NOVOROČNÍ PROJEV PREZIDENTA ČSSR VÁCLAV HAVLA
Praha, Pražský hrad, 1. ledna 1990

Milí spoluobčané,
čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak naše
země vzkvétá, kolik dalších miliónů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme
své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne
nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a
duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit. Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci,
o které není zájem, zatímco toho, co potřebujeme, se nám nedostává. Stát, který se nazývá
státem dělníků, dělníky ponižuje a vykořisťuje. Naše zastaralé hospodářství plýtvá energií,
které máme málo. Zkazili jsme si půdu, řeky i lesy, jež nám naši předkové odkázali.
Ale to všechno není stále ještě to hlavní. Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém mravním
prostředí. Morálně jsme onemocněli, protože jsme si zvykli něco jiného říkat a něco jiného si
myslet. Naučili jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se jen o sebe. Pojmy
jako láska, přátelství, soucit, pokora či odpuštění ztratily svou hloubku a rozměr a pro mnohé
z nás znamenají jen jakési psychologické zvláštnosti, anebo se jeví jako zatoulané pozdravy z
dávných časů, poněkud směšné v éře počítačů a kosmických raket. Jen málokteří z nás dokázali
nahlas zvolat, že mocní by neměli být všemocní…
Mluvím-li o zkaženém mravním ovzduší, mluvím o nás všech. Všichni jsme si totiž na totalitní
systém zvykli a přijali ho za nezměnitelný fakt a tím ho vlastně udržovali. Jinými slovy: všichni
jsme - byť pochopitelně každý v jiné míře - za chod totalitní mašinérie odpovědni, nikdo nejsme
jen její obětí, ale všichni jsme zároveň jejími spolutvůrci.
Bylo by velmi nerozumné chápat smutné dědictví posledních čtyřiceti let jako cosi cizího, co
nám odkázal vzdálený příbuzný. Musíme toto dědictví naopak přijmout jako něco, čeho jsme
se my sami na sobě dopustili. Přijmeme-li to tak, pochopíme, že jen na nás všech je, abychom
s tím něco udělali. Nemylme se: sebelepší vláda, sebelepší parlament i sebelepší prezident
toho sami mnoho nezmohou. A bylo by i hluboce nesprávné čekat obecnou nápravu jen od
nich. Svoboda a demokracie znamená přece spoluúčast a tudíž spoluodpovědnost všech.
Uvědomíme-li si to, vrátí se do našich srdcí naděje.
Masaryk zakládal politiku na mravnosti. Zkusme v nové době novým způsobem obnovit toto
pojetí politiky. Učme sami sebe i druhé, že politika by měla být výrazem touhy přispět ke štěstí
obce, a nikoli potřeby obec podvést nebo ji znásilnit. Učme sami sebe i druhé, že politika
nemusí být jen uměním možného, zvlášť pokud se tím myslí umění spekulací, kalkulací, intrik,

tajných dohod a pragmatického manévrování, ale že může být i uměním nemožného, totiž
uměním udělat lepšími sebe i svět.
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