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Výbor solidarity s Ivanem Polanským
Ivan Polanský, dvaapadesátiletý katolický aktivista z Dubnice nad Váhom, byl nedávno odsouzen ke čtyřem rokům
vězení za rozmnožování a rozšiřování publikací a písemností s převážně náboženskou a historickou tematikou.
Považujeme nezávislou publicistiku s vydávání a rozšiřování literatury všeho druhu za právo každého. Toto právo je
zaručeno i článkem 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, platného pro ČSSR od 23. 3. 1976.
Odsouzení Ivana Polanského je protiprávní mimo jiné proto, že omezení, jímž podléhá užívání práva na svobodu
projevu podle článku 19 zmíněného paktu, nebyla činností Ivana Polanského nijak dotčena: jako autor i vydavatel
respektoval práva a pověst jiných a nijak neohrozil ochranu národní bezpečnosti, veřejného pořádku, veřejného
zdraví a morálky. Uvězněním a odsouzením Ivana Polanského orgány státní moci opět jednou prokázaly, že pakty o
lidských právech dodržovat nemíní a že přijaté mezinárodní úmluvy jsou pro ně bezcenným carem papíru.
Nesvoboda slova se dotýká všech. Státní a straničtí činitelé si uzurpují právo omezovat, oklešťovat a potlačovat
jakýkoliv projev, který považují škodlivý pro svou moc, přičemž jejich nárok na mocenský monopol zahrnuje všechny
oblasti společenského života. Nezávislá vydavatelská činnost je za těchto okolností přímo sebezáchovně nutným
jevem. Počínaje beletrií, přes literaturu odbornou a náboženskou, texty politické a dokumenty o porušování lidských
práv, až po nezávislé noviny a svobodné zprostředkování informací pomáhá nezávislá publicistika udržovat
historickou kontinuitu kultury a pravdivého poznání. Je legitimní občanskou obranou proti totální manipulaci
společností i příslibem svobodnějších poměrů. I Ivan Polanský uplatňoval právo na svobodu projevu především u
vědomí této společenské nezbytnosti a vycházeje ze své víry pokládal svobodnou vydavatelskou činnost za mravní
imperativ, za své osobní poslání.
Svoboda je nedělitelná, spravedlnost, která připouští účelové výjimky, se stává pouhou zvůlí. Represe orgánů státní
moci proti Ivanu Polanskému je útokem proti nám všem, kdo působíme v nezávislé publicistice se stejnými či
podobnými motivy jako on. Neboť my, nezávislí vydavatelé a publicisté různých kulturních a politických zaměření,
různých věr i bez vyznání, činíme totéž co Ivan Polanský. Mnozí z nás takto působí veřejně dlouhá léta. K faktu, že
Ivan Polanský je ve vězení vlastně za nás za všechny, nemůžeme a nehodláme mlčet. Sdruženi ve Výboru solidarity s
Ivanem Polanským obracíme se se vší rozhodností a naléhavostí na státní a politické vedení naší země: Skoncujte se
stavem justiční zvůle a pošlapávání práva a skoncujte zvláště se selektivními postihy, jejichž jediným cílem je
udržovat celou společnost ve strachu.
Vyzýváme vás, abyste buď Ivana Polanského propustili na svobodu, nebo osvědčili důslednost své zvrácené
spravedlnosti tím, že uvězníte nás všechny.
Naše solidarita s Ivanem Polanským může být účinná jen tehdy, podpoří-li požadavek jeho osvobození
československá a mezinárodní veřejnost. Obracíme se na všechny lidi dobré vůle, aby pomohli.
V rámci Výboru solidarity s Ivanem Polanským působí informační služba. Soustřeďuje informace o podmínkách
věznění Ivana Polanského a o situaci jeho rodiny i informace o akcích na jeho podporu. Kontaktní adresy této
informační služby jsou:
PhDr. Václav Benda, […] Praha 2
JUDr. Ján Čarnogurský, […] Bratislava

Jiří Gruntorád, […] Praha 2
Heřman Chromý, […] Mělník

Výbor solidarity s Ivanem Polanským je otevřen všem čs. nezávislým vydavatelům a publicistům. Členství je
individuální. Označení periodika nebo publicistická iniciativy, v níž člen výboru působí, je vítáno; není však
podmínkou. Případná označení umístěné v závorce za jménem člena neznamená, že členství ve výboru se vztahuje na
celou redakci či další spolupracovníky uvedené iniciativy.
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[celkem 92 podpisy]
Výbor solidarity s Ivanem Polanským oznámil, že Ivan Polanský je od poloviny září t. r. vězněn v Ružomberku na
Slovensku; jeho adresa je: Ivan Polanský, NVÚ MS - pošt. schr. 62/12 VK, 034 50 Ružomberok. I. Polanský má
zdravotní potíže po infarktu myokardu (utrpěl ho v r. 1975), trpí ischemickou chorobou srdeční, vysokým tlakem,
sklerózou vnitřního ucha a má potíže s konečníkem. Je zařazen na práci vsedě, která je náročná na zručnost, takže
není schopen plnit výkonovou normu. Za to mu hrozí kázeňské tresty včetně umístění do tzv. uzavřeného oddělení,
kde se poskytuje jen polovina základní stravní dávky, beztak už velmi nízké, bez jakéhokoliv masa, a to ve finančním
ekvivalentu cca 3,- Kčs denně.
Ivanu Polanskému měl být trest amnestií prezidenta republiky z 27. 10. 1988 zkrácen o dva roky, takže by nyní při
normálním průběhu měl jeho trest končit v listopadu 1989. Výbor však zatím nedisponuje žádnou informací, která by
toto snížení trestu potvrzovala.
i

Připojili se po 12. říjnu 1988

