělnického Ïene vpfied za jedinou metou – za poznágymnázia, kde v roce 1966 ním. Proto také mnohem citlivûji vnímají
úspěšně dosáhl
to, co se kolem nich dûje, a ve sv˘ch reakstředoškolského
cích b˘vají vedeni entuziasmem vlastního
vzdělání.
pfiesvûdãení.
Mládí v‰ak také b˘vá svádûno k tendenci
vidût svût ãernobíle a ke kategorizaci vlastních soudÛ, úsudkÛ ãi odsudkÛ. Hodnoty
cti, práva, spravedlnosti, svobody nebo lásky
nejsou pro mládí jen filozofick˘mi pojmy
nebo ãímsi pfiízraãnû nedefinovateln˘m,
n˘brÏ jsou naplnûny jejich jasn˘m obsahem. O to tíÏivûji pak b˘vá pfiijímáno poznání, Ïe vzne‰enost tohoto obsahu je nûãím nebo nûk˘m v praxi znehodnocována,
nebo Ïe existují cestiãky, jak uvedené po26
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jmy zkreslovat a oh˘bat proti jejich podstatû. Mládí je zkrátka
plné ideálÛ, h˘fií ochotou za nû bojovat, mysl se vzpírá tomu,
co vnímá jako leÏ, podvod, podlost ãi proradnost, je to rebelie,
která je pociÈována uvnitfi osobnosti v hodnotovém souboji
o lep‰í já.
Byl takov˘ i Jan Palach? Podle v‰eho ano, i kdyÏ se s tím, co
se onoho lednového dne roku 1969 chystal udûlat, nikomu nesvûfiil. Primární pohnutky, jeÏ ho nakonec vedly k tak dûsivé
sebedestrukci, sice známe, ale Ïádné dal‰í podstatné detaily
uÏ o nich sdûlit nestihl, protoÏe se musel vyrovnávat s bolestí
a utrpením, které ho provázely v posledním boji jeho Ïivota.
Smrt se k nûmu plíÏivû blíÏila je‰tû dlouhé tfii dny, kdy jeho
mysl stále fungovala aÏ k hranicím moÏného. Silou ducha se
bránil odchodu z tohoto svûta, zatímco jeho tûÏce popálené tûlo
nedávalo témûfi Ïádnou nadûji k pfieÏití, neboÈ uÏ ve chvíli, kdy
se zmûnil v planoucí pochodeÀ, bylo rozhodnuto.
¤íká se, Ïe v˘jimeãn˘ ãin vyÏaduje v˘jimeãného ãlovûka. Janovo sebeupálení bylo v˘jimeãné pfiedev‰ím tím, co jím chtûl
svûtu sdûlit. Ne‰lo o Ïádné impulsivní jednání, byl to akt individuální odvahy, kter˘m chtûl vyburcovat svûdomí celého národa, aby se postavil proti sovûtské okupaci a proti nástupu
komunistick˘ch totalitních pofiádkÛ. ZároveÀ ‰lo o akt, jímÏ
vyústil jeho zpÛsob uvaÏování, z nûhoÏ lze vycítit, Ïe mravní
hodnoty kladl velmi vysoko.
Podstoupil tak obrovské osobní riziko a snad si byl vûdom
i tr˘znû, která ho ãeká. V Ïivotû kaÏdého jednotlivce nastanou
klíãové okamÏiky, jeÏ rozhodují o jeho budoucnosti. Ale Jan si
tento okamÏik zvolil sám, jen on se stal strÛjcem svého osudu,
kter˘m vstoupil do vûãnosti.
Jistû netu‰il, Ïe se pro tolik lidí stane hrdinou a národním
muãedníkem, nûco takového neplánoval. Ubûhla dvû desetiletí,
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padla normalizaãní komunistická totalita a Jan Palach i jeho
ãin se stali hrdinsk˘m národním m˘tem. Bylo to zákonité, protoÏe i pfies snahy normalizaãních komunistick˘ch vládcÛ ho vefiejnû nepfiipomínat na nûj národ nezapomnûl, a kdyÏ se koncem
roku 1989 v âeskoslovensku zhroutil komunistick˘ reÏim, jeho
památka po dlouholetém mlãení opût vystoupila do popfiedí.
Ukázalo se, Ïe svûdomí národa, do nûhoÏ se sv˘m ãinem
zapsal, oÏilo a vzepjalo se proti totalitní moci, vÛãi které Jan
Palach uÏ v lednu roku 1969 vznesl svÛj dûsiv˘ protest. Jeho
mravní odkaz, spoãívající v odporování zlu i za cenu sebezniãení, se totiÏ hluboce vryl do národního povûdomí, ale nastupující totalitní moc normalizaãního reÏimu byla v roce 1969
silnûj‰í, neÏ aby PalachÛv ãin pomohl sjednotit ãesk˘ a slovensk˘ národ k odporu proti nastupující komunistické diktatufie.
On v to pevnû doufal, ale tato jeho vize se naplnila aÏ o dvacet
let pozdûji, kdy komunistická nadvláda byla smetena a kdy si
národ koneãnû uvûdomil, co Janu Palachovi i jeho památce
dluÏí…

