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Tady Lorehc, přepínám
Proč je d ů ležitémíti šéfastB v debatě
o Sametu na ka rlově u n ive rzitě
ANDREA PROCHÁZKOVÁ

:

edávné pozvání byvalého šéfakomunistické Státní bezpečnosti Alojze Lorence k debatě o listopadu 1989 na půdě Karlor,y univerzity vzbudi1o emoce a spory. Mají představitelé represivních složek někdejší diktatury dostávat prostor pro svůj
ýklad dějin, na kterých se podílelil Vzhledem k mlčenístudentů na samotné debatě je přitom zalímavé,jak se na tuhle
otázku dívá nastupující generace.

Netradičnídiskuse

Debata byla určená především pro studenty žurnalistiky
a s nápadem pozv^t generála StB Lorence přišel pedagog
Fakulty sociálních věd UK, bývalý novinář akněz Karoi Lo-

společně s kolegou ze slovenské telev'tze RTVS
i role moderátora.
jsem
v rámci našeho školníhoprojektu 1idi, kteří
,,Hledal
byli před 29 lety u toho. A hned na začátku mě napadl Alojz
Lorenc, se kterýmjsem před dvaceti 1ety dělalještě jako novinái rozhovor. Přišlo mi prospěšné slyšet také pohled na událost z druhé strany barikádv, tedy zevnitř StB," r,ysvětluje po-

vaš, který se

- zároveí

-

uja1

Poslední šéfStátní bezpečnosti, (Alo z r-orenc)

Na pódiu se tak nakonec lln-ořila ojedinělá konstelace

Lorencem lyšei kntžnírozhovor
- a veřejné r.ystoupení hlavního protagonisty zárovei mohlo
být pro knihu skvělou reklamou.

diskutujících:byvalý demonstrant \\rollner, pamětnice a předi poiistopadová r,yrčujícížurnalistih, Osvaldová, historik nor-

kutujícího, tehdej šíhostudentského účastníka,dnes novináře
Ceské televize Marka Wollnera. Většídetaily debaty nikdo
zvedení fakulty neznal, KončelíkRespektu napsal, že panl
Lovašovi věíía že tehdy ,,necítil potřebu jakkoli zasahovat".

odjel na Slovensko

zváníLovaš,kterému1etos

s

malizace N{ichai Macháček a Lorenc

- po-

slední šéfStátní bezpečnosti, který během
konzultoval
revoluce v listopadu 1989 velel orgánu snai s vedením pražské katedry - s ředitelem
žícímlse o 1ikvidaci protivníků komunisInstitutu komunikačních studií a žurnalistické diktatury azpozice náměstka na mitlkyJakubem Končelíkem ataké s Barborou Hlavní otázkou je, co
. I l ,
Osvaldovou, která na fakultě působíjako gat' 1. nisterstlrr vnitra je mimo jiné zodpovědný
za akciprotizákonného zničenídoÉumentů
rantka oboru žurnalistiky. ,,Šnažil";r.*"r"Sl Z debatY Od nesll
StB, která je doposud ýraznow překážkou
mu ten nápad s šéfemStB r,ymluvit. Když
posluchači.
|- - - ve lyšetřování totalitních zločinů.Po revojsem ale viděla, že je to bez úspěchu, rozluci byl Lorenc navíczazneužitíúřední prahodlajsem se,že pozvání na debatu raději
vomoci ve službách předlistopadového repřijmu, než aby ýroky Lorence z,ůsta|ybez
žimu odsouzen na čtyři rokyvězení, trest si
oponentury," říká Osvaldová, která navíc
ale nikdy neodpykal: po rozdělení federace
svou účastpodmínila píizváním dalšíhodis-

Seznam hostů pedagog

36

a

jako občan cízízemě odmítl do českého

vězení nastoupit.
Do debaty o listopadu 1989 tak vstoupily emoce lž na sa,
mém začátku, kdy Marek Wollner označI7 Lorence za zlo-
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Neobvyklý panel. (Zleva, Karol Lovaš, Alojz Lorenc, Michal Macháček, L'ubomir Bajaník z RTVS,
Barbora Osvaldová, Marek Wollner)

čince, který by měl sedět ve vězení. Ve stejně r,yhroceném
duchu se pak nesl i zbytek setkání, kdy Lorenc celou dobu

obhajoval sebe, své počínaní,mluvil o tom,že byl pouze úředník a vlastně nic nenařizoval, zatímco část debatérůna pódiu i v publiku ho obviňoval a ze 7žía popírání viny. A ačkoli
byla debata koncipována především pro studenty novinařiny,
z přiblřně třiceti účastníků
tvořili studenti jen zhruba polovinu.,,Byla tam i řada lidí okolo šedesáti sedmdesáti let|kteri
ýrazně podporovali pana Lorence a na nás při odpovědích
často pokřikovali," vzpomíná Osvaldová, Na závěr dvouhodinové debaty zbylještě prostor pro otázl<y,ale nikdo ze studentů se téměř na nic nezeptal.

Nová generace
,Já sám nejsem zastáncem debaty se šéfemorganízace,která
tady desítky let ničila životy ltdi, a jehožlze označit za zločince. Zvlášt když jsem na Národní třídě byl, v tom režimu
ž17 avim, že ačkoli generál Lorenc nikoho za revoluce přímo

nemlátil

a

neposílal na něj psy, bylzato zodpovědný" vrací se

ke kontroverzní diskusi Marek Wollner. ,,Chápu, že si mladí
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iidé chtějí udělat nezprostředkovaný názor a zažíttakového
člověka naživo. Ale přesto si stále myslím, že tohle pro to nebyl vhodný formát." Wollner, který před příchodem do sálu

netušil, jak bude diskuse rypadat, považuje zahlavní problém
absenci nějakého úvodu, který by studentům lépe Óbjasnil,
kdo byl vlastně Alojz Lorenc zač. Moderátor Lovaš jej totiž představil jen jeho úřednickými tituly, což nezasvěceným
mnoho neřekne.,,Navíc Lorenc během debaty působil velmi
klidně, snažil se zlepšovat sl,uj veřejný obraz a my se sr.llm
pobouřením jsme tam ve rýsledku r,ypadali jako ti špatní,"

říká Wollner.
s nedostatkem informací souhlasí i historik petr Blažek
z Ú sfuvtl pro studium totalitních r ežimi,který během debaty
seděl v publiku a v průběhu několikrát vystoupil se sými poznámkami.,,Myslím, že ívodvyzně7 tak, jako kdyby byl Alojz
Lorenc vážená figura, která napomohla listopadu 1989. A to
není pravda. Ten člověk se podílel na velice závažných zločinech. A to mělo zaznít," ííkáBlažek.
Po skončenídebaty přirovnal jeden z píítomných studentů
Lorencovo,"ystoupení pro server iROZHLAS.cz k,,hodnému
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strejdovi, co dělal Úřednickou.práci".Je tedy tohle
vzkaz, jaký si z akce studenti odnesli?

Co ale

hlavní

Semelová?

Mqztová.Nadebatuodmítlajít, protožeikdyžsvědectvípa_

mětníkůpovažuje obecně ,^ ďtlrŽité,nelíbilo

se

jí, ze na ptide

,,?t,i:L';ffii;ťixi:;:tf}*".'iiiit1?l#,J,*t

,,NemYslel jsem to jako popření fakta,, že generál Lorenc byl
o akci, díky které definitivně skáeita 1.t o velká moó,,, říká
souČástítotalitního reŽimu, který má na svědomí spoustu žiAnita.,,Nevidím tedy důvod, proč se ho na něco veřejně ptát.,,
votu.Jen prostě působil klidně, když se všichni okolo hádali,"
Student politologie Jiří Komárek, který o debaic nap.al
r,Ysvětluje_ slrrj r,}rok student grynllo ročníkup_ražskéžu,r- článek .r, ,tud..,t.ký*.b St rd.nt a.cz, orgánizaci podobn}ch
nalistikY Maxmilián Nov/. Pohled Marka Wollnera a jeho akcí nepodporuje, Áicméně si myslí, že ňnešníspolečnosti
rozhořČenínad Lorencovou příto,mností Noý chápe, přesto běžně dbstávali vctsi prostor i kontroverzn ějšínázory,lež za_
je ale toho názorl,žeby se podobné akce konat měly.,,Táta zněly v debatňlm příspěvku generála Lo.e.r.e.,,KoÁunističtí
musel kvŮli komunistům emigrovat. Takže muj postoj nepředstavitelé u porir.,.i ;.ko J*osef Skála nebo Marta Semelová
že schvaluji komunismus.Jen mě
a dalši dosiávají velký prostor aveíejně zpo71amelá,
láká vidět naživo přímého,spolupracovníka,
chybňují rylhanost monstrprocesu s Miháou
pr9t9že_chci pochopit, jak,l,padá a mluví
HÓrákóvou nebo chválí iivazivroce 1968,,,

někdo,kdo dobrovolně od mládí sPoluprapochopit, iak připomíná Komárek.,,Apodlemě jsoutyhie
coval s režimem a například naíízovalmlá- ,,Chci
" -' '-, ,"ř "' ';ř' ;' .J " ^,
pro budoucnost nasi demokacie ne_
"Irrupy
cení studentů. Neumjm.si to p_ořád vysvět- VYPadá Člověk, který
u|"pJJrljsl než oponentn í d,ebatas blvalým
' š,éfeT.St"B.,Lorenc je muž minulosti,
lit, ProČ to někdo dělal," říká Noý. Debat.
a!. ti
lQ řizova
Il'
Y a l m lácen
této stránce Přílišneuspokojila. lna
" "'.o_'
.\)
,,Kdybych měl shrnout,.b;r..r, se dozvěděl,
studentů."
tak hodnotné bY19 je1 vY|r_ávěni pana Woll-
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í

druzl Jsou ones aktivní politici, ktere si
už něŘolikrát demokraticky *áIili."

češi

Fakulta sociálních věá si za pozváním

popisojakto_fungoLorenc

nera nebo docentky Owaldov,é, kteří
vali, co na Národní třidě zažili,
va|9 na univ_erzitách_a podobně. Pan

Alojze Lorence podle děkanky Al'ice Němcové Telkalové siojí. ,,Mladí háé mají pocit,
žekažd'ého,rlorná' pornátelehce. ÁÓ r, ZiPřÍliŠneřekl, rozhodně nic, co by pro mě bylo nějak šokujícívotě to takhle nelypadá. Největšíhr,:i bohuzel často přichánebo Přínosné. Vlastně tam ani nemusel být a diskuse blasi
zejí s lidmi,
kt.iy.h to na první pán.a nepoznáÁe,* na"u
co do informovanosti hodnotu neztrat7la."
pr^la děkanka v oficiálni- ,yiZair"i.Stejne to'vidi l, zminěný
.
ProČ se ani on sám ani téměř nikdo z přítomných studentu ieditel
Jakub Končelík.,,Ko'.it.ou.rr.ri ohlasy jsem ale před'_
Lorence nebo jiných diskutujících na nic nezeptal, Ma-xmi- pokládál," ííká.,,Alojzlorenc je i pro mě ikonáu normaJizač_
lián Noý vYsvětluje atmosferou debatlrk§rá
něj byla
niho z7a a jsem rád, ž, ,eak , na uskutečněnou debatu powri9dl,e
Pro PÍihliŽejícíemotivní a občas nepřehledná.,,Nechtěli jsm e
?}jí, že mámejako společnost ještě pořád dějinnou páměť."
tu situaci jeŠtČr,yhrotit, a protožejsme si přesné informace Vedení novináiské katedry nicÁéně izna7o,žě nazačátku
ne_
o Panu Lorencovi zjiŠťovaliaž poté, pravděpodobně ani nizazněly veškerépodrtatni informace - a pro příště se budou
kdo moc nevěděl, na co se Ptát."
podobny formát diskusí s pamětníly snazii obicně lylepšit. o
,Zamítavý pohled naýznam debat s r.r_rdčímipolicajty totalitního režimu má Nového spolužačka na žurna]isticoÁnita &} www.nrsnexI.czl^uD a
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