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Jak jste se dostal do disidentského 
prostředí?

Rozhodující v tom byli rodiče, přede-
vším můj otec, evangelický farář. Mít 
odstup od státu bylo u nás samozřej-
mostí. U rodinného stolu jsem se učil 
kritickým připomínkám vůči režimu. 
Politika se v rodině neustále probírala, 
přičemž se porovnávala malá politika 
NDR s politikou světovou. Další urču-
jící věcí v tomto ohledu byla pro mě 
kultura, která je důležitá pro rozvoj 
osobnosti. Naše kulturní zázemí ne-
mělo se státní či oficiální kulturou 
nic společného. Můj otec se zajímal 
hlavně o literaturu, moje zájmy byly 
širší, včetně filozofie. Zabýval jsem se 
následky a vlivy Francouzské revoluce 
na 19. století, včetně Marxe, sociálních 

demokratů atd. Pro mého otce byly 
důležité myšlenky osvícenství. Ty byly 
důležité i pro mě. Přitom jsem si ale 
vždy uvědomoval, že mechanistický 
obraz světa je samozřejmě slabý obraz 
světa. To je ta slabší stránka osvícen-
ství. Mnozí osvícenci ale nebyli ateis-
té, ani nebyli protináboženští – jejich 
duch byl daleko víc rozkročen. 

Postoje vašeho otce byly v prostře
dí východoněmecké luteránské 
církve obecně přijímány?

Otec stál stranou, byl originál i uvnitř 
církve. Kvůli svým teologickým názo-
rům byl buď vysmíván, nebo se na něj 
dívali s nedůvěrou. Dá se to říct taky 
tak, že tradice, kterou jsem se cítil za-
vázán, je tradice těch, kteří stáli stra-

nou. Měl jsem vždy velké porozumění 
pro nonkonformní hnutí. Tím bezpro-
středním impulsem stát se disidentem 
ale pro mě jednoznačně bylo Pražské 
jaro, a to včetně všech iluzí, které s tím 
tehdy souvisely.

Byl to impuls pro vás, nebo Praž
ské jaro zasáhlo intelektuály 
v NDR obecně?

Ve východním Německu existovaly dvě 
opoziční generace: první byla generace 
stavby Berlínské zdi, která byla spojena 
s odporem proti Ulbrichtovu režimu: 
špičatá bradka musí vypadnout! Dru-
há generace, včetně mě, se do opozice 
dostala právě zásluhou Pražského jara. 
Rok 1968 byl všeobecně rokem kulturní 
a politické inovace, část naší mysli byla 
u „Rudého Dannyho“, Daniela Cohna-
-Bendita v Paříži a Rudi Dutschkeho 
v Západním Berlíně, u hnutí proti 
vietnamské válce a černých ochrán-
ců lidských práv, u hip pies, sexuální 
revoluce, beatu a pop-music. Začal 
jsem tehdy číst autory jako Herberta 
Marcuse, Sigmunda Freuda, Maxe 
Horkheimera, Theodora Adorna, 
Ernsta Blocha a cítil jsem se jako de-
mokratický socialista. Ale tím, že jsme 
bydleli na východě, byla pro nás Praha 
důležitější než Paříž. 

Pražské jaro mělo dvě tváře: re
formu shora a pak společenské 
hnutí, které si šlo vlastní cestou 
a jehož součástí byl i kulturní 
underground, který byl, na rozdíl 
od podobných hnutí na Západě, 
otevřeně protikomunistický…

Mezi intelektuály, jako byl například 
Havel, a Dubčekovými lidmi jsme teh-
dy moc nerozlišovali. Pro nás Pražské 

Vztek, stud a opovržení

Petr Placák

S filozofem a někdejším východoněmeckým disidentem  
Wolframem Tschichem o životě v reálném socialismu

■   Wolfram tschiche (1950), východoněmecký teolog a filozof, bývalý disident (v aktech 
Stasi byl jeho spis veden pod krycím jménem „Filozof“). Narodil se v rodině evangelického faráře 
Hanse Jochena Tschicheho (1929), který se od okupace Československa v roce 1968 angažoval 
v opozici proti režimu (v roce 2012 odmítl Tschiche senior volbu Joachima Gaucka německým 
prezidentem – obvinil ho z falše, když vystupuje jako kritik komunistického režimu, ačkoli členem 
opozice nikdy nebyl). Účast východoněmecké armády na vojenském potlačení Pražského jara 
znamenala i pro tehdy osmnáctiletého Wolframa podle jeho vlastních slov definitivní rozchod 
s režimem. Vojenskou základní službu si odkroutil mezi jinými kritiky režimu jako stavební 
voják (Bausoldat). V roce 1973 byl poprvé zadržen Stasi a vyslýchán v souvislosti se zakládá
ním „státu nepřátelských debatních kroužků“. Od roku 1980 organizoval podzemní filozofické 
semináře, později se angažoval v mírovém hnutí, úzce spolupracoval se známou občanskoprávní 
aktivistkou Katjou Havemannovou a se západoevropskými Zelenými. S evangelickým farářem 
Ulrichem Stockmannem, pozdějším poslancem za sociální demokracii, organizoval od roku 
1988 letní a zimní akademii Solidarische Kirche (Solidární církev) a spolupracoval na vydávání 
samizdatového časopisu Ostkreuz: Politik, Geschichte, Kultur (Východní kříž: politika, dějiny, 
kultura). Podílel se na aktivitách opoziční platformy Neues Forum (Nové fórum), která byla 
založena v září 1989 v domě Katji Havemannové a která podstatným způsobem ovlivnila průběh 
a charakter listopadové revoluce v NDR a následný pád režimu SED. O rok později spoluzakládal 
Verein für politische Bildung und soziale Demokratie (Společnost pro politické vzdělávání 
a sociální demokracii) ve Výmaru. Mimo jiné pracoval v Nadaci Heinricha Bölla v Lipsku. V rámci 
politického a filozofického vzdělávání organizuje od roku 2008 projekty s pamětníky z doby 
totality, nejen z bývalé NDR, ale i z dalších zemí střední a východní Evropy.
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jaro znamenalo opatrnou naději, že 
by se mohl český virus rozšířit po 
celém východním bloku a zasáhnout 
i centrální moc. 

To si Moskva myslela také.

Ano, byla to věc, která visela ve vzdu-
chu. Zaznamenali jsme tehdy i výhrůž-
ky „bratrských zemí“, včetně našeho 
Ulbrichta, na adresu Prahy, a to nás 
hodně vzalo. I když jsme stále doufali, 
že tomu tak nebude, přesto jsme počí-
tali s tím, že státy Varšavské smlouvy 
v Československu zasáhnou, což se 
také stalo. 

Jak se k okupaci Československa 
stavěl váš otec, evangelický du
chovní?

Otec proti ní oficiálně protestoval, při 
každé příležitosti. Jak při kázáních 
v kostele, tak na církevních shro-
mážděních se otevřeně vyjadřoval 
proti okupaci Československa, což 
samozřejmě nezůstalo bez následků. 
Stát tlačil na církevní vedení, aby mu 
sebrali farnosti, které měl na starosti. 
Přišli za ním dva nebo tři církevní 
funkcionáři, pozvali k tomu rozho-
voru i moji mámu, a řekli, že v zájmu 

dobrých vztahů mezi církví a státem 
by bylo dobře, kdyby bratr Tschiche 
opustil své farnosti, a že když na to 
přistoupí, zajistí mu další existenci. 
Nedávno jsme o té situaci s mámou 
mluvili. Měla tehdy tři děti, tak se 
zeptala, co se stane, když jí seberou 
muže, jestli bude církev ji a její tři děti 
živit. Oni se této otázky lekli a pak jí 
slíbili podporu. Táta mlčel, nijak to 
nekomentoval a na závěr se zeptal, 
zda je jeho odvolání zakotveno v cír-
kevních pravidlech. Oni odpověděli, 
že ne, a on na to, že v tom případě 
nikam nepůjde. Nato zorganizovali 
církevní shromáždění s tím záměrem, 
že se na něm farníci vysloví pro otcův 
odchod. Lidé se ale církevním zástup-
cům smáli nebo prostě mlčeli. Někteří 
pak přišli k nám na faru – aby je nikdo 
neviděl, vzali to přes hřbitov a farní 
zahradu – a říkali: Pane faráři, váš 
postoj je prima, ale nemá to žádnou 
cenu, nic proti nim nezmůžete. Vý-
sledek byl, že moji sourozenci nebyli 
připuštěni k maturitě. 

Vyšetřovala otce kvůli tomu Stasi?

Ne, ale vrátili se k tomu o několik let 
později. Stasi ho sledovala, táhlo se 
to s ním. 

Proběhly v NDR nějaké protesty 
proti okupaci Československa?

To se ví až dnes, že proti okupaci Pra-
hy v NDR protestovali hlavně mladí 
dělníci, ne studenti. 

Jak si to vysvětlujete?

Intelektuálové, a mezi nimi studenti, 
byli přizpůsobivější, protože měli co 
ztratit – na rozdíl od dělníků, kteří si 
„užívali“ socialismus skutečně reálně. 
To je ovšem moje domněnka.

Byla součástí východoněmecké 
reakce na okupaci Československa 
1968 i reminiscence na rok 1953 
a ruské tanky v ulicích Berlína?

Ano, jistě, v tom odhadu šancí a per-
spektiv hrál samozřejmě rok 1953, 
stejně jako rok 1956 v Maďarsku, vel-
kou roli. Realismus napovídal, že když 
to jinak nepůjde, bude Pražskému jaru 
učiněna přítrž násilím.

Co pro vás osobně znamenal podíl 
armády komunistické NDR na 
potlačení Pražského jara?

Pro mě to znamenalo vztek, stud 
a opovržení. Bylo mi osmnáct a kvůli 
účasti armády NDR na okupaci Čes-
koslovenska jsem režim nadále nepo-
važoval za legitimní. Pak jsem hledal 
lidi, kteří to viděli podobně, abychom 
si o tom mohli popovídat, probrat to. 
V té době jsem už také četl hromady 
zakázané literatury, scházeli jsme se 
a diskutovali o zakázaných autorech 
a o jejich knihách. 

Jak jste se k zakázané literatuře 
dostávali – byly to knihy staršího 
data, knihy propašované zvenku, 
samizdat?

Exil byl jeden pramen. Pak jsme kradli 
knihy západních nakladatelství na lip-
ském veletrhu. Pro tu příležitost jsme 
si šili kabáty, které měly uvnitř velké 
kapsy. Všechny takto ukořistěné kni-
hy byly naším společným pokladem, 
kolovaly mezi lidmi, vzájemně jsme 
si je půjčovali.

Wolfram Tschiche v roce 2014  Foto: autor
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Vedle toho existovaly vysoké cír-
kevní školy, které byly víceméně 
nezávislé a měly výborné knihovny. 
Když dneska bývalí občané NDR 
tvrdí, že se nemohli k žádným ne-
závislým informacím dostat, tak na 
to odpovídám, že když člověk chtěl, 
informace si sehnal. A to nemluvím 
o zahraničním rozhlasu nebo západo-
německé televizi, která se dala chytit 
ve značné části NDR. 

Jak to fungovalo s prodejci na stán
cích – věděli, že si knihy berete?

Západní nakladatelé to věděli, vždy 
koukali jinam, dělali, že to nevidí.

Takže lipský veletrh sehrál pozi
tivní roli v disidentském hnutí…

Skvělou roli. Já měl navíc i přístup do 
knihoven vysokých církevních škol, 
byl jsem privilegován jako student 
teologie na státní univerzitě. Uvedu 
malý příklad: Třeba jsem si chtěl 
půjčit na Humboldtově univerzitě 
v Berlíně Ernsta Blocha. Přede mnou 
byl student, který ho chtěl náhodou 
taky, oni se ho ptali, co studuje, on že 
ekonomii, a dostalo se mu odpovědi, 
že tu knížku nemůže dostat. Já ji ale 
jako student teologie dostal. 

Na vysokou školu vás vzali bez 
problémů?

Nesměl jsem dělat státní maturitu, 
ale v NDR byla jedna zvláštnost, kte-
rou jste v Československu neměli – 
existovaly zde tzv. prosemináře, dva 
evangelické a jeden katolický, které 
se navštěvovaly tři roky, podobaly se 
humanitnímu studiu na gymnáziu 
a byly přípravou na studium teologie 
na teologických fakultách, které po-
dle zákona podléhaly církvi. Po absol-
vování takovéhoto prosemináře jsem 
se ale přihlásil na státní Univerzitu 
Martina Luthera v Halle – všechny 
státní univerzity měly teologickou 
sekci. Musel jsem navíc složit ještě 
jednu státní zkoušku, ale vzali mě. 

Jak jste to měl se základní vojen
skou službou?

Po roce studia jsem dostal povoláva-
cí rozkaz, což byla další z pohnutek, 
které mě přivedly do opozice. Rozhodl 
jsem se pro službu beze zbraně a doba, 
kterou jsem strávil jako tzv. staveb-
ní voják, byla pro můj vztah k reži-
mu taky důležitá. Byl jsem vyškolen 
jako zeměměřič a coby vojáci základní 
služby jsme byli přiděleni na stavbu – 
stavěli jsme letiště pro stíhačky. Říkali 
jsme si rýčové, protože jsme měli na 
výložkách rýče. 

Říkáte, že jste se rozhodl – v NDR 
existovala možnost zvolit si služ
bu beze zbraně?

Od roku 1964 si člověk mohl v NDR, 
co se týká základní vojenské služby, 
vybrat ze tří možností – buď jít na 
vojnu a sloužit jako normální voják, 
což si vybrala většina. Pak byli ti, 
kteří sloužili beze zbraně – NDR byla 
jediným státem východního bloku, 
který v zákoně připouštěl možnost 
absolvovat základní vojenskou službu 
beze zbraně z důvodů náboženských 
nebo z důvodu svědomí. Tuto cestu 
jsem si zvolil já. U mě nešlo ale ani tak 
o náboženské důvody nebo otázky svě-
domí, ale bylo to politické rozhodnutí: 
neměl jsem nejmenší chuť pochodovat 
za ten stát. Celkově jsem to považoval 
za bláznovství, závody ve zbrojení, 
a možnost, že nás všechny zlikvidují. 
Pak byla ovšem ještě třetí možnost, 
odmítnout vojnu vůbec. Zhruba polovi-
na z těch, kteří to učinili, pak skončila 
na rok a půl ve vězení. 

Byla volba služby beze zbraně 
spojena s nějakým rizikem, dosta
li „rýčové“ do kádrových mate
riálů „černou známku“?

Ta možnost byla sice dána zákonem, 
ale přestože to bylo legální, hlavně 
ti nezařazení, mimo církevní spo-
lečenství, byli nadále bráni jako 
nepřátelé státu. Rozhodně to nebylo 
nic kladného v životopisu. Když jsem 
se po roce a půl vrátil do civilu a chtěl 
pokračovat ve studiu na univerzitě, 
předvolala si mě taková komise, kde 
mi přečetli zápis, že jsem v armádě 
šířil protistátní propagandu, načež mi 

bylo doporučeno, abych se osvědčil ve 
výrobě. Pak bych eventuálně měl mož-
nost dál studovat na státní Univerzitě 
Martina Luthera v Halle. 

Po roce, kdy jsem pracoval jako to-
pič v cihelně a v nemocnici na onko-
logickém oddělení, mi došlo, že už se 
nikdy zpátky na univerzitu nedostanu. 
Co jsem tenkrát nevěděl, ale co je mi 
dnes jasné z dochovaných dokumentů 
tajné policie, že profesor teologie, kte-
rý byl mým studentským vedoucím, 
byl špicl Stasi. A to, že jsem se stal 
vojákem tohohle typu, bylo součástí 
plánu Stasi dostat mě ze všech stát-
ních univerzit, a tak se to taky stalo. 
Služba u „rýčů“ byla taková škola 
pro nepřátelé státu – a ta služba mě 
v nepřátelském postoji ke státu jen 
dále utvrdila. 

Co bylo pak?

Studoval jsem potom teologii na cír-
kevní škole v Naumburku. Nestal jsem 
se ale farářem, protože jsem agnos-
tik – pracoval jsem pak jako taková 
pomocná síla. V osmdesátých letech 
jsem občas něco vyučoval na střed-
ním stupni církevních institucí, dějiny 
morální filozofie a podobně.

Nevadilo vedení církve, že jste 
nezávislý intelektuál, navíc agnos
tik?

Ne, měl jsem vystudovanou teologii 
a duchovní dějiny, i když mi taky dopo-
ručovali, abych studia nechal, protože 
jeho hlavním cílem bylo stát se farářem. 
Když člověk chtěl studovat, tak alter-
nativa k tomu byla odejít na Západ, ale 
mně se odejít nechtělo. Čím jsem starší, 
tím raději vzpomínám na naše tehdejší 
učitele. Byla mezi nimi řada chytrých 
lidí, kteří nám hodně předali, nejenom 
z teologie, ale i z literatury a filozofie. 
Například doktor Wolfgang Ullmann, 
který pak patřil k hnutí Demokratie 
Jetzt. To byl geniální člověk. 

Jak to měli profesoři na církevních 
školách s režimem?

V duchovních otázkách vedli úplně 
svobodný život, stát neměl přímý vliv 
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na personální obsazení církevních 
institucí. 

Něco podobného bylo možné v ko
munistickém státě, který byl jinak 
velmi rigidní?

Podle mě v tom hrála roli snaha vedení 
NDR mít dobré vztahy se západním 
Německem. K tomu patřila i snaha 
najít nějaký modus vivendi s církví. 
Myslím si, že po polské církvi byla 
ta východoněmecká nejsvobodnější 
v celém východním bloku. To bylo ale 
až za Ericha Honeckera a podle mě 
v tom byla i nějaká dohoda se Sově-
ty, že se teologické školy založí. Jinak 
v padesátých letech byli zavíráni i teo-
logové. Měl jsem docenta, za nacistů 
se přihlásil k pozici, kterou zastával 
Dietrich Bonhoeffer, za komunistů byl 
studentským farářem v Halle a léta 
strávil ve vězení. Honecker uzavřel 
v březnu 1978 s církvemi takovou 
„džentlmenskou dohodu“. Situace 
v NDR byla v tomto ohledu jiná než 
v Československu.

Co touto dvojí hrou komunisté 
sledovali? Povolit existenci něja
kých nezávislých institucí bylo 
přece pro systém založený na zá
vazném ideologickém výkladu 
potencionálně velmi nebezpečné…

NDR byla samozřejmě stát, kde byl 
ateismus státní ideologií. A princi-
piálně tento stát vyhlásil válku nábo-
ženství, každému vyznání, jedno jaké 
konfesi. Pod tlakem reality ale začali 
komunisté dělat ústupky, z taktických 
důvodů, přitom ale nepočítali s tím, že 
na církevní půdě vznikne alternativní 
společnost. 

Zřejmě k tomu přispělo, že NDR 
byla ve vzrůstající míře uznávána na 

mezinárodní úrovni, stala se členem 
OSN, účastnila se helsinského proce-
su, KBSE a Honecker si řekl: Jsme pod 
mezinárodním dohledem, nemůžeme 
to nadále dělat tak, jak bychom to rádi 
dělali. Ovšem s tím, jak se represe mír-
nila, státní aparát mohutněl a tvrdou 
represi nahradilo plošné špiclování. 
Od sedmdesátých let byli faráři zaví-
ráni už jen výjimečně, režim si dával 
pozor. Církevní prostředí, ve kterém 
existovalo mnoho kontaktů přes hra-
nice, bylo jedním z těch, které mělo 
režimní reálpolitiku mezi Západem 
a Východem zprostředkovávat. To 
byla ale jejich představa, realita byla 
pochopitelně odlišná. Jinak komunisté 
s církvemi do budoucna jistě nepočí-
tali. Jejich přímá fyzická likvidace ale 
už nebyla na pořadu dne – měly vznik-
nout takové podmínky, aby zanikly 
víceméně samy. 

Zmínil jste dvě generace opozice 
ve východním Německu. Jaký byl 
mezi nimi rozdíl?

Podstatný rozdíl byl v tom, že ta druhá 
generace se narodila už v NDR, za-
tímco lidé z té první se narodili ještě 
v Říši a zažili druhou světovou válku. 
To není posun jen časový, ale i obsaho-
vý – v pohledu na to, co Německo bylo, 
je, či by mělo být. Například otázka 
německé jednoty a německého sjedno-
cení, která byla pro tu první generaci 
kardinální, nehrála v opozici druhé 
generace zpočátku vůbec žádnou roli. 
Rozdělení země jsme považovali za 
poměrně spravedlivý trest za to, že 
Německo rozpoutalo druhou světovou 
válku, a musí tedy za to nést histo-
rický účet. Zločiny nacismu byly tak 
obludné, že jsme se styděli vůbec jen 
přemýšlet o něčem podobném, jako 
byla možnost opětného sjednocení 

Německa. Naproti tomu Robert Ha-
vemann z první disidentské genera-
ce, předválečný komunista, který za 
války seděl v nacistických vězeních 
a byl odsouzen k trestu smrti, po válce 
vždycky trval na německé jednotě. 

My jsme se ale k myšlence jednotné-
ho Německa, vůbec jen k její existenci, 
dostali až koncem sedmdesátých let 
díky studentskému faráři v Naum-
burku Engelbertu Richterovi, který 
byl, politicky viděno, hodně levicový, 
který o vnitroněmeckých otázkách 
přemýšlel v kontextu konfliktů ve svě-
tě. V jeho kruhu jsme poprvé o těchto 
věcech diskutovali. To byl takový po-
zvolný proces. Až do 9. listopadu 1989 
byla ale opozice zaměstnaná tím, jak 
zlomit mocenský monopol komunis-
tického režimu NDR. Debata o otázce 
německé jednoty se mezi bývalou ně-
meckou opozici rozšířila až po pádu 
Berlínské zdi, přičemž se vyhranily tři 
skupiny: lidi, kteří chtěli samostatnou 
NDR, samozřejmě demokratizovanou, 
ti, kteří chtěli konfederaci, a ti třetí 
se vyslovovali pro jednotné demokra-
tické Německo. 

Československá opozice byla v této 
otázce kurážnější, když vydala 
v roce 1985 Pražskou výzvu, kte
rá postulovala do budoucnosti 
sjednocení Německa. Četli jste ji? 
A jak jste na ni reagovali?

Samozřejmě jsme ji četli a hrála také 
roli v diskusích o této otázce. Byl to 
takový impuls, který debatu o tomto 
problému opět pozvedl. Diskutovala 
se otázka nezávislosti na velmocích 
a  jednoty Evropy, včetně jednoty 
Německa, která v sobě zahrnovala 
i problematiku míru a lidských práv. 
Pražská výzva na nás opravdu měla 
v tomto ohledu vliv, byla pro nás in-
spirací. Hodně čtená a diskutovaná 
byla také esej Václava Havla Moc 
bezmocných, nebo Ota Šik a Eduard 
Goldstücker, podobně jako z polské 
strany Adam Michnik a Jacek Kuroń. 
Byla to velká inspirace, která poutala 
naši pozornost k východním přátelům, 
i když pokusy o přímý kontakt byly 
velmi těžké, až nemožné. Chartisté 
byli o krok před námi, před východo-

■   hnutí Demokratie Jetzt (Demokracii teď) se veřejnosti představilo prohlášením 
z 12. září 1989 Aufruf zur Einmischung in eigener Sache  (Výzva k angažmá ve vlastní věci), ale 
jeho kořeny sahají do druhé poloviny 80. let. Skupině šlo o reformy zdola, které by vyústily 
v rozsáhlou demokratizaci NDR. Hnutí se nechápalo jako politická strana, nýbrž jako neformální 
pracovní seskupení, které však mělo jasný program. Počet jeho členů nikdy nepřekročil čtyři tisíce. 
Obsahově navazovalo na protesty proti falšování volebních výsledků v komunálních volbách 
v květnu 1989 a za jeden ze svých hlavních cílů proto považovalo reformu volebního práva.

PD_03_2014.indb   58 13.10.14   16:07



Vztek, stud a opovržení

paměť a dějiny 2014/03 59

německou opozicí, a já si o nich myslel, 
že jsou o něco statečnější a chytřejší. 

Cesta do Prahy v říjnu 1985 a se
tkání se zdejšími disidenty, to byla 
vaše iniciativa?

Nebyl to přímo můj nápad. Přidal 
jsem se tehdy ke skupince, v níž byli 
Stephan Bickhardt a Vera Lengsfeldo-
vá, kterou – jak se po listopadu 1989 
ukázalo – špicloval její manžel, dán-
ský občan Knud Wollenberger (tajný 
spolupracovník „Donald“). A hned 
u toho byl i další špicl, Lutz Nagorski 
(TS „Christian“). Sešli jsme se v bytě 
Pavla Seiftera, který měl „na staros-
ti“ Německo – na jeho adresu chodil 
východoněmecký samizdat Grenz
fall, z něhož Petr Uhl vybíral některé 
zprávy pro Infoch – a pak jsme šli za 
Ladislavem Hejdánkem, Jiřím Hájkem 
a dalšími, Annou Šabatovou, Lubošem 
Dobrovským… 

Osobní kontakty s Prahou jste 
udržovali dál, nebo to byla jedno
rázová akce?

Já už jsem pak ven jezdit nemohl, 
sebrali mi pas, ale občas se někomu 
podařilo vyjet do Československa. 
Hlavní kontakty běžely přes samizdat 
a knihy. Ludwig Mehlhorn jezdil léta 
do Polska, naučil se polsky, mimo jiné 
překládal Czesława Miłosze, ale tak 
daleko se dostal málokdo. Nakonec mu 
taky sebrali pas, což těžce nesl – byl 
už z poloviny Polák.

Kdy jste se dostal do přímého stře
tu se Stasi?

Poprvé jsem byl zatčen v roce 1973 
v kotelně katolické Nemocnice svaté 
Hedviky v Berlíně, kde jsem překládal 
denně čtyřicet metráků uhlí. Trest-
ných činů jsem se ale měl podle nich 
dopustit v Halle, takže mě převezli do 
Halle – dva muži a jedna žena ve wart-
burgu do Rudého vola, jak bylo nazý-
váno tamní vězení uprostřed města. 
Celou noc mě vyslýchali a řvali na mě. 
Bylo mi jasné, že jde o to, zda půjdu do 
vězení, nebo ne. Bylo mi třiadvacet. 
Mé dva kamarády z Halle odsoudili za 

protistátní agitaci a vytváření nelegál-
ních skupin – jednoho na čtyři a půl, 
druhého na dva a půl roku.

Co si je možné pod „protistátní 
agitací“ představit?

Samozřejmě že neudělali nic, ilegálně 
vydávali knihy. Já k nim patřil a před 
vězením mě tehdy podle mě zachrá-
nilo to, že jsem patřil i do církevních 
kruhů. To vyvozuji z dokumentů. 
V Magdeburku byl tehdy vysvěcen 
nový biskup a můj otec, farář, jim 
říkal na rovinu – jestli uděláte tohle 
nebo tohle, přečtete si o tom zítra ve 
Spiegelu. Jsem přesvědčený, že blízkost 
k církvi mě do jisté míry chránila. 
Tenhle ateistický stát byl v sedmde-
sátých a osmdesátých letech, co se 
týká církve, velmi opatrný.

Co bylo dál?

Za málo peněz jsem vyučoval, dělal 
jsem lapiducha v nemocnici a nakonec 
jsem se stal včelařem. Včelařině jsem 
se naučil od Knuda Wollenbergera, 
který byl ovšem špicl. Angažoval 
jsem se v řadě iniciativ, podepsal jsem 
spousty petic. Ten přehled už jsem 
dávno ztratil, ale v aktech Stasi to 
je všechno zaznamenané. Šlo hlavně 
o problematiku občanských a lidských 
práv, ekologické otázky a o mír. Celá 
ta debata se točila kolem těchto témat. 
A taky jsem se dál zabýval filozofií 
a filozofií dějin. 

Kde jste v té době žil?

Na různých místech, v Halle, v Jeně, 
pak jsem bydlel v Berlíně, v Magde-
burku.

Jak jste se organizovali?

Věci se děly paralelně. Existovaly 
lokální skupiny, které se věnovaly 
speciálním problémům. Přes církev 
vznikaly sítě přes celou NDR, třeba 
v tzv. mírovém hnutí. Konala se pravi-
delná fóra, veřejné diskuse, dávaly se 
dohromady petice, které šly do celého 
východního bloku a byly okamžitě 
zveřejňovány v západních médiích. 

Část československého disentu 
měla k západoevropskému míro
vému hnutí dosti skeptický vztah,  
jeho protagonisté byli podle ní 
poněkud naivní a  zneužívaní 
Moskvou. Jaký vztah jste k němu 
měli vy?

Měli jsme kontakty se západoněmec-
kým mírovým hnutím i se Zelenými, 
s Antje Vollmerovou, s Gertem Bas-
tianem a podobně. Samozřejmě jsme 
si uvědomovali, že jsou někteří na 
levé oko slepí. Osobně jsem v tomto 
duchu napsal ostřejší dopis jednomu 
z vedoucích Zelených. Ideové spory sice 
existovaly, ale jinak si myslím, že ta 
jejich snaha byla autentická. Měli jsme 
všichni elementární strach z toho, že 
se staneme oběťmi třetí světové války. 
Nebyla to iluze o politice uvolňování 
z Moskvy, to v žádném případě. Na 
druhou stranu jsme byli skutečně více 
levicově orientovaní než třeba Poláci, 
kteří nám říkali: Jste fajn, ale pořád 
socani. V roce 1986 byla založena Ini-
ciativa za mír a lidská práva, kde byla 
ta hlavní dvě témata, obsažená v názvu, 
společně. Když západní intelektuálové 
vyhlásili v osmdesátých letech hladov-
ku s tím, že jsou rozhodnuti i zemřít, 
pokud nebudou z Německa staženy 
rakety středního doletu, my jsme se 
dohodli, že na týden obsadíme jeden 
berlínský kostel – týden jsme nejedli 
a vyprodukovali jsme spoustu papíru, 
který byl adresován různým státním 
orgánům, kde jsme vyjádřili svůj názor: 
mír je neoddělitelný od dodržování zá-
kladních lidských práv. 

Jak reagovala moc?

Nikdo z nás nebyl zatčen, ale církevní 
představitelé byli pozváni na kobere-
ček s tím, jak mohli něco podobného 
dovolit. Generální superintendant byl 
špicl Stasi. 

Jak šlo dohromady to, že jste vyu
žívali církevní bázi k opoziční 
činnosti, ačkoli stát církev kon
troloval?

Snažili se ji kontrolovat, ale neměli ji 
pod absolutní kontrolou – buď na to 
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rozhovor

Východoněmečtí disidenti si většinou neuměli představit sjednocení Německa, ale přirozená touha obyčejných Němců opět žít ve společném 
státě byla zřejmá. Na snímku je fronta aut mířících do Západního Berlína poté, co byly v listopadu 1989 otevřeny hranice.  

Foto: ČTK / LEhTiKuVA / M. Kainulainen

neměli kapacity, nebo nechtěli, aby jim 
to kazilo mezinárodní renomé, vztahy 
se Západem… Byla to taková vnitroně-
mecká zvláštnost. Já se v osmdesátých 
letech rozhodl skončit s jakýmkoli 
dvojakým chováním, kdy člověk na 
veřejnosti neříká všechno, co si myslí – 
vyjadřoval jsem se ke všemu naprosto 
otevřeně a nemělo to ty dopady, jaké 
to mělo předtím. 

Jakou represi vůči vám režim volil?

Nikdy jsem nebyl zatčen a odsouzen, 
ani jsem nebyl dlouho ve vazbě, a jak 
jsem řekl, podle mě za to vděčím círk-
vi. Jinak jsem ovšem zažil celou škálu 
nejrůznější perzekuce, s výjimkou fy-
zického násilí. Dochované dokumenty 
dobře zachycují způsoby, jakými se 
Stasi snažila narušit něčí osobnost, 
její integritu. K tomu používali všech-
ny psychologické i kriminální postupy, 
včetně odposlechů, tajných domovních 
prohlídek, a dokonce i takových absur-
dit, jako bylo sbírání pachových stop. 
Součástí byly pravidelné pozvánky 
k výslechům, zatčení na ulici a odve-
zení k výslechu, stálé pozorování, a to 
jak skryté, tak otevřené, kdy za vámi 

celý den chodili tajní, nebo za vámi 
jeli pomalu v autě, přičemž se na tom 
střídaly osádky tří aut po dvou lidech, 
což bylo také úplně fantasmagorické. 
Byla to taková totální válka, která se 
ale vedla v psychologické rovině. 

Jak výslechy probíhaly, co je zají
malo?

To podle situace. Chodili jsme na-
příklad společně demonstrovat se 
západoněmeckými Zelenými, kteří 
přejeli hranice. Stát věděl hodně, ale 
rozhodně ne všechno. Někdo dostal 
domácí vězení, některé zastavili ces-
tou na demonstraci v autě, sebrali je 
a vzali k výslechu. 

Já u výslechu používal dvě metody 
– buď jsem argumentoval něčím, co 
s inkriminovanou věcí nesouviselo, 
anebo jsem odmítal vypovídat. Napří-
klad otázka: Co dnes plánujete? Od-
pověď: Do toho vám nic není. Otázka: 
S kým se máte sejít? Odpověď: To je 
moje ryze soukromá věc. A nakonec, 
když jsem měl protokol podepsat, řekl 
jsem, že ho podepíšu, jedině když si 
budu moct vzít kopii. To pochopitelně 
odmítli a já na to, že je mi líto, ale 

v tom případě protokol nepodepíšu. 
Rád jsem s nimi diskutoval o výhodách 
a nevýhodách socialismu. 

Neměl jste strach?

Nemůžu říct, že jsem neměl strach, 
protože strach nemá jenom vůl. Byla to 
směs strachu a opovržení, které ovšem 
nevycházelo z nějakého politického 
přesvědčení – já těmi lidmi opovrhoval 
kvůli jejich práci, kvůli jejich mentalitě, 
která se zračila v jejich ksichtech – byli 
mi doslova fyzicky odporní. K odmítnu-
tí jejich režimu jsem skutečně nepotře-
boval nějaké intelektuální zdůvodnění. 
Byl to fyzický pocit odporu, který pro 
mě znamenal víc než nějaká bláznivá 
komunistická ideologie. 

Co to bylo za akci, jak vám vybíli
li byt?

To se stalo v Berlíně. Problém je 
v tom, že tyhle věci nemůžu dokázat, 
ale souvislost je jasná. Poté, co jsem 
byl v Praze a navštívil zde různé di-
sidenty, znemožnili mi cestovat i na 
Východ – na Západ jsem samozřejmě 
nesměl vůbec. Napsal jsem stížnost, 
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ve které jsem uvedl, že když mi za-
braňují v jakémkoli cestování, žádám 
je, aby mě poslali do vyhnanství na 
Rujanu, protože je tam hezky a oni 
to tam nebudou mít daleko. Oficiální 
zdůvodnění toho, proč mi byl odebrán 
cestovní pas, znělo, že jsem nehoden 
toho, abych reprezentoval Německou 
demokratickou republiku v zahraničí. 
Pak jsem byl ovšem nehoden i toho, 
abych bydlel v hlavním městě NDR. Já 
ale jejich tlak na to, abych se z Východ-
ního Berlína, kde jsem měl byt, vystě-
hoval na venkov, ignoroval. Dopadlo 
to tak, že jsem se jednoho dne vrátil 
domů a byt byl prázdný, byl totálně 
vybílený, nejen osobní věci byly pryč, 
ale chyběly tam i vypínače, chyběl zá-
chod, chyběla vana, chybělo všechno. 

Stasi coby instalatérství, to je sku
tečně fantasmagorie.

To byla takzvaná profylakt ická 
opatření, která měla za cíl rozložit 
osobnost, aby nebyla schopna pá-
chat „trestnou činnost“. Wolfgangu 
Templinovi například dělali to, že mu 
do domu hromadně přicházely věci, 
které si neobjednal.

Jaké příčiny podle vás vedly k pádu 
komunismu v zemích střední a vý
chodní Evropy? 

Podle mého názoru měl pád „reálného 
socialismu“ celou řadu příčin: 
– se socialistickým plánovaným hospo-
dářstvím související neschopnost ob-
stát v soutěži s kapitalistickými státy;

– ztroskotání pokusu budovat za vše-
objímající morální korupce „socialis-
tickou společnost“, což bylo de facto 
schizofrenní počínání – útěk před 
problémy dopředu;
– absence moderního právního státu, 
která naplno odhalila nelegitimitu 
politických vztahů;
– omezenost pečovatelské diktatury, 
která chtěla lidi k jejich „společenské-
mu štěstí“ přinutit;
– hloupost státní ideologie, zvané 
marxismus-leninismus, která místo 
aby myšlení nebo umění podporovala, 
snažila se je řídit a manipulovat;
– pochybná světová politika a ekologic-
ká katastrofa (jak trefně poznamenal 
Havel: v totalitních mocenských vzta-
zích dojde vyjádření jen avantgarda 
globální krize civilizace);
– nová zahraniční politika Sovětského 
svazu pod Gorbačovovým vedením, 
která zrušila Brežněvovu doktrínu 
omezené suverenity a tím nechala 
odpovědnost za vnitřní vývoj v dosa-
vadních socialistických satelitních 
státech na nich samých: jakmile se 
stalo zřejmým, že Sověti při nějaké 
další vnitropolitické krizi už nevyšlou 
do socialistických zemí tanky, byl osud 
NDR v zásadě zpečetěn; 
– podíl na zániku sovětské moci měla 
také politika Západu, včetně sblížení 
dosud protikladných pohledů – politiky 
Brandtovy vlády s aktuální Reagano-
vou politikou, která SSSR ekonomicky 
umořila…

„Reálný socialismus“ ale zkrachoval 
především na východoevropských 
disidentech, kteří s odvahou, nápadi-

tostí a vytrvalostí dlouhá léta připra-
vovali zasloužený zánik socialistic-
kých režimů v pokojných revolucích.

Když se podíváme zpět, poselství 
roku 1989, které je podle mě univer-
zální, představuje jedinečná zkušenost, 
že neozbrojená občanská neposlušnost 
může triumfovat nad systémem, který 
se mohl chránit pomocí plošné policejní 
represe či vojenského zásahu. 

A také – komunismus ztroskotal díky 
absolutní absenci humoru. 

Předvídal jste, že komunismus 
padne?

Nemám prorocký dar, abych mohl 
zánik „reálného socialismu“ – a už 
vůbec ne v nějakém reálném čase – 
předvídat. Vždy jsem si však myslel, že 
komunistické světové hnutí, vzhledem 
k jeho zločinům a beznadějné prolha-
nosti – v tomto ohledu srovnatelné jen 
s nacionálním socialismem – nemůže 
trvat věčně. Když se v roce 1985 dosta-
la k moci Gorbačovova administrativa 
a skrze slogany glasnost a perestrojka 
určila osud sovětského impéria, bylo 
mi stále jasnější, že v dohledné době 
bude reálnému socialismu zvonit 
umíráček.
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Po listopadu 1989 se hlavním zájmem Wolfra-
ma Tschicheho stala oblast vzdělávání. Mimo 
jiné je spoluautorem příručky Demokracie  
a hodnoty, určené mladým čtenářům. 
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