9/89
10/89

ROČNÍK III.

JAZZ STOP
prázdninové dvojčíslo

MUŽ, KBSVÝ ZPÍVÁ NA KARLOVĚ MOSTĚ - Heřman Chromý Otovi Veverkovi
2
5TUDEŽTÉ JARO, JEŠTĚ STUUTMĚJší LÉTO ? — vnitropolitická poznámka H. Chromého 3
POP DIKTATUROU LÍPU - dílčí tvrzení - Ludvík Vr culík
4
KRONIKA *09 - několik pohledů do historie - PHAí 7
VZPOMÍNKA PA PAVLA MIKU - dokument Charty 77
17
0 ČESKÝCH DĚTECH - rozhovor Jazz stopu s Petrem Placákem
19
JOAN BAEZOVÁ JE NEJLEPŠÍ * obrázek z Bratislavy
23
0 OPAKUJÍCÍ SE HISTORII - k situaci na vysokých školách - F.Daňhelka
24
LIDSKÁ PRÁVA MADE IN CZECHOSLOVAKIA - obrázek z domova
27
POKUS 0 LEHíÝ PORTRÉT PŘÍTELE /JIŘÍ TICHÝ/ - napsal Petr Taíoun
28
VE LŽI - fejeton Jiřího Tichého
29
ADRESÁŘ 1TESPMW1LIVĚ VĚZNĚNÝCH
30
ČUŘASI - JSME S TEBOU - k procesu Františka Stárka
31
iIIEDAJCIE SIE PODZIELIQ - rozhovor Jazz st opu s Robertem Brylewským /IZRAEL/ 33
K OBRÁZKŮM Z POLSKA
37
KAVIÁROVÁ PŘÁNÍ A VOLKOVĚ SNY - rozhovor s vnukem Brežněva - T.Johnson
39
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67
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69
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76
PŘE VRAT INFORMACEMI - k událostem v Číně - Larry Martz (NE7S7E&C)
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89
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91
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96
ERIK SATIE A ALFRED JARRY - z knihy Grete Wehmeyera
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PO; rÍK A. JARRMJ - Eduard Vacek
112
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VÝN7A SDRUŽENÍ ČESKÉHO FOLKU
121
AR.TNJRUM - ke vzniku neré kulturně-společenské organizace v Praze
122
POSUTÍ 0 ACTECJH - pokračováni - grád 127
TESKNĚNÍ ZA DOMINIKEM TATARKOU - Eva Kantůrkova
128
TURIČNÝ PQNDELCK TROCHU UJAK - pohřeb Dominika Tatarky - J. Kubáň, J.Kulík 129
OHLASY, DOPISY /Zas kritický hlas, Milí pamětníci Jazzové sekce, Koncert
130
zmařili, myšlenku ne, Otevřený dopis E. Vacka doníku Průboj/
0 JEDNOM ČINE ZLA - Ivan Hoffman
138
& jako prázdninová příloha - Samizdatový průvodce po Budapešti - 12 stran
<1 jako volná příloha - brožurka 0 nezávislých iniciativách v Československa
oooooooooooooooooo
K TOMUTO ČÍSLU DOPORUČUJEME
VODKU, KAVIÁR, ŠTÍPACÍ KLE
ŠTĚ NA OSTNATÝ DRÁT A DESKU
J 0 A N
BAEZOVÉ.
oooooooooooooooooo
JAZZSTOP JE NEZÁVISLÝ KULTURNĚ POLITICKÝ ČASOPI S, VYDÁVANÝ PAMĚTNÍKY JAZZOVÉ
sekce - nákladem vlastním. Toto číslo bylo v tisku jaro-léto tohoto roku s
různými technologickými přestávkami. Navíc v sobě nakladatel objevil v posle
dních měsících sílu mužství a více než dříve so věnoval sexu.
VYDAVATELÉ DĚKUJÍ VŠEM, KDO TOMUTO ČÍSLU POMOHLI NA SVĚT, ZEJMÉNA* PAK TISKÁR
NÁM UHDERGRAEIA A NAKLADATELSTVÍ REPRIHT XEROX ZA ODVAHU A TRPĚLIVOST, /rod/

HEŘMAN CHROMÝ

MUŽ, KTERÝ ZPÍVÁ NA KARLOVĚ MOSTĚ
(Otovi Vaverkovi')

Muž, který zpívá na Karlově mostě
píseň svědomí, když živí
se proměňují v sochy a strach
osvětluje Hradčany
žárovkou z kobky,
je jako každý jiný!

Teší se na Juditu,
se svátými se opíjí
a čurá s nimi u pomníku,
myslí na psiny, ale i na viny
těch, jež smlčují svůj strach,
o kterém zpívá na Karlově mostě
píseň svědomí.
Zelený náběrek
klíčící,
skrz ostnatý drát.

ooooooooooooooooooo
Celkem 594 občanů zaslalo /k 20.7.1989/ okresnímu soudu v Kladně pod
nět pro řízení o podmíněném propuštění Otakara Veverky z výkonu třestu. Ota Veverka byl odsouzen na jeden rok odnětí svobody v souvislos
ti s lednovými událostmi na Václavském náměstí v Praze. Trest by za
normálního průběhu událostí měl být vykonán dne 16.1.1990. Po vykoná
ní poloviny trestu může aoud zbytek trestu podmíněně odložit. Polovi
na trestu byla vykonána 16. 7. 1989. Ota Veverka trpí zdravotními po
tížemi. Jeho uvěznění a odsouzení bylo odpočátku absurdní inscenací
a soudní fraškou. Jeho další věznění je jen obrazem nesmyslné setrva
čnosti administrativních, rozhodnutí za jejichž fasádou trpí živí lidé.
27. srpna 1989 ” o slaví“ Ota patrně ve vězení své třiatřicáté
naro
zeniny. Každý mu můžeme poslat telegram. Až jsou jeho ‘vezůitelé zava
leni telegramy, ze kterých jim musí být jasné, že na Otu myslíme. Ta
kový způsob osvobození vězněných je v rukou nás všech a má veliký ů•činek. /Adresu naleznete na str. 50 v adresáři nespravedlivě věznělých/
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POZNÁMKA

Lednové demonstrace na Václavském náměstí v Praze ukázaly mimo jiné, jak
dalece se mohou občané svobodně projevovat a jak je takováto svoboda proje
vu nesmírně účinnác Surové brutální zálcroky státní moci, stovJcy zatčených,
desítky soudně stíhaných a první uvěznění a odsouzení, členy předsednictva
ÚV KSČ -nadilctováná- tak zvaná, opatření (mezi lidmi se jim již říká nedopat
ření) ilustrují (nemluvě o dezinformační a tendenčně zmanipulované - často
až obludné - kampani hromadně sdělovacích prostředím) skutečnou podstatu
stávajícího režimu, vydávajícího se za socialismus; po jeho takzvané reálné
fázi a strategii urychlení opět se přestavujícího a demokrat izu jí čího. Pchř
kolikáté již?!
Silná mezinárodní odezva a první oficiální projevy nesouhlasu s politi
kou represí a diktátu z řad kulturních a vědeckých pracovníka včetně zatím
nesmělých ohlasů z dělnické vrstvy na straně jedné, ale především však na
straně druhé: netušené možnosti a dosud nevyužité prostředky, které v sobě
potencionálně nese a skrývá svoboda lidového projevu. Vždyň jaké neúměrné
a neslýchané prostředky moci museli použít nynější představitelé státu u
strany (platí ovšem stále obrácené pořadí: strany a státu), proti pokojným
shromážděním občanů, která jen díky zvůli a brutalito ozbrojených složek
státní moci přerostla v demonstrace. Ale kolik ještě takových mocenských
prostředků zbývá dnešním mocipánům proti nepřeberné škále možností svobod
projevovaných , uplatňovaných lidem?
Odblcúreme-li
h sousedům do Sovětského svazu, Maďarska a přede
vším pak Polska minulých let, vidíme Že pr.iti vyhlášení ’’prostředků nouze
a sos’’ výjimečného stavu a represiva uhh provokací se řítila, obrazně řečeny
lavina života s celou svou jedinečnou mnohostí, chcete-li i pluralitou - de
sítkami let potlačovaných zájmů a tužeb, práv a svobod lidu. Ve východoevrop
ských zemích jsou to také lidové síly, které uvecly a uvádějí tuto lavinu
života do pohybu vedle Maďarska, kde se na něm také podílí střízlivý poli
tický realismus a životní zkušenost bývalých odstavených a nyní znovu zvo
lených představitelů MaČLarské socialistické dělnické strany.
Bude tedy klima politického počasí u nás příštích měsíců a letošního lé
ta záležet na odvaze a nápaditosti stávajících nezávislých iniciativ. Zda-li
dokáží tute lavinu života uvádět do pohybu, vtisknout jí vedle písemných
aktivit také konkrétní politické požadavky potencionálně uskutečnitelné kaž
dým občanem jak na, svém pracovišti, tak v místě svého bydliště. Počínaje
lidsJcými právy, propuštěním politických vězňů přes sociální otázky (byty,
zdarvotnictví), autokratický vnucovanou ideologii ve výchově mládeže, kultu
ře a duchovním životě celé společnosti, konče občanskými svobodami (od svo
body vyznání, cestování, shromažďování až ke svobodě podnikání) a otázkou - možná nejvíce se dotýkající nás všech - životního prostředí.
Nepochybuji o tom, že takovéto úsilí mnohých z nás bude státní mocí ješ
tě nějaký čas kriminalizováno. Nepochybuji však také o tor, že nepoleví-li
naše úsilí, můžeme se v příštích dvou letech těšit, že nás jaro s létem
zastihnou třeba uprostřed zimy.

Heřman Chromý

Pod

diktaturou lidu
Ludvík

(

dílci

Vaculík

tvrzení

)

Zajímavé, byl to Němce, kdo sl onehdy v Praze všimli “Je
to zvláštní diktatura u vás - boz diktátora41. * Ano, naší dik
taturo chybí od jejího„vzniku v roce 1948 nějaká impozantní
osobnost, Jež by zosobňovala napHklad moudrost lidu1' jako
Stalin, národní hrdost jako Tito nebo svrchovanou literární
kritiku jako Chomcjní. Už Gotťvhld, ‘ orvní dělnický prezident”
po Vítězném únoru 1948, byl jen jakousi strýcovitou odvozeni
nou od Stalina, a ti, co šli v čele státu po něm - Zápotocký,
Novotný, Svoboda, byli také očividné figurkami, jež vynesla
dobová hra skutečných politických sil. Trochu jiným, ala také
smutným případem je tu Husák, jenž do té hry snad šel s osob
ní ambicí.
Československá "diktatura nroletoriátu” s-: od začátku oni*
rala o sovětskoum z níž odnožila. Ale když ta se jaksi mění,
oojovuje se, že ta naše přece jen má svůj vlastní hybný mo
ment a sílu. Využívajíc své váhy odvažuje se samostatných ba*
tolu, a my s překvapením vidíme, co je skutečným česko sloven*-'.
ským experimentem: nikoli Pražská jaro 1968, nýbrž další zatvrdávání místní autokracie, která se už nedovolává žádné ve
liké ideje, nesune před sebou žádného velikána, ba neprovádí
ani masové násilí jak v pevním desetiletí své existence.
Vnitřním zákonem jejího chování od začátku je - nedovolit vznik
nějakého diktátora, jenž by při dobré příležitosti mohl slo
vem či gestem ohnout lidem. Na tom se vysílil Husák, mel-li,
jak se ^někteří lidé demr-ívají, nějakou vlastní představu, co
si počít se sovětskou okupací. A já myslím, že právě strach
ze silná osobnosti vedl nedávno naše autokrety k tomu, aby
chytli^a zavřeli Václava Havla: ten přeci uveřejnil už dřív
ostřejší texty, pronesl kritičtější řeči a způsobil režimu
mneh:u zahraniční ostudu. Jenže tentokrát se objevil na náměs
tí, když tam byl vzrušený lid...!
Po minulé válce se hledalo vysvětlení,’ proč v Německu vzni
kl nacismus a jakou potřebu či jaký povahový rys národa či
lidu vyjadřoval Hitler. Co se to tenkrát s Němci stala? K ja
kýmsi nálezům se čbšlo, to však není moje starost. Cj se to
stalo s Čechy a Slováky, žijícími tak dlouho a smířen: v dik
tatuře bez viditelného diktátora?
Také aro komunismus se nacházel.) vysvětlení. Ten má v
Evropě, řekl bych, kořeny dva: hmotnou chudobu nevzdělaných
nes a nehmotně ušlechtilou chudobu části vzdělanců. Obě ty
složky se u nás spojily v generaci mého otce (1899 - 1956).
Poměry vedoucí k dnešnímu režimu vznikly
souhlasem vrši
ny národa. Otázkou je, proč se drží dál, když už v me generaci^/1926/ se ukázalo, že působí zhoubně na všecko: na
hospodářství i přírodu na lid i lidi. Okolní evropské divác-..^
tvo většinou vystačuje s vysvětlením turisticky povrchním:
potlačovací aparát, policejní moo, Těch však naši vládci uží
vají neradi a jenom, když cítí nejvyšší nutnost,^jak^ji poeítili v minulém půlroce. Ale jinak se mohou klidně opřít - o
svou povahovou shodu s většinou lidu. - Jako kdysi ^Hitler? Protože jako Cech jsem nikdy přesně nerozuměl, jaký "pozoro
vatel1’ je míněn pod označením "Völkischer Beobachter", nechá- 4 —

10. prosince 1988ft Škroupovo nám. PRAHA

vám rozhodnutí o oprávnění mé otázky na redakci, /tento člá
nek byl psán pro ,I)ie ,Zeit, pozn. red./
Moje vyjádření zní opovážlivě, a kdybych s ním vystoupil
před lidem na náměstí, jistě by mručel. Ale r-ež by se ho po
licie přišla proti mně zastat, pokusil bych se vervat do ‘něj
svůj názor: Lidé, co chcete, vždyí toto je vláda naší jDovahy!
Ona stejně jako vy rozhoduje o věcech, jimž málo rozumí, a
nedbá na chytřejší hlasy.7 Vy také- jak ona raději vyřizujete
nepříjemné otázky krátkým procesem nežli dlouhým studiem a
rozpravou. Ona se jako vy bojí hlavně lidí schopnějších a vy
jak ona hledíte s podezřením na toho, kdo má něco navíc, ze
jména úspěch. ýly dáváte přednost rovnosti před svobodou a u_žitku před krásou, ^ale to je přece denní program
' ' vlády!
Vy jí hlavně vytýkáte, že vám nezařídí větší pohodlí života:
ale.to ona pořád chce, jenže se jí to nedaří! Jak neradi se
vy i vládá^rozhodujete k většímu ohledu na životní prostředí!
Ke statečné a~rychlé nápravě byste se však museli ve"všem uskrovnit^a něčeho se i vzdát: ale to se tato vláda neopováží
od vás'žádat,^protože je to pravá vaše vláda z vás?
Lidé 'přicházející ze Západu dívají se na nás většinou sou
citně a'Zároveň povzneseně jako na ubohé oběti diktatury,
Uplynulý jubilejní rok 1988 byl skoro festivalem politického
soucitu s námi. Já už jsem se před, ním schovával, protože
jsem nedokázal dávat na obligátní otázky dost chytré a nové
odpovědi, a také protože sám chovám jinou, vážnější otázku:
je dnes tak velký rozdíl v osudu člověka v naší diktatuře
a vaší demokracii?
'Mám pocit,' že naše diktatura se snaží vyhovět většině
svých poddaných víc než leckterá západní demokratická vláda
jež je při své činnosti pořád rušena kritikou menšiny, na níž
se diktatura ovšem nemusí tolik ohlížet. Dále myslím, že mno
zí cestující'S lidskými právy by ani nepochopili, jakou novou
úzkost pocítí našinec umořený domácími poměry, když z nich vy
hlédne ven: na tu úplaimost ředitelů a ministrů, stejnou jako
tady , na ^agresi dopravy a teror módy, hluku a chemie tam jako
tady. Na žravost průmyslových a stavebních organizací. Na ten
strach vlád z davu, a hlavně tedy na ten pořád silnější diktát
lidského průměru.
Předností demokracie dávno není'to, že zjišťuje vůli větši
ny a'dává jí průchod, ale že chrání menšinu. Nám se odsud je
vištím nejcennějším to, že dává vyspělejším lidem svobodu a
příležitost ovlivnit ty ostatní. Očesejte svou demokracii o
náročnější a vyzrá?tjší jedince i skupiny'- a dostanete naši
diktaturu průměru, jež je k tomuto roku tím nejnápadnějším
československým experimentem a pravým plodem socialistického
lidu.
Co se tedy stalo s Šechy a Slováky, ptáte-li se, 'říkám: , *
s většinou vůbec nic, byla jen příliš dlouho zbavována nepří
jemné menšiny.
Praha, duben 1989

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
V tomto čísle uvádíme pod čarou zprávy VIA - Východoevropské informační agen
tury, která byla zveřejněna 20. prosince minulého roku, V agentuře spolupra
cují nezávislí novináři ze zemí východní Evropy. Agentura je nezávislá na
státních orgánech zemí, ve kterých působí. V současné době pracuje VIA v SSSR,
Československu, Maďarsku a Polsku. Základním cílem agentury je rozšiřování in
formací o událostech, které ^j-aou oficiálními sdělovacími prostředky veřejnosti
zamlčovány. VIA poskytuje informace všem, kdo o ně projeví zájem, především
však nezávislým vydavatelským iniciativám. Československo ve VIA zastupují Petr Pospíchal, Petr Uhl &Jan Urban.
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Na první pohled byla jara let končících číslicí devět
obdobím klidným. Ovšem jen na první pohled, protože většinou
to pyl klid před nebo no bmři. Před 570 lety s e už mohly
oočítat dny do vypuknutí husitské revoluce, pnažani se už mož
ná chystali na procesí, které skončilo první pražskou defenes
trací /50. 7o.1419/. Na jaře 1609 Rudolf II. přemýšlel, podepíše-li svůj majestát, zaručující náboženské svobody /poáepsal,
ale až v létě 9« 7./. Před dvěma sty lety chybělo jen několik
týdnů do půdu Sastily /14. 7- 1789/. Na jedné straně se pře
vraty chystaly, na druhé doznívaly. Tak jaro 1849 znamenalo
tečku za revolučním rokem 1848. 10. května toho roku byl v
Praze vyhlášen výjimečný stav a zrušeny spolčovací a shromaždovací svobody. 0 šedesát let později přineslo do jara 1909
vzrušení vystoupení orof. T. G. Masaryka v tzv. záhřebském
procesu, kde bylo na základě falšovaných důkazů souzeno 55
Čhorvatů pro velezradu. Po Masarykově vystoupení v parlamen
tu byly rozsudky zrušeny. Tímto aktem se budoucí Čs. presi
dent zaoojil do kampaně proti rakouskému zahraničnímu minis
tru Aéhrenthalovi a vstoupil na pole mezinárodní politiky.
První jaro československého 3tátu byla roční doba sku
tečně neklidná. 27. dubna překročilo čs. vojsko deiaarkační
čáru s Maďarskem a zahájilo útok proti Maďarské republice
rad - útvaru vzniklém ood vlivem VŘSR a založeném na stejných
principech jako sovětské Rusko. V květnu přešla maďarská voj
ska do protiútoku, vstoupila na území Slovenska a 16. června
napomohla vyhlášení Slovenské republiky rad v Prešově. Je
drobným dějinným oaradóxem, že tento slovenský 'stát” existo
val oouze po dobu přítomnosti tzv. maďarské rudé armády /do
7. 7o 1919/ a v jeho čele - resp. ve vedení radv lidových ko
ko mis ar a stál dech Antonín Janoušek. V téže době se mladá re
publika musela vyrovnávat s dalším Problémem, otázkou Česko
slovenských legií v Rusku. 14. června odjelo do Ruska ‘Posel
ství z vlasti” pod vedením F. V. Krejčího, aby uklidnilo bou
řící se legionáře a pomohlo při zajištění jejich přesunu do
vlasti. Vrátili se, ale až po těžkých bojích s Rudou armádou
a s partyzány, kdy se konečně mohli naloďit na spojenecké lo
dě, které je dopravily do evropských přístavů. Na východě se
bojovalo, na západě se v témže okamžiku podepisovala mírová
ujednání. 28. června 1919 byly podepsány mírové Versaillské
smlouvy mezi spojenými a přidruženými velmocemi a Německem.
V těchto dokumentech se Německo vzdalovve orosoěch Francie
Alsaska-Lotrinska, uznalo nezrívislost Československa, odstou
pilo mu Hlučínsko /čl. 81-85/, zavázalo se poskytnout^0SR na
99 let svobodná pásma v přístavech Hamburk a Štětin /čl. w565-564/. Dále odstoupilo Německo některá území Polsku, Gdaňsk
Z F R~áVy ’ F i” “p R A H A
*CS~059/89 3/7. '89
Další solidarita s čínskými studenty. 31 východočeských občanů zaslalo
velvyslanectví ČLR svůj protest proti potlačení demokratizačního hnutí
v Číně." Usmrcení stovek bezbranných lidí na Náměstí nebeského míru zůs
tane navždy tragickou stránkou novodobé historie Číny". V dopise se po
žaduje zastavení pronásledování účastníků a stoupenců reformního hnutí
a zrušení rozsudků smrti. 22 čs. občanů se připojilo k mezinárodní výzvě,
týkající se potlačení hnutí čínských studentů a mládeže. Petice byla or
ganizována aktivisty bývalé Nadace Bertranda Russela. Připojili se k ní
lidé z mnoha zemí světa, také z Polska a z SSSR. Dne 30. 6. předala dele-
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byl vyhlášen svobodným městem pod dozorem Snoleřnosti národů,
která převzala do své spráyy i Cársko a německé kolonie.
Smlouvy vstoupily v platnost až 10. 1. 1920.
'Jarní měsíce roku 1929 byly dobou sjezdů a různých stra
nických šarvátek» Jo opozice v KSČ a posléze mimo je ií hady
se dostala skupina politiků /Jílek, Solen/ a spisovatelů ~ J. Hora, 3. K. Neumann, I. Olbraeht, H. Malířové, M. Maje
rová, V. Vančura a J. Seifert. V květnu toho roku se konal
sjezd agrární strany / v čele A. Švebia/, v té^e době nod ve
dením J. F. Stříbrného vznikla strana radikálních slovanských
socialistů.
Druhé čtvrtletí roku 1959 přineslo první reakci na březno
vý šok. Již 16. dubna se ve Velké Británii zformoval Čs. výbor
za předsednictví Jana Masaryka, o dva dny později Čs. národní
rada v Americe v Chicagu. 5. května složili přísahu přísluš
níci čs. zahraniční skupiny "Legionu Čechu a Slováků” v Krako
vě. Jeho prvním velitelem se stal nadporučík letectva Jiří
Král z Polanky nad'Odrou, který padl ve Francii 8. 6. 1940 a
na jehož místo ve velení nastouuil L. Svoboda. První transport
čs. vojáků odplul z Polska do Francie 22. 5. 1939 /do konce
srpna odplulo na šesti lodích celkem přes 1 200 Čechoslováků,
z toho asi 500 letců, jejichž podíl na bojích druhé světové
války patří ke světlým stránkám naší historie/» Duben v Pro
tektorát znamenal nástup nové vlády jmenované dr. E. Hácbou,
a to pod vedením generála Eliáše /ten bvl za svoji odbojovou
činnost odsouzen v roce 1941 k trestu smrti/. 0 měsíc později
byl Ir. E. Beneš - Čs. oresident v emigraci - oři jat k rozho
vorům o politické situaci americkým presidentem F. D. Roosevel
tem.
Čtyři roky od konce vájky a jeden od únorového převratu.
Jaro 1949. Politická linie Československé komunistické vlády
se stávala stá^e jasnější. Na mezinárodním fóru se snažila
demonstrovat svoji mírotvornou humánní politiku ^především u
příležitosti sjezdu obránců míru v Praze /20. - 25. duben,
jednalo se o paralelní sjezd s Paříží, kam části delegátů
nebyla udělena víza/. Ne všichni se nechali oslnit ohromující
propagandou, na niž se nešetřilo silami ani prostředky. Pro
dokreslení atmosféry připomeňme svědectví J. Koláře: 21. du
ben 1949 “Lid celé reoubliky přináší pozdravy a poselství
zasedání Mírového kongresu v Praze. - Lid? Ráno volali z
“okresu", aby někdo ihned přišel oro instrukce. Přinesli oběž
ník nabitý frázemi, aby se někdo nezmýlil a nenapsal něco
nežádoucího. Rozkaz zněl: Okamžitě oklepat, podepsat všemi'
zaměstnanci a odnést na zasedání. Nepodeoíšeš a jsi válečný
štváč. Stačí si přečíst jen jména předsedajících, aby ses za
chvěl i o tu zmrzačenou špetku svobody, kterou sis v sobe
uchoval." /Převzato z čl. Přetržení^kulturní tradice, Proměny
25/1, 1988, s. 38/ Po IX. sjezdu KSČ se do otevřené opozice
proti stalinským praktikám postavila římsko-katolická'Církev, .
v čele s arcibiskupem Beranem. Pastýřským listem seznámila

polířácovaní — — —

— — — — — - — — — —

— — — —

ga.ce organizátoru této petice její text se seznamem signatářů čínským úřa
dům v Pekingu. V petici se zdůrazňuje, že čínští studenti byli ’’inspirová
ni velkými revolučními ideály a příklady svých předchůdců z hnutí ze 4.května 1919” a že čínský lid přijal výzvu studentů k demokracii a jejich odpor
vůči samovládě a oficiální korupci. Petice odsuzuje "cynické funkcionáře,
kteří zrazují ideály svobody a sociální spravedlnosti" a charakterizuje je
slovy Komunistického manifestu. Žádá zrušení stanného práva, osvobození
všech uvězněných a soud s těmi, kdo jsou odpovědní za nedávné masakry, čs.
signatáři se k této petici připojili těsně před uzávěrkou dne 29.6,, a to
během čtyř hodin na základě telefon:’//" ze San Franciskn.
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Rudí právo rojník 29 • Právo lidu (ročník 52)

•***

Čest a sláva temy kteří splnili své závazky
19 4 9

ÚSTŘEDNÍ ORGÁN KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA

k IX. sjezdu!

1.50

HISTORICKÝ IX: SJEZD KSČ SLAVNOSTNĚ UKONČEN

A nyní do práce-za splnění usnesení IX. sjezdu
Sjezd strany s nadšením a jednomyslně zvolil za předsedu strany s. Klementa Gottwalda a nový Ústřední výbor KSČ

Pozdrav soudruha Stalina československému lidu
Před zakončeným sjezdu, se přihlásil o slovo vedoucí sovětské delegace Všesvazové komunistické strany (bolše
viků), Gk M. Malenkov. Za nepopsatelného nadšeni shromáždění a za provoláváni slávy Sovětskému, svazu k soudruhu
Stalinovi soudruh G. M. Malenkou pravil:
.

*'

•

1

Drazí soudruzi,

»

»

, • za dobu svého pobytu v Československu jsme se setkávali s nejvřelejšími soudružskými vztahy. Jsem
přesvědčen, že vyjádřím přání delegací všech bratrských stran zde zastoupených, když vám srdečně poděkuji.

V nynější závěrečné části tohoto sjezdu, který je tak skvělou událostí v dějinách Československa,
dovoluji si vyřídit vám, přátelům Sovětského svazu — a vaším prostř.dnierviin všemu československému
lidu, bratrský pozdrav národů Sovětského svazu, pozdrav a přání nejlepšího přítele československého lidu
•77 soudruha' Stalina..
v
Předevčírem na historickém pražském Staroměstském náměstí jsme byli všichni svědky nezapome
nutelné a vzrušující manifestace mezinárodní sólidárity mírumilovných národů,. povzbuzující všechny
čestné lidí. •

Varn — nejdůstojnějším zástupcům československého lidu, chci říci, .že to nejdražší je přátelství'
našich národů.
Nechť žije, vzkvétá a věčně trvá přátelství národů Československa a Sovětského svazu!
Nechť žije svobodná, nezávislá, demokratická Československá republika 1

KLEMENT QOTTWAI.n

Íí-

Sláva Komunistické straně Československá.

<

Nechť Žije vámi zvolený Ústřední výbor a předseda strany soudruh Gottwald!

I

Závěrečnv nroiev smiH Vlili PiPrlí n trnm

věřící s cxkomunikačním dekretem papeže Pia XII., Jímž byl z
církve vyloučen koždý, kdo byl současně členem komunistické
strany nebo s ní úzce spolupracoval. /13. 6. 1949/
Vzápětí následovala ostrá persekuce církevních činitelů, kte
rá vyústila v inscenované procesy.
Jaro 1959 bylo opět obdobím zdánlivě klidným. 3yl to ale
klid po bouři politických procesů, kulturního a morálního úpad
ku, deprese. Oficiálně vydaná stanoviska^skromně konstatovala,
že sice došlo k drobným přehmatům, ale problémy jsou překoná
ny, chybami nikdo nebyl vinen, byla přece zlá doba, studená
válka...
Poslední zastavení - jaro 1969« Pro jeho charakteristiku
se můžeme vrátit’ do jara 1849 a v jeho důsledcích do jara
1949. 17. dubna IÍV KSČ konstatoval, že stávající stranické ve
dení nebylo schopné zajistit dostatečnou ’’konsolidaci země"
a neodstranilo odpovídajícím způsobem "krizové jevv ve společ
nosti". Proto byl %e své funkce obvolán Alexander Dubček a
orvním tajemníkem UV KSČ byl zvolen Gustáv Husák. Citujeme-li
z oficiální literatury /Československé dějiny v datech, Praha
1986, .3.542/ dočteme se: "...nástup nového Vedení strany zna
menal zásadní mezník ve složitém období Československa a byl
nástupem k důsledné a principiální konsolidaci poměrů v zemi
na základech marxismu-leninismu.’’ Ano, mezník to nepochybně w
byl. Pro jeho bližší charakteristiku místo komentáře připomeň
me slova básně Pražský hrad Jaroslava Seiferta:
Chtěl jsem však do té vřavy vychrlit
nár zajíkavých slov.
Aby už něčí ruka smetla strach
z těch lidských očí, které čekají,
protože chci již uvěřit, že přišel čas,
k*ly bude možno říci vraždě do tváře:
Jsi vražda.
Chtěl jsem však příliš mnoho
v tomto století a v této zemi,
kde kvetoucí strom přeludu
rychle se mění v písek.
/Halleyova kometa,Praha
1969, s. 75/
Vzpomínáme

8. 4. 1859 se narodil Edmund Husperl /zem. 26. 4. 1938/, ně
mecký filosof, zakladatel fenomenologie
14.4. 1879 se narodil James Branch Cabel /zem. 5. 5« 1958/
americký spisovatel, autor historických románů
16.4. 1889 se narodil sir Charles Soencor Chaplin /zem. 25. 12.
1977/, britský a americký filmový herec, režisér
a scénárista
21.4. 1699 zemřel Jean Racine /nar. 21. 12. 1639/, francouz
ský dramatik
ZPRÁVY
VIA
PRAHA
CS 039/89 3.7. ¿9
Manifestace solidarity s čínskými studenty zmařena StB. Dne 29.6, chtěli
uspořádat aktivisté některých nezávislých iniciativ manifestaci solidari
ty s čínskými studenty a mládeží, a to před velvyslanectvím ČLR v Praze.
Majakovského ulice v Bubenči, kde se velvyslanectví nalézá, byla z obou
stran uzavřena příslušníky StB, takže jednotliví aktivisté, kteří na mani
festaci přicházeli, od záměru manifestovat upustili. Nejméně dva z nich by
li zadrženi a předvedeni na odd, VB ve Čkalovově ulici. Šlo o Ruth šormovou,
členku NMS a sign. Charty 77 a o Pavla Kutila ze Soběslavi. Byli zadržováni
asi 4 hodiny, přičemž Ruth Šormová byla nucena stát dve hodiny na chodbě če
lem ke zdi, za to, že se odmítla podrobit nezákonným úkonům při zadžení.
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I

2?-.4. 1399 se nSrcdil André "Zurmser /zem. 7. 4» 1984/, fran
couzský spisovatel a literární kritik, autor mono
grafie o Balzakovi'
29.4. L859 se narodil Václav Stech /$em. 25» 2.» 1947/, Český
dramatik
4. 5. 1919 zahynul při leteckém neštěstí Milan Rastislav Štefánik /naroz. 21. 71 1880/, slovenský politik, as
tronom, generál francouzské armády, jeden z vedou
cích představitelů prvního čs. odboje /za první
svět, války/. Od roku 1915 spolupracoval s T. G.
Masarykem a E. Benešem, s nimiž založil Čs. národ
ní radu v Paříži, jejímž se stal místopředsedou.
Mezi jeho hlavní úkoly po vzniku samostatného
Československa patřila organizace čs. legií, které
spadaly pod jeho pravomoc i z hlediska minister
stva vojenství Č3R, v jehož stál čele. Vedl vystou
pění Čs* legií proti ruským revolučním vojskům a
při návratu do vlasti za přesně nevysvětlených
okolností zahynul.
5. 5. 1949 zemřel Maurice Maeterlinck /naroz. 29. 8. 1862/,
belgický symbolistický dramatik, básník a esejista
píšící francouzský. V roce 1911 se stal nositelem
Nobelovy cpny za literaturu.
7. 5. 1879 zemřel Charles De Coster / naroz. 20. 8. 1827/
belgický prozaik píšící francouzský. Jeho hlavními
díly jsou legdndy lidové'poesie.
21.5. 1659 zemřel Tommaso Campnnella /naroz. 5» 9. 1568/,
italský filosof. Předchůdce utopických socialistů,
hlavní dílo ’’Sluneční stát”.
51.5. 1819 se narodil Valt Whitman /zem. 26. 5. 1892/, ame
rický spisovatel a novinář. Podnítil tzv. civilisační poesii, navazovala na jeho dílo Chicagská
renesance.
<
4. 6. 1929 se narodil James Brown, americký černošský zpěvák
rhytm and blues, oozději vlastní styl.
6. 6. 1799 se narodil A. S. Puškin /zem. 10. 2. 1857/, výz
namný ruský, básník, prozaik a dramatik.
6.6. -1599 se narodil Diego Rodriguez de Silva Velázquez
/zem. 6. 8. 1660/, významný španělský malíř,
8. 6. 1869 se narodil Frank Lloyd Vright /zem. 9. 4. 1959/,
významný americký architekt a urvánista, hlavní
představitel organické architektury.
10.6. 1819 se narodil Gustave Coubbét /zem. 51. 12. 1877/,
francouzský malíř. V období Komuny stál v čele
Federace pařížských umělců.
12. 6.1759 zemřel 'Vlilinm Collins /naroz. 25. 12. 1721/,
anglický lyrický básník.
20.6. 1819 se narodil Jacques Offenbach /zem. 5. 10. 1880/
francouzský hudební skladatel a divadelní podnika
tel.
ZPRÁVY
VIA
CS 041/89 11.7.
Dvousté výročí Deklarace práv člověka a občana připomíná ve svém dokumen
tu z 10.7» Charta 77. Chápe ji jako předlohu Všeobecné deklarace lidských
práv OSN a také pozdějších mezinárodních paktp. Dokument Charty 77 hodno
tí trvale platný odkaz Deklarace spatřovaný v myšlence, že “nezcizitelná
a posvátná práva člověka jsou přirozená”, “Deklarace znamená i pro nás na
ději, že je možné, aby se různí lidé sjednotili na společných zásadách a
řekli Společné ano či ne tváří v tvář problémům, které vyvstávají od chví
le, kdy se lidé sdružují v politickou společnost a které, jak z deklarace
vyrozumíváme, jsou v mnohém totožné s naléha vými otázkami dneška”. V do-
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10«5. 1969 zemřel Josef Vácha! (naroz. 25*9. 1884), spisovatel,
malíř, sochař a grafik. Vedle obrazů v ieho tvorbo
vynikají grafické oráče, z nich pak především Krvavý
román, v němž uplatnil své schopnosti spisovatele i
výtvarníka a knihaře.
25.6. 1889 se narodila ruská básnířka Anna áchmatovová /zemře
la 5.5. 1966/ vl. Jménem Gorenková.

Srdečně blahopřejeme k Šedesátinám

1. dubna Milanu Kunderovi
29 o dubna Ivanu Vyskočilovi
15. května Janu Trefulkovi.
červenec
- září
' *>M K—.
«m*

|

Letní exploze. Tak by bylo možné s trochou nadsázky naz
vat zamyšlení nad historií letních měsíců “devítkových" let.
Přinášely radikální řezy krvavých amputací, operace se dařily...
a pacienti umírali. Revoluce a války, které těžce poznamenaly
svět, zasouvají v lidském vědomí do pozadí ty drobné úaoěchy,
kterých bylo tehdy dosaženo, jež měly většinou jen krátkého
trvání a charakteristiku doby nemohou ovlivnit.
Pokojné procesí 50. července 1419 skončilo na Novoměst
ské radnici První pražskou defenestrací. Z oken radnice byli
vyhozeni a ubiti konšelé, kteří do svých funkcí nastoupili
tři týdny ořed smrtí. Původně tichá manifestace za propuštění
vězněných souvěrců se řetězovou reakcí změnila ve sled bitev,
ve válku. A třicátý červenec vstoupil do dějin jako počátek
husitské revoluce. O pár týdnů později bylo České království
bez panovníka - 16. srnrya 1419 zemřel Václav IV. Lucemburský.
Na uzákonění náboženských svobod čekalo České království,
dalších 190 let. Až 9. července 1609 vydal na základě české
konfese císař Rudolf II. Habsburský majestát, zaručující svo
bodu vyznání (s omezením podle zmíněné kopfese) i nro oodiané.
Nekatolickým stavům byla postoupena dolní konsistoř a univer
sita, mohli svolávat sjezdy bez souhlasu panovníka. Tento té
měř dvěstě let očekávaný dokument byl v platnosti pouze nece
lých dvacet roků. (10. 5. 1627 bylo vydáno Ferdinandem II.
Habsburským Obnovené zřízení zemské, které opět oklestilo
stavovské svobodv a katolické náboženství se stalo jedinou po
volenou vírou}. Podstatně kratší byla vláda Českého krále
Friedricha Falckého, zvoleného 26. srpna 1612? poté, kdy^byl
19. 3rpna sesazen Ferdinand II. Habsburský. Čeští stavové,
kteří na konci července toho roku přijali novou ústavu a z
království vytvořili konfederaci rovnoprávných zemí s volitel
ným panovníkem, spoléhali na mocné příbuzenstvo zvoleného pa
novníka, který byl zetěm anglického krále Jakuba I. a stál
pokračování
kumentu Charty 77 se dále uvádí: “Proto přijímáme její poselství jako vý
zvu, která se n^atóne svým smyslem jedině tehdy, když ji uposlechneme a na
plníme Svým konáním." Charta 77 připomíná aktuální význam Deklarace práv
Člověka a občana: "Deklarace zbavuje politickou moc jakékoli posvátné ne
dotknutelnosti a vystavuje ji permanentní občanské kritice. Občané mohou
a mají konání mocenských orgánů, i těch nejvyšších včetně zákonodárných,
poměřovat se smyslem politické instituce, kterým je ochrana práv Člověka.
Kritika politiky z pozice morálky je nejen možná, nýbrž i užitečná", do
vozuje v úvaze nad trvalou hodnotou DolťLarace dokument Charty 77. (zkrác.)
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JUDr. Milada Horákova
25 Prosinec 1901— 27 června 1950

Poslankyně Národního shromáždění za Národně socialistickou stranu.
Popravena ve vykonstruovaném procesu.

Dodnes nerehahilitována! PROČ/

v čele Protestantské unie. (Vojska stavů byla neražena v bitvě
na 3111 hoře 8. 11. 1620 a Friedrich urychleně ooustil Čechy).
Deset dní poté, co byly v Praze založeny Krameriusovy c.k.
pražské poštovské noviny- orvní vlastenecké Deriodikum, měli
tehdejší žurnalisté skutečně o čem psát. 14. července 1789
explodovala Paříž, padla Baštila, 0 necelý měsíc později 4 o 'Srpna - zrušilo líšt ^vodárně shromáždění feudalismus jako
právní instituci a 26. srpna přijalo Deklaraci práv člověka a
občana, které kodifikovalo rovnost všech lidí před zákonem,
t svobodu slov?, shromažďování a vyznání. A potom už jen procesy
a popravy. Q charakteru francouzské revoluce snad nejvýstižnČji vypovídají kapitoly ze vzoomínek pařížského kata. Ti, kteří
jeden den Soudili, byli druhý den souzeni a popravováni.
15o srona toho roku oslavil Napoleon 3uonaparte své dvacáté na
rozeniny. Přes svoji jakobínskou epizodu stoupal rychle no žeb
říčku vojenských hodností francouzské armády. V červenci 1799
porazil u Abu Kíru turecké vojsko a do Francie se vrátil jako
hrdina. Holdu francouzské republiky dovedl náležitě využít.
Ještě v roce 1799 se stal diktátorem a o pět let později císa
řem. V Napoleonově biografii má místo i rok 1809, kdy v bitvě
u Jagramu 5. - 6. července donutil Rakousko ke kapitulaci a k
odstoupení některých území. Ani vítězství revoluce, ani Napo
leonovo císařství neměly dlouhého trvání. Léto roku 1819 bylo
už třetím, které imperátor trávil ve vazbě na ostrově Svatá
Helena a do jeho 3mrti zbývaly pouhé dva roky. Zatím se život
ve Francii vrátil do předrevolučních kolejí.
V době Napoleonova návratu z egyptského tažení se v Praze
chystal významný kulturní počin. Šlechtická společnost vlastenských přátel umění v Čechách založila Akademii výtvarných umě
ní a do jejího čela povolala z Pasová J. Berglera. (10. 9. 1799)
V létě roku 1819 se sešla v Karlových Varech konference
zástuocú devíti největších německých státu, jejíž usnesení za
vedlo ořísný dozor nad universitami a tiskem. V Praze postihla
tato persekuce Bernarda Bolzana, přednášejícího filosofii a ma
tematiku na pražské universitě.
Jisté ulehčení přinesl v Čechách až sroen roku 1859, kdy
byl z úřadu rakouského ministerstva vnitra odvolán Alexander
Bach, který v něm působil plných deset let jako bezohledný potlačovatel sebemenších náznaku nespokojenosti, a jehož odcho
dem skončil nechvalně známý "Bachúv absolutismus".
Léto roku 1899 probíhalo ve znamení konferencí. Od 14. do
21. července toho roku probíhal v Paříži ’lezi národní socialis
tický dělnický kongres, na němž byla ustavena II. Internacio
nála. V usneseních byly kromě jiného vytýčeny požadavky na
ustavení dělnických stran jednotlivých zemí, na osmihodinovou
pracovní dobu a Pravidelné oslavy 1. máje na podporu těchto
požadavku. V téže době (18. 5. - 27. 7.) se v Haagu sešla orv
ní mezinárodní konference o odzbrojení za účasti zástupců 26
státu a z podnětu ruského cara. Jejím výsledkem bylo přijetí
konvencí o zákazu bombardování ze vzduchologí, užívání otravZPRÁVY
VIA
PRAHA
CS 045/89 17.7.
Podpora východoevropských aktivistů pařížské manifestaci ve prospěch ná
rodů tzv* třetího Světa. Oslavy 200. výročí francouzské revoluce před
znamenala manifestace, kterou 8.7. uspořádala francouzská lovíce za nám.
Bastilly v Paříži. Konala se pod heslem proti dluhu, apartheidu a kolo
niím a její účastníci požadovali plné a okamžité odepsání astronomických
zahraničních dluhů zemí tzv. třetího světa. Manifestující protestovali
proti politice francouzské vlády, proti zneužití oslav revoluce, proti
setkání představitelů sedmi nejbohatších zemí světa v Paříži, ale i pro
ti represím v Číně; znělo zde heslo: "Pekingy všech zemí *- spojte se!”.
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ných clynů a střel dum-dum. Vedle toho byly podepsánv dohody o
ochraně raněných, zajatých a civilních osob a o zachování ořímcřío K řešení snorů mezi státy byl založen Mezinárodní soudní
dvůr v Haagu. . ..n za patnáct let vycukla nrvní světová válka.
Ještě kratší trvání měl tzv. Briand - Kellogův oaktť jehož
myšlenkou bylo zřeknutí se války jako prostředku pro řešení
soorů. Byl podepsán v Paříži již 27. 8. 1928, ale účinnosti na
byl až 24o července 1929 po složení ratifikačních listin všech
signatářů. Jako první k němu přistoupili zástupci Velké Britá
nie, Francie, USA, Itálie, Německa, Japonska, Polska, Belgie a
Československa. Do konce roku 1929 se připojilo celkem 54 států.
...a za deset let - 1. září 1959 ve 4.45 hod. vypukla dru
há světová válka. Napadení Polska Německou armádou bez vypově
zení války. 28. září kapitulace Varšavy. Od 5. do 10. září vy
pověděli Německu válku Francie, Velká Británie, Austrálie, Jiho
africká unie a Kanada. 4. září byla zahájena ’’bitva o Atlantik“
potopením anglické cestovní lodi Athenia německou ponorkou U 50.
0 den později vyhlásily Spojené státy neutralitu (do roku 1941,
kdy byl napaden Pearl Harbor japonským letectvem a USA vstou
pily do války). 16. září 1959 uznal Sovětský svaz Slovenský
štát de iure, a 28. září téhož roku uzavřel s Německem dohodu
o hranicích. 0 den později byl ve Francii ustaven čs. pěší pra
por (později pluk). Dlouhé řady mrtvých, jizvy i otevřené rány
zůstavila válka jako nevítané dědictví, na němž se stavěly zá
klady poválečného světa.
Jedním z těchto reliktů bylo i dořešení otázky uspořádání
poraženého státu. Maáarská situace byle řešena vyhlášením lido
vě -demo kratičkého státu ruské sféry zájmu 15. srpna 1949, ně
mecký problém se ukázal být zákonitě nejsložitějším. 7. září
1949 byla vyhlášena Německá spolková republika, jíž připadla
i^Část Berlína - Západní Berlín, ležící v sovětské okupační zó
ně, z níž později vznikla Německá demokratická republika. Plnou
suverenitu ovšem NSR získala až 5. 5. 1955, kdy byl zrušen oku
pační statut.
V této době Československo, více než rok no únorovém pře
vratu, pokračovalo se sílící vehemencí v nastoupené cestě. V
roce 1949 byl v popředí boj proti katolickému kléru. 9. červen
ce toho roku si vyžádal Čs. chargé d affaire ve Vatikán# dr.
Rath přijetí u msgre Montiniho, aby mu předal notu, v níž Čes
koslovensko žádalo okamžité odvolání papežského nuncia v Praze
Januaria Veroliniho. Zvláštnost tohoto požadavku tkvěla ve
skutečnosti, že i v příoadě jeho odmítnutí byl nuncius s plat
ností již od 1. července pokládán čs. úřady za odvolaného. K
proticírkevním akcím bylo využito i právě' probíhajícího vykons
truovaného maďarského procesu s Lászío Rájkem. Ten údajně přiz
nal, že akce katolického kléru v Polsku a ČSR jsou organizovány
’’americkými imperialisty po dohodě s Vatikánem“. ...a tak se
připravovala půda pro zahájení vražedných procesů. Měnily se i
vztahy mezi původně spřátelenými zeměmi. 28. září 1949 Sovětský
svaz a po něm i ostatní lidově-demokratické státy anulovaly dopokračování
Manifestace se zúčastnili i nedávní běženci z Číny. Při pochodu pařížskými
ulicemi šli vedle sebe Maxime Gremetz, člen politbyra ÚV KS Francie, Alain
■Křivině, představitel trockistické Revoluční komunistické ligy a Jacques
Gaillot, biskup évrauxský. Odpoledne se manifestace zúčastnilo 15 tisíc li
dí, večerního koncertu na nám. Bastilly 100 tisíc lidí. Výzvu k této mani
festaci podepsala řada francouzských politických a kulturních osobností, od
anarchistů přes komunisty a socialisty až po levicové katolíky. Podpora k
této výzvě přišla i ze zahraničí. V Československu ji podepsali Jan Bartůněk,
Tomáš Dvořák, Martin Hekrdla, Erika Kadlecová, Jan Klement, Lubor Kohout,
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hodu s Federstivní lidovou republikou Jugoslávií, je již nředst^vitel se na stránkách čs. denního tisku změnil v '’krvavého ose".
(Tento postoj byl revidován sovětskou vládou a vzápětí i ostat
ními po srpnu 1955» tj. po smrti Stalina a likvidaci jeho spo
lupracovníku).
0 deset těžkých let později se v září 1959 ČSR stalo čle
nem Výboru pro odzbrojení, který vznikl na základě dohody USA,
SSSR, Francie a Velké Británie.
Po dalším desetiletí, v nichž se naděje v Československu
stačila změnit v beznaděj, oblétla svět zorává o nrvním člověku
na Měsíci. 21. Července 1969 vstoupil na tuto planetu Neil Arm
strong, jeden z tříčlenné posádky Apolla 11. Mnozí Češi a Slo
váci sledovali slavný přenos již v zahraničí, v emigraci. A
mnozí se vraceli ... "V Červenci 1969 jsem se neprozřetelně vrá
til i já. 21. srnna mne zatkli." (Z doušky V,. Škutiny, Pražské
jaro 1968 s Janem Jerichem). (Z Mírová vyšel, jako další zatče
ní, po dlouhé době, v roce 1974.) Čtyři dni po masových demons
tracích při prvním výročí srpna, kdy ^idé protestovali proti
okupaci Československa, zasedal UV KSČ, aby zrušil usnesení z
19. 7. 1968 a 21. 8, 1968, aby prohlásil tzv. vysočanský sjezd
strany za nelegální a aby započal s "Čistkami". Represe zasáhly
všechny oblasti Života společnosti. Československo se postupně
měnilo v zemi, pro niž se v zahraničí ujal termín "Biafra ducha".
Po "socialismu s lidskou tváří“ se v roce 1979 psalo na strán
kách západních časopisů o "socialismu s tváří policejní". V
témže roce se v Praze konaly další ostudné procesy. Ve vazbě
a později ve vězení se octli ooět mnozí signatáři Charty 77,
mezi jinými ing. P. Uhl, V. Benda, J. Dienstbier, V. Havel,
0. Bednářová, D. Němcová a další.
Jakou změnu přinesl rok 1989 oproti létům 1969 a 1979?
Teorerickv mnohé. Prakticky snač‘ jen kratší rozsudky. Ale léto
teprve začne.

Vzpomínáme
8. 7. 1929 zemřel Jaroslav Goll (naroz. 11. 7. 1846), jeden z
nejvýznamnějších českých historiků, zakladatel positivistické školy historiografie v Čechách.
14.7. 1939 zemřel Alfons Mucha, český malíř, představitel se
cese. Světovou proslulost získal za svých dlouhých
tvůrčích pobytů v Paříži a USA. (nerez. 24. 7. 1860)
18.7. 1949 zemřel český hudební skladatel Vítězslav Novák (nar.
5. 12. 1670). Byl představitelem České moderní hudby
ovlivněné impresionismem. Mezi jeho nejznámější díla
patří Slovácká svita, Svatováclavský triotych a j.
25.7. 1909 přeletěl Franzouz Louis Blériot poprvé kanál La Manche.
19.7. 1819 se narodil Gottfrťed Keller (zemřel 15. 7. 1890),
švýcarský spisovatel. Patří k nejvýznamějším německy
píšícím novelistúm.
pokračování
Miloš Kužvart, Petr Kužvart, Dalibor Kubík, Vladimír Říha, Petr Uhl a Martin
Zikeš. Z Polska bylo zveřejněno sedm signatářů z vedení Polské socialistické
strany, včetně Józefa Piniora, Zuzany Dabrowské a Piotra Ikonowicze. Vzhledem
k vyhraněnému politickému postoji výzvy nebylo ve východoevropských zemích
snadné podpisy získat. Snad proto byly zveřejněny jen po jednom podpisu z SSSR
a Maěarska, kde se k výzVě připojili Boris Kagarlickij a Andréas Hegedus, býv.
maďarský ministr zahraničí. Autorem výzvy byl francouzský spisovatel Gilles
Perrault.
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51.7. 1849 zemřel Sándor Petofi (naroz. 1. 1. 1825), maďarský
básník, bojovník za maďarskou samostatnost. V tomto
boji oadl v bitvě u Gegcšváru.
5« 8. 1889 se narodil český sochař, žák A. Bourdella Otto Gut
freund. (zemřel 2. 6. 1927)
9. 8. 1919 zemřel Ruggiero Leoncavallo (naroz. 8. 5. 18.57), ,
italský hudební skladatel. Mezi jeho nejslavnější
opery natři Komedianti a Oidipus král.
9. 8. 1429 zemřel Jakoubek ze Stříbra (naroz. 1414), theolog
a spisovatel. Zavedl přijímání pod obojí (tj. tělo
i krev Kristovu) oro všechny věřící, a to jako ná
vrat k původním zvyklostem církve,
28.8. 1959 zemřel ve Švýcarsku Bohuslav Martinů (naroz. 8.12.
1890), český hudební skladatel. Téměř celý svůj ži
vot prožil mimo svou vlast - ve Francii, v USA, Itá
lii a Švýcarsku. Světovou proslulost získal orchest
rální i komorní tvorbou, především pak symfonickými
skladbami ze svého amerického pobytu (1941-55).
Z operního díla lze připomenout Hry o Marii, Veselo
hru na mostě a Juliettu.
28.8. 1749 se narodil Johann Wolfgang von Goethe (zemřel 22.5»
1852), německý básník, spisovatel a učenec. Mezi je
ho nejslavnější díla patří básnické drama Faust a
román Utrpení mladého Werthera.
27.8. 1979 zemřel Mika Toimi Waltari (naroz. 19. 9. 1908), fin
ský novinář a spisovatel. Proslavil se svými díly,
s humanistickým posláním,, mezi něž především patří
Egyptan Sinuhet a Tajemný Etrusk.
5. 9. 1569 zemřel Pieter Brueghel st. (naroz. 1525), nejvýznam
nější nizozemský malíř 16. století, pokračovatel
H. Bosche.
7. 9. 1899 zemřela Karolina Světlá, vl. jménem Johanna Rottová-Mužáková (naroz. 24. 2. 1850), zakladatelka českého
venkovského románu. Ve svá době patřila k představi
telkám českého feministického hnutí.
25.9. 1889 zemřel ’/illiam Wilkie Collins (naroz. 8. 1* 1824),
anglický spisovatel, který spolu s Ch. Dickensem
vytvořili školu ’’senzačního románu”. U nás znám
především z knih Žena v bílém a Měsíční kámen.
25.9. 1959 zemřel Sigmund Freud (naroz. 6. 5. 1656), rakouský
lékař, zakladatel psychoanalýzy.
)

PhAM
ZPRÁVY VIA
PRAHA
CS 041/89 10.7.
Říční happening za veselejší současnost. Společnost za veselejší současnost
uspořádala dne 6. 7» 1989 v 19 hodin na Vltavě říční happening za veselejší
<současnost. Asi dvacet členů a příznivců této nezávislé iniciativy se na os
mi loďkách seřadilo v doprovodu nafukovacích slonů, želv a kachen pod mostem
l.máje. Posádky byly vybaveny barevnými písmeny, z nichž sestavovaly různá
aktuální hesla, jako například "teď jsme u vesla my","za veselejší","Několik
vět","co máme za lubem", "vep ze slepé uličky" a "Charta 77”♦
Desítky diváků přihlížely happeningu z mostu, mezi nimi byli i příslušníci
StB. Jeden z účastníků rozdával na mostě plakátky, které k této příležitos
ti pořádající společnost vydala. Po čtyřiceti minutách se účastnící pokojně
vylodili na Žofíně, Akce se konala pod heslem: "Pořád jste u vesla Vy, chvil
ku budeme u vesla my!".
oooooooo ooo
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26. dubna tomu byl rok, co v královéhradecké věznici za
hynul vězeň, svědomí Pavel Wonka. Bylo mu 35 let. Podle pitevní
ho protokolu byla bezprostřední příčinou smrti plicní embolie,
širší souvislosti však ukazují na tJ>, že Pavel 7onka zemřel
na následky, vězeňských útrap a nedostatečné lékařské péče.
Krátce předsmrtí byl k soudnímu jednání přivezen v pojízdném
křesle, nemohl takřka mluvit, svému obhájci řekls že brzy zem
ře, a vězeňský lékař přesto prohlásil, že je s to zúčastnit se
jednání i být vězněn» P°vel Jonka několik několikrát žádal o pro
puštění a odložení soudních jednání i tre-ctů, ale lidé, kteří o
tom rozhodovali, nikdy nevzali dost vážně jeho zdravotní pótíže
a dopustili se netečnosti, nelidskosti a cynismu»
Tragédie Pavla Wonky je tragédií osamělého bojovníka. Po
prarodičích byl původem Němec a už tím se v pohraničním městě
dostával do jisté izolace, která v něm. vypěstovala vědomí, že
se může spolehnout hlavně na rodinu, staršího bratra Jiřího a
matku. Svého otce nepoznal, ten zemřel, když mu byly tři měsí
ce.
Jako občan Pavel 'Vonka přicházel s mnoha myšlenkami dřív,
než mohly být ve společnosti přijaty jako samozřejmé. Tak už
na podzim roku 1985 protestoval proti tomu, že je ve veřejných
místnostech národního výboru ve Vrchlabí portrét J.V. StáLina.
A pod vlivem GorbaČovova programu perěstrojky a demokratizace
ohlásil v roce 1986 svou kandidaturu nezávislého poslance sně
movny lidu ve volbách do národního shromážděním Za to, co je
dnes v Sovětském svazu výrazem demokratizace a nového pojetí
správy společnosti, byl Pavel Wonka uvězněn.
Jako nepohodlný kritik poměrů byl Pavel Wonka odsouzen tři
krát. Nejdříve za hospodářské delikty, i když dokazoval, že se
jich nedopustil a že důkazům posloužila falešná svědectví.
Obrany své neviny se nevzdal ani po odsouzení. Podruhé byl se
svým bratrem Jiřím zatčen po ohlášení kandidatury na nezávislé
ho poslance a protože sama kandidatura není trestná, nejdříve
proti němu vyšetřovatel shrom^žSoval usvědčující materiály z
jeho předchozího oobytu ve výkonu trestu, a teprve kcjlyž tato
svědectví Pavel Worika v trestním řízení rozbil, by3. odsouzen
za podání stížností zejména proti /¿listnímu policistovi a soud
ci, a za svůj volební program. Soud . ”u něj bez důkazů předpo
kládal antisocialietické smýšlení. Pavel Venka trest^jako ne
spravedlivý nepřijal. Byl týrán ve vezení, byl bit při eskor
tách a těžce one-

mocněl. Nemocný se vrátil domu ? protože nedocházel jaa soudem
přikázaná hlášení na oddělení V.3, bvl znovu uvězněn, odsouzen
a Šest dní uo soudním líčení, o kterém se nedozvědělo oni je
ho rodině, ve věznici Zemřelo
Pavel. Junka se nedoslal ne studie, byl vyuč m řemeslu,
ale jako nadšený laik se zabrval právem. V i?ho pozůstalosti
je celá řade pozoruhodných rozborů jeho vlastních ořínadů i
zkušeností, které st nřinesl z věznic o činnosti soudní maši
nérie. Názory o n^áv ním nihilismu nonsel v te-tu nepsaném
před svým oosledním uvězněním a určeném výboru nro Ohol čacké
ho cenu v Londýně. ’ Kulturo národa", naosal'’’avel fonka, "není
určována jen uměleckou tvorbou či stavem veřejných záchodků,
ale těl, a to především, kulturou právní, která'jo, mvslím,
rozhoéujícímjEulturním kriteriem, ač to není bohužel adekvátně
doceňováno. Cín vyšší právní kulturu má národ, tím ie více de
mokracie a leeší zajištění práv a svobod...
Tento jeho poznatek a odkaz byl v našich zastydlých poli
tických poměrech bohužel také vvslovený předčasně. Nejen Hav
lova tragická smrt, ale hlavně jeho vale vidět to, co je správ
né, jeho touhu po p mívu -a pravdě, po nadřazenosti mravnosti nad
mocí a jeho veliká statečnost a neústupnost nřp<4 ničivém tla
kem násilné nespravedlnosti jej řadí k těm postavám naší sou
časnosti, které vytvářejí naše dějiny i nůši budoucnost.
Nedopustme, aby odkaz a příklad Pavla Vonkv byly zapome
nuty.
Tomáš Hradílek
mluvčí Charty 77

Hunu Němcová
mluvčí Charty 77

Saše Vonira
mluvčí Charty 77

*
000000000000
Dne 23. 4« 1989 sé konal u hrobu Pavla Wonky^vzpomínkový
akt, jehož se zúčastnil mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek/
dne 26. 4. položilo asi 25 přátel Pavlu Wonky k jeho hro
bu věnec, nad hrobem přečetl úryvek z Pavlova eseje jeho
bratr Jiří. Účastníci zazpívali státní hymnu. Oba pietní
akty byly narušeny Státní bezpečností, která je sice ne
chala proběhnout, ale přítomné legitimovala a sledovala.
Vzpomínkový akt za Pavla Wonku se konal také 26. 4. na
pražském Staroměstském náměstí, kde asi 25 přátel položilo
k pomníku Mistra Jana Husi věnec s nápisem Pavel Wonka - ‘
pravda neumírá. Jedna osoba, která položila k pomníku kvě
tiny několik minut po skončení pietního aktu, byla zadrže
na a odvedena příslušníky SNB.’Není známo, zda byla pro
puštěna. Pne 28. 4. se konala v 18 hodin ve,vrchlabském
kostele zádušní' mše za Pavla Wonku. Oznámení o ní formoupředem zaplaceného inzerátu však Lidová demokracie nezve
řejnila. 24 občanů východočeského kraje drželo na památku
Pavla Wonky dne 26. 4. 1989 hladovku.

00000 000000000

18

-

-

rozhovor

Jazzst opu

s

Petrem

Placákem

R: ?AK MI ÉEKNI NĚCO O ČESKÝCH DĚTECH. CO TO JE, JAK VZNIKLY?
PP: Řekl bych, že to je takový volný duchovní společenství.
Ale to neznamená, že to nemůže bejt třeba i organizace,
někdy. Není to přesně stanoveno.
R: DOBŘE, A TA IDEA KDE VZNIKLA, JAK CE TO VŮBEC OBJEVILO?
PP: Idas vyrostla v duchovníci klimatu Prahy 80. let. český
děti byly založený někdy na jaře 1988 v jedny pražský
hospodě...
R: JAKO VŠECHNO.
PP: Tohle bylo U zpěváčku,’ kde vlastně dva lidi dali dohroma
dy program.
R: JEDEN JSEŠ TY A TEN DRUHÉJ..TO CHCEŠ HO UDAT?
PP: Jáchym. /1/
R: VÍM,' ŽE TAKOVÝ ČESKÝ DÍTĚ JE TAKY MARKS. /2/ TEN V TOM
MĚL TAKY PRSTY?
PP: Až později.
R: TYS V NĚJAKÝ ANKETĚ ODPOVÍDAT.., TO MĚ ZAUJALO, TUŠÍM, ŽE
K 21. SR??TU, ŽE SES O TÉ MANIFESTACI NA VÁCLAVÁKU DOZVĚ
DĚL Z LEPÁKU ČESKEJCH DĚTÍ. TO JE ZŘEJMĚ MYSTIFIKACE, ŽE’
pp. Tak trošku jo. Totiž ta myšlenka udělat nějakou manifesta
ci k tomu 21. srpnu vznikla u jednoho Člověka a dál se
rozvíjela vlastn* na půdě Čoskejch dětí.
R: TAKŽE NEJVĚTŠÍ ZÁSLUHU NA TO MAJ ČESKÝ DĚTI?
PP: Toh“' 21. 8. svolaly manifestaci na šeši: hodin. Když já
tam přišel ve tři čtvrti na šest, tok u? převzali inicia
tivu lidi z Nezávislýhu m/.rovýho sdružení-.
z
R: V [’01.1 LETÁKU, JÁ HO NIKDY’NEVIDĚL, NJ BYLA ŠESTÁ HODINA?
PP: Dam byla šestá hodina.
R: JO, TAK ČESKÝ DĚTI TO MAJ NA TRIKU.
PP: Bylo jich uděláno asi 10 000.
R: TAKŽE KDYBY NA JEDEN LETÁK PŘIŠEL JEDEN ČLOVĚK, TAK JE TO
AKORÁT.
PP: Možná, že to tak bylo.
R: DNESKA BY TO BYLO TAKY 10 000, ALE POKUTA.
PP: Nebo 20 000...
R: TO PROHLÁŠENÍ, TEN VÁŠ MANIFEST, PŮSOBÍ NA NĚKTERÝ LIDI,
KTERÝM SNAD CHYBÍ SMYSL PRO HUMOR, DOST ABSURDNĚ. PRÝ TO
URČITÝM ZPŮSOBEM TY NEZÁVISLÝ INICIATIVY KOMPROMITUJE..
DOKONCE I RUDÝ ^RÁVO TO^CITOVALO. MÁŠ TAKY TEN POCIT9
PP: Já bych řekl, že právě Český děti ty nezávislý iniciativy
t "^k jako záchranujou.
R ŽE DO TOHO VÁŽNÝHO POLITÍ CKÝHO MYŠLENÍ VNÁŠEJ JINÝ TONY9
PP Třeba.
L ,L

«
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Dne 15« 6. 1989 oslavily České děti 903. výročí pomazání Vratislava, krá
le českého a polského. České děti se na počest tohoto významného výročí'
zúčastnily mše svaté, která se konala ve čtvrtek 15. 6. od 5»45 hodin rá
no v katedrále sv. Víta v Praze.

Představitel Českých dětí Jbtr Placák byl 21,6, na začátku ekologické mani
festace ve Stromovce, vyhlášené Českými dětmi, zacržen v 17 hodin přísluš
níky StB, kteří ho odvedli za Beroun do křivoklátských -^sů. Během cesty
mu vyhrožovali, že ho rliodí ze skály. ITa opuštěné nesní cestě ho vysadili
a zmlátili. Bili ho no celém těle, a_když upadl, několikrát ho velkou si-
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R : KDYŽ. LTUVflí O TOM RUDÝM PRÁVU . ZŘEJMĚ HO ČE’’I. I MIROSLAV
KUSÝ, 1K3LY.3EL3 O TO 2 NA OVO jODUE?
PP: Jen vyprávět.
R: JUDU TO VOLNĚ TLUMOČIT. ŘÍKAL, ŽE 'PO CHÁPE JAKO LOGICKÝ
DŮSLEDEK STAVU SPOLEČNOSTI. ŽE MLÁDEŽ POZNALA JEN DEFORMO
VANÝ SOqi kLIGTJS A REPUBLIKU A ŽE TO TEDY PROTO ODMÍTAJÍ
A CHTĚJÍ MONARCHII, KTEROU NEPOZNALI A TUDÍŽ SI JI IDEALI
ZUJI. JA JSEM Z TOHO A POCIT, ŽE NEPOCHODIL */ŮBEC NIC.
PP: No... tak každéj k obrazu svým. Mě se neustále ptej'lidi,
co tím myslíme...
R: PROTO JSEM TADY!
PP: ...jestli si děláme srandu nebo vážně. Já sí myslím, že
to je opravdu k.aždýmu k jeho obrazu. Já si můžu dělat
srandu a mažu to myslet i vážně, no9
o
R; M JIIFESr ČESKÝCH DĚTÍ Mi URČITÝ HUMORNÝ RYSY A TEN TVŮJ
PROJEV NA ČKROUPJVĚ NÝIĚSTÍ 3YI. VELICE VÁŽNÝ. JAK TO JDE
DOHROMADY?
pP; To je právě to. Když chce člověk dělat mystifikaci - neří
kám, že to byla mvstifikaee, v žádným případě na - tak se
musí mnohdy tvářit naprosto seriozně. Když Český děti vyzý'
vály k táhle manifestaci, tak tím tonu daly jinou dimenzi,
tomu seskupení ~ že to není jenom sranda.
R’ MĚ TO TROCHU PŘIPOMÍN/’ HAŠKOVTJ STRANU MÍRNÉHO POKROKU V
MEZÍCH ZÁKONA, ALE STATNÍ ORGÁNY TO BEROU NĚJAK MOC VÁŽ
NĚ, NE?
PP: Když js m o tom mluvil s estébákama, tak vůbec nechápali
o co jde. Proč voni vyjeli po těch mírákách - protože
čím je oro ně něco pochopitelnější, tak tím víc se o to
zajímáj. Manifesty Českejch dětí nechápe asi nikdo. Holt
to nechivaj střenou. Mě říkalo plno lidí, že to je šíle
nost, žq nás všechny pozavírej... což je třeba možný,
když jim rupne v bedně. Zatím se k tomu nedobrali.
R: KROMĚ TOHO MANIFESTU JSTE ZVEŘEJNILI JE3TĚ DALŠÍ PROHLÁ
ŠENÍ K 28. ŘÍJNU A JEŠTĚ DALŠÍ, ČETL JSEM O TOM DVĚ TŘI
ŘÁDKY V INFOCHU A ZAJÍMALO Bt MĚ, KDE SE TO DÍ V PLNÉM .
ZNĚNÍ PŘEČÍST. MÁ TO NĚKDE PUBLICITU?
PP: Publicitu to mělo vždycky jenom konkrétní, y tom konkrét
ním přísadě. Nikde dál nevím.
R: TO ZN.MENÁ TY DVÍ ŘÍDKÝ V INFOCHU A DOST, J0?m
PP: No, třeba to prohlášení, co jsem četl na tom Škrousáku,
ani nevím, jestli to ještě existuje. Já jsem ho tam někomu
věnoval... jako suvený^.
.
R: TY JEDINEJ VYSTUDUJEŠ JMÉNEM ČESKEJCH DĚTÍ. PŘI KLADENÍ
KVĚTIN U POMNÍKU 3V. VÁCLAV, JSI BYL ZATČEN A NAŠTĚSTÍwZAS
POZDĚJI PROPUŠTĚN. KDYBYS SKONČIL JAKO VEVERKA VE VAZBĚ,
JiK Brr ČETNÝ DĚTI POKRAČOVALY?
PP: Tak by to vzal zas někdo jinej.
.
R: ŘÍKÁŠ, ŽE 3Y SE URČITĚ NASEL DALŠÍ KAMIKADZE0 .
PP: Možná, že by to s jinou osobou vzalo z^s jinej směr.
xk. •

pokračovaní "*
— — —
lou kopli do hlavy a pokračovali v bití. Vzali mu občanský průkaz a řekli
mu, že si pro něj má přijít druhý den ráno na KS 9NB do Bartolomějské uli
ce, Petr Placák so dne 22.6, do budovy StB dostavil. Cekali ho tam tři pra
covníci StB ze Čtyř, kteří ho předešlého dne mučili. Vyhrožovali mu, že s
ním pojedou znovu ”na výlet” jako předešlého dne, a nutili ho, aby jim sdě
lil', co bude dělat během zbývajících měsíců tphQto roku. Když Petr Placák
na jejich hrubé chování nereagoval, znoVu ho fyzicky napadli a vyhrožovali
mu trestním stíháním pro tr. čin útoku na veřejného činitele, jehož se prý
měl dopustit předchozího dno, když byl bit v leso. Vyha»ožovaíi mu rovněž
vazbou a tím, že ho zkompromitují u známých jako spolupracovníka StB...
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R : VY NĚJ xK SPOLUPRACUJETE S FEZ ÍVISLÝM MÍROVÝ!'! SDRUŽENÍM?
PP: Ne0
R : SHODLI JSTB SE JEN NA TĚCH DISKUSNÍCH SO‘JOTÁCH? TO JEDNÁ
NI 0 ÚŘADY VEDOU JEN SW ZA SS3E A ČESKÝ DĚTI SE NA TOM
NEPODÍLEJ? •
PP: Tak to, Já nevím, možná Jednají i za nás.
TIM ALE OCHUZUJI ÚŘADY O WOHÁ PŘEKVAPENÍ, KTERÁ CHYSTÁŠ,
Cl CHYSTÁTE, ABYCH NEMLUVIL JEN 0 TOBĚ. NECHCEŠ PROZRADIT
MAKY Z TĚCH PŘEKVAPENÍ?
PP: Myslím si^ že to bude určitě zajímavý. Hlavně bysme chtě
li dělat nákej eusák. Sháníme technický zařízení. Tenhle
časák by mel mít takovéj dokumentační charakter. Nejen
z tyhle doby, ale co bysme vyštourali zajímavýho z minula.
R: Z DĚJIN KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO.
PP: mno. Neměl by bejt v žádným případě literární.
R: TĚCH JE DOST.
PP: Taky existuje Knihovna Českých dětí. Je to literární edi
ce, vysel už jeden svazek, jsou to vzpomínky doktora Bed
řicha Placáku na Slovenská národní povstání.
R: TO TO DĚLANÝ COMPUTEROVOU TISKÁRNOU. TO SE NEDÁ VYUŽÍT
PRO ČASOPIS?
PP: Můžeme to využít jenom jednou za čas.
R: PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE TEN ČASOPIS BY BYL ASI ČTVRTLETNÍK?
PP: Myslím, že by mohl vycházet tak jednou za dva měsíce.
Šestkrát do roka.
R TO MAŠ TEDA VÝSOTO LAŤKU. TAKOVEJCH ČASOPISU MOC NEJNI.
PP Bylo by to pár listů. Třeba dvanáct stránok <'.4. Možná,
že i víc.
R: MĚLO 3Y TO MÍT NĚJAKOU SPECIÁLNÍ GRAFICKOU IÍPRAVU”?
PP: No, kromě obálky a hodně fotek - oroste dokumentace. Ne
měly by to bejt takový Voknonoviny, který se po přečtení
vyhodí.
z
R '&Š JISTĚ NĚJAKOU PŘEDSTAVU, CO BUDOU V 3UD0UCNU ČE3CY
DĚTI PÁCHAT KROMĚ ČASOPISU?
PP No, aohly by pořádat nejrCunější akce, kulturní, společenstý, možná, že i sportovní... .
■ R SOUTĚŽE TŘEBA9
PP Ano.
R TO MĚ TROCHU PŘIPOMÍNÁ POMERANČOVOU .ALTERNATIVU, PSALI
JSME O NÍ. /3/ TO TO T.jKOVÝ ZVIÁĚTNÍ SPOJENÍ POLITICKÝCH;
NEPOLITICKÝCH. KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A VŠECH OSTATNÍCH
TOČNÝCH LIDSKÝCH .AKTIVIT, .1 TO VŠE V ULICÍCH VRATISLAVI,
TEĎ UŽ I VARŠAVY.! DALŠÍCH POLSKÝCH MĚST. TAKŽE AŽ TAK
DALEKO TVÍ PLÍNY SAHAJÍ?
pp . Určitě.
V TOM PŘÍPADĚ SE PŘIHLÁSÍM K ČESKEJM DĚTEM. OVSEM NAPÍŠU
T;.M DO ZÁVORKY "3 VÝHRAD AMI.
PP: Ten umifest českejch 15tí noní uzavřena.) a kdokoli si
tam může cokoli připisovat -• po cenzuře.
1 X
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Druhá manifestace na záchranu Stromovky. Dne 2R*
nezávislých, iniciativ ^-rnrhť^-ign.-nj •fp..qjn.Qj za—aáchranu Stromovky. Po 16.
hodině se sešlo 440 občanů u bývalé zahradní restaurace ve Stromovce. V
průvodu, který procházel asi hodinu Stromovkou a skončil u PKOJF, nesli
transparenty "Stromovku nedáme”, "Dnes s pilou, zítra s pláčem” atd. Mno
zí byli označeni zelenými stuhami. Od začátku manifestace byli přítonuii
uniformovaní i neuniformovaní příslušníci SUB. Zadrželi celkem 37 účast
níků, které postupně odváděli na odd. VB v PKOJF. Většinu účastníků zadr
želi až v závěru manifestace, a to poté, kdy pracovník ONV pro Prahu 7 za

Ri TO JE POTĚŠUJÍCÍ. TO JE DOKONCE INTOW.CE ZÁSADNÍHO VÝZNA
MU - ABSOLUTNÍ DEMOKRACIE V MONaHCHII. NEŽ BUDE TEN ČASO
PIS j KDE SE MŮŽU DOZVĚDĚT NĚCO O CESKEJCH DĚTECH?
PP: U mě
u Jáchym?. /4/
R: TEDA OSOBNĚ, JENOM. TO BY MĚL 3EJT TEN ČASOPIS CO NEJDŘÍV.
ČESKÝ DĚTI ZÍSKALY UŽ JAKÉSI JMÉNO .. TEĎ JDE O TO, ABY NE UPADLI V ZAPOMENUTÍ...
PP: Já myslím, že by se nic nestalo. Český děti můžou mít taky
takový periody, ;ednou za rok něco. Nnmu«ej ba.jt furt no
výsluní. Ten časopis bvch chtěl strašně moc, materiálu
mám fůrv a ořibejvá neustálo další.
R: a chíst.x se další číslo knižnice?
PP: Teď jsme objevili jednoho koně, bude to velice zajímavý.
R: BUDE SE TO TYKAT PRAHY NE30 MONARCHIE?
PP; Prafcý. Praha za války.
R: DOBRU. SNAD UŽ JSEM Z TEBE VYTAHAL VEŠKERY ROZUMY. TED ,
MŮŽEŠ JEŠTĚ SDĚLIT ČTENÁŘŮM NAŠEHO PLÁTKU CO CHCEŠ. U NAS
CENZURA NEFUNGUJE. POZOR - NEVYTÝVAT K MANIFESTACÍM!
PP: Přeju Jim všem hezkou budoucnost a aby se stali členy
Českých dětí - je to Jediná rozumná organizace v táto
zemi. Dveře jsou otevřeny všem. bez rozdílu oohloví.
T).
MLADÝ HOLKI MAJÍ PŘEDNOST?
PP: Mladý holky maj ořednoat.
R: DÍK ZA ROZHOVOR.
/N. SPOLU? i/ÍCI Z ČESKÝMI DĚTMI SE TĚŠÍME./

/1/
/2/
/>/
/4/

Jáchym Topol
Lpděk Marks
»
Jazzstop Č, 8
Petr Placák, Chslčického 6, Praha 3* Žižkov
Jáchym Topol, Pod klikovkou 9, Praha 5
oooooooooooo

Než jsme stačili vytisknout tento rozhovor, objevil se na samizdatovém trhu
nový časopis - KORUNA 1/89f ve kterém jsme nalezli informace Králov
ské tiskové agentury, zprávy z domova i ze světa, prohlášení Českých dětí k
říjnu 1988, k 1. máji 1989, portréty Ivana M. Jirouse, Pavla Wonky, svede-?
ctví muže, který viděl Palachovo upálení, dopis kardinála Tomáška v souvi
slosti s lednovými událostmi v Praze, požehnání kardinála Tomáška Českým ‘
dětem a jiné zajímavosti, časopis má 21 stran A4 a Je určen pro vnitřní po
třebu Českých dětí,

pokracovánT
~
,----—
—
asistence VB vyhlašoval, že průvod je neohlášený, a proto národním výborem
zakázaný. Mezi zadrženými byl i britský nezávislý novinář Edward Lucas, akreditovaný v Československu. Policie mu smazala nahrávku, kterou si pořídil
při manifestaci magnetofonem. Nejméně v jednom případě znehodnotila policie
film, pořízený jiným účastníkem manifestace. Na rozdíl od manifestace před
týdnem, nedošlo tentokráte ze strany policie k násilnostem. Všichni zadr
žení byli během jedné hodiny propuštěni. Během manifestace skandovali její
účastníci "Za týden znovu*, "Příště nás bude více*.
/Pozn. red.X manifestace za záchranu Stromovky skutečně nadále pokračují/'.
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A pfBc® letošní Lyra prokázala svou
životnost, ovšem jen ve spojení s otevře
nými organlzátorskýml a dramaturgic
kými hlavami. Ta klíčová patřila letos
Petru Ltpovl, Jazzovému zpěvákovi a
promotérovi, který sl po lettté zkuše
nosti s produkcí Bratislavských jazzo
vých dnů mohl sáhnout na velmi tvrdý
oříšek. Zdánlivá neřešitelnou zkamenělost Lyry so mu však podařilo nabourat
• důkladností vlastní prává |emu.
Odstranění hlavní brzdící íoslHe. fes
tivalového orchestru, Lvru zdynamtzovalo a zrovnoprávnilo s obdobami ve svě
tě. Hal(-playbacková metoda, kde Instru
mentální základ zní z pásu a zpěvák
zpívá živá, zvýhodňuje diváka (perfekt
ní zvuk) t interpreta (zpívá s doprovo
dem. na který |e zvyklý). Nový způsob
výběru soutěžních titulů dává do svéráz
ného kontrapunktu názor odborníků 1 pu
blika a umožňuje účast t takovým sou
borům. na které dřív Lyra nebyla zvyklá.
Tak Jsme v domácí soutěži viděli a sly
šeli folk rockové Avocado. pop-rockový
"entour (obsadu 3. místo), už zmfnáný
recesně
novovlnný
Progres—Pokrok,
heavy metalovou Kobru a Team. Inteli
gentní rockovou nísnlěku (vítězný Ri
chard Mlller a Banket). prokoumaný a
přeca přímočarý a sdělný rock Nové
růža (»rokující dávné časy Zlkkuratuj.

►

a vedle toho běžný komerční pop Davi
dův. Horňákův, Kotvaldův, Patejdlův a
„stříbrné“ skupiny Elán. Tato
výběro
vá demokracie jistě přispěla k tomu, že
se Lyra ve svém čtyřladvacátém ročníku
vrací do kolejí svého původního určení,
totiž prezentovat skutečně aktuá'nt hu
dební směry a trendy (nikoli vyspekulovaná klišé) a v textech aktivně reago
vat na skutečně aktuální problémy ko
lem nás (nikoli jen meldovat do neko
nečna růžové sny o štěstí a-radostl). Po
někud slabší byla soutěž mezinárodní,
kde za zmínku stojí jen ocenění, k sou
lu tíhnoucí Llan Rossová (vítězka ze
Španělska), kantllénová Dorkas z NSR
(Ž. místo) a opět Richard MOller s Ban
ketem. Nutno ještě připomenout, že
l v porotách Jsme viděli letos opravdu
zasvěcené tváře, například Petra Lípu.
Igora Wasserbergera, Antonína Matznera,
Ivana Catourka. Ondřeje Konráda.
Značný vzestup zaznamenala I r.esoutěžnt část. Pomlneme-lt populární, leč
stagnující Elán, pak ostatní produkce
hostů měly svů| smysl. S módním sty
lem new beat (ČI Jinak house music)
nás poprvé seznámila belgická skupina
Confetti’s, o tom. že nejen cukrkandlově sladce zní v Itálii pop. přesvědčovala
Sabrtna. Irskou rockovou líheň zastupo
val Johnny Logan. Avšak nejpůsoblvěj-
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Ještě k Lyře

Ším gestem byl kor.cert sobotní, kon
certní program Gesto, prezentující ná
zory vyhraněné generace 70. let [Michal
Prokop. Vladimír Merta. C + K Vocal), a
jednoznačná vrchol festivalu, vystoupení
slavné a nekompromisní folkové bojov
nice za pravdu a spravedlnost, americké
plsnlčkářkv Joan Baezové. Díky všem
těmto akvizicím učinila Lyra první vel
ký krok ke své renesanci. Ve svém ví
tězném příspěvku AJ ty zpívá Richard
Müller text: ..člověk je asi proto člověk,
Že sl umí zvyknout na cokoliv”. Jsem
upřímně rád. že sl Lyra přestala zvykat
na svou ma'ost.
PETR ŽANTOVSKÝ

j,

Skončila letošní Bratislavská lyra. Je
a Ještě bude hodnocena hudebními od
borníky, kteří Jí přiřknou větší Cl men
ší úspěch y cestě za kvalitou a nadprůměrern. Je ale I druhá stránka věci. Ne
bývá na festivalech zvykem manifesto
vat své sympatie k nezákonné opozici
hostitelské země. Americká zpěvačka
Joan Baezová to učinila. Poskytla plat
formu lyrového Jeviště myšlenkám, které
jsou v nesouladu se zájmy naší společ
ností, přizvala sl za tím účelem i ne
ohlášeného písničkáře. Jehož vystoupení
mířilo mimo dramaturgii koncertu. Vi
děli Jsme na koncertech už různé uměl
ce. obvykle se 1 přes svou politickou
orientaci věnovali výhradně kulturní
produkci. Joan Baezová se zachovala Ji
nak, v rozporu s tradicemi obdobných
akcí, a právě na tomto vyloženě prestiž
ním písničkovém festivalu, což by se
dít nemělo. Nevytváří to dobré vztahv
mez! hostujícím umělcem a zemí, která
jej pozvala, nepatří to k profesionálním
a politickým obyčejům.
P. ZANTOVSKV

*7

15. í. 1989

K

situaci

na

školách

vysokých

V Mladé Frontě ze soboty 15 □ 4. 1989 je celá třetí struna
věnovánu besedě u kulatého stolu s profesorem PhDr. Václavem
Čadou,DrSc.,^vedoucím katedry dějin KSČ na Vysoké škole po
litické UV KSČ, a docentem RSDr. Josefem Mejsnarem, CSc. z
téhož pracoviště. Záznam této besedy, nazvunv Historie se
nikdyzneooakuje, je určen zejména mladším čt-enáiřům tohoto de
níku UV 3SM, V situaci, kdy ti, kteří nám před dvaceti lety
poskytli svou internacionální pomoc, přestávají trv't na její
opodstatněnosti a oprávněnosti, zdůrazňuje se zde opět, že
"internacionální pomoc v dané objektivní situaci musela při
jít”. Jasné stanovisko našeho vedení, co se týče zásadního
neořehodnocování roku 1968, se ovšem v tisku objevilo už dří
ve.
Daleko pozoruhodnější je následující odstav ?c článku o
konci března 1969, *’ kdy doslova řečeno jsme byli svědky po
uliční ch^nepokojů, pouličních kraválů, kdy se rozbíjely vý
lohy, ničil se soukromý a veřejný majetek a vše vyvrcholilo
zničením pražského Aeroflotu. Docházelo i ke střetnutím, kdy
byly ohroženy lidské životy. Byle ohrožena výroba, bvlo ohro
ženo fungování národního hospodářství a byl ohrožen normální
výkon státní moci. Prostě země se skutečně ocitla na pokraji
katastrofy. Myslím si , že pro mladé Čtenáře je dnes těžké
si s odstupem představit atmosféru v Československu před
dvaceti lety. Ale podívejme se Je okolních států dnes, jaká
je v nich složitá situace. A samozřejmě, nechci srovnávat,
ale v jevové stránce se situace tihdv v Praze, ale i v dal
ších městech Československa, příliš nelišila. Pravda, neby
ly oběti na životech, nedošlo k takovým materiálním škodám'*.
Co nám tím chce V. Čada naznačit? Že okolní státy prožívají
tzv. krizi, s níž jsme se před dvaceti letv vypořádali, a
proto nám už nehrozí? Že na rozdíl od okolních států máme
místo složité jednoduchou normalizovanou situaci? I když
zdůrazňuje, že to jenom podobně vypadá. Zbytek článku pak
už omílá neslučitelnost šedesátých lot u nás s přestavbou.
"Bylo by nesprávné a naivní, tak jak to dnes dělají i naši
emigranti nebo lidé, kteří touží po rehabilitaci své poli
tiky z tohoto období, že dělají jakési porovnání mezi sou
časnou a tehdejší politikou, že ji prostě chápou v přímém
souladu a návaznosti. Já si myslím, že to ve skutečnosti
není historický přístup, že to není ani vededký přístup...
Historie nesnáší schémata, nesnáší hlodání pouhé analogie.
Proto ona analogie roku 1968 a rokem 1988 je prostě naivní,
fo říkal už Marx, že historie se nikdy neopakuje. A když,
ZPRÁVA

VIA

PRAHA

C b

045/89

24. 7. 1989

Joan Baezová projevila zájem o zakoupení, archívu Petra Cibulky. Tento
archív je nyní v držení orgánů Státní bezpečnosti, která jej zabavila
při domovních prohlídkách provedených v bytě Petra Cibulky a v bytě
jeho matky a jeho přítelkyně loni v říjnu, kdy byl Petr Cibulka vzat
do vazby a současně proti němu bylo zahájeno trestní stíhání pro trest
né činy spekulace, nedovoleného podnikání a pobuřování. Přestože je ar
chív vězněného P. Cibulky nyní zabaven, soud jeho případné propadnutí
nebo zabrání nevyslovil a proto zůstává zatím jeho majetkem. Joan Baezová
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tnk jenom ve frašce”. Sám onk paradoxně dokazuje výše zmíněnou
neslučitelnost užitím nesmyslné nnnlogie mezi léty 1913 a 1958,
dvacet let jako dvacet let, všechno jedno, vlastně však přece
jenom dvojí : 'Za těch dvacet let se změnilo nejen Českosloven
sko, nejen Sovětský svaz, ale změnilo se^i mezinárodní komunis
tické hrnutí. Změnily se i generace. Vždyt lidé, kteří v té do
bě byli na vrcholu sil, jsou dnes v důchodovém věku, a naopak
ti, kteří byli dětmi, jsou teď v nejzralejším věku /jak bris
kní postřeh hodný repliky absurdního dramatu - pozn. autora/.
20 let - uvědomme si - to je vlastně rok 1918 a 1958. To je i
celé období. existence předmnichovského Československa. No a
nikdo přece nemohl v době Mnichova chtít se vracet k roku 1918.
A to dnes vývoj probíhá mnohem dynamičtěji, mnohem rychleji,
mnohem nekompromisněji”.
Opustme už však nyní sobotní Mladou Frontu, jíž jsme se
možná i tak zabývali až přespříliš, a dopustme se onoho ahistorického, nevědeckého a naivního pohledu, před nímž V. Čada
varuje, na tu věkovoU vrstvu, k níž se obrací nebo spíše ob
racet má jmenovaný deník, na samotnou svazáckou organizaci,
jejíž názorv má reprezentovat, stanovisko IÍV SSM “ k lednovým
událostem” roku 1989, publikované v Mladém světe, bylo pocho
pitelně totožné se
ostatními stanovisky, které byly kde
koli a kýmkoli v oficiálním tisku publikovány. Některé svazácké organizace se však s tímto jtanoviskem neztotožnily,
stejně jako některé stranické skupiny, a svůj nesouhlas také
daly najevo. Jejich prohlášení ovšem potkal osud petice kul
turních a vědeckých pracovníků - znění těchto prohlášení ne
bylo zveřejněno. Jako nrvní tímto způsobem reagovala fakult
ní organizace AMU, na některých jiných fakultách dosud pro
bíhá shromažďování vyjádření jednotlivých základních organi
zací, na jejichž základě bude vypracováno stanovisko fakult
ních organizací. Reakce na tuto odezvu ne nářky nad pasivitou
a npolitičností mladé generace, na výzvy k dialogu a angažo
vanosti, zřejmě díky onomu dynamickému vývoji, rozhodně ne
může nikomu než člověku veskrze naivnímu připomínat postup
proti odlišným názorům kdykoli předtím. Zcela netradičně jsou
ti, kdo podepsali petice vyjadřující nesouhlas se zásahem bez- .
pečnosti na Václavském náměstí, se štvavý.mi články redakce,
Kojzara a Hory a jim podobných, s probíhajícími soudními pro
cesy a s absencí proklamovaného dialogu, klasifikováni jako
jedinci vystupující z antisocialistických nožic, popřípadě
zmanipulovaní Chartou, což znamená v podstatě totéž. V lep
ším případě jsou označeni za vlastizrádce.
Zcela novým způsobem byli také odhaleni stoupenci tzv.
“charty”, kteří se všichni demaskovali jako agenti CIA nebo
alespoň lidé financovaní Západem / také ve Vás vzbudily ta
kovou závist výše jejich výdělků ve valutách a tuzexových
korunách nebo ve Vás nponak vzbudily touhu stát se disidenty
a přijít tak snadno k osobnímu počítači a jin^m vymoženos
tem?/. Ještě štěstí, že dosud na v."mřeli čestní členové strapopracování —
by ráda zachránila kulturní hodnoty, které Cibulkův archív obsahuje. Proto
se obrátila dopisem na Petra Cibulku, jeho matku Věru Cibulkovou a kraj
ského prokurátora Indru. V dopise Petru Cibulkovi Joan Baezová píše: "Jak
vito, snažím se odkoupit Vaši sbírku huddbních skladeb, nahrávek a časo
pisů, tedy Váš archív. Jsem ve styku s Vaší matkou a Vašimi přáteli. Dou
fám, že se nám náš záměr zdaří. Já a mí přátelé Vám zasíláme pozdravy a
přejeme Vám co nejvíce naděje a odvahy, jak jen odtud můžeme. Věřím, že
se mi jednou podaří se s Vámi sejít. S láskou Joan Baezová.” V dopise
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ny, jako například doc. dr. Josef Haubelt, DrDc. z katedry
obecných dějin a pravěku na filozofické fakultě, který'neziŠtně^a nezávisle na svém přání stát se profesorem, včas upo
zorňuje ne pronikání takových živlů na půdu fakulty a jmeno
vitě upozorní na ty, kteří“otevřeli dveře Chartě, která tam
dělá ideologickou korozi
Není divu, že pak anonymní neméně
čestní dělníci z ČKD Praha 8 musí tuto fakultu upozornit, že
se na ní nacházejí fašisti. Teprve pak jsou nám otevřeny oči
a my pochopíme, proč žádný z odlišných názorů není publiko
ván - nejedná se totiž ve skutečnosti o vlastní názory svazáků, komunistů, kulturních a vědeckých pracovníků a jiných
občanů, které by se pak, jedná-li se onázory mládeže, měly
objevit^v Mladé frontě, jedná-li se o názory starší genera
ce, v některém jiném deníku / a pochopitelně by nebylo nutné
omezovat se na denní tisk, jehož devizou by byla aktuálnost/..
Jsou to názory oněch již zmíněných pravicových živlů, kterým
byly předány s tučnými honoráři západních rozvědek, a oni je
zase transplantovali zejména zmanipulovatelné mládeži.
Zrovna tak mne nemůže napadnout podobnost ani čistě ná*
hodná s proskribovánými šedesátými lety, dočtu-li se v do
pise děkana pedagogická fakulty Sýkory, který je reakcí na
dopis studentů žádající pochopení aro jejich kolegy, kteří
byli legitimováni na Václavském náměstí a hrozí jim vylouče
ní ze studia, žo se jedná o akci nátlakových skupin, ¿cala
vykonstruovaná jo i oodoba příspěvku na fóru AMU 3. 4. 1989,
kde pod velkým nápisem Dialog neohroženě stály tři prázdné
židle, určené pro naše přední představitele, kteří bohužel
, na rozdíl od přítomného filmového štábu, byli zaneprázdně
ni a ijemohli se dostavit / volno si udělali až druhý den
pro fórum intimnější na vedení AMU/, s texty, které si mů
žeme přečíst ve dvacet let starém časopise Student-a leckde
jinde.
Příspěvky se věnovaly otázkám umělce a odpovědnosti, mož
nostmi a poměrem svazáků a nesvazáků, obsahem pojmu socia
lismus, ignorancí mládežnických novin a časopisů vůči názo
rům mládeže. Něco zde však přece jenom bvlo nového - poža
davek inscenovat v Disku některé z dramat Václava Havla takový požadavek bychom si před dvaceti lety ooravdu nikde
přečíst nemohli. Přede jen tady vývoj.
Zmanipulovaní studenti na tomto fóru sp také obraceli do
historie, dopouštěli se analogií a hledání kontinuity a sou
vislostí a dokonce vyslovili nedůvěru k vývoji naší histo
rie v posledních čtyřiceti letech /tento student jistě dos
tal zaplaceno nejvíce od bývalých továrníků, kteří by se
rádi zmocnili svého znárodněného majetku/. Prostě nic nové
ho pod sluncem. Pokud je to svým způsobem analogické s tím,
co už tady někdy tak trochu bylo, i když pochopitelně za
trochu jiné situice, a pokud víme z úvodu, že historie se
neopakuje, jsme zřejmě nyní svědky pouhé frašky.
FRANTIŠEK DAŇHELKA
■pokr^ďVáHÍ“------------- -r- ~ — —-----------

— — — —

krajskému prokurátorovi JUDr. Indrovi Joan Baezová informuj© o svém zá
měru archív Petra Cibulky odkoupit a sděluje své přání mít, jestliže bu
de koupě mč.žná, k archívu přístup buá osobně, nebo prostřednictvím svého
zvoleného zástupce. Tím má být po dobu, kdy bude Petr Cibulka vězněn,ing.
Dva Vidlařová z brněnského Divadla na provázku. Zpěvačka Joan Baezová je
známa svými čestnými vystoupeními na obranu nespravedlivě pronásledova
ných lidí v různých částech, světa.
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Cena ploché vlajky Kčs -,2O
Cena špejl, vlajky Kčs -,3O

ČSSR

nahoře --------- ►

O tom, že v Československu lidská práva dodržována nejsou, není
možné pochybovat. I přes posun, k jakému dospěly některé soused
ní státy Východního bloku, se českoslovendcý státní aparát zuby
nehty drží starých osvědčených stalinských praktik. Odsuzuje, zavírá do věznic, vyhrožuje, zastrašuje veřejnost a maluje čerty ra
zeá. Těchto pět vězňů režimu je sice jen zlomek v současné době
vězněných občanů z politických důvodů, ale je to dostatečně vi
ditelný vykřičník za zvoláním: SVOBODU POLITICKÝM VEzNOJÍ !

IN CZECHOSLOVAKIA
Otakar VEVTBKA - nar. 27. 8. 1956,
odsouzen ke 12 měsícům nepodmíněně
ve II. NVS za tr. činy výtržnictví
podle § 202 odst. 1 tr.z. a
útok
na veřejného činitele podle § 156
odst. 2 tr. zákona, jichž se
měl
dopustit při pokládání květin k so
še sv. Václava 16. ledna t.r.
]<
Uctění památky Jana Palacha.

Jiří TICHÝ nar. 2. 4. 1946,
odsouzen k 6 měsícům nepodmíněně
v I. NVS za tr. čin pobuřování
podle § 100 odst. 1-a tr. zákona,
za to, že společně s I. Jirousem
signovali petici, ve které
byl
vyjádřen protest proti sílícím
represím státní moci, které vy
vrcholily smrtí Pavla Tonky.

Ivan M. JIROUS - nar. 25.9.1944,
odsouzen k 16 měsícům nepodmíně
né ve II. NVS za tr. čin pobuřo
vání podle § 100 odst. la tr. z.
Magor je vězněn již popáté pro
své otevřené názory a pro
svou
rozsáhlou aktivitu na poli nezá
vislé kultury, ve vězeních již
ztrávil 8 let!

František STÁREK - nar. 1.12.1952,
odsouzen ke dvěmaa půl rokům ve II.
NVS, k vedlejšímu trestu propadnu
tí věcí týkajících se výroby Voknovin a Vokna a k ochrannému dohledu
v trváni dvou let za tr. čin pobu
řování dle § 100 odst. 3 tr.zákona,
jehož se mel dopustit vydáváním ča
sopisu VOKNO a Voknoviny. Rozsudek
nenabyl dosud právní moci.

Petr CIBULKA - nar. 27.10.1950,
vězněn od října 1988 pro trestné
činy spekulace, pobuřování a ne
dovoleného podnikání. Jeho roz
sáhlá činnost v oblasti hudební
ho a literárního samizdatu je st.
orgány záměrně kriminalizována, s
úmyslem očernit nezávislé inicia
tivy a pošpinit pověst tohoto ne
obyčejně aktivního člověka. Pokud
bude odsouzen, hrozí mu trest od
nětí svobody od tří do deseti let.
V řízení proti aktivistům nezávis
lých iniciativ nemá trestní věc P.
Cibulky svým rozsahem v posledních
dvaceti letech obdobu!

p OKUS
o
LETMÝ
p O R T R É.T
Seznámili jsme se n5kdy počátkem sedmdesátých let, kdy začína
lo ta pověstná a zlověstná “normalizace'': lámání charakterů po
dohrám či po zlém, lezení ke křížku pro třicet stříbrných; za
různá odvolávání se vyplácely odpustky pro slabé dušičky, bátuška 3režn?v jako "osvoboditel’* třímal žezlo pevně v ruce a
jeho domácí lokajové v nejvyšších funkcích ho při každé ná všiěvě olizovali jak děvky. Bylo to odporné.
Nám bylo málo ořeš dvacet, byli jsme plni nadšení a života, i
když už jsme věděli, že všechno to dobré oficiální v kultuře,
pokud ještě dýchalo, zanedlouho dodýchá. Literární časopisy,
které jsme rádi čítávali, padaly jak houby po dešti za občt
smečce '‘vlčáku’’, jak se jim tehdy říkalo. Jirka tenkrát krát
ce dělal kulisáka v Divadle za branou, v nádherném souboru
Otomara Krajči, já tam viděl 5x Tři sestry a byl nadšen, jen
že netrvalo dlouho a divadlo bylo rozpuštěno, zarážely se po
slední hřeby do rakve všeho, co jsme měli a mohli mít rádi.
Chodili jsme za holkama, pídili se po požitcích kulturních,
seznamovali se s lidmi, kteří nám byli blízcí, Jirka pracoval
jako nějaký technický vedoucí v Národní galerii, bydlel v
Lublaňské, kam se přistěhoval do protějšího bloku básník
J. V. Svoboda, náš společný přítel a znalec téměř všech praž
ských putyk a básníka Floriana, který se ale v té době s ním
už pro jistotu nestýkal, protože Svoboda byl "pomýlený"^a
napravit se^nechtěl. Básník Florian mu naposledy řekl, že
chce zachraňovat v těžké době co se dá, tak zachraňoval tak
prudce, až si vysloužil nejvyšší titul za poslušnost v kultu
ře. Na pohřbu J. V, Svobody ovšem byl; všechna čest, i když
chatrná.
Scházívali jsme se na večírcích, část lidí se už chystala
připlazit pro odpustky, bylo nám to nepochopitelné, doba byla
bezbarvá, nevěděli jsme co dělat, blížil se rok 1917.
Mnoho lidí, kterých jsme si vážili z dřívějška a osobně ten
krát většinou neznali, dokázalo v pravý čas probudit část
společnosti k zamyšlení. Vznikla Charta 77.
"Vlčáci" byli puštěni ze řetězu, Jirka se tenkrát rozhodl
pro tichou a nenápadnou práci, takových lidí bylo víc, proto
že na každého signatáře byla upřena pozornost StB.
Jirka je typ dynamický, taky se mu říkalo "elektrický George",
stačil toho tehdy hodně, i když se mu narodila dcera Adélka
a pracoval už v tunelu u Metrostavu jako já, jenže na jiné
pracovní jednotce. Jeho okruh ořátel byl.mnohem širší než^
můj, já měl tehdy za3e jiný okruh, menší sice, ale jeho přá
telé byli zároveň mými a naopak, i když jsme se mnohdy mezi
sebou osobně neznali.
Seznámili jsme se, nezávisle na sobě, s Ivanem M. Jirousem,
už tehdy legendou a člověkem nebojácným, kt erý nás prostě
okouzlil. Teď je společně s Jirkou ve vězení za ostrý protes
tní dopis, který jsem s chutí podepsal i já.
Jirka taky začal psát fejetony a zážitky z Izraele, kde byl v
roce 1968 u otce a sestry.
Naposledy srocoval u podniku Sady, lesy, zahradnictví a tato
práce mu byla smysluplná a užitečná, protože vysazovat květi
ny a stromky po městě je krásné. To mi řekl, když jsme se na
posledy viděli. Čím zakončit?
Jsem s Tebou, Jirko, a nejen já, všichni, kterým se už hnusí
všechna ta oficiální hra na dobro, demokracii, přestavbu.
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FE JET ON
JIŘÍHO
TICHÉHO

Nove rok.v jspu vždy olné předsevzatí. Ani já jsem nezůstal
bez novoročního'slibovacího rituálu. 3‘jistotou a bez přemýš
lení,^ řekl jsem nahlas dvacátého prosince:
’ Příští rok se budu věnovat; pouze knížce kterou píšu,-a
která se neušetřena výhrad některém líbí. Ověřeno rozhozením
deseti kapitol mezi lid.’‘Sekl jsem, a hodlal slovo dodržet.
/Jde to však? Mám-li hlavu nezatíženou cévní příhodpu a v
ocích nezkslaný zrak, je přece nemocné odabstr^feovat se ód
lží a násilí vydávaných za pravdu a mírům!levnost.
Kam kráčíš státní moci? Budeš silnější, odpanouškuje-li ti
několik fabrických mistříků, inženýr, student mající před
zkouškou, kadeřnice, babka zabloudivší ne pěší zónu či slávu
milující pop muzikant, vystrašeným a udiveným hlasem to, co
chceš slyšet? Neotřásají se ti okna sekretariátů hanbou a
studem7
Praštil jsem v oátek s obrovským deníkem i menším večer
níkem. a zařval hlasem zraněného zvířete, mající ještě dosta
tek sil k vlastní obraně:
“Tak dost
'*
Spagátem jsem převázal ostatní noviny připra
vené k pečlivému vystříhání mě zajímajících znráv a informací,
přivolané dceři jsem ukázal prstem na svázaný prolhaný štos
a řekl rázně, ale už neřvouc:
"První a poslední sběr v tomto roce!” Ustrašený pohled dí
těte žaloval. Koho ale? Mě, jenž sliboval, že bude osát kníž
ku a nic víc? Nebo ty, kteří mně to svým chováním prostě ne
dovolí. Myšlenka na následné nrokoonutí televizní obrazovky - vakuum nevakuum - mě však opustila.
“Budu usát knížku, budu, a nic víc,” řekl jsem vlídněji
nevinnému obličeji. Věděl jsem ale, že hned tak nebudu.
Dívala se na mě stojnýma očima - desetiletí i mladší jsou
přesvědčeni, že člověk je strůjcem svého štěstí - jako já,
q tři roky mladší, na milovaného dědečka na sklonku dvaapa
desátého. S podlomeným zdravím z terezínského koncentráku,
neunesl cynické lhaní doktore Urválka, ani sebemrskačství
dvanácti předem odsouzených. Hnal 3e k oknu s předválečnou
čtyřlampovkou v ruce v domnění, že vyhozením hlásné trouby
deformujícího se socialismu, uchrání si ho v podobě, vysně
né v Šeříkovém Máji. Neuchránil ne oroto, že nevyhodil.
Věděl to.
“Děda je velmi nemocný,” zalhala v tu chvíli babička,
vracejíc rádio na Důvodní místo. Věděla stejně jako dědeProbírám-li se v: novinách z té doby, žasnu opět a opět,
kolik pracujících dalo přednost stínům Šibenic nřed zdravým
rozumem. Usměvavý muž s lulkou, škrtem para dávající novému
řádu definitivní podobu, pak vlastně už za nic nemohl.
Jako naschvál, objevil jsem nedávno novinové seznamy jmen
z roku 77, odsuzující něco, co vůbec nečetly. A už zas!
Říkají raně známí, pokračující ve shromažďování paoírového
sběru, že hlasy volající po obnovení.pořádku neutuchají.
Stěžují si orý i na snížené tržby v epicentru - jako by jim
najednou krámy patřily. Jiné prý volají po ještě tvrdším
zásahu "proti těm obarveným pankáčům”. Znamená to snad, že
policií záměrně vyvolaný chaos a nepořádek zaštiťující se
snahou o jeho zachování, je nedostačující?
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Opravdu se, státní moci, tak velmi bojíš klidné a pokojné
pietní manifestace bez dlažebních kostek a zapálených auto*mobilii? Opravdu se, státní moci, tak velmi bojíš umírněných
a stále ještě-k dialogu vyzývajících požadavků, hlasité o srozumitelne pronesených ne veřejnosti? Po važuje š-li. metody po
užité v minulých dnech za přiměřené, ne-li /dle hlasu lidu/
za^nedostočující, jak budou vypadat ty následné oo - nedej
bože - prvním převráceném automobilu e první vytlučená výklad
ní skříni? Budou pptom snad padat bomby z helikoptér9
Hozhodl jsem se, v příštích dnech, porušit rozhodnutí, ne
číst nic kromě knížek, která si sán zvolím* Koupím znovu f<men
a Tvorbu, abych se dozvěděl co na to říkají mistři oficiální
kultury, odvážně začínající - po dvaceti letech - kroužit
kolem horkách k^aí. Spontánní, Svobodnou Evropou ani nikým
podobným neorganizované, vystoupení Pražanů, reagujících na
výzvu těch, kteří se i po dlouhých letech mohou podívat do
zrcadla, jim k tomu dává neobvyklou příležitost* Vyjádřit se
už konečně konkrétně a jasně! Události tohoto týdne jsou totiž
také kultura.

•■'•v
. y

V ^roze, ve čtvrtek 19. 1. 1989 /v noci/
ooooooooooo
ADRESÁŘ

NESPRAVEDLIVÉ

VYZNĚNÝCH

/k 25*7. W

Posílejte našim vězněným přátelům pohlednice, dopisy nebo telegramy* Těm,
kteří jsou doposud ve vazbě je rovněž možné zasílat časopisy a jiné čtení,
zpravidla je jim korespondence doručována,

Otakar VEVERKA - nar. 27. 8. 1956
PS 1, B 6, 273 07 Vinaříce u Kladna

Ivan Martin JIROUS - nar. 27.10*1944
PS 10, 471 27 Stráž pod Ralskem
Petr CIBULKA - nar. 27.10.1950
PÚ 01, schr. 37, 601 29 Brno /vazba/
František STÁREK - nar. 1.1211952
PS 62, 500 61 Hradec Králové /vazba/

Pavel KUNERT - nar. 11*4.1962
Jiří MASÁČEK - nar. 8.5.1968 .
MS ČSR, PS 79, 412 01 Litoměřice
Jiří TICHÝ - nar. 2. 4. 1946
Č.vězně 1560, NVÚ Nové Sedlo
autopošta 1, 438 01 Žatec
Vítězslav KOKOŘ - nar. 27.11.1967

NVÚ MS, 363 01 Ostrov nad Ohří
Vládán KOČÍ - nar. 7. 8. 1963
PÚ 44, PS 5, 140 04„ Praha 4
( vazba )

Antonín PERNÍCKÝ - nar. 23*7.1950
PS 1/13, 507 11 Valdice

Ondřej HOCH - nar* 6. 12. 1948
PS 1/7, 507 11 Valdice
Josef ROMER - nar. 7. 10. 1955
PS 1/21, 507 11 Valdice

Ing. Petr HAUPTMAN - nar. 7.8.1946
PS 10, 463 13 Liberec
Viktor DEDERA - nar. 10.3.1963
NVÚ Minkovice, PS 10, 463 13 Liberec
Jan ŠUBRT - nar. 3* 8. 1968
270 32, NVÚ Oráčov

SPOLEČNOST ZA VESELEJŠÍ SOUČAS
NOST, která již od 1.května t.r*
pořádá běh třídou Politických vě
zňů za propuštění politických vě
zňů, oslavila 27.července průběh
dvoutisícího běžce. Běhá se každý
den od 17 hodin z horního konce
třídy Politických vězňů (roh bu
dovy bývalého Pecková paláce) do
lů do ulice Jindřišské. Připojit
se může každý.

ooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooo
JIŽ JSTE
PODEPSALI
NĚKOLIK
VĚT ?
PODLE
Posledních
zpráv
petici
podepsalo
j i a
přes
jedenáct- tisíc
občanů.
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CTŇASl-JSME S TEBOl
ZPRÁVA VIA PRAHA CS 058/89
ci proti Fr. Stárkovi

29.6.1989 bod 9 - Třetí den hl. líčení v tr. vě

Dne 28.6.1989 pokračoval okresní soud v Ústí nad Orlicí v hlavním líčení
v trestní věci proti vydavateli Vokna a Voknovin Františku Stárkovi a proti
Ivě Vojtkové. Návrh obhajoby, aby byl jako svodek vyslechnut Petr Cibulka,
vězněný za nezávislou publicistickou činnost od října m.r., soud jako nad
bytečný zamítl. Soud rovněž zamítl návrh obhajoby, aby pracovník Federální
ho úřadu pro tisk a informace, který zpracovával tendenční zprávu na časopi
sy Vokno a Voknoviny a jehož jméno zůstalo při hlavním líčení utajeno, byl
volán jako svědek. Tím skončilo důkazní řízení. Prokurátor JUDr. Jaroslav
Mazanec založil svou závěrečnou řeč na citacích z obou mezinárodních paktů
a helsinských ujednání; uváděl vždy ta ustanovení, podle nichž práva mohou
být omezena zákonem jednotlivých států, Vyvodil z toho, že státy jsou suve
rénní a rr naší republice platí naše zákony”. Navrhl Fr. Stárkovi nepodmíně
ný trest do poloviny trestní sazby v II. NVS, ochranný dohled a trest pro padnutí věci, týkající se zařízení, které sloužilo k rozmnožování časopisů.
Ivě Vojtkové navrhl podmíněný trest při dolní hranici trestní sazby. Obháj
ce dr. Hulík zahájil své plaidoyer tím, že připustil, že jeho mandant je vi
nen tím, že bez souhlasu státních orgánů vydával tiskoviny periodického cha
rakteru. Podle názoru obhájce jde o přestupek. Dále rozebral činnost Fr.
Stárka žalovanou jako pobuřování a přesvědčivě dovodil, že tuto činnost nel
ze za pobuřování považovat. Tento tr. čin souvisí s politickou situací, kte
rá se mění, což dr. Hulík dokumentoval na mnoha případech. Citoval mj. názor
člena Výboru čs. veřejnosti Zbyňka Vokrouhlického, otištěný v Tvorbě, že v
žádné právní normě není jasně řečeno, co to pobuřování je, a že záleží na
orgánech činných v trestním řízení a především na soudech, jak takovou čin
nost hodnotí. Dr. Hulík z toho vyvodil, že i ústecký soud má velkou odpověd
nost, jak v měnící se politické situaci rozhodne. Zmínil se i o tom, že v
obžalobě je 24 krát uveden termín ’’protisocialistický” nebo ’’nepřátelský”,
aniž by tam bylo uvedeno, co tato slova znamenají. František Stárek má jiné
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názory než oficiální, řekl obhájce, ale má na to právo, zdůraznil. Dr. Ku
lík se rovněž zamýšlel nad tím, zda rozsudek, bude-li odsuzující, obstojí
v čase. Uvedl jako příklad, žo hájil klienifa - byla to Lenka Marečková -,
která se dopustila tr. činu hanobení tím, žo sc kriticky vyjadřovala oBrežněvovi. Zmínil se i o akademiku Sacharovovi, který byl označován za nepří
tele, a dnes je poslancem Sjezdu lidových poslcmců. Zdůraznil, že Stěrek a
jeho přátelé se se svými odlišnými názory nijak netají, že žádají dialog. V
závěru svého plaidoyer polemizoval s prokurátore'a: uvedl ustanovení vídeň
ského dokumentu o tom", že státy mají usnadňovat šíření jakýchkoliv názorů.
Tento závazek Čs. státu je ve zřejmém rozporu :j obžalobou, založenou na my
šlence, že názory protisocialistické a nepřátelské je třeba stíhat. Franti
šek Stárek uvedl zhruba toto: ’’Chci říct jen několik slov, která se netýka
jí mé činnosti, projednávané tímto soudem, Z projevu pana prokurátora zavál
ledový vítr studené války. Naštěstí o dalším politickém vývoji nerozhodují
prokurátoři a majoři Státní bezpečnosti. Těm se může podařit jen na čas
blokovat pozitivní společenský vývoj. Občané budoucího evropského domu, by
se jistě divili vyšetřovnám, kde stojí sochy Stalina. 0 nejistotě předsta
vitelů byrokratické moci svědčí to, že posudek Federálního úřadu pro tiší:
a informace byl podepsán nečitelně a tudíž anonymně. Velmi mne mrzí, žo
soudružka z národního výboru, která zde vystoupila jako svědkyně a která
se pohoršovala nad Voknovinami, mi nenapsalo., jak původně chtěla, protože
my jsme na dialog připraveni. Ne však na dialog skrze mříže a ostnatý drát.
Jsou mi přičítány k tíži karikatury přestavby, které Voknoviny 'tiskly. Já
však považuji za nejhorší karikaturu přestavby tento proces. Nejvíce ze vše
ho bych si přál, aby probíhající vlna politických procesů bvla již v této
zemi poslední.” Na to bylo hlavní líčení odročeno a v 15 hodin byl vynesen
rozsudek, František Stárek a Iva Vojtková byli uznáni vinnými ve smyslu ob
žaloby, tj. Fr. Stárek spácháním tr. činu pobuřování podle přísnější kvali
fikace 5» odstavce příslušného ustanovení tr. zákona. Iva Vojtková pomocí
k tomuto tr. činu, Soud odsoudil Františka Stárků, k troštu odnětí svobody
v trvání dvou a půl roku v II. NVS, k vedlejšímu trestu propadnutí věci,
který se týká zařízeni, sloužící k výrobě Voknovin a Vckna, a písemností,
a konečně k ochrannému dohledu, kt^iý má vykonávat po výkonu trestu, a to
v trvání dvou let. Iva Vojtková byla odsouzena k 12 měsícům odnětí svobody
s podmíněným odkladem na dva roky, Rozsudek nenabyl právní moci.
ooooooooqooooooooo

Z otevřeného dopisu Federálnímu shromáždění ČSSR a všem, kdo jsou odpovědni
za dodržování zákonnosti v ČSSR, zaslaného-21.6.1989 Výborem na obranu Fran
tiška Stárka.
...Nemusíme snad připomínat, že - pomineme-li krajně fašistické režimy - ži
je v tomto století časopis zpravidla tak, že buá ¡píská čtenáře a udrží se,
nebo ne a pak zajde pro nezájem. Postižitelnost právní může vzniknout jen vo
velmi přesně vymezených otázkách obrany státu a veřejného ohrožení.

...Obracíme se nyní na zákonodárné orgány země, která přijala mezinárodní
pakty i všechny formální závazky z nich plynoucí včetně závěrů Vídeňské kon
ference, obracíme se na všechny signatáře těchto ujednání, aby se joště na
poslední chvíli zamysleli nad morálními i politickými důsledky tohoto ostud
ného procesu. Obracíme se na všechny, jimž není lhostejný osud zákonnosti a
kultury v této zemi. Na spisovatele, umělce, novináře, právníky především.
Obracíme se na všechny, kteří se zasazují o osvobozování veznu svědomí, neboí v řešení jejich osudu vidíme jednu z klíčových otázek tohoto světa.
Zvláší znovu zdůrazňujeme, že není velkých a malých bezpráví, velkých a
malých procesů, velkých a malých nespravedlivě stíhaných. V každém takovém
to případě a v tom, jak ho vidíme a řešíme, se skrývá celá otázka morálního
a právního zdraví země, aí již se to při formálních mezinárodních příležito
stech zalhává jakkoliv. Například tak, že se vždy znovu vytváří dělítko mezi
tzv. velkými a malými, to je mezi takzvnneími politickými a uměle kriminální
mi vězni, dělítko- lživé a :Ealzif iku j íoí.
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ROZHOVOR S ROBERTEM BRYLEWSKDl Z KAPELY IZRAEL - ROCKFEST '09

( 2, 4. 1909 )

Polská kapela IZRAEL vystupovala v Československu poprvé a to hned dvěma koncerty na Rockfestu, jednou

v Brně a na závěr svého československého turné na Chmelnici. Není to kapela neznámá., i když se-o ní dosud
moc nepsalo. V Praze se daly koupit první dvě desky "Biada, biada, biada" (1905) a druhá "Nabij faje " (85)

ale hlavně se o ní mluvilo, pro texty na našem trhu nezvykle přímočaré a oslovující.
Na koncertech IZRAEL své příznivce nezklamal. Přes nekvalitní zvuk pokaždé vytryskl uvnitř sálu pramen
jakési pozitivní energie. Je to cítit i z nahrávky jejich nedělního koncertu v Paláci kultury. Tento koncert věnovali IZRAEL památce Jana Palacha. Před odjezdem do Poleká mně Robert Jeětě řeklt "Chtěl bvch,

abvs napsal, že nejsme ani teroristi, ani nejsme žádní diverzanti, ani nejsme politioká skupina, tak jak

to psali na Rockfestu. Není to pravda, což je pro nás moc důležité. Jde o to, že jsme normální lidi, a pře
devším muzikanti, a že máme na světě mnoho přátel s nimiž -náme mnoho společného...Chtěl b^ch se také zmínit

o tom, že nás nikdo nefinancuje, že za svou práci nebereme od nikoho peníze. Nepatříme k žádné

organizaci

a žádné nepodporujeme. Sympatizujeme s různýu^i neoficiálními skupinami, s undergroundem. To je tak věeohno.

J: ROBERTE, POLOŽÍM TI HNED NĚKOLIK
JSTE MĚLI POCITY, KDYŽ JSTE JELI
SKA, ZDA JSTE VĚDĚLI O SITUACI U
SKUTEČNOST. SAMOZŘEJMĚ NEZAPOMEŇ
VAŠÍ KAPELY.

OTÁZEK. POVĚZ O TOM, JAKÉ
KONCERTOVAT DO ČESKOSLOVEN
NÁS A TAK NA VÁS ZAPŮSOBILA
ŘÍCT TAKY NĚCO K HISTORII

R: Už před naším odjezdem jame bodně mluvili o tom, j3k 3 co
bychom tady měli hrát, a o tom, jaká je situace ve vaší zemi.
Víš, řeknu hned, že jsme jeli jakoby do temna. Vůbec jsme
nevěděli, kde budeme hrát. Já osobně jsem vůbec nevěděl, že
budeme hrát na Rockfestu. Tušil jsem, že budou nějaké koncer
ty , nějaké malé kluby. Až týden, možná pár dnů před odjezdem
jsme se dozvěděli, že koncerty byly zrušeny a že hlavní akcí
bude Rockfest. A třeba něco navíc. Ted se dívám okolo sebe
a je mi Čím dál tím víc jasné, co se tady vlastně odehrává...
A tak se může stát, že někdo bude překvapený, co tady vlast
ně děláme. Co tady IZRAEL dělá? Všechno to vyplývá z nedo
statku informací. Vždyt v Polsku není k dostání ani Polskočeský slovník. A právě, proč jsou naše národy tak izolované?
Přece jsme všichni Slované. Třeba pro nás, pro Poláky, je
snadnější jet do NSR než do Československa a situace byla
taková, že buá IZRAEL přijede na Rockfest, anebo nepřijede
do Československa vůbec. Ale víš, z Bible znám takovou jednu
radu, že ten, kdo má světlo jej nemá přikrývat. A já chci
hrát, chci zpívat lidem, chci jim předat všechno, co ode mě
čekají...V tuto chvíli je to pro mě silný zážitek, jsem op
ravdu překvapen. Vůbec jsem nečekal, že tady potkám někoho
z nezávislého časopisu a vůbec, žě uvidím všechno to, co
jsem zatím viděl... Každopádně cítíme, že to není jako u nás
v Polsku, ne^všechno je nám jasné. Ale velkým překvapením
pro nás je, že lidé nemají strach, jak jsme čekali, že se
k nám chovají velice otevřeně. Na druhou stranu ted nevím,
nakolik se můžu otevřít v tom, co říkám lidem během koncer
tu. Když srovnám Polsko a Československo, vidím,že lidé
jsou tady mírnější, musím přemýšlet o tom, abych někomu ne
způsobil těžkosti. A taky nám záleží na tom, abychom tu šňůru
dojeli do konce. Chtěli bychom, aby nás tady mohlo slyšet
co nejvíc lidí, protože naše jazyky jsou si hodně podobné.
Máme pocit, že nám rozumíte, že vám určité sdělení můžeme
předat.
Taky bych se chtěl v situaci v Československu zorientovat,
abych pak, až se vrátím do Polska, mohl lidem říct o tom,
co se tady vlastně děje. Aby pak měli lepší přehled než my,
až sem pojedou... Vaše země je velice krásná, je tady pořá
dek, chápeš, u nás doma je daleko větší bordel. Na druhé
straně znám trochu vaše dějiny a domnívám se, že ten pořádek
je pouze jiná fasáda. A to co je pod ní, je v podstatě v
obou našich zemích stejné...
Možná bych teŽ měl něco říct o naší kapele. Už se mě tady
jeden člověk ptal, proč se jmenujeme IZRAEL. Vůbec jsem ne
věděl, odkud přišel, ale řekl jsem mu oravdu. Řekl jsem mu,
že se jmenujeme IZRAEL, protože jsme antifašistická kapela.
Přitom fašismus chápeme ve velice Širokém významu, fašismus
- jako každá totalita. Například Stalin, je pro mě stejný
fašista jako Hitler... Mě zajímá život, a život, to jsou dě
jiny, a dějiny, to je Izrael. A s tím souvisí i polská hi
storie, protože Polsko je křesťanská země. Já v této zemi
žiji a nezříkám se těchto tradic, i když ne se všemi princi
py křestanství v Polsku souhlasím. Například Kristus učil,
že. se máme navzájem milovat, a přitom v Polsku, a taky v
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mnoha jiných zemích, se 3xterminace xidů Němci setkala buď s
podporou, v lepším případě s lhostejností celé soolečnosti.
Izrael, to jsou pro mne kořeny celé evropské civilizace, přes
něji řečeno, celá naše evropská civilizace vděčí za všechno
tomu^malému národu, Z něho vyšel Kristus, aby nám předal to
poslání, jak bychom měli žít...
A víš, 'je mi z toho všeho strašně smutno. Smutno z toho, co
se kolem nás odehrává. Mám takový dojem, že někdo nás štve pro
ti sobě. Jsem od přírody hloubavá nátura a rád bych věděl, kdo
to dělá a oroč. Myslím si, že je to nějaká zlá energie, která
tady našla své lidi, a ti jí propadli. Ona jim dává moc. Můžou
s člověkem udělat všechno. Můžou tě třeba ponížit, zdentat, ale
také povýšit. No a to je jolitika, ...Kapela vznikla na počát
ku roku 1985» Od samého začátku jsme chtěli lidem sdělit, že
se můžeme v jistém smyslu sjednotit. My mladí, mladí lidé ješ
tě nemají tak zpracované mozky, nezažili ještě tolik strachu
jako ti starší. Ale samozřejmě zpíváme pro všechny... V té
. době jsme vlastně hráli Pawel Kelner a já. Skládali jsme všech
ny písničky - hudbu i texty. Pak jsme vzali manažera, vydali
jsme desku a hráli jsme s Misty in Roots. Po těchto koncertech
Pawel od kapely odešel. Těžko se o tom vypráví. Byla spousta
personálních změn. Kapelou prošlo několik desítek lidí.
J: ALE ROK 1983, TO JS DRUHÝ ROK STANNÉHO PRÁVA, JAK SE V TAKOVÉ
SITUACI ZAKLÁDÁ KAPELA?
R: Stanné právo - jeho vyhlášení bylo pro ipne největším Šokem.
Pak se to všechno začalo rozmělňovat. Hrál jsem tehdy ve sku
pině BRYGADA KRYZYS. Jednou jsme přišli na zkoušku a zjistili
jsme, že je všechno zaplombované. My jsme to samozřejmě odplombovali, vzali jsme celou aparaturu na náklaďák a jezdili
jsme Varšavou a hledali místo, kde bychom mohli zkoušet. Potom
jsme ho museli ještě mockrát měnit.
Až pak najednou režim potřeboval rock. Takže jsme hráli, i
když jsme taky mnohokrát odmítli. Například když bylo třinácté
ho. Stalo se takovým zvykem, že každého třináctého v měsíci se
držel Den paměti, /vyhlášení stanného práva 15. 12, 1981/.
A to jsme měli hrát. Navíc byli pořadatelé tak bezohlední, že
na plakátech stálo BRYGADA K., namísto celého názvu,.. Brzy
jsme také dostali nabídku na vydání desky. Tento návrh se
nám zdál docela reálný, protože nastala taková zvláštní situa
ce - potřeocvali skupinu, která bv jim odzkoušela nové nahrá
vací studio. Teď jsem právě s tou deskou /Biada, biada, biada.
pozn. red./ docela spokojen. Obsahuje mnoho. I Když dvě sklad
by s nejostřejšími texty se na ni nedostaly. ?o prostě nebylo •
možné o A asi by to nešlo ani dnes. Jedna skladbo se jmenovala *
"Kronštadt" a byla věnována památce kronštadtských námořníků
/1/. V druhé skladbě ”Too much" byl anglický text asi tohoto
znění: stříleli do nás v dolech..., který navazoval na událost
se sedmi zavražděnými horníky na dole Vujek /2/.
A pak, Jak jse■ - říkal, sc začalo všechno rozmělňovat. Byla
zrušena policejní hodina, říkali, že stanné právo je, ale že
je podmíněně odložené. Nikdo nevěděl, co se vlastně děje. No
a v této době jsem se začal hlouběji zajímat o dějiny a o ná
boženství. Začal jsem tyto věci cháňat jako dospělý člověk.
Byl jsem fascinován Kristem, postojem prvních křestanů... a
to všechno stálo u zrodu kapely IZRAEL. Co máme společného s
hnutím rosta? To.je velice široké otázka. 0 tom, co je
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.Rasta si může každý přečíst. Kolem tohoto hnutí je soousta
fantastických lidí. Oni prostě dávají za svobodu svá životy.
Ale my jsme z Polska a nerozumíme všem jejich problémům, a
oni zase nechápou některé naše...

J: A JAK SES CÍTIL PO PRVNÍM KONCERTĚ V ČESKOSLOVENSKU?

R: Především jsem byl strašně unavený, protože jsme měli problé
my s ozvučením sálu. Ale musím říct, že hned jak jsem vyšel
na scénu, pocítil jsem něco takového, co cítím nejraději,
když někde vystupujeme. Zdálo se mi, jako bych ani nezpíval
já, nejsem schopen to přesně vysvětlit, jednoduše, jako bych
byl jen nějakým prostředníkem při přenosu jakéhosi poslání,
signálu...
o..Chtěl bych využít této příležitosti a pozdravit lidi z
Jazzové sekce, z Charty 77 a pana Václava Havla. A pokud se
Vám ještě nikdo neomluvil za rok 1968, tak bych to chtěl
ted udělat. Pak jsou ještě tři důležitá jména, která bych
chtěl vyslovit, vyřídit pozdravy, předat sílu - Standa Devá
tý, Petr Cibulka, Ivan Jirous - Magor.
Chtěl bych jim vzkázat, at tu sílu drží. Bude jí ještě zapo
třebí.

poznámky redakce:
1/ jednalo se o antisovětskou vzpouru 28. 2. - 18- 5. 1921,
likvidovanou jednotkami Rudé armády.
2/ násilné potlačení odporu jedné z posledních “pevností Soli
darity“ na dole Wujek, po vyhlášení stanného práva, kde by
lo zabito 7 horníků a 5 policistů.
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V březnu tohoto roku jsem měl možnost navštívit na několik
dní Polsko. V ’’.éto době na mnoha místech orobíhaly demonstrace,
vyjadřující protest hlavně proti stavbě atomové elektrárny v
Klempiczi, problém lidských oráv pochopitelně také ooomíjen ne
byl. Několika těchto demonstrací jsem se zúčastnil, abych viděl,
jak se to dělá jinde.
^Příchod na místo demonstrace mi připadal důvěrně známý,
kordony policistů se štíty z plexiskla, s obušky a antony, cítil
jsem se zde stejně dobře jako doma. Za chvíli přicházel demons
trační průvod. Převážná většina demonstrantů nesla transparenty,
které odsuzovaly výstavbu elektrárny, ale byla zde i hesla, kte
rá poukazovala na souvislost mezi bezohledností k ekologii a
bezohledností k jiným věcem člověka.
Osmělil jsem se a vyndal fotoaparát. Ze začátku jsem se
snažil fotit nenápadně, ale když jsem viděl, že nikoho moje po
čínání nepobuřuje, jdu blíž a blíž, až jsem tak blízko, že mohu
fotit detaily očí policistu, nikdo na mne nekřičí ani nestřílí,
dokonce ani z vodního děla ne. A tak fotím a fotím. To když vidí
jeden můj kamarád, stoupá si nrakticky do kordonu policistů a
nechá se s nimi portrétovat.
Aktivita policie se omezila pouze na to, že zamezila de
monstrantům přístup do středu města a na vyvolávání výzev k
rozchodu. Všechno probíhá v absolutním klidu a pokoji. Nakonec
se obě skupiny unavené vykřikováním svojich provolávání rozchá
zejí. Na rozloučenou ještě říkají demonstranti policistům.
'’Sejdeme se na náměstí", tam je totiž další shromáždění. A ni
kdo na nikoho nepouští hrůzu ani slzný plyn.
Podobně probíhají i všechny ostatní demonstrace s tím
rozdílem, že na závěr jedné z nich nelenili demonstranti, zní
to neuvěřitelně, policistům na štíty samolepící obtisky Soli
darity.
Nevím, v jaké fázi Je demokratizace snolečnosti v Polsku,
ale je jasné, že demokratizací je mnoho, demokracie pouze jed
na.

Zprávy Východoevropské informační agentury - Polsko /výběr/
17.6.1989
Polský Helsinský výbor v poselství Spojeným národům označil zákrok Číns
kých úřadů proti manifestujícím studentům jako porušení Všeobecné" dekla
race lidských práv.
Ve Varšavě pokračovala skupina mladých demonstrantů v hladovce
vsedě
před čínským velvyslanectvím. 9. června proběhlo protestní shromáždění v
Poznani, podobně ve Štětině a Wroclavi. (Tyto zprávy jsou převzaty z agentury PAP a objevily se mimo Jiné v Trybuně ludu.)
Na tiskové konferenci 9. června Lech Walesa uvedl: "Je mnoho oblastí, v kte
rých budeme muset v parlamentu spolupracovat. Základní oblastí je ovšem
ekonomika. Neuvažujeme o účasti Solidarity ve vládě,” a dodal, že někteří
jednotlivci z řad opozice by možná rádi vstoupili do vlády; je to však v
rozporu se zásadami Solidarity. K otázce celostátní listiny uvedl, že ta
to zvláštní situace vznikla kvůli taktické chybě (koalice) a cenu za
ni
zaplatili reformátoři v koalici. "Počkáme na návrhy Státní rady a uvidíme,
jestli odpovídají zákonným podmínkám. Musíme se snažit vyvarovat situace ,
která je v Číně.”
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Trvfilo ni to více než týden, než se mi podařilo vyjednat s
vnukem Leonida 3režněva, Andrejem, setkáni na jeho "čáře“ ve
vesnici Žukovka. Konečně už jsem na cestě a jedu vozem Plymouth Caravelle; tento typ auta je sám o sobě téměř vstunenkou do Žukovky. Vyjeli jsn^e z Kalininského orosoektu a řadíme
se do nejrychlejšího pruhu čtyřproudé dálnice. Opouštíme sta
ré špinavé město a nekonečné řady sídlišt a pozorujeme, že
front před obchody stále ubývá. V Moskvě je všude nedostatek
zboží. Výkladní skříně jsou prázdné. Cukr je ne příděl, toa
letní papír, mýdlo, kávu, čaj a dokonce ani vodku nenajdete
téměř nikde.
Před čtvrthodinou jsme ooustili moskevské centrum. Sí
dliště, rozložená kolem dálnice, jsou úhlednější a dokonce i
haleny starých žen, zametajících listí, vypadají čisté. Žlutá
barva na okenicích se neloupe, dopravní značky nejsou zrezivě
lé ani ohnuté, autobus/ mají nový nátěr a stromy jsou ořezané.
Jsme necelých dvacet mil od Rudého náměstí a ocitáme se upros
třed les a. lorovice, břízy vysoké přes třicet metru, vše tu
vynadá jako ve Švýcarsku, s výjimkou policejních strážních bu
dek. Pokusíte-li se někam odbočit, policie vás okamžité ořinutí^zajet ke kraji cesty. Jedna z polních cest vede k dáče Gorbačova. Nemohli jsme se k ní dostat tak blízko, abychom ji vi
děli, vím však, že její vvbavení bylo právě dokončeno. Pro
aparátČiky nové generace rostou nové dáči jako houby po dešti.
Dostat se sem z Kremlu trvá Gorbačovovi dvacet minut.
Všechny automobily kolem jsou služební. Auta KG3 lze poz
nat podle poznávací značky, která vždy sestává z písmen GAL
a čtyř čísel. Každý sovětský občan ví, že není radno Dobývat
v okolí Žukovky bez doprovodu někoho ze šlechty. Asi dvěstě
metru za nápisem Zůkovka dává řidič znamení policistovi, pa
trolujícímu v křovinách. Náš Plymouth ignoruje jednosmerku
a směřuje dolů po uzoučké, avšak dlážděné lesní cestě. Cesta
se náhle otevírá a objevuje se malá vesnička. Skupina dřevě
ných domku, pár kuřat, tři nemytě vyhlížející dítka, žena od
nášející vědro.
Zastavujeme, automatická brána se pomalu otevírá a uni
formovaný strážce nejprve salutuje a pak nás kontroluje. Po
kračujeme v pomalé jízdě a míjíme některé luxusní dáči, kte
ré jsme předtím nemohli pro listoví spatřit» Všude je tma,
vlhko, ticho. Domy vypadají opuštěně, ale každou chvíli se
rozsvítí nějaké okno. Osamělý datel klove do kmene starého
stromu. Začínám rozumět nostalgii nejproslulejších emigrantů - violončelisty Mstislav^ RostroooviČe a Alexandra Solženicyna. Stýská se jim oo Žukovce, -nebot to je místo, kde soolu s
ostatními privilegovanými občany žili. Jejich sousedy byli
funkcionáři Nejvyššího Sovětu, vojáci a KG3. V Žukovce mají
dáči Jrežnevovi, Kosyginovi, Gromykovi, Molotovovi a MikoJa
novi. Pake disidenti tu žili: syn Andreje Sacharova, Dima,
bydlí ořeš ulici naproti Andreji 3režněvovi. Solženicyn pře
býval v dáče, kterou mu zapůjčil Rostronovič. Dalšími obyva
teli jsou spisovatelé, umělci, vědci.
Je zvykem, že děti za Žukovky, tak jako některé děti na
Západě, navštěvují exkluzivní školo o prázdniny tráví v něko
lika přímořských’ lázních. Výsledkem je no tom trvající pouto,
které přesahuje politiku. At je jejich vzájemný vztah jakýkoli,
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v
at jsou jejich rodiče u vlády v ořízni nebo neuřízni, nevyhnu
telně drží pospolu a jsou stále součástí privilegované elity
sovětského systému.
Andrej Brežněv ne mne čeká ořed přítelovou dáčou; jdeme
dovnitř a sedáme si k dřevěnému stolu, kde-se už sesedlo deset
dalších hostů. Je tma. Povšiml jsem si, že některé kusy nábyt
ku oocházejí z carských dob. Podává se lahodný domácí sýr,
šunka a zelený gruzínský čaj, který už léta není v Moskvě k
dostání.
"Ochutnejte tohle", povídá jeden z Andrejových přátel. "To
je sušený maso, typicky ruská věc. Když si tak pomyslím, že
spousta našich lidí zemře, aniž to ochutná! Chcete si poslech
nout novou rockovau kapelu0" Jsem přinucen k poslechu podivné
verze ska, kde se oslavuje Alain uelon, zatímco Andrejova pří
telkyně mi ukazuje medaili va tvaru medvědí hlavy, kterou do
stala od Leonida Brežněva: "Andrejův dědeček mě korunoval na
královnu lovcuú" Všichni se smějí.
"Ještě Čaj?”, ntá se Andrej a pokračuje: "Můžu si nahrát
otázky, ztané mi budete klást?”
’•Jistě".
Někdo z hostů zapíná magnetofon.
. "Tak nejdřív mi řekněte", povídá Andrej, "o čem chcete
mluvit a kolik za to hodláte zaplatit?"
"Kolik? Peníze?"
"No jistě! To je snad samozřejmé, ne?"
Musím vysvětlovat, že takto to na Západě nechodí. To jej ohro
muje.
"Za rozhovor s našimi představiteli novináři z velkých
amerických Časopisů-vždy platí".
"Skutečně9 Komu například?"
"Každému. Umělcům, taky...Ještě čaj?"
Sedmadvacetiletá Andrej vypadá posmutněle. Čeho se bojí?
"Mám obavy z toho, co si budou lidé myslet. Spousta lidí
si myslí, že jsem boháč.a pak závidí".
18. září otiskly Moskovskije Novosti dlouhý Andrejův
článek s názvem "Leonid Brežněv , můj dědeček", v němž .Andrej
protestoval proti útokům na Brežněva.
"Po přečtení vašeho článku jsem měl dojem, že se ve sku
tečnosti snažíte okázale dát najevo, kam patříte - mezi hrst
ku těch, které systém privileguje. Stále zdůrazňujete, že na
tom není nic špatného, a že mít Mercedes ještě neznamená být
úplným tupanem.
"Mám opravdu privilegia, to je normální. Narodil jsem
se do rodiny, kterou jsem si nezvolil. Nedokázal jsem odmít
nout nic z toho, co mi bylo nabízeno: dobrá jídla, výlety..."
"Jaká je vaše nejmilejší vzpomínka z dětství?" v
"Vzpomínám na svého otce, jak jsme chodívali n Zukovkv
rybařit".
"Co dělá váš otec nyní?" •
"Poté,co se změnila vláda, přešel do penze. Nechtělo se
mu už dál aracovat."
"Kolik vám bylo, když jste zjistil, že vaše postavení
je jaksi zvláštní?"
"Velmi málo, všiml jsem si, jak se mnou lidé jednají.
To se nedalo nepoznat."

Rockový hudebník Saša Lionický svou dáču u Žukovky zdě
dil a nyní ji obývá se svými přáteli. Jeho děd byl Stalino
vým ob]íbeným homeopatem. "Tehdy”, říká, "hrála homeopatie
v Sovětském svazu podobnou úlohu jako rQcková hudba dnes".
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Spolu s přítelem Petrem Mamonovpm založili skupinu Zvuki Mu*
Báča se změnila v nahrávací studio. Ke konci roku 1988 tam na
novám albu kapely pracoval producent 3rian Eno; deska měla vy
jít na Zásadě letos na jaře.
Stěnu pokrývají staré fotografie, ze stropu visí křištálový lustr a v jednom rohu pokoje nacházím velice starou ikonu.
V knihovně objevuji s překvapením knihv z doby Stalinovy-vlády.
Saša se pochechtává a vysvětluje:, ’’Jako mladéj kluk jsem trá
vil hodiny a hodiny tím, že jsem slídil po všech Jžích, co
jich v těch knihách je. Na každé stránce je nejmín jedna“.
Skupina Zvuki MU je v Sovětském svazu dobře*známá, stylo
vě její vystupování připomíná Iggy Popa. “Před pěti lety jsme
mohli leda tak ječet a vřeštět, hlavně jsme museli zapomenout
na jakékoli myšlení* Tečí se odvažujeme zpívat slova“, říká
Saša.
“Tak jste to mohli vydržet?“
“Spousta mých přátel z dětství zemřela na otravu alkoho
lem či na predávkování drogama, Z ostatních se ve vězení nebo
v blázinci staly trosky.“•
“3yl jste postižen více než průměrný sovětský občan?"
“Jo, to asi -’o,' Přežil jsem to jenom proto, že se ze mě
stal největší gauner v říši. Prodával jsem ikony a válel jsem
.se v prachách.“ •
“O tom se'mohu také -zmínit?“
“No jasně, včas jsem zabrzdil, takže mě nikdy nechytili.“
Když bylo Andreji SreŽněvovi 18 let, studoval, stejně ja
ko mnoho dalších mladých lidí z.tohoto prostředí, na moskev
ském Institutu mezinárodních vztahů. Na této obzvláště výběro
vé škol§ politických věd se učil diplomacii a o čtyři roky poz
ději již pracoval <ako obchodní úředník na sovětském velvysla
nectví v Londýně.
“To byla má první cesta na Záoad“, říká. “Splnil ge mi
tím muj dávný sen * dlouho žít v Londýně a poznávat jej.“
“Co j#te ei z Anglie přivezl? Desky7“
“legvadné vzpomínky ..."
Andrej se vyjadřuje velmi opatrně. “Návrat byl těžký.
Vrátil jsem se, protože dědeček zemřel. Ani jsem neměl čas
vzít si cokoli j sebou. Jednou večer, když už jsem byl v po
steli, mě vzbudila žena a povídá; Děda umřel. Zaslechla to
na 33C.Okamžitě jsme se pak vrátili do Sovětského svazu.“
“Máte nějakou oblíbenou vzpomínku na Leonida Srežněva?“
Andrej se dlouze zamyslel: "Mám na dědu spoustu pěkných
vzpomínek* Jo si však pamatuju nejvíc, to je jeho úsměv.“
“3yl jste jej něxdy navštívit v jeho kremelském úřadě?“
“Nikdo z rodiny tam nebvl - on si to nepřál. Možná muj
otec ano, ale vnuci nikdy* Nejčastěji jsme jej viděli, na dáč e." ■
“Tady? V Žukovee?11
“Ne, to ne, to bvlo na jiné dáče. Měli jsme občas společ
ná jídla* Nemohl vystát, ařišel-li někdo pozdě, to už bylo
lepší vůbec nepřijít.“
“Zazlívají se vám jeho omvly?“
“Nebyl jsem nikdy nic jiného než vnuk generálního tajem
níka. Všichni, kdo za mnou přicházeli, chtěli vždy to samé - abych vyřešil jejich problémy. Měli za to, že děda na mou
přímluvu už najde vhodné řešení. Moji spolužáci si mysleli,
že do školy látám vrtulníkem. Vyptávali se mě, zda mám pla
chetnici
“A’máte?“
“Deset“, povzdechl si*
'•‘Děláte si ze mě legraci?“, říkám* “Na tom přece není
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nic špatného, mít lod.""Každý rok^jsme s bratrem a se3trou .jezdili trávit prázd
niny, na Krym. Dědeček '»ro nás pořádal olavb.y po Černém moři."
■Zvláštní, všichni důležití lidé tráví svou dovolenou na
Krymu. Přítomná vnučka jakéhosi ministra říká: "Sešli jsme se
vždycky v něčí dáče, hráli karty..."
Sovětská vládní penze je více než dostačující: činí jeden
až dva tisíce rublu měsíčně. Za oficiální fasádou se ještě roz
kládá paralelní ekonomika, kterou se Gorbačov zoufale snaží od
halit před .veřejností. Každý z ní na nějaké rovině těží, ale
pokoušet se zjistit, kterak kdo ke štěstí Přišel , se stále
pokládá za neslušnost&
Některé dači na Zukovce automaticky patří k vysokým vlád
ním funkcím a u,ži.vatelé za ně prakticky nemusí platit /něco
málo přes 500 dolarů ročně za údržbu a služebnictvo/. Čím dál
tím víc přecházejí dáči do soukromého vlastnictví. Některé z
nich věnoval Stalin nejvyšším funkcionářům v zemi, jiné posta
vila soukromá družstva ve spolupráci se státem. Tyto dáči mě
ní své obyvatele ňejuasteji. Dáče, která před 10ti letv stála
15 tisíc ruolu, má dnes cenu téměř sta tisíc.
Andrej Šach a rov zde dostal svou Báču v roce 1955 od Beriji, šéfa Stalinovy tajné oolicie. Dnes v ní žije jedenatřicetílet.ý Sacha^vuv svn Dima. Pro něj začalo otcovo dobrodružství
v roce 1969: " loho^roku zemřela v kremelské nemocnici má mat
ka; moje sestra Pána v té době s námi už nebydlela a otec pra
coval na přísně tajných projektech." Tehdy bvl přední atomový
fyzik Andrej Sacharov součástí systému. Třikrát byl jmenován
Hrdinou socialistické práce a dostal více medailí než Lenin,
dokonce více než Brežněv. "V tom .je možná Původ konfliktu mezi
Brežnevem a mým otcem’*, říká vážně Dima. Rodina měla do roku
1969 několik iáč, rozsáhlé apartmá v centru Moskvy a šoféra.
’■'Dáču v jUkovce máme od roku 1955”, pokračuje Dima. "Pro
otce ji našel Berija, obávaný šéf tajné policie. Krátce' nato
byl Béřijo popraven a my jsme dáču dostali oficiálně. V roce
1969 napsal otec svou první knihu, ve které sa zabýval vztahy
mezi SSSR a USA. V Moskvě ji nevydali. Dnes by publikování
takové knihy nebylo vůbec žádným problémem, ale před dvaceti
lety... Zkrátka, můj otec byl první, kdo se odvážil prohlásit
sv^j nesouhlas s oficiálními vědci a to bvl konec jeho nožice
miláčka vlády".
"A váš život se změnil skutečn" v tom okamžiku?"
"No ano. Bylo mi čtrnáct a chtěl jsem být fyzikem stej
ně jako můj dědeček, jako můj otec, ale musel jsem změnit ško
lu. Studoval jsem pak matematiku."
"Mluvil s vámi někdo o vašem otci?"
"Jedna učitelka se mě při čtení mého jména zeptala, zda
jsem nějak příbuzný s tím diskreditovaným fyzikem. Odpověděl
jsem, že je to muj otec a on3 řekla: To je ale smůle! Spousta
lidí se mnou vůbec nepromluvila. Vyhýbali se mi, byl. jsem ja
ko nakažený morem."
Tisk rovněž na Sacharova zaútočil. "Nazývali je’ zrůdou,
zrádcem, zbabělcem", říká Dima. "’Takzvaný’ akademik, to bole
lo nejvíc."
"Napadají ho stále?"
Dima před otázkou uhýbá. "Naši nejlenší přátelé nostunn? emig
rovali, v Žukovce isme zů3tali prakticky sami."
"Á co Brežněvovi? Znáte 3e s nimi0 Vídáte je? Váš otec
k nim asi musel hned běžet?"
"Leonid Brežněv a můj otec se tu snolu setkali jen jednou.
Leonid Iljič přijel navštívit svého syna Jurije, Andrejova ot- 43 -

ce, který bydlí od nás pres ulici. Procházeli se v sousedství
a neustále do sebe vráželi» Můj otec byl venku s vnoučaty a
Brežněv vykřikl nadšením: Ti jsou ale roztomilí! Tajemník, kte
rý Brežněva doprovázel, mu něco pošeptal do ucha a Brežněv ře
kl: No a co7 To neznamená, že nejsou roztomilí.”
“Byli to nepřátelé?”
”Můj otec nechoval nepřátelství vůči Brežněvovi, ale vůči
systému, který Brežněv reprezentoval. Něco vám řeknu: v sovět
ském^ trestním zákoníku je článek, který stanoví, že na děti ne
má přecházet odpovědnost za činy spáchané jejich rodiči a naopak.
Stejný článek mi citoval i Andrej Brežněv. Oba muži se
cítí stejně^nespravedlivě obviněni za činy svých otců. A oba
naznačují, že sovětský systém jedná proti svému vlastnímu záko
nu. Když byl Andrej Sacharov poslán ďo vyhnanství v Gorkém,
Dimovi odpojili telefon. Odešelvz university a od té dobv zde
žije v izolaci. Nepracuje, nebot nikdo se neodváží zaměstnat
Sacharova. V poslední době tvrdí, že je fotografem.
“Dimo, máte ještě něj3ké přátele?“
“Ne. *’
“Vídáte někdy Andreje Brežněva?”
“Cas od Času, protože je to soused. Někdy také dělávám
skupinové fotky prominentních dítek v Žukovce.“
”Byl byste vy, Sacharov, ochoten pózovat vedle Andreje
Brežněva?”
“S radostí! Byla by to pomsta naší generace generaci na
šich otců. Pokud jde o Brežněvovu rodinu, tisk se k ní dnes
chová mimořádně nespravedlivě.“
“Mluvil jste o tom s Andrejem?”
"Ne, nikdy. Četl jsem o něm, Že je opilec, lidé jsou pro
ti němu kvůli jeho mercedesu... Pokud jde o mne, povazuji ho
za normálního chlapíka.”
,
Stejnou otázku Jsem později položil i Andrejovi; Zda by
pózoval na jedné fotografii s Diraou. "Mám Dimu dost rád”, řeklt “ale zatím to není možné. Dovedete si představit ten
skandál? Okamžitě by nás označili za nové disidenty. Musím
myslet především na ženu a děti."
Mezitím jsem se optal Dimy, co si myslí o Gorbačovovi.
“Konečně jeden realista, někdo, kdo má přehled. Ale
vážně, já jsem jen fotograf.”
Právě v téMdobě se v dáče objevilo asi deset lidí. Nes
li koňak, šampaňské, víno, kebaby a gruzínský chléb. Určitě
se po cestě zastavili v Moskevském obchodě Dro lidi se zvláš
tními privilegii. Tam je k dostání všechno: sýr, maso, čerst
vé ovoce a zelenina, káva, čaj, čokoláda. Jedině kaviáru je
dnes nedostatek. K nákupu v takovém obchodě nepotřebujete
oeníze, platí se poukázkami.
Snáší se noc. Pod borovicemi zaníná kdosi gril.
“Představ si, Dimo,” povídá jeden z nově příchozích,
”ptali isme se, kde je dáča Sacharovových a nikdo to nevěděl."
"A jak jste to našli?”
“Ptali jsme se po BrežnČvových. Ty lidé znají. No, tedy
zatím!"
Všichni 3e smějí. "Připomíná mi to nejlepší léta Žukovky“, ří
ká Dima.
“Kdy to bylo?”
“V roce 1980, když mého otce poslali do vyhnanství. Byl
jsem skutečný nezaměstnaný. KG3 mě hlídala ve dne v noci,
stáli u dveří a když jsem dvakrát měsíčné vozil otci jídlo,
jezdili se mnou vlakem.”
Dima pak pokračuje: “Víte, my všichni jsme zamilovaní

do Zukovky, ale nenávidíme jeden druhého. Andreje Brežněva mám
rád a nřitom ho nenávidím. A přece bych už nemohl Žít nikde jin
de."
Tato nmávist roste s každou změnou partajní linie. Proku
rátor, který vedl obžalobu proti Andrejovu strýčku /Juriji čur-banovovi/, bydlí dvě ulice od Brežněvových. Žukovka je tyoicky
ruská místo. Člověk tu má pocit, že je na ostrově. Čas se zas
tavil. Změníte se v. okamžiku, kdy orojdete branou. Tak Dima
nemá telefon? Nevadí, sousedé zajedou do města, kdvkoli potře
buje něco vyřídit. I když je Jeho dáča uvnitř v troskách, i
když se o něm říká, že je živá mrtvola, přece má každé tři mě
síce novou oříte^kyni.

Mimo Žukovku je život pro potomky prominentu ooněkud slo
žitější. Stas Namin, sedmatřicetiletý vnuk starého bolševika
Anastase Mikojana, je rockový hudebník. Po více než deset let
měl zakázáno vystupovat. V roce 1987 založil ’’Hudební středis
ko Stase Mamina”, jehož kanceláře se nacházejí v křídlech
moskevského divadla. Dělá manažera více než dvaceti skuninám,
včetně skupin Gorkij Park, Brigada C. a avantgardní Nočnoj
Prospekt. Na rockových koncertech mohou lidé už i tančit a
oři pokusech Lidové milice či Komsomolců lidi uklidnit, bere
Stas do rukou mikrofon a hrozí skandálem.
Stasovo Hudební středisko je zcela nezávislé. Žádný za
městnanec není členem strany. Stasovi se podařilo pozvat do
SSSR cizí muzikanty, jako např.; 3ig Country, Horvarda donese
a Melanii. Na příští léto plánuje v Moskvě svůj orvní sovět
ský koncert skuoina 3on Jovi. Je jasné, že nad ním někdo dr
ží ochrannou ruku. '‘Nikdy neustoupím," říká, "at učiní coko
li, já budu bojovat až do konce, aby mladí nemuseližít tak
jako dosud.”
r,Jaká je vaše strategie7"
"Útok; Pokud neříkají ne, beru to jako ano. Dělám to,
co sám chci a nebojím se ničeho."
"Máte nějaké potíže?"
"Stranická buňka, která má pdd dohledem tento okrsek, se
nás snaží dostat pryč z divadla. Pořádně na nás dotírají."
"Na vás?"
"Na ředitele divadla, který nám ooskytl prostory."
"A policie?“
"Překvapí vás, když vám řeknu, že je na straně partaje?"
"Jak vidíte budoucnost?"
"Temně. Je třeba být připraven. Zánadní tisk není dost
bdělý. Nic nemůžete brát jako zaručené. Pokud jde o mne, já
už jsem dost starý na to, abych dělal kompromisy. V Moskvě se
říká: Nechceme, ab.v se systém stal demokratickým, chceme de
mokracii ."
"Jak odpovídáte lidem, kteří váš úspěch přičítají jen va
šemu rodinnému zázemí?"
"Pracuje ve dne v noci. Mé rodinné zázemí mi dalo víc než
cokoli jiného. Když Brežněv vyhodil mého dědečka, stal jsem se
té partě u moci trnem v očích. Zakázali mi cokoli dělat. Když
u nás chcete s někým zatočit, nevynecháte ani jeho děti. Tako
vý jo zvyk. Jako MikoJanův vnuk jsem samozřejmě věděl, jak
tenhle svstém funguje. To je má jediná výhoda. To je má moc.
Tuhle mašinérii znám zpaměti."
Když jsem se s Andrejem Brežněvem setkal poprvé, všiml
jsem si, Jak pošilhává po mém peru Montblanc. Když jsme se
viděli oolruhé a on si potřeboval poznamenat moje telefonní
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číslo, vyndal z kapsy úplně stejné, zbrusu nové pero. Jak se
mu je podařilo sehnat tak rychle? Udělal si snad malý výlet
soukromým letadlem do Paříže? Kdybych byl Rus, jistě bych oři
večerních čajích s přáteli takovou zkazku šířil.
Andrej je stále Členem strany, ale na stylu jeho,oblékání
není nic sovětského, vůbec už ne jeho zlatý pečetní prsten,
osázený diamanty a rubíny. Andrej mi dal řetízek ke klíčům se
znakem “Rekord a“. ’’Rekorda” je oddělení Ministerstva kultury,
kde Andrej pracuje od té doby, co ztratil svá místo diplomata.
’’Jsem producentem populární hudby“, řekl mi.
“Co produkujete?“
“Allu Pugačovovou“.
Pugačovoyá byla za vlády dědečka Prežněva nespornou hvěz
dou, ale za poslední dva týdny jsem ji v televizi ani jednou
nespatřil.
“Pokouším se udělat sovětská hvězdy, ale ve skutečnosti
mě nepotřebují“.
“Jaké jsou vaše oblíbené kapely?“
“Alice Coooer, leatles, Roliing Stones.“
“A co Madonna?“
“Ne, tu nesnáším? Daleko raději mám Deep Purple a hard
rock.”
Qo ještě Andrej dělá, kromě lenošení v Pukovce či na
Krymu? Jezdí ve svém Mercedesu. Obdivuje automobily, steině
jako jeho dědeček, o kterém se říkéi, že měl soukromou závodní
dráhu a stáj závodních vozu. Hodně Času tráví se svými dětmi,
chodí na lov, rybaří a pěstuje turistiku.
“Proč jste byl z ministerstva vyhozen?“
“Všechno to začalo článkem, který o mně vyšel v nedělní
příloze novin Izvěstija,“
Jednomu progorbačovskému novináři se podařilo Andreje la
pit. Narazil na Andreje v restauraci v Jaltě, ořistou.ail kané
mu a řekl: "Tak co, Andreji, sladkéj život je pryč? Necháváš
svý Štěstí projít kolem?“ Andrej vyskočil á zařval: “Ty svině
jedna, moji pravnuci budou pořád bohatší než ty?" Od té doby
začal tisk Andreje napadat a líčit jej jako alkoholika nebo
jako prince, sedícího za volan-ém svého stříbrného Mercedesu.
Článek v Izvestijích zaútočil i na další děti prominentu,
nazval je “zlatou a nemorální mládeží“, “bezuzdnou elitou“.
“Ob se stalo pak?“, ptám se.
“Mus^l jsem sepsat vysvětlení pro své vedoucí. Hned mi
došlo, Že bude lenší, když odejdu, nebo? kariéra na minister
stvu byla ztracená.“
“Nikdo vám to neřekl přímo?“
"Přímo ne. Řekli mi: Nic oroti vám, pracujete dobře, ale
ted se tak o vás povídá...“
“3yly v tom intriky?“
“ í?o obvinění bylo oři liš směšné. Nemyslím, že by někdo ten
článek v novinách nalíčil.“
3tará 3 nemocna, žena Leonida drežněva je, stejně jako její
Galina, v domácím vězení v žukovce. Andrej si povzdechl:
^emu synovci Je osm Jot. Ve škole je j dali zzaosot pod jménem
drežnšv není dnes moc v módě.“ Andrej se roz
čilil: ’ue t? stunidní, vinit mého dědu z. úpadku země! To je
sílena představa, že dnešní bídu vyvolaly omyly mé rodiny!“
“A kde je tedy příčina?“
,Andrej- řekl, že mi to- poví později, až budeme z dosahu
nahrávacích ořístro iu.
“Tento systém je stále logičtější a spolehlivější,“ řekl
mi kdosi» “Je mocnější než my všichni. Andrej bude iedna z
jeho dalších obětí.“
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"Ohceta říct, že všude pMb/vá mikrofonů?“
"Vy ze Záoadu jste úplný naivky. I ta nejmenší věc tu má
svou námět, dokonce i padající suchv list.“
"Nerozumím.”
"To je j^sné, nejste Rus. Naše země nemůže z hlediska jaké
koli logiky existovat, ale ořece jede pořád dál. Vše je tu magic
ké, i systém.”

Moskvou nrochází vlna pesimismu. Lidé stále chtějí věřit
Gorbsčovově přestavbě, ale nepokoje ve Střední Asii a Pobaltských
republikách a arménské zemětřesení značně zkomplikovaly všech
ny myšlenky na reformy. Gorbačov nyní schválil uraxi domovních
prohlídek; ty jsou sice již dlouhou dobu běžnou záležitostí,
ale legalizace se dočkaly až nyní. Doba, po kterou vás muže po
licie zadrhovat bez soudu se prodloužila z jednoho na tři dny.
Na moskevském předměstí otevřeli zvláštní vŠznipi pro demonstran
ty, rovněž byla založena speciální protidemonstrační jednotka.
Zeptal jsem se VladimíraJHkolajeva, vydavatele hlavního
propřestavbového Časopisu Ogoňok, co si myslí o současné situa
ci. *
"Nejsme pro demokracii zralí,” odpověděl. “Kdyby lidé náh
le zjistili, že jsou svobodní, nepochodili by to.”
Děti ze Žukovky vyčkávají. Mají z nárazů v říši obavy. Co
kdyby nacionalistické revolty přivodily GarbaČovovi nád? Co
kdyby se moc dostala do rukou armády nebo KGB? Co kd.yhy nedos
tatek zboží a fronty před moskevskými obchody vyvolaly a obrá
tily hněv lidu proti Žukovce?
Privilegovaný občan to v chudé zemi nemá jednoduché.
psáno pro francouzský časopis Actuel,
přeloženo z Rolling Stone, duben 1989
ZPRÁVY

VIA

PRAHA

SU 18/89

MOSKVA 7.5. '89

Svátek samizdatu v Moskvě. Na základě iniciativy moskevské odbočky Klubu'
nezávislého tisku se konal 50. dubna na ulici Arbat v Moskvě mítink sami
zdatových časopisů. Několik samizdatových vydavatelství /Běloruská tribuna,
Bulletin křesťanské společnosti. Diskuse, Demokratická opozice, Ženské čte
ní, Monitor, Glasnost, ObSina, Svobodné slovo, Express kronika/ vystoupilo
s transparenty a rozdávalo své časopisy asi tisíci lidem, kteří se zde shro
máždili. Během půl hodiny policie a jednotky speciálního určení shromáždění
rozehnali a zatkli asi 9 aktivistů. 2. května předseda oblastního lidového
soudu odsoudil J. Gafunova na 15 dni vězení. E. Děbr janskou a L. Podrabinskou k pokutě tisíc rublů a ostatním bylo pohroženo. Týž den třicet přátel
a příbuzných zadržených se obrátilo otevřeným dopisem ke Komisi lidských
práv OSN, Helsinki V/atch a státnímu departementu USA, ve kterém odsoudili
postup vlády jako protiprávní. Redakce Express kroniky se obrátila krátkým
dopisem k účastníkům schůzky Informačního fóra v Londýně, ve kterém upozor
ňuje účastníky Zasedání o spolupráci a bezpečnosti v Evropě na nezákonné
zadržení nezávislých žurnalistů. c g 345/39 (výňatek)
PRAHA 24.7.*89
V rozhovoru Adama Michnika s Václavem Havlem, při návštěvě aktivistů Polskočeskoslovenské solidarity na Jeho chalupě v Podkrkonoší, informoval A.Michnik
mj. o rozhovorech, které na téma vojenské intervence 1968 vedl nedávno v
Moskvě. U takzvané mezioblastní skupiny Sjezdu lidových poslanců se setkal
s jasně odmítavým stanoviskem k intervenci roku 1968. Sovětští poslanci však
Adama Michnika upozornili, že hlavní příčinou, proč SSSR dosud nemůže veřej
ně uznat chybnost vojenského obsazení Československa v roce 1968, je stano
visko československého vedení, jmenovitě s. Jakeše, který se obává negativ
ního vlivu takového prohlášení v řadách KSČ. Adam Michnik označil v Moskvě
i nyní při rozhovoru s Václavem Havlem Miloše Jakeše za člověka, který hájí
své kastovní zájmy a nikoliv zájmy čs. společnosti; jeho pozici označil za
kastovní egoismus.
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z. pohledu Tanjáse
Gáspára Miklosečlena výboru Sva
zu svob. demokratů.

Momentální situace v Maďarsku je následovně: komunistická stra
na utrpěla porážku a systém - bez většího společenského otřesu dospěl na okraj propasti, ovšem.opozice nezvítězila. Bývalého madarského vůdce Kádára v květnu 1988 odsunuli a s jeho pádem se sta
lo zřejmým,, že skončila poststalinistická, neboli posttotalitní éra
komunismu. Stalinismus mobilizoval masy, poststalinismus je neutra
lizoval. Stalinismus byl ideologický (dle charakteru'), poststali
nismus pragmatický. Stalinismus zastrašil lid, aby ho odnaučil
myslet; poststalinismus se snažil lid uklidnit. Tak nebo onak, kaž
dá komunistická společnost ke svému působení potřebuje špetku svě ské víry, do které se vmíchá strach a naděje vložená dó společen
ského pozvednutí nižších lidových vrstev.
Kádárova éra má nezanedbatelné zásluhy: po odchodu revoluční
mládeže r. 1956 a po uplynutí prvních čtyř let teroru (1956-- 61)
nechali zpacifikovaný národ na pokoji, a čím dále, tím více mu do
volili, aby si vlastním úsilím vyvažoval děsnou hospodářskou poli
tiku strany. S revolucí 1956 byl svázán národní a revoluční pathos:
strana - pokud to bylo možné - se stala nositelem praporu šedých
dnů. Toleroval se individualismus: pravda - he občanská uv^domelost,
ani samostatná iniciativa. Kádárova samolibá ctivláda znemodnila
vášnivé politizování: místo něho nabídla vystřízlivění, všeobec
nou zbabělost titulovanou jako rozumnost, zapomenutí nazvané rea
litou a něco ze spotřebních požitků.
Značným výkonem systému bylo
'to,
*
že si namluvil MaSary tím, že
jejich ’’druhým hospodářstvím” nazvaný vynalézavý pasivní vzdor, je
ve skutečnosti vynálezem jejich vůdců, kdežto ti udělali;..všechno
co mohli pro to, aby zabránililtomuto rozvinutí.
Dnes už jenom na SJápadě se kolébají v této víře, kdy přisuzují
politováníhodnému Groszovi jakožto předsedovi vlády (brr-už ne)
cokoliv, co koná opozice.
Krize (maaarská) - je krize autority. Po odchodu Kádára došli
noví vůdci k poznání: dále jednoduše nebude poslušných. Nejeno^
opoziční, tedy profesionální neposlušní, ale i ostatní lid. Grosz,
jako za starých časů neblahý Ludvík XVI., se pokusil hrozit, licho
tit, vyhrožovat, podplácet, všechno nadarmo. Je něco osudného u
těchto politiků, kteří vystupují na konci té které historické dob
- člověk si vzpomene na Jakuba II., Guizota, generála Mac. Mahona,
Mikuláše II. nebo Dolfusse - a kteří už nejsou schopni konat nic
dobrého. Strana ze dne na den ruší své povely, vzdává se svých
přednostních stráží, ale momentálně jejich místo nikdo nezaujme.
Mezi budoucími mocenskými faktory a praktickou politikou se roz
prostírá země nikoho: přesně to území, na němž by měla:-pokračovat
normální, vlastní politika.
Pisatelé úvodních článků si myslí, že toto vjsou reformy.
Ovsem reformy jsou věci, které víceméně uskutečňují obyčejně zá
konné úřady: postupné, svrchu plánované, skrze občany dodržující
zákon uskutečněné, a pomocí vlivných společenských skupin pod
porované změny. V MaSarsku nic podobné-
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ho nevidíme# Změny se^sice dějí, ale proti vůli lidí u moci.
Ale to se přece nazývá revolucí. Trik je v tom, že bez pro
lévání krve, ^2 ^násilí. Tato revoluce je velebná, hluboce
konzervativní,^mírumilovné a zákonné povstání. Proč konzer
vativní? Protože cílem je zákonnost.
'Dnes ještě i stoupenci vlády přiznávají, že Maďarsko je
zemí,^de panuje stav ’’ex-lex”.^ Jinými slovy: není vyhovují
cí právní rád a stát je řízen příkazy. Stoupenci vlády
otevřeně přiznávají, že moc strany je protizákonná; ano,
i oni sami to říkají a dodávají: tohle panování se opírá
pouze o drsnou sílu, spočívá na ’’geocentrické nevyhnutelnos
ti’3 (odvolávka na MoskVu) a je nestastnou-historickou neho
dou. Komunistická strana tvrdí, že se v budoucnu změní v so
ciálnědemokratickou a - ve svobodných volbách - bude zápolit
o většinu v parlamentě.
V úvodníku jednoho oficiálního deníku me pochválili za
to, že jsem v jednom oficiálním týdeníku slíbil amnestii
komunistům, kteří spáchali politické zločiny. ”Jak předivné,
že tento nemilosrdný mladý pán nás dnes napomíná k mírnos
ti” -'psal vzpomínaný deník.
^ím jsme se dostali k podstatě dnešních politických dis
kusí* Potřebujeme novou ústavu? Komunistická strana chce,v
aby podle zvyklostí podvodem zvolený současný parlament při
jal nový základní zákon, který by sice zakotvil do zákona
obvyklá demokratická práva (např. systém více stran atd.),
ale obsahoval by i odvolávku na socialismus, zinstitualizovala by se silná hlava státu (gaulleistická nebo dle americ
kého vzoru) a vytvořila by ’’nepohnutelný” ústavní soud. Ta
kovým způsobem by zaručovala určité jistoty životaschopnosti^soucasné vládnoucí skupině# Oproti tomu však dnes není
možné tohle všechno uskutečnit bez souhlasu nových politic
kých hnutí. Opozice tohle odmítá: sem tam, jenom tak napůl,
ale nikdo se nechce vybarvit v takových barvách, jako kdyby
kuli pikle s komunisty. Naše chápání je následovně: momen
tálně nepotřebujeme (novou) ústavu. Později by se i^tak mu
sela modernizovat, a to by způsobovalo neustálé napětí, což
je úplně nepotřebné. Naproti tomu potřebujeme několik zásad
ních zákonů: nesmírně liberální a přesně vymezené zákony,
vztahující se na spolčování, shromažďování a volební právo.
Ty by zaručovaly rychlý přechod bez překážek. Budoucí oprav
dový parlament pak rozhodne jestli vůbec chceme psanou ústa
vu. (Pravděpodobně ne.)
v
Ale máme několik dalších podmínek: strana at rozpustí
své polovojenské síly (Lidové milice^, Mladou gardu, Maďarský
zeměbranný svaz) a'Zlikviduje své buňky v policii, v armádě,
resp. na pracovištích.
Strana by chtěla ještě před volbami vytvořit koalici;
my to odmítáme, dokonce ani Svaz svobodnýoh demokratů si po .
případných volbách v r.1990 nepřeje vstoupit do koalice s ko
munisty. (Průzkumy veřejného mínění přisuzují komunistické
straně v současné době 12-14% hlasů).
v
Většina liberálních revolucí si vytyčuje za cíl^rozdělení vládnoucích vrstev: naše revoluce však stojí tváří
v tvář zvláštní moci. SSD je jediné hnutí a detailním pro
gramem - ’’chce rozdrobit” moc komunistické strany, stranic
ký stát už nesmí zůstat hlavním a jediným vlastníkem národ
ního vlastnictví, jediným zaměstnavatelem, rozhodující spo- 49

lecenskou .elitou. Komunistická strana aí je stranou. Ovšem
to^vůbec není tak jednoduché. Strana je zajedno s řízením
státu. Spravování státu se musí depolitizovat. Bez kapitálu
nemůžeme ani snít o tom, aby průmysl a obchod byl hned
a v celé šíři privatizován# Ovšem družstevní, společenské
a^skupinové vlastnictví se musí oddělit od státu, jakožto
představitele veškeré moci. Červení baroni - komunističtí ve
doucí velkopodniků *- momentálně dostávají od státních bank
půjčky na nákup akcí v budoucích společnostech. AÍ to děla
jí, vpořádku, my nebojujeme proti jednotlivým osobám: i kdy
by byl v budoucnu vlastníkem kapitálu stejný Člověk, který
řídil doposud průmyslové závody z titulu příslušnosti ke ko
munistické straně, jeho funkce se změní a my uvítáme tento
pokrok a nevadí nám^objevení se neofytových demokratů. Ne
chceme ’’výměnu stráží” jako radikální pravice z třicátých
let. Poznali jsme, že by bylo hloupostí tlačení ke zdi - vzbuzení pocitu strachu v komunistické elitě# Nám prospívá,
když demokratizační přechod přináší ovoce i pro ty, kteří i když jenom dočasně - zatím mají v rukou rozhodující moc.
Jsme připraveni i na to, že komunistické straně poskyt
neme určité^jistoty, např. jí event. dáme čtvrtinu mandátů
v parlamentě^(druhou čtvrtinu by dostali samozřejmě nové or
ganizace); přijali bychom i takovou podmínku, že kardinální
zákony by se' mohly gřijmout jenom s dvoutřetinovou většinou#
Podmínkou toho je vsak splnění našich požadavků, obzvláště
se jedná o depolitizaci ozbrojených sil a státní správy.
Strana si je vědoma, že když nás přivede do tísně, nezůsta
ne nám jiná volba, než se zmocnit ulice.
Podstata maďarského zázraku je následovná: opoziční hnu
tí, i když se nechává hlasitě slyšet, je poměrně slabé. Vět
šina je tichá. Naše revoluce má v převážné části negativní
charakter. Je mnohem více krachem socialismu nežli vítěz
stvím liberální demokracie. Ovšem tento krach má obrovskou
váhu. Ještě vždy existuje možnost liberálního řešení: kom
promis mezi elitními skupinami, který může připravit půdu
k politické účasti mas. Hrozí však řada nebezpečí.
Za prvé: co se stane, když se zhroutí hospodářství dříve, než
se zrodí nové demokratické instituce?
Za druhé: co se stane, když nespokojenost lidu způsobí pohro
mu svobodnému trhu, který je teprve v plenkách?
Za třetí: co se stane, když vinou nezkušenosti v politickém
boji na tomto poli zvítězí neodpovědné nacionalistické dema
gogie nebo socialistická propaganda?
Za čtvrté: co se stane, když maďarský vývoj začne obdobným
způsobem orobíhat i v sousedních zemích?
Smíří se s tím milý pan Gorbačov?
Od vánoc neustále řečním: na zasedáních, manifestacích,
střetnutích, kongresech, pozdvihuji svůj hlas v diskusích,
poskytuji interview pro rozhlas a televizi, píšu do legál
ních novin; z příležitostně vydělávajícího jsem se stal^často zaměstnávanou osobností veřejného života. Otřesný zážitek.
Chudě ošacené staré ženy mě objímají na ulici, v kavárnách
mi občas poslouží nápojem na účet firmy. ’’Půjde to, synu?”,
ptají se. ’’Půjde to?”
Nevím. Jednu věc jsem však okusil. Viděl jsem,vjak vel
kou silou je úcta moci, zákonodárství, touha po veřejném-pro
jevu. Národ neukojitelné žízní po jasných myšlenkách, čestných
slovech. I kdyby budoucnost přinesla cokoliv, už i pro tohle
stálo zato se narodit.
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CO SI PŘEJE. MAĎARSKÝ NÁROD
Svobodné, nezávislé, demokratické Maďarsko

1. Ooravdové zastoupení lidu a systém vícerých politických
stran»
. -'
•
Zabezpečit svobodu voleb a jejich neposkvrněnost.

2. Místo policejního státu právní stát.
At se udatní lidská práva, at je soudní nezávislost.
5. Svobodu orojevu, tisku, vyznání a výuky.
Zlikvidovat státní monopol oznamovacích prostředku.
Rozpustit Státní církevní úřad.

4. Právo na stávku. .
Neomezovat volnost ochrany zájmů, pohledávek a solidarity.

5. Uznalou veřejnou odpovědnost, společenskou kontrolu obec
ných výdajů.
Skoncovat s osobními a skupinovými privilégiemi.
Poskytnout každému základní podmínky pro život, hodný lid
ské důstojnosti.

6. Rozumné hospodaření, účinný trh, rovnoprávnost vlastnic
kých forem.
Zastavit marnivé a přírodu ničící nákladné investice,
skončit s podporou ztrátových podniků, skoncovat s odírá
ním obyvatelstva a podnikavosti.

7. Odbourat byrokracii a násilný aparát.
Rozpustit Lidové milice a Gardu mládeže.
8. Svobodu a samosprávu Východo- a Středoevropskému lidu.
At skončí vojenské, hospodářské a lidskoprávní rozdvojení
Evropy.
9. Neutrální, nezávislé Maďarsko.

Vystěhovat sovětská vojska z^území vlasti.
Zrušit 7. listopad z řady maďarských svátků.-

lO.Odpovědnou menšinovou a utečeneckou politiků.
At vystoupí vláda na mezinárodních fórech na ochranu ma-,
ďarské menšiny. Skončit s policejním ohledáváním a bezpráv
ným rozlišováním ve věci rumunských utečenců.

11. Národní sebeúctu.
Skoncovat s falšováním dějin. Vrátit národu vlastní znak.
12. Pravdu událostem roku 1956, úctu mučedníkům revoluce.
Vyhlásit 25« říjen za národní svátek.
Prohlášení maďarských nezávislých skupin ke dni 15. 5• 1989.
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Hlavni_poli tic ká_seskup ení _v^Maďarsku

Národní levice_
- Maďarské Demokratické Fórum (MDF) : neobyčejně vlivné,
v čele stojí tzv. lidoví spisovatelé; věří v Hřetí ceatu”
ale nevěří ani ve vládu, ani v opozici; existují určité
protikapitalistické cjty; velkou roli hraje rétorika; po
dle možností stojí blízko k demo-komunietickému reformní
mu křídlu pana Pozsgaye.
- Malorolnická strana: velké tradice, platí heslo:”Bůh, ro
dina, vlast”; rozdělila se na dvě hlavní rivalizující skupiny,vje překvapivě přátelská vůči vládě, členství je pod
statně radikálnější#
- Lidová^strana: v podstatě nešikovný pokus patlá Grósze
o^rozdělení "agrárního bloku” - zkompromitovaných vůdců
Národní Levice; nemá budoucnost.
- Společnost Bajcsy-Zsilinszkého: mnohem víc připomíná bý
valou Malorolnickou suranu, nežli její současny potomek;
je liberální a vlastenecká.

£íÍe£alové_
- Svaz Svobodných Demokratů /SZDSZ/: velmi halasný, pozůstá
vá z bývalých členů opozice společně se sociálně liberál-*
ním levicovým křídlem, silně protestantsko-evangelickou
skupinou, s rozličnými ekonomy, sociology, politology;
básníci směřují spíš k MDF*
-Federace Mladých Demokratů (FIDBSZ): velmi úsjjěšná^ tvoří
ji hlavně studenti, organizace je plná budoucích^předse
dů vlád a revolučního rozmachu, svobodomyslné křídlo je
v zrodů. .
- Nezávislý svaz odborů: od výše jmenovaných jemně levico
vější; duplicitní Členské vztahy; menší spory se Svobod
nými demokraty o právu na stávku; především "bílolímcové"
styky.
- Republikánský Kruh: "plebejské” křídlo opozice, nemá bu
doucnost •
Socialisté_
- Maďarská sociálnědemokratická strana (MSZDP): představi
telům je kolem osmdesáti let, přitažlivý název jfc spjatý
s opravdu ctěnou minulostí, následuje Bad-Godesbergské
revizionisty z SPD; těžké začátky, Trakční boje.
- Levicová Alternativa: představy o samosprávě; "komunlsmus-Rady” z dvacátých let, jakož i myšlenky "demokratické
báze” inspirované ruskými opozičními dělníky; její budouc
nost je nejistá.
- Trockisté.
®vropská_L^vic e, ( embrionická)
- Strana nezávislosti: bývalá odštěpená pravicová skupina
Malorolnické strany, prakticky neznámá.

~ Křesťansko demokratická Lidová strana: následník Katolické
levices její církevní podpora je nejistá; protestanti
v ní pochybují; je možné, že má velkou budoucnost, před
stavitelé jsou neznámí- Strana .Svobody: jiná odštěpená skupina Malorolníků, prak
ticky neznámá.

Stalinisté^
- Společnost Ference MÚnnicha: pozůstalí z tábora tvrdé li
nie z r.1957, kterou rozpustil Kádár, teď pořádají schůze
pod Kádárovými portréty; členové jsou vysloužili policejní
a vojenští důstojníci, členové lidových milicí ’’malé ry
by” místních stranických výborů; vyhýbá se jim široký kruh,
nemají budoucnost.

¿k;t iyní9„of ic_i ál ní_k omunisíi£ké skupiny
-Pbzsgayova frakce: bez ohledu na jména jsou národní^demokra
té; úzké styky s MFF, populární mimo stranu, uvnitř velmi
málo.
- Nyersova frakce: v čele s bjhzalým sociálním demokratem,
reformní, připomíná španělské nebo italské socialisty; ur
čité vztahy se skutečnou sociálnědemokratickou stranou. •
- Centrum: někteří věří v jeho existenci.
Krajní levice: určitě je přítomna, současně tichá, je
jí dva viditelné směry jsou: ificiální odbory,které tiše
vyhrožují stávkami groti privatizování, Budapeštský měst
ský výbor.a lobby těžkého průmyslu.
- Komunistický svaz mládeže (KISZ)X: ztratil dvě třetiny
členů, kteří přešli hlavně do FILESZ,^podle svých plánů se
přetvoří ve spolek socialistických mládežnických organiza
cí'.
Vlastenecká Lidová Fronta: oficiálně organizace sdružují
cí bývalé kvazipolitické skupiny - na ústupu.z
- Nová Březnová Fronta: dílo Nyersovy frakceYk zahájeni dia
logu s opozicí.
XKISZ - dnes už přejmenovaná na DEMISZ - Maďarský demokra
tický svaz mládeže
ZPRÁVY

VIA

CS 040/89 4.7. '89

PRAHA

Rezoluce ze setkání v Budapešti. V budapešti se ve dnech 1. a 2.7• setka
li zájemci o zřízení nezávislého evropského shromáždění pro mír a demokra
cii. Setkání se zúčastnili převážné aktivisté mírových hnutí a humanitár
ních organizací ze zemí západní Evropy a také zástupci nezávislých inicia
tiv z východoevropských zemí. Účastnící schválili v průběhu jednání mimo
jiné také text rezoluce, odsuzující postoj čs. úřadů, které zabránily
Jaroslavu Šabatovi a Ruth Šormové v účasti na setkání. Rezoluce také vyja
dřuje rozhořčení účastníků budapešťského setkání nad odsouzením vydavatele
samizdatového časopisu Vokno Františka Stárka. Rezoluce obsahuje rovněž
protest proti věznění Petra Cibulky a proti trestnímu stíhání Petra Pospí
chala; oběma hrozí trest odnětí svobody od tří do deseti let. (zkráceno)
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REI^AR-AQE

POLITICKÉHO

PROGRAMU*.
»

Federace nlndých demokratů je národní politická organizace
mládeže, jejíž členové sdílí základní principy demokracie.
A jejíž skuoiny a členové si osobují právo na rozdílnost názo
ru v rámci federace. FIDS3Z podporuje sám sebe a je nezávislý.
Nfení to tedy mládežnická organizace žádné jiné skupiny a je
sám zodpovědný za’ svůj program, za svá rozhodnutí.
Dle našeho přesvědčení, prvníma cílem asociace, která vytvá
ří spqlečnost, je zajistit co nejkompletnější svobodu indivi
dua, která je právem každého. $táty moderního věku by měly
sloužit témuž cíli uskutečněním svobod pro všechny jejich jed-»
notlivce .do takového rozměru, jak jert je to možné. Zkušenost
z evropské historie ukazuje, že pouze takové státy jsou schop
ny zajistit pro své občany svobodný nezávislý život, který je
adekvátní lidské důstojnosti. Člověk může žít lidsky důstojně
pouze ve státě, který respektuje všechna inherentní lidská
práva, který nechá převládnout jeho občansko práva získaná v
průběhu evropského sociálního vývoje.

Maďarsko bylo evropskou zemí, byli jsme organickou částí
historie a kultury kontinentu. Evropa stále existuje, ale vý
chodní4 a středoevropské země, jako jsme my, byly odtrženy od
západní civilizace v politickém slova smyslu ,:jaltskými doho-f
dami". Navzdory naší politické situaci, naše historie a kul
tura nás spojgje s Evropou. Pokládáme se za Její součást. Ani
armády, ani tanky nás nemohou donutit, abychom se této víry
vzdali, Aby byl náš evropský status znovu kompletně ustanoven,
pokládáme likvidaci vojenských bloků a znovuzavádění kulturní
■a politické jednoty evropské civilizace za žádoucí.
Naše zeměpisná a konkrétně historická určení nás zařazují
do společenství východo a středoevropských národů. Musíme pro
to přijmout progresivní tradice této zvláštní kulturní a po
litické existence a solidaritu s ostatními národy této ^oblas
ti. Myslíme sl, že pro sociální změny, oo kterých toužíme,
musíme být spojeni. Naše historická zkušenost dokazuje, že^
pouze tímto způsobem. máme naději znovu získat svůj evropský
status.

Pro rozhodující většinu lidí na našem kontinentu je národ,
politické společenství, o kterém prohlašují, že k němu náleží.
Základním lidským orávám pro každého je rozhodnout se sám oro
sebo, dobrovolně a bez omezení, ke kterému národu, společen
ství či společnosti chce náležet. Jo povinností státu respek
tovat tuto volbu a zajistit legální a praktické podmínky pro
její realizaci. Pro přežití menšin na národní, etnické nebo
náboženské bázi nestačí mít pouze zákonná opatření, která zajištují individuální svobody nebo spíše zabraňují znevýhodňu
jící diskriminaci. Je nutné vytvořit mezinárodně přijatá neza
jištěná kolektivní a kladná práva pro menšiny. Historie naší
oblasti nás varuje nřsd nebezpečím, že násilné a antidémokretické1 pokusy yvřesit národní příkoří a abnormality v průběhu
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jeho vývoje vedou k vytvoření národně socialistických a národ
ně komunistických a šovinistických režimů, nepřímo -• diktátor
ským, totalitním režimům, které se dají považovat za pařeniště
národnostního útlaku.
•
Odmítáme všechny takové sociální systémy, ve kterých si no-,
litická síla muže dovolit zbavit nás našich lidských práv ve
jménu ideologie či nějakého vzdáleného sociálního cíle. Nevě
říme, žemůže být nějaký cennější sociální cíl, než zabezpeče
ní mírového, svobodného a nezávislého života občanů. Myslíme
si, že všechny sféry života státu mají být věnovány službě to
muto ideálu. Přijímáme proto pouze takový svstém politických
institucí, v kterém organizace založené na svobodném sdružová
ní ^občanů mohou získat nutnou důvěru, aby tak měly právo vést
stát ve svobQdné soutěži a snolunráci. Dle našeho názoru je
toto zajištěno v parlamentámí demokracii.

Zkoumáme možné ekonomické modely z hlediska individuální
svobody jakož i účinnosti parlamentární demokracie, dle naše
ho názoru předpokládá narlamentární demokracie tržní ekonomii,
která uznává stejné orávo různých forem vlastnictví. 4čkoliv
víme o společnostech v historii, ve kterých snolu existovaly
tržní ekonomie a diktátorství. Nevíme však o žádné, kde by u
mohla spolu.žít demokracie s centrální ekonomií. Tato zkuše-^3
nost^nás nutí požadovat uskutečnění parlamentární demokracie
a tržní ekonomiky současně.
Tržní ekonomie však nezajišťuje občanům rovnost možností,
a co více, plodí a udržuje nerovnost. Politické instituce
demokracie nejsou samy o sobě schopny zabývat se těmito ne
rovnostmi, které vzniknou. Z tohoto důvodu potřebujeme uvě
domělou sociální politiku, která by vyrovnala toto vyvíje
jící se sociální znevýhodnění, či spíše, která by vytvořila
rovnost možností. Tato soc. politika však nemůže znamenat
likvidaci trhu, nesmí mít za výsledek centralizovanou eko
nomiku, která by vedla k likvidaci demokracie.
V dnešním Maáařsku jsou jako výsledek chybných a nezod
povědných rozhodnutí politické moci uvalena na bedra členů
společnosti a obzvláště mládeže taková břemena, která hrozí
jejich zhroucení. Masová nezaměstnanost mládeže je přede
dveřmi, bytová situace je hrozná, mzdy jsou urážlivě nízké,
stát nám věší na krk čím dál tím tíživější břemena a my ne
máme anzětú naději, že se tato situace v rozumné době změ
ní. Jediný směr aktivity FIDUlZu je proto prosazení.politi
ky, která skončí toto vše, tuto beznadějnou situaci naší
mládeže. Použijeme všechny mírumilovné prostředky, které má
me k dispozici, aby tato naše vůle byla pocítěna.

'

Je naším přesvědčením, že problémy, které tak těžce dopa
dají na naši mládež nemohou být odděleny od takovýph vážných
základních důvodů, jako je nedostatek právní jistoty, lid
ských práv, diskriminujícího volebního práva, které znemož
ňuje svobodné volby, situace v oblasti vzdělávání, současné
metody určování státního rozpočtu, jinými slovv mají naše
těžkosti své kořeny v diktátorském charakteru politického
systému. Naše aktivita se proto bude za všech okolností
Vztahovat i na tyto oblasti.

FIDESZ pokládá za toužený cíl transformaci celé národní po
litiky a^její postavení na nové základy. Realita je však ješ
tě příliš daleko od požadované oarlamentámí demokracie.
A jedním z důvodů pro to je, že represivní organizace, mezi
nimi i sovětské jednotky na našem území, mohou být nroti nám
použity. Rozhodná potíž je, že během čtyřiceti let útlaku v
Madarsku společnost ztratila politické uvědomění a organizaci.
Za současné situace je nemožné ustavit opozici, kte^á by byla
schopna zformovat vládu. FIDESZ odporuje názoru, který tvrdí,
že získání moci ve státu, je všechno co je potřeba k vytvoře
ní demokracie. Nevěříme, že vstup jakékoli nové organizace
pouze do vlády by umožnil prosazení našich lidských práv.
Strážcem demokracie a její hlavní pojistkou není ve skutečnos
ti státní moc, ale spíše společnost demokratické, politické
kultury. Existence stran, které budou soutěžit o směr, kterým
vést loa státu je nepostradatelná, avšak ne dostatečná pod
mínka. Naším cílem není uchopit státní moc, ale pomoci sebeorganizaci v naději, že obživující se společnost, která bude
vytvořena ze svých komunit, bude schopna zvolit si svoji
vlastní vládu. K tomuto cíli si musí každý vytvořit svoji ’ 1
vlastní komunitu, hnutí, organizaci spolu s těmi, jež se
hlásí ke stejným hodnotám a staví si tv samé cíle. FIDESZ mů
že být pouze jedním z nich. 5pre si za cíl spojit ty mladé
lidi, kteří přijímají politiku nenásilí stejně jako úctu k
lidským a společenským právům, jako svůj nejvyšší politický
princip.
FIDESZ může splnit svoji roli katalyzátoru v procesu sebeorganizování pouze, když vytvoří politické učební skupiny,
ve kterých se může nová generace učit nutné kultuře formování
politických názorů a politického jednání a získal; potřebné
politické a občanské vědomosti. Mimo tuto aktivitu se jednot
livé skupiny FIDESZ budou snažit realizovat své rozdílné cíle
v oblastech, které mají vztah k jejich zájmům, motivům a pro
fesím na svém vlastním území, čímž budou přispívat výstavbě
společnosti.

Došli jsme již tak daleko, že musíme okamžitě bez jakého
koliv otálení organizovat svoji obranu prot^ prbtispolečen
ské politice moci. Pokládáme demokratické myšlení a organi
zování za nejvýkonnější zbraně, které mohou být použity pro
ti špatné politice moci, která je zaměřena nouze na své záj
my. V naší nově započaté práci směřující k vytvoření společ
nosti, která bude mít schopnost sebetvoření stejně jako tvo
ření své vlastní státní moci, máme k dispozici dvě nejobáva
nější zbraně - vnitřní nezávislost a morální přesvědčení.
Stejně jako nezlomitelnou vzájemnou solidaritu. Ve shodě s
tím, co bylo řečeno dříve, odsuzujeme jakýkoliv druh usilo
vání či praktik, které by monopolizovaly politickou moc.
Jakýkoliv druh diskriminace občanů na základě rasy, národ
nosti, ideologie, náboženství, politického přesvědčení,
způsobu života či jakékoliv podněcování takové diskriminace.
Odmítáme omezení práv jakékoliv menšiny a netolerancivvůči
ní. Také odmítáme užívání síly jako například v ovlivňování
politických rozhodnutí použitím síly.

Pro dosažení svých cílů FIDESZ využije veškerých možnos
tí zaručených ústavou a zákony, přičemž ovšem neodmítá klást
si jako jeden ze svých cílů změny některých zákonů. 3ude-li
to nutné použijeme mírumilovné formy občanské neposlušnosti
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s tím, že zdůrnznímp své požadavky nomocí demonstrací -a stá
vek. Chceme využívat všechny možnosti publicity, od masových
sdělovacích prostředku až no veřejná shromážděni, abychom
mohlipředkládat své návrhy vládě, parlamentu, a co je nejdů
ležitější, celé společnosti. Přejeme si spolupracovat s demo
kratickými silami společnosti a politického života, s kterými
jsme schopni zformulovat společné cíle.
/

Zveme proto všechny mladé lidi, kteří souhlasí s našimi
cíli, aby s-e připojili k naší organizaci’
^Obracíme se na každého, aby se připojil k nezávislým spo
lečenským hnutím nebo organizacím oodle svého politického
přesvědčení nebo aby wtvořil svoji vlastní politickou komu
nitu ve spojení s ostatními.

^Začneme vvtvářet koalici se všemi organizacemi, se kterými
můžeme najít společnou politickou platformu.
Současně s tím zveme všechny politické organizace země,
aby se podílely n.a dialogu tak, aby přijatí mírového spoluži
tí a vzájemné tolerance se stalo vůdčí linkou maďarského po
litického života.
20. listopadu 1988

CHRONOLOGIE FIDESZ
>0. březen 1988 - 57 studentů polytechniky a univerzity a
mladých intelektuálu založilo nezávislou federaci mládeže,
nazvanou Federace mladých demokratů (FIDE3Z).
1. duben 1988 - FIDESZ uspořádal mezinárodní tiskovou kon
ferenci o svém založení, byli pozváni zástupci všech význam
ných listů. Dostavili se korespondenti HVG, Magyar Ifjúság,
Célok, Uj Ember a několika univerzitních periodik.
8. duben 1988 - Pblicií bylo předvoláno pět členů FIDESZu:
Miklos Andrási, dr. Viktor Orbán, Iván Csaba, dr. Lászlo
Kovér a András Rácz. Byli varováni před ‘-aktivitou směřují
cí k založení ilegální organizace”. Proti tomuto jednání po
dali jmenovaní stížnost u komisaře policejního ředitelství
v Budapešti, (mezitím Iván Csaba odvolal)
8. - 9o 4. - Státní rádio, televize, celostátní a místní
deníky oznámily zprávu maďarské tiskové agentury o policej
ním jednání. Magyar Hírlap věnoval této události delší ko
mentář, který byl plný falešných a zavádějících výroků.
10. duben - Asi 80 členu FIDESZu se sešlo, aby projednalo
další aktivitu organizace. Členové se rozhodli poslat infor
mativní dopis generálnímu tajemníku komunistické strany,
premiérovi-sekretáři Národní fronty, tajemníku ústředního
výboru mládežnické organizace KISZ, parlamentu a tisku. Dle
společného názoru členů znamenají nro FIDESZ ochranu tři
věci: vzrůst členské základny, publicita a legalita.
______
12. duben - Výbor mládežnické organizace Ekonomické uníverzity K. Marxe nesouhlasil- s policejním jednáním. Reprezen
tační zástupci výše jmenované univerzity a Rojkovy a^Széchényho koleje, vydali prohlášení na podporu vytvoření ne
závislé organizace mládeže.
15 o duben - FIDESZ a jeho pět členů, kteří bvli zmíněni ve
vyhlášení tisku z 9. dubna, poslali požadavek tiskové onrav.y do Magyar Hírlap a M?I.
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17. duben - 200 členu FIDEBZu zorganizovalo shromáždění. Usta
novili komisi orb sebeobranu a jmenovali mluvčího« Bylo stano
veno, že až do svého prvního kongresu FIDEEZ nebude publikovat
žádnou politickou deklaraci
20. duben - Organizátoři Maďarského demokratického fóra posla
li pozdrav FIDE3Zu a ujistili ho svoji podporou ve svém pro
hlášení. Stranický výbor sociologického institutu maďarské
akademie otevřeně nesouhlasil s opatřeními z minulých týdnů a
obzvláště se zmínil o FIDESZu. List podpor;/ pro PIDESZ byl podepsán^dvaceti lektory právnické fakulty, padesáti lektory
Ekonomické univerzity K. Marxe, známými spisovateli, histori
ky a sociology«
21. duben - 6 členů FIDESZu, částečně titíž, kteří byli již
povoláni předtím, bylo pozváno do kanceláře nejvyššího veřej
ného žalobce. Tři prokurátoři vyjádřili svůj nesouhlas s Or
ganizováním aktivit týkajících se FIDESZu. Ten samy den v
maďarském menším městě Veszorému se sešel národní studentský
psrlamenst, který reprezentuje 66 tisíc studentů. Policie
prohledala místnost dvou členů FIDESZu (delegátů Studentské
ho parlamentu) a konfiskovala propagační materiál FIDESZu.
24- duben - Studentský parlament schválil deklaraci, která
vyjadřuje podporu fo.mování politických organizací studentů
a mladých lidí mimo existující KISZ. Prohlášení nepřímo pod
pořilo vytvoření FIDESZu.
50. duben - 400 Členů FIDESZu se sešlo v kině Tinódi. Svůj
vznik ohlásily některé základní organizace FIDESZu. Na set
kání bylo rozhodnuto o uspořádání kongresu v září 1988.
9. -15. květen - Bylo vytvořeno ^si b-8 nových skupin
FIDESZu, některé z nich schválily vyhlášení politického
programu, který podporuje radikální politické reformy v Ma
ďarsku. Debaty"týkájící 3' FIDESZu se konalv v různých uni
verzitních klubech. FIDESZ vyhlásil svůj požadavek tiskové'
opravy u soudu v Budapešti prot4 ■ ITI a Magysr Hírlnou.
14. květen - 7 livadle Jurta se shromáždilo 500 členů FIDESZu.
Zvolili komisi pro tvorbu programu na základě návrhů jednot
livých skupin FIDESZu a mluvčí shromáždění pro zářijovou kon
ferenci. FIDESZ pozdravil Maďarské demokratické fórum,
Network a nové vědecké odbory (TDDSZ).
19. květen - 3udapestský soud zamítl požadavek tiskové opra
vy vznesený FIDESZem.
21. květen - Při příležitosti stranické konference uspořádal
FIDESZ v Budapešti.mezinárodní tiskovou konferenci pro za
hraniční korespondenty.
26. květen - Mluvčí FIDESZu, Viktor Orbán, byl, mezi jinými,
hostem Rakoart Clubu v divadlo Jurta a informoval veřejnost
o FIDESZu«
29. květen - Na koncertu uspořádaném pro pomoc transylvánským uprchlíkům byla Čtena deklarace FIDESZu o transylvánských uprchlících a o situaci v Rumunsku, která byla přijata
na všeobecném shromáždění 14. 5.
16. červen - Vzpomínka organizovaná nezávislými skupinami
při příležitosti výročí popravy Imre Nagye /premiéra z
r. 1956/ a jeho spolumučedníku byla brutálně rozehnána poli
cií. Několik účastníků, m?zi nimi mluvčí FIDESZu Viktor
Orbán, bylo vzato na policejní stanici. Ostatní mluvčí FIDE
SZu poslali protestní telex ministru vnitra a premiérovi.
27. června - Konala se demonstrace 100. 000 účastníků proti
ničení TransyIvánských vesnic s ktivní spoluúčastí FIDESZu.
V červnu navštívili členové FIDESZu své poslance no celé
zemi a informovali jo o federaci, vvjádřili svoje názory na
některé důležité body, požadovali od svých poslanců, aby je
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z tohoto hledisko zastupovali. Ačkoli bylo no měsících napros
tého ticho v některých maďarských novinách zmíněno jméno FIDE
SZu, žádná detailní informace to nebyla. FIDESZ si otevřel
účet v Národní spořitelně.
15. červenec - Žaloba pro pomluvu byla na formálním základě
zamítnuta nejvyšším soudem a tím byl schválen výrok nižší ins
tance. Později FIDESZ učinil protest proti nezákonnosti tohoto
rozhodnutí.
1. srpen - Po celoletní práci komise oro přípravu návrhu byl
dokončen návrh programu FIDESZu a program byl rozeslán členům,
aby se k němu mohli vyjádřit.
2. srpen - Dva zástupci FIDESZu poskvtli krátké interview
programu, který měl být ukázán v maďarské televizi, avšák ten
to program nedostal povolení, aby mohl být vysílán.
8. srpne - Gábor Fodor, mluvčí FIDESZu, učinil prohlášení o
federaci no rádiu Kossuth/ludapest#
24. srpna - Tomáš Deutsch, mluvčí FIDESZu, se podílel na otev
řené debatě- s komunistickou mládežnickou organizací KISZ o si.tuaci mládeže. Debata se konala v táboře Orfú.
28. srpna - První promítání filmu o FIDESZu na konferenci v
Szárszo 88. Po skončení představení odpověděl aktivista FI
DESZu na otázky z hlediště.. FIDESZ se aktivně podílel na
setkaní několika set účastníků mezi 26. - 51. srpnem /zde
nejprominentnější reformní myslitelé země měli přednášky/. •
29. srona - Nezávislé skupiny poslaly společný dopis minis
tru státu Pozsgayovi, ve kterém vyjádřili 3vé přání diskuto-*
vat.
2. -3. září - FIDESZ byl jedním z organizátoru^ a podpůrců
Dunajské konference. Jedním z hlavních bodů této konference
byla stavba Gabčíkovo-Nagymaros.
9. září - Rada sítě svooodných iniciativ a mluvčí FIDESZu
vydali společnou kritiku a návrhy ve vztahu k novému zákonu
o shromažďování a organizacích.
12. září - Pět členů FIDESZu se setkalo s ministrem státu
Pozsgayem v parlamentě.
Demonstrace 30 tisíc účastníků proti hydroelektrárně Gabčí
kovo -Nagymaros byla podporována a zčásti organizována FIDESZem. V Szegedu místní skupina FIDESZu organizovala de
monstraci 2 500 účastníků, která byla prvním provinčním
protestem proti stavbě hydro elektrárny.
17. září - V Nagymarosi skupina FIDESZu zvaná nAlice
Madzsar’’ zorganizovala demonstraci 600 účastníků proti pře
hradě. 3yla to první demonstrace žen v Maďarsku po mnoha J ~ .
des atiletích.

V srpnu a září byl FIDESZ pozván na různé mezinárodní
konference v Polsku, Holandsku a Rakousku. Koncem září se
, jako výsledek projevů několika konzervativních členů stra
ny stal FIDESZ na několik týdnů opět tabu. FIDESZ otevřel
svou kancelář v pronajmutém bytě.
1. -2. října - První část Kongresu FIDESZ v divadle Jurto.
Členové prodiskutovali a přijali organizační a funkční sta
tut a zvolili dočasné vedení.
3. října - FIDESZ byl jedním z organizátorů protestní akce,
při které vytvořili mladí lidé živý řetěz no obou stranách
a na obou mostech přes Dunaj.
6. října - Dělnická skupina FIDESZu zorganizovalo vzpomínku
Sátthyányho Věčnému Ohni na pamět mučedníků roku 1948-49 a
revoluce v roce 1956. Všechny významné nezávislé organizace
se na této vzpomínce podílely. FIDESZ přeual petici parla-..
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mentu, ve které Žádal, aby 15. březen, což je den počátku revo
luce roku 1848 a náš největší svátek, byl vyhlášen veřejným
svátkem.
19. října - Policie zakázala mírumilovnou demónstraci vyvolanou
FIDESZem a oodoorovanou ostatními nezávislými skupinami, která
byla organizována na 25. říjen k výročí revoluce z roku 1956«
2?. říjen - V kritické situaci, poté co Madarské demokratické
fórum odvolalo svou spoluúčast, se ostatní skupiny obrátilv na
své členy, aby se demonstrace neúčastnily, pro obavy z policej
ní brutality, která se očekávala.
25. října - Ti, kteří se i přes varování zúčastnili vzpomínky,
byli konfrontováni policií tvrdě a občas i brutálně.
50. října - Jako součást celosvětové demonstrace, Dunajský
Kruh, FÍDE3Z a ostatní skupiny organizovaly shromáždění odpo
ledne a demonstraci s pochodněmi večer za účasti 50 tisíc lidí
proti stavbě přehrady v Nagymarosi. Dav požadoval rozpuštění
parlamentu, svobodné volby a referendum, protože poslanci voli
li pro stavbu přehrady a nebrali v póta? názory svých voličů.
V září a v říjnu komise pro přípravu programu vypracovala
na základě připomínek k původnímu návrhu kratší program.

7. listopad - Dělnická skupina FIDESZu zorganizovala veřejnou
oráči, na protest proti tomu, Že výročí Sovětská revoluce je
státem oslavovaný svátek, zatímco 15. březen není. Policie ce
lou akci zastavila, 19 lidí předvedla na policejní stanici a
tam byli napadeni.
10. listopad - Hobo Blues 3and uspořádal koncert na podporu
FIDESZu. FIDE3Z nabídl polovinu vydělaných peněz na pomoc di
vadlu Jurta.
15. listopad - Tento den se konal celosvětový protest proti
rumunské diktatuře, bylo to k prvnímu výročí dělnického pov
stání v Jrašově. FIDE3Z a ostatní skupiny zorganizovaly demon
straci. Shromáždění bylo zakázáno ministerstvem vnitra, de
monstrace byla brutálně rozehnána policií za pompci slzného
plynu a obušků. Několik lidí, mezi nimi i členové FIDESZu,
bylo předvedeno na policejní stanice.
19. - 20. listopad - Konala se druhá Část 1. Kongresu FI
DESZu, ve které členové diskutovali a přijali vyhlášení pro
gramu FIDESZu a zvolili sedm Členů třináctičlenné rady
,
FIDESZu. /Tamás Deutsch, Gábor Fodor, István Hegédus, Lászlo
Kóver, Pétěr Molnár, Viktor Orbán a Zoltán Rockenbauer./
26. listopad - Statutární schůze MISZOTu, což je Národní ra
da maďarských mládežnických organizací, ke.které se FIDESZ
připojil a delegoval jednoho ze tří vicepresidentů.

V listopadu začaly akuoiny FIDESZu akci na základě ini
ciativy skuoin Veřejného života a Skupiny Technické univer
zity. Tato akce má vést k odvolání poslanců, kteří nedosta
tečně reprezentovali své voliče, podporovali výstavbu hydroelektrárny a podíleli se na tajném setkání parlamentu k této
otázce.

2. prosinec - Návrh programu ekonomické politiky, vypracova
ný Ekonomickou skupinou FIDESZu, byl diskutován v divadle
Jurta.
5. prosinec - Setkání představitelů Národní rady FIDESZu,
kterého se účastnili zástupci více než 50 skupin., Členové
rady zvolili Šest členů rady FIDESZu: Gyula Bartok, Lajos
Gyóri-Molnár, Zsuzsa Szelenyi, Tamás Tirts, Ilona Horváth
roz. Vajasová, Tamás Wachsler.

8. prosinec - Koncls se nrvní oficielní schůzky komunistické
mládežnické orgonizcce KISZ a FIDE'Zu, za účasti péti zástup
ců o'tou stran.
10. prosinec - Ku příležitosti 40. výročí vyhlášení Všeobecné
deklarace^lidských práv zorganizovalo skunine FIDESZu pro svo
bodu a svědomí shromáždění s ostatními nezávislými skuoínami
v Goldbergove domě kultury.
16. prosinec - V divadle Jurta byl uspořádán charitativní ve
čer literatury pro transylvánské uprchlíky, za podpory skupiny
FIDESZu oro lidská práva.
19. prosinec - Skúoino FIOElZu pro vzdělávací politiku se zú
častnila organizování demonstrace vyhlášené demokratickými od
bory pedagogů, tato demonstrace požadovala radikální zvýšení
podílu národního rozpočtu určeného oro vzdělání.

V listopadu a prosinci započaly aktivitu operativní komise
fIDESZu. Skuoina FIDEEZu v Szegedu protestovala proti projevu
stranického tajemníka Grosze z 29. listopadu, v kterém zazně
ly výrazné stalinské tony, a v kterém ostře napadl sebeorganizační proces ve společnosti.
22. prosinec - 15. březen byl na prosincovém zasedání parla
mentu vyhlášen veřejným svátkem. Poté, co bylo shromážděno
dostatečné množství podpisu pro odvolání poslance, učinil
FIDESZ právrjí kroky v této záležitosti.
ZPRÁVY

VIA

H 009/89

PRAHA

26.4. '89

V první polovině března uskutečnil ve městě Szegod Svaz svobodných demo
kratů /FIDESZ/ anketu, v níž se pokusil zjistit výsledky případných nezá
vislých voleb. Na anketě so podílel reprezentativní soubor voličů jednoho
z volebních okruhů města. V anketě obdržela mačarská vládnoucí strana /MS
PS/ 12% hlasů. Svaz komunistické mládeže 1%, Demokratické fórum 31%r
FIDESZ 21%, 11% voličů by hlasovalo pro zcela nezávislé kandidáty.

Dne 19. 3. se v Budapešti uskutečnil sjezd Svazu svobodných demokratů FEDESZ. Účastníci odeslali mimo jiné dopis východoevropském přátelům, ve
kterém navrhují, aby se letos na podzim uskutečnila konference všech demo
kratických organizací východní Evropy, na níž by se projednalo několik
otázek: Jak překonat dnešní rozdělení Evropy; co bychom měli Sovětskému
tívazu nabídnout a co od něj žádat; jak utvářet vztahy mezi našimi národy;
jak zajistit rovnost těchto vztahů a práva menšin; jak dosáhnout mezi naši
mi národy porozumění?
Na základě zprávy, že maůarská vláda rozhodla o odstranění poplašných za
řízení na hranici s Rakouskem, zaslala československá Společnost za vese-'
lejší současnost maůarskénru Parlamentu dopis, v němž vítá ’’zdvižení želez
né opony. Současně navštívila v Praze 19.6. mačlarské velvyslanectví, kde
se zástupci společnosti setkali s tajemníkem velvyslance a předložili mu
návrh, v© kterém nabízejí jpomoc při odstraňování zátarasů, žádají informa^
ciy jakým nářadím se mají vybavit a kdy mají přijet. Maďarskou vládu v do
pise rovněž požádali o vyřízení nutných formalit, potřebných k vycestová
ní. Na velvyslanectví byli vlídně přijati, ale bylo jim vysvětleno, že je
jich návrh není realizovatelný vzhledem k minám umístěným podél hranice.
Tento argument so však později ukázal být chabou výmluvou. Podle informace
budapešťského korespondenta VIA sdělily mažarské úřady vesničanům žijícím
podél hranice s Rakouskem, že se mohou sami na hranici zásobit ocelovým
drátem z instalace a jak ukázala maďarská televize, vzbudila tato nabídka
značný zájem. Společnost za veselejší současnost dosud neobdržela od maáarské vlády žádné stanovisko, přesto nehodlá od svého návrhu upouštět a
akci chce konat pod heslem: "Dnes stříháme my u vás, zítra budete stříhat
vy u nás. (Volně zpracováno podle zpráv VIA OS 028/89 a H 010/89 red.)
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RUMUNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

ODEON - 1 8-103/MTZ/72
Cena ploché vlajky Kčs - ,20
Cena špejl, vlajky Kčs - ,30

V poslední době se v Evropě často hovoří o !; společném do
ma^. Nastává prý vek, ve kterém by měly evrooské státv všestra
nně spolupracovat. Ale jo jedna země, která stojí stranou.
Rumunsko se svým vládcem Ceaucescem. Nejen, že se tato země za
vřela před světem a její vládnoucí elita odmítá jakýkoli kon
struktivní dialog, ale dochází v ní též k závažnému porušová
ní lidských práv, k úpadku kultury, lidé hladoví a mrznou. Po
rušování práv provází občana Rumunska celým životem. Ženy jsou
nuceny přivést na svět minimálně čtyři děti. Kvůli katastro
fální lékařské péči je kojenecká úmrtnost velmi vysoká. Děti ve
školním věku jsou na jaře a na podzim používány jako bezplat
ná pracovní síla při polních pracích. V ten čas nenavštěvují
školu. Lidé trpí nedostatkem léku. Provoz sanitek je omezen
kvůli^nedostatku benzínu. K lidem starším sedmdesáti let lé
kařská služba vůbec nevyjíždí. Rumunské obchody jsou orázdné,
nedostatek potravin tíživý. Vesnice musí odvádět téměř všech
nu svou produkci státu, ale tato produkce je nízká a lidé ve
městech a ve vesnicích hladoví. Rumunská domácnost nesmí spo
třebovat víc než 50 kJh elektrické energie měsíčně. Dodávka
plynu i elolktřiny Je čajsjto přerušována, v některých vesnicích
do většinu týdne. Veškerá umělecká tvorbo se smrskla na vzrobu od na Ceaucesfra a jeho rodinu. V Rumunsku jsou všechny
psací stroje v evidenci policie. V zemi panuje policejní te
ror, bití a mučení patří k běžným praktikám. Lidé prostě mi
zí a po čase se jejich příbuzní dovědí, že zahynuli v krimi
nále. Ceaucescu 30 rozhodl zlikvidovat osm tisíc vesnic. Akce
je namířena proti národnostním menšinám. Vesnice mají být
srovnány se zemí a lidé přestěhováni jinam, do panelových do
mů. Nebudeme moci dříve hovořit o zlepšování vztahů v Evropě,
dokud budou existovat systémy jako v Rumunsku. A proto by měl
svět projevit všemi dostupnými prostředky 3vou solidaritu s
rumunským lidem, který už je tak ubit, že zřejmě rezignoval.
3ylo by třeba navázat dialog s rumunskými odpůrci nesoravedlH .•
nosti dříve než navždy zmizí v žalářích. Je nutné si uvědomit,
že jejich podmínky k projevení názoru jsou mnohem horší než
podmínky jejich kolegů v jiných východoevropských zemích. To,
že neslyšíme z Rumunska žádný hlas odporu, neznamená, že ne
existuje. A to je velmi varující! Což by si měla uvědomit ce
lá civilizovaná Evropa.
“js-

ZPRÁVY

VIA

PRAHA

H 009/89

26.4. '89

Dne 23. 3» uplynulo 24 let ode dne, kdy byl Nicolae Ceaucescu zvolen ge
nerálním tajemníkem rumunské komunistické strany. Při této příležitosti .
uspořádal skupina Romania Libéra protestní akci. Tato skupina vyvíjí čin

nost zejména mezi rumunskými uprchlíky v Maáarsku. Přes silný déší se

shromáždilo před rumunským velvyslanectvím asi 200 její členů.
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Je skutečně zvláštní, jpk velkou oblibu si ve 20. stole
tí získols ne¿radikálnější práce s nessm - hromedně wsídlování obyvatelstva. Ačkoli tato cesta k zářným zítřkům končí
pokaždé víceméně stejně u hromad mrtvol dobrých jen no výrobu
mýdle, ambiciózních stěhováků neubývá. Není to tak dávno, co
padl pod stůl kambodžský experiment. Etionská varianta je mož
ná ještě v bohu - to nikdo neví. A teď štafetu přejímá Rumun
sko, uznávaná laboratoř nacionálního komunismu.
Nicolae Cesucescu to se svou vizí dokonalé totality a
‘■nového1’Člověka dotáhl poměrně daleko. Za třiadvacet let
vlády přivedl zemi na okraj hladomoru, donutil lidi stát v
nekonečných frontách na vyvařené kosti, rodit stanovený počet
dětí a potom, s nimi mrznout v bytech vyhřátých no 14 stupňů
Celsia. Rumunsko se Změnilo v jakousi podivnou rezervaci, je
jíž zdivočelí obyvatelé přepadají vlaky, automobily a chodce
za účelem krádeže jídl-3. Z elementárních potřeb lidské exis
tence se stal luxus. Společnost je omotána sítí tajné policie,
přirozené a tradiční vazby nahradil umrtvující rituál, mezi
lidský kontakt vystřídala vzájemná agrese. V #emi už kromě
gestapácké Socuritas nefunguje nic. Vrcholem nedosažitelného
štěstí je briketa a grilované kuře. Ti,kteří míří výš, jsou
odváděni k výslechům, zavíráni a občas umírají na následky
vnitřního zranění. Alarmující /Či potěšitelné «Jak-pro koho/
'je zjištění, žě i za těchtď extrémních podmínek lze dál vlád
nout, neli dokonce vládnout nejsnodnčji. Mám dojem, že Rád
bílého lva - naše n'ej vyšší státní vyznamenání pro cizince - dostal Ceauces
u
*
loni v dubnu dd Jakeše právě za tento
objev.
Hlad, zima, násilí, policejní zvůle, teror arogantní
manipulace a barbarské ničení kultury včetně nenahraditelných
památek; zdálo by se, že to na jeden lid, jednu zemi, jedno
ho vůdce stačí až až. bohužel nestačí. Takto rozehraná hra se
může točit dál jen v neustálém zvyšování sázek, v eskala.ci
tlaku a nejistoty. Nedávno byl odstartován projekt, která tuto
premisu jednak potvrzuje a zároveň nás nutí oosuzova^ teď
rumunskou situací zcela jinou politikou než dosud. ”1eritoriální systemizací" /nebo - chcete-li něžněji - '’moderniza
cí” venkova/ opouští bratrské Rumunsko udupanou cestu běžné
”krize komunistického systému” a vjíždí plnou parou na kolej
genocidy,- Cílovou stanicí na této trati je bud agrární lágr
nucených prací nebo jáma s nehašeným vápnem. Bon voyage!
0 co vlastně v celé akci půjde? 0 maličkost , oroste o
to, že dostatečně velké množství buldozerů zničí v uřčeném
čase nadpoloviční většinu rumunských vesnic /osm z celkových
patnácti tisíc/. Obyvatelstvo takto definitivně zmodernizo
vaných osad bude v poctu několika milionu jedinců vysídleno

PÍT004789“30.11 ~
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Dne 15. 1. okolo 12.40 hodin se v Sopotech na přístavním molu uskutečnil
happening, organizovaný mimo jiné Federací bojující mládeže a hnutím WiP
(Svoboda a mír) pod heslom polsko-rumunského přátelství. Byla provolávána
hesla "Bůh - Čest - Geaucescu" (analogie známého polského hosla Bůh - čošt
- Vlast), "Otevřto hranice" atd. Shromáždění požadovali pomoc a příspěvky
pro Rumuny. Zúčastnilo se asi 70 lidí.
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do spod ílních 'cgro center” s jednotně po^ttckým jménem "Slávě
Rumunsko”. Protože ” center” bude kolem dvou stovek, dostane pro
usnodněni evidence každá "Sláva” orientační číslo. Přednostní
transport je připraven oro národnostní menšiny: Meí.ory, Němce,
Zidv, Ju.goslávce, Slováky, Čechy. Ale dojde i na Rumuny. Vydržíme-li až do finiše, staneme se zřejmě svědky konečného řešení
rumunské otázky.
Možná, že se vážený čtená-.-1 na tomto místě zarazíš ... a
termín endlosung ti přijde hysterický. Je zde však použit spíš
v kanbodžskem než nacistickém smyslu. A hlavně má sloužit jako
obrazné varování. Mobu se mýlit, ale myslím si, že v zemi, kde
se z pouhého diktátorova rozmaru dávají do pohybu dobytčáky
transportující lidi do neznáma, spěje vývoj k nehzkému konci.
I v technice ovládání lidí existuje bod, odkud není návratu.
Slape-li někdo, tak jako Ceaucescu, zcela bez zábran čtvrt
století po lidských životech, těžko po něm najednou chtít, aby
věděl, kdy přestat. Nepřestane nikdy. Volant rozjetého stroje
drží logika destruktivní moci a to je pokaždé stejná. Schéma
přece známe: nejdříve ’'nutná eliminace” vzpurných elementu,
později vyčlenění starých a neproduktivních osob, pak likvida
ce celých kompaktních skupin, ’’nepřátelských národností” ...
Neříkl.p, že toto vše se v .Rumunsku aktuálně děje, ale kus
práce se nesporně udělal, hlavně v bodech 1 a 2.
I když si hrůznost zde načrtnutého vývoje několikrát vy
dělíte, ani to, co zůstane, nebude žádná moc velká legrace.
Nakonec tedy zbývá otázka: Co s tím?
Můžeme samozřejmě dál leštit fasádu ’’evropského domu” a
namlouvat si, že příšera v zadním traktu není zombie, ale
neškodný vývozce levné zelenin^. To je ta nejjednodušší a
nejpopulárnější varianta. Druhá možnost je hledatveestu, jak
pomoci. Mezinárodní solido rite by mohla věci aspoň zbrzdit.
Pokud by probíhala dostatečně razantně a v dostatečně širo
kém záběru /od politiků přes iniciativní skupiny až po jed
notlivce posílající třeba balíčky s léky na získané adresy/,
dávalo by to nějakou naději. Nejen občanům Rumunska, ale
všem, kteří no své Pol Poty nebo Ceaucesky teprve čekají.
V této souvislosti by se nad problémem měli zamyslet zvláště
Češi a Slováci. Znovu připomínám loňský duben o Jakešův dar.
Bílý lev na klooe Ceaucescova sak3 - to je nepokrytě výhrůžné gesto směrem k nám, to jp demonstrace názorové spřízně
nosti dárce s obdarovaným. M.yslí-li si tudíž někdo, že jemu
tahle hrana nezvoní, ošklivě se plete. Opak je pravdou, ta
hrana, která zvoní, koncertuje i pro tebe! -il — leden 1989
ZPRÁVY

VIA

PRAHA

PL 005/89 4. 2. *89

Ve Varšavě se 1. února v rámci Dne solidarity s Rumunskem konala manifestace
přod rumunským zastupitelstvím. Organizovala ji PPS-RD (Polská socialistická
strana - Demokratická revoluce). Účastníci měli transparent ’’Solidarita náro
dů mezimoří". Mnri-fostantů bylo 15, později so připojilo asi 100 osob. Dvacet
lidí bylo zadrženo.
Lech Walesa, Marek Edelman, Bronislav Geremek, Jacek Kuroň, Adam Michnik a Wiktor Woroszylský podepsali dopis prezidentu RSR Nicolae Ceaucescovi:”Rumunská
občanka Doina Comea Vás otevřeným dopisem žádala o dodržování lidských práv
a zvláště hájila stávkující dělníky. Od té doby je ze strany úřadů vystavena
drákonické represi: sedm týdnů policejní vazby, následné domácí vězení pod
stálým policejním dohledem, bez možnosti kontaktu s vnějším světem, bez tele
fonu, se zákazem korespondence, bez práva přijímat návštěvy. Ve stejné situa
ci jsou i další osoby, které se odvážily protestovat proti životním podmínkám
v Rumunsku. Pane presidente, apelujeme na Vás: odvolejte úředně nařízené re
prese proti yiné Comei a jejím druhům v neštěstí, nebol jsou výsměchem ele
mentárním 1’ÍŮským právům a civilizaci vůbec,”
- 66 -

u s°us^n iil,
Neslýchané obtíže» s nimiž se
setkávají v dnešním Rumunsku lidé
myslící, a především spisovatelé
jakmile jen zatouží vymanit se
zpod nadvlády kulturních orgánů»
vyplývají ze spéci'fíky Ceaucescova režimu.
v žádné jiná zemi východního
bloku
nevládne
tak
brutální
diktatura se stalinskou pečetí»
která se nezastaví před žádným
despotismem,
nikde
jinde na
Východě není stát v tak hluboké
hospodářské a společenské krizi a
nikde 'netrpí společnost bezmocí»
strachem a
zoufalstvím tolik»
jako v Rumunsku.
Režim s neobvyklou surovostí
reagu je na jakékoli formy odporu Intelektuální opozice» přísluš
níci různých náboženských sekt»
nebo lidé pokoušející se jakým
koliv způsobem emigrovat na Západ
jsou zavíráni,•vyslýcháni» ukrut
né mučeni a vážněni» což obnáší
zřídka méně než pět» častěji však
až deset
let odnětí svobody.
Zakladatelé svobodných odborových
svazů Rumunska, dr . lonei cana a
Gheorghe Brasoveanu, museli v r,
1979 podstoupit
všechny tyto
formy pronásledování. Ortodoxní
kaplan šheorghe Calciu-jDumitreasa, profesor duchovního semináře
v Bukurešti, byl za kázání proti
materialismu odsouzen na deset
let odnětí svobody» a pouze díky
neustávajícím protestům západo
evropského a amerického veřejného
míněni byl propuštěn dříve, v
srpnu r.1984.
v zemi je neobvykle hustá síť
udavačů, což umožňuje bezpečnos
ti, aby tlumila jakýkoli odpor už
v .zárodku- Bezpočet nařízeni a
zákazů vytvořil doslova atmosféru
trestaneckého tábora. Tak napří
klad - v Rumunsku, a tak tomu
není v žádné jiné komunistické

zemi,
musí
být
registrovány
všechny psací stroje? prostě lidé
podezřelí nesmí mít psací stroj .
Vlastnit
fotokopínovací
stroj
nebo videopřístroj je zakázáno.
Z těchto příčin jsou v Rumun
sku různé letáky, a tím spíše
nelegální
časopisy
vzácností.
Inženýr Radu Filipešcu si v r.
1983
zkonstruoval
jednoduchý
rozmnožovací
stroj,
na němž
vytiskl 27 DQO pozvánek na maso
vou demonstraci proti ceausescuyi,
které pak sám úspěšně rozdal. od
září téhož
roku
si odpykává
desetiletý trpst odnětí svobody
za protistátní činnost
*
Nejen
politika nátlaku, který
nutí přizpůsobit
se, brání v
Rumunsku vyjádřit jakýkoli odpor,
přesahující spontánní pobouřeni
či protesty jednotlivců, v prů
běhu posledních čtyřiceti let zde
značné kolísala politika mezi
omezenou liberalizací a dogma
tickou zásadou "tvroé ruky", snad
proto
rumunští
intelektuálové
nikdy zcela neztratili nadají, že
v rámci
existujícího řádu je
nutno třeba jen přechodně vybojo
vané prostory svobody institu
cionálně zabezpečit před oklesťu
jícími záměry vlády, opozici se
tak občas dařilo ovlivňovat dění
ve Svazu spisovatelů a v někte
rých literálních
časopisech v
zemi .
v průběhu posledních dvou
desetiletí
ideologický
nátlak
poněkud polevil a v literatuře a
výtvarném umění nastal, jak se
zdá, odklon cd soc. realismu. Ale
na jeho místo nastoucíl nový oruh
konformismu - kult osobnosti,
účast na pěstování kultu osobnos
ti se zda být v poslední době pro
rumunského intelektuála jedinou
možnosti, jak vyjít se stávajícím
režimem.
v takovýchto podmínkách začal
v Rumunsku na počátku r. 1977 boj

ZPRÁVY
VIA PRAHA
PL 016/89 30.5.
Jednu z každoročních eon za nezávislou žurnalistiku udělilo zatím stálo
zakázané Sdružení polských novinářů čtvrtletníku OBÓZ mimo jiné za ‘Sou
stavné upozorňování na skutečnost, že Polsko neleží na izolovaném ostrově”.
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za lidská práva, spisovatel Paul
Goma? který v otevřeném dopise
Pavlu Kohoutovi
vyjádřil
svoji
sol i dar i tu
s
československ ou
chartou
77 9
zaslal
Konferenci
ksze
v Bělehradě prohlášení? v
němž odsoudil
násilí páchané na
lidských právech v Rumunsku. Přes
dvěstě osob přišlo do soukromého
bytu Gomy,
aby toto prohlášení
podepsalo. Téměř
všichni byli
potrestáni - uvězněni9 vypovězeni
ze země nebo vystaveni adminis
trativním
represím.
Přesto, v
srpnu téhož
roku náhle vzrostl
odpor ve
společnosti a prvně
získal konkrétní
formu. 33 GOQ
horníků v schiItalu nastoupilo do
stávky a ovládlo nejvýznamnější
doly. Ačkoli Ceausescu osobně na
místě přislíbil
splněni
jejich
požadavků» nastala vina propou
štění»
deportací
a
věznění.
Předseda stávkového výboru» ion
Dobré» se o několik měsíců pozdě
ji
stal
obětí
úkladné vraždy»
zaranžované
jako
automobilová
nehoda. Paul
Goma byi
donucen
vystěhovat se do Francie,
v dubě» kdy se intelektuálové»
a především spisovatelé» pokou
šejí jen opatrně rozšiřovat svoje
pole působnosti a hledají únik ve
vlastní
ideologii sebeobrany» se
ještě
stále
objevují autoři,
kteří bez ohledu na nebezpečí
udím i ta j í
podporovat
vl ádnouc í
systém a napadají monopol strany
v kultuře, v březnu r. 1981 v
pařížském
vydavatelství
Seuil
vyšla kniha pod názvem “Totali
tám! zámek“
- surová teoretická
kritika komunistického společen
ského řádu na příkladě Rumunska»
dokumentovaná
na
praxi . Její
autor» Constantin Dumitrescu, byl
zbaven občanství
a bylo mu dopo
ručeno» aby opustil vlast, spiso-

vateli
Dorinu
Tudoranovi
se
podařilo koncem roku 1984 propa
šovat na Západ delší
esej
o
postavení
rumunskýcn
intelek
tuálů. po jeho otištění v rumun
ském
em i ©r an t sk ém
čas opi se
"Ethos”
byl
Tudcran nejdříve
vyslýchán# později
byl
zahrnut
výhružnými dopisy a nakonec
napaden a zbit neznámými indi
vidui na pusté ulici tak surově#
že se ocitl v nemocnici. Publicistickou dráhu
na Západě si
vybral
spisovatel
Radu Necelkovici»
jehož
utopický
román»
kritizující
systém?
vyšel
na
počátku r. 198S ve francouzském
vydavatelstv Albin Michel «
Mnoho rumunských ntel ektuál ů
však dává přednost ambivalentnímu
postoji? což často vede k tomu»
že opor>
režimu neočekávaně, na
určitou dobu nebo i definitivně?
přecházejí do opozice»
jak tomu
učinili
v
průběhu
let Marin
Sorescu» Nicolas Breban» Marin
Preoa? Stefan Augustin Doinas?
Ana Blandiana? a opačně» že se
opozičníci
nedají
‘’obrátit",
nebo zaujmou vyčkávací kompro
misní postoj a omezí se na pasiv
ní odpor.
v Rumunsku se hodně píše "do
šuplíku" v naději, že přijde nová
liberalizace a
s
ní možnost
publikovat. Nejčastěji
se spiso
vatelé snaží» aby se nekompromitovali
pochvalnými
hymny
na
počest Ceausescu? ale rovněž aby
si
odvážnými
kritickými výroky
neznepřátelili
revanšisticks
síly. Toto je postoj^ označovaný
jako “vnitřní emigrace"? se všemi
jeho následky
- morálním rozpolcením a duchovní beznadějí.
Georg Vocke

Poznámka redakce: . V minulém čísl© JAZZsTOPU jsme slibovali jako pokra
čování seriálu e samizdatu u sousedů článek "Hlasy z podzemí", který po
pisuje dění v této sféře v Lotyšsku. Avšak během let, co realizujeme náš
časopis, ztratil tento článek na aktuálnosti, jelikož se v poslední době
v Lotyšsku mnoho změnilo.Tak jsme uvedli další v pořadí, článek
Vnitřní
emigrace, který se nám hodil i do celkové koncepce tohoto čísla. Doufáme,
že se na nás nezlobíte. Tím také končí seriál překladů z polského sami
zdatového časopisu OBOZ 12/87, který pro vás připravil a přeložil -tka-.
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18-119/Sg/B3
cena vlajky ploché Kčs —,20
cena vlajky špejl. Kčs —.30

VIETNAMSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

nahoře

Recenze knihy Nguyena Van
Canha ’Vietnam under Commu
nism, 1975-1982”, vydané
Hoover Institution Press,
Stanford University, Califonia 1983, přeloženo z ča
sopisu ARKA g, 20/87 podle
stejnojmenného článku B.
Nurského. (překlad W/od)

lonald leagan při své volební kamoani v r. 1980 tvrdil,
že americká účast ve vietnamské válce byla čestnou záležitos
tí. Názory Američanu na tuto otázku jsou dosti diferencované,
i když v posledních letech získává převahu neokonzervativní
hledisko, totožné s. názory presidenta Reagana. Ale nechrne Ame
ričany s jejich eticko-morálními problémy. Knížka, se kterou
bych chtěl seznámit čtenáře, i když je vydaná v USA, je kni
hou vietnamskou, psanou Vietnamcem z vietnamského hlediska.
Také osudy autora knihy si zaslouží naši pozornost, je
likož jsou úzce spojeny s novodobými dějinami jeho vlasti.
Nguyon Van Canh se narodil v roce 1956 v Hanoji, Po podepsání ženevských dohod se soolu s dalšími 800 tisíci Vietnamci
odstěhoval na jih země. V Saigonu vystudoval práva a získal
titul profesora. Byl aktivním Členem strany "Dai Viet", kte
rá bojovala za nezávislost země na základě vlasteneckého a
současně antikomunistického programu. Na Severu byla většina
aktivistu této strany po roce 1945 vyvražděna komunisty. Američtí protivníci vietnamské intervence tvrdili, že v této ze
mi jsou vlastenectví a komunismus nedělitelné. Canh a další
miliony Vietnamců byly živými důkazv opaku tohoto tvrzení.
Canh reprezentoval tu část vietnamské soolečnosti, která kri
tizovala neschopné a zkorumpované saigonské režimy, a po ro
ce 1975, po dobytí Jižního Vietnamu armádou Severu a- partyzá
ny Viet Songu, se ocitl s rodinou v USA. Knih o této válce
bylo napsáno mnoho, ale autory byli většinou Američané. Canh
svoji práci "Vietnam under Oommunism" věnoval klíčovým pro
blémům celého konfliktu.
Je rok 1968, rok přelomu ve vietnamské válce. Angažova
nost USA dosahuje vrcholu. Ve Vietnamu bojuje 500 tis. americ
kých vojáků. Neúspěchem skončila ofenzíva "TET" - koordinova
ný úder na 52 mest Jižního Vietnamu zevnitř a zvenku. I když
akce TET byla vojenskou prohrou, stala se zároveň politickým
vítězstvím Viet Congu. Pacifistické hnutí v USA dosáhlo tehdy
vrcholu, válkou vylekané americké veřejné mínění přinutilo
presidenta Johnsona k jednání s komunisty. Dohody, oodepsané
v roce 1975, byly úspěchem Hanoje a umožnily USA ukončení
konfliktu bez ztráty tváře. Poté, v roce 1975, komunisté do-byli Saigon a jejich moc se rozšířila na celé území Vietnamu.
Budování nového zřízení započalo oficiálním sjednocením
obou částí země, přestože to měl být, podle původních prohlá
šení, proces postupný a zcela dobrovolný. K odklonu od původ
ní linie a k urychlené unifikaci státního zřízení přinutila
komunisty okolnost, že Vietnamci ze Severu objevili na Jihu
mnohem vyšší životní úroveň, poměrně rozvinutý soukromý hospo
dářský sektor, pluralistickou kulturu - to všechno působilo v
neprospěch komunistického Severu. Proto bylo rozhodnuto o co
nejrychlejším sjednocení země. "Rozhovory o této záležitos
ti vedli Pham Hung, zastupující prozatímní revoluční vládu
Jihu, a Truong Ohinh z Hanoje. Uvozovky ve slovo "rozhovory"
nejsou náhodou. Hlavní ^ktáři zastupovali nikoliv Sever a
Jih, ale jednu .a tu samou instituci - oba byli členy polit
byra Vietnamské strany oráče.
Další schéma událostí známe: "zvolené" Národní shromáž
dění schválilo sjednocení země pod novým názvem - Socialistic
ká republika Vietnam a Vietnamská strana oráče se proměnila
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v Komunistickou stranu Vietnamu. V roce 1980 nastal vhodný okam
žik pro další krok: změny v ústave zajistily straně v zemi po
zici ’’jediné a vedoucí síly společnosti1'.
Současně se změnou struktury moci postupovala totalitarizace delého společenského života. Byly sjednoceny odbory a zříze
na mládežnická organizace - Svaz komunistická mládeže. Celý
tento proces měl jistý charakteristický rys: v nově tvořených
strukturách měli výraznou převahu lidé ze Severu, přestože po
čet obyvatel obou částí země byl přibližně stejný. Dá se říci,
že rok 1975 byl nejenom vítězstvím komunistů, ale i Severu nad
Jihem - soudruzi ze Severu sami nastoupili na všechna klíčová
místa ve sjednoceném státě.
Dokonce západní levice, sympatizující s Viet Congem, se
obávala toho, že po převzetí moci komunisty dojde k masakru
jejich protivníků. Když k tomu pak nedošlo, triumfálně se
hlásalo, že komunisté se projevili daleko humánněji než krva
vá loutková diktatura Thieu. Carth se snaží ukázat pravdu
skrytou pod návalem dezinformací a ukázat opravdovou taktiku
komunistů. Represe v Saigonu byly ze začátku velmi omezené,
ale na venkově často docházelo k masovým vraždám. ObČtmi Vyli
především úředníci saigonské administrativy, vojáci, policis
té a nezávislí náboženští a političtí aktivisté. Pracovaly
také tzv, lidové soudy, které vydávaly rozsudky smrti za
“dluhy krvei!, které měli obvinění k ’’lidu'’. Popravy byly ve
řejné a mnohokrát docházelo k profanaci těla oběti.
Vietnam je příkladem totálního policejního^státu> V prů
měru na každé tři rodiny je narazen důvěrník bezpečnosti. Ma
jitelé domů a domovníci jsou ve stálém kontaktu s důstojníky
tajné policie, které informují o soukromém životě obyvatel.
Městawjsou rozdělena na malé okrsky, kontrolované speciální
mi buňkami bezpečnostního aparátu. Stále platí celá řada zá
konů, které činí z Vietnamu stát permanentního stanného prá
va. Nelze např. cestovat po Vietnamu nebo oořádat rodinné
oslavy bez Dovolení místního orgánu a policie. Obyčejný roz
hovor se známými, kteří nepatří k rodina, nese s sebou riziko
policejního výslechu. V Saigonu, přejmenovaném na HoČiMinovo
město, platila ještě v roce 1981 policejní hodina. Přidáme-li
k tomu všeobecnou hospodářskou závislost občanů na státu
(rozdělování potravin, přidělování oráče atd.), pak zjistíme,
jak nás tato ve všech směrech zaostalá země předběhla na ces
tě ke komunismu.
Originální je i vietnamský systém koncentračních táborů,
pojmenovaný Canhem jako "bambusový Oulag". Jeho specifikou
je využívání systému tzv. reedukace (cai tao - reforma mysli)
v táborové oráči. Je to široký program zavádění politických
doktrín prostřednictvím přednášek, povinné četby stranického
tisku a poslechu rozhlasu, obohacený sebekritikou, nucenými
pracemi nad lidské síly a náboženskou netolerancí. Důležitým
prvkem této^metodv je z Psychologického hlediska sebekritika.
Všichni vězňové musí několikrát do měsíce podrobně popsat své
zločiny a orosit Revoluci o milost. Sebekritika může být pro
váděna ústně v přítomnosti jiných vězňů (což jim dává možnost
vznášet další obvinění, aby získali náklonnost vedení tábora),
nebo písemně. V druhém případě jsou jednotlivé verze pečlivě
srovnávány a v příoadě nesrovnalostí je'vězen obviněn z utajo
vání pravdy.
Vězňové jsou zcela odkázáni na milost a nemilost vedení
tábora. Bití a mučení je na denním pořádku- I bez toho není
snadné přežít v táborech, které jsou umístěny v bahnité
džungli. Těžce pracující vězňové dostávají sotva 500 gramů
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jídla denně a spí na zemi nebo v bahně. Za nesplnění normv Či
nedostatek nadšení do práce hrozí trast zastřelení nebo mučení
(obvykle jo například zavírání do malých' dechových beden,
které jsou pak vystaveny ne slunce),
V odpovědi na memorandunWůiinesty Xnternational v r, 1980
vietnamská vláda vysvětlila, z£e v roce 1975 byla postavena před
těžký úkol ’ zneškodnit milionovou nepřátelskou armádu. Zvoli
la cestu ’dohody", nikoliv pomsty. Touto cestou "dohody*- je
právě reedukace, která není trestem, ale šancí návratu člověka
do společnosti. Podle názoru Hanoje humanismus reedukací "ve
srovnání s obvyklým systémem soudního procesu’* spočívá v tom,
že tady není zaveden rozsudek, který by mohl mít "špatný vliv
na život obviněného a jeho dětí..."
Tento "humanitní systém" byl uváděn do života plánovitě
a bez zbytečného rozruchu. Už několik dnu no dobytí Saigonu do
stali bývalí důstojníci a vojáci saigonské armády, policisté,
administrativní pracovníci a učitelé rozkaz, aby se zaregistro
vali u nové vlády. Brzy nato absolvovali několikadenní poli
tické školení, které bylo pro západní dopisovatele dalším dů
kazem laskavosti komunistů a oro vládnoucí vrstvu úvodní sez
námení se s novým prostředím. Když po několika týdnech dostali
tito lidé opět pokyn, aby se dostavili za účelem "reformy myš
lení", přišli téměř všichni. Tentokrát si měli s sebou vzít po
traviny a zásoby na období do 50 dnů, oroto usuzovali, že ško
lení potrvá o něco déle. Po třiceti' dnech se však z tábora,
kde se reedukace konala, nevrátil nikdo. Teprve po několika mě
sících byly postupně osvobozovány některé kategorie vězňů:
učitelé,vlékoři, inženýři. Rodinám těch, kteří byli označeni
za zvlášt nebezpečné, oznámila vláda oo uplynutí roku, že pro
ces reedukace potrvá kolem tří let. Canh spočítal, že v roce
1981 bylo na území Vietnamu asi 100 táborů., v nichž bylo věz
něno přibližně 500 tisíc osob, Toto hodnocení bylo založeno
na údajích, které Canh získal od utečenců, kteří prošli vel
vyslanectvím Spojených států v Bangkoku.
Komunisté šikanují nejenom ty, kteří proti nim kdysi bo
jovali, ale také své bývalé spojence. Zde jsou dva protichůd
né příklady. Kněz Ho a ng Quynh byl vedoucí-m představitelem
ant i komunistických’ sil na Severu před rokem 1954. Po "osvobo
zení” Jižního Vietnamu byl uvězněn a zemřel na následky muče
ní začátkem roku 1977. Naproti tomu Thich Tien Minh byl během
války jedním ze známých vůdců buddhistů, kteří se stavěli za
skoncování bombardovaní Severního Vietnamu, ukončení boje a
za politiku národního smíření. To znamenalo, že byl označován
saigonským režimem za komunistického agenta. V roce 1978 byl
ovšem také uvězněn za protesty oroti zacházení s politickými
vězni a diskriminaci náboženství a zemřel na následky mučení
šest měsíců oo zadržený.
Nové ekonomické zóny (NEZ) jsou vedle reedukace dalším
charakteristickým prvkem systému, vytvořeného vietnamskými
komunisty. Jsou to ’slabo osídlené nebo zcela neobydlené ob
lasti, které se vláda rozhodla obhospodařovat. Do roku 1982
sem bylo přesunuto asi 1,5 milionu lidí. Samozřejmě málokdo
jel dobrovolně* takže většina os?.dníl$ů byla do těchto "nových
ekonomických zon" poslána násilím. Zóny mají plnit nejenom
úkoly ekonomické. Tvoří se zde družstva, která mají napomá
hat ke kolektivizaci vesnice. Kromě toho je práce^v těchto
zónách cháoána jako represivní nebo preventivní zákrok, kte
rým jsou očištována města od nepohodlných "elementů". V důs
ledku všeobecné krize vietnamské ekonomiky přináší však me
toda KEZ pramalé výsledky. Země je neplodná, nedostává se
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zde Infrastruktury (cest, zavlažování) a dokonce oni základní
ho nářadí - to všechno jo příčinou neúspěchu "nových ekonomic
kých zon".
A jak to vynadá s náboženstvím ve Vietnamu? z 60 miliono
vá masy obyvatelstva je 90$ buddhistu, 7'$ katolíků a zbývající
5$ jsou nejrůznější sekty. Je třeba zdůraznit, že společenský
význam katolické církve je srovnatelný s významem buddhismu,
i^přes obrovské rozdíly v počtu vyznavačů těchto církví. Zač
něme nám rozhodně bližším katoličižmem. Katolická církev na
Severu, od roku 1954 pronásledovaná a kontrolovaná komunisty,
se nachází v neobvykle obtížné situaci. Na 1,2 mil. věřících
připadalo v r. 1982 400 kněží (což jsou většinou již staří li
dé) , jelikož komunisté omezují vzdělávání potřebného množství
kleriků. Kněží jsou různými zoůsoby šikanováni, nemohou napří
klad opustit bez povolení území své farnosti. V mnoha diecézích
se nedostává biskupů, protože vláda nesouhlasí s jejich jmeno
váním. Na Jihu jsou katolíci početně více zastoupeni, jelikož
přibližně 700 tis. se jich v r. 1954 přistěhovalo ze Severu.
Značná část z nich byla v opozici vůči loutkovým saigonským
režimům, .ale současně byla antikomunistická. /Jeden z vůdců
tohoto hnutí, kongresman kněz Tran Huu Thanh, organizátor mno
ha demonstrací proti saigonskému režimu, byl zadržen v r. 1976»
Na tři roky po něm zmizely veškeré stopy a v roce 1979 se ukáza
lo, že vykonává reedukaci v Hanoji/. Našli se také prokotnunis-’
tičtí katolíci, například členové Hnutí mladých katolických
dělníků, vedení knězem Huynh Cong Minhem, který se stal v ro-»
ce 1976 dokonce poslancem do Národního shromáždění.
■Ústava Socialistické republiky Vietnamu zaručuje samoz
řejmě občanům svobodu náboženství, avšak vládní politika je
vysloveně diskriminační. Na Jihu se dosud nepodařilo oslabit
katolickou církev tak jako na Severu, ale je o to snaha růz
nými způsoby. Církev je pod přísnou kontrolou. Náboženství
mohou vyučovat pouze kněží, kteří mají zvláštní povolení.
Musejí být "dobrými občany , musejí mít ducha vlastenectví a
lásku k socialismu". Ve školách a sdělovacích prostředcích
je vedena antikatolická kampaň. Rozšiřují se filmy, v nichž
jsou kněží zobrazováni j<ko agenti CIA, notoričtí násilníci,
svůdci, nepřátelé lidu. S katolíky se zachází jako s občany
druhé kategorie. Jsou zaměstnáváni jako poslední v pořadí
a často jsou Šikanováni- Po roce 1975 byli z Jihu odsunuti
všichni zahraniční misionáři, počínaje apoštolským delegátem
biskupem Le Maitre. Je konfiskován církevní majetek /jako
například televizní studio otců jezuitů/. Katolíci jsou čas
to mezí těmi, jež jsou obviňováni z ilegální nolitické činnos
ti, což může nasvědčovat tomu, že jejich vůle odooru nebyla
dosud zlomena.
Osudy buddhistů jsou v podstatě stejné. Opozice vůči re
žimu Thieu nebyla pro komunisty dostatečnou zárukou k tomu,
aby jim povolili svobodné provádění náboženské činnosti. Nu
tili mnichy ke světskému životu, konfiskovali církevní majetek,
omezovali jejich činnost asi ve stejné míře, jako představi
telům katolické církve. V dubnu r. 1977 byla v Saigonu zorga
nizována protestní demonstrace. Nový režim se však ukázal
být mnohem měně tolerantní než bývalá loutková vláda Saigonu.
Demonstrace byla policejními silami potlačena hned v zárodku
a mnoho náboženských vůdců bylo uvězněno.
Rovněž náboženské sekty jsou objektem Pronásledování.
Například sekta Hon Hao, čítající okolo 2 milionů členů sou
středěných v deltě Mekongu, měla před rokem 1975 dokonce
vlastní ozbrojené složky. Komunisté je samozřejmě zrušili a
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podobně postupovali u dalších nezávislých náboženských sekt.
Ne Hoa Hao dopadly také Jiné represe. Například konfiskace ma
jetků, věznění vedoucích představitelů a zavírání chrámů...
Několik slov je třeba věnovat rovněž vládnoucí straně ve
Vietnamu - Komunistické straně Vietnamu. Kolem roku 1981 mela
asi 1,7 mil. členů. ’’Vedoucí úloha strany*1, zakotvená v ústa
vě spočívá,/podobně jako v jiných zemích ’’reálného socialismu”/
v podřízení veškerého politického, kulturního a společenského .
života straně. Jistá specifika Vietnamu vyplývá z existence
oficiálně uznaných privilegií pro stranické funkcionáře a ze
značné prohnilosti stranického aparátu. Stranické kádry jsou
privilegované například v oblasti přidělování deficitního
zboží. V roce 1979 mohl obyčejný občan zakoupit na lístky 9 kg
potravin na měsíc, kdežto stranický funkcionář 15 kg. Před
stavitelé strany rovněž dostávali příděly ne trhu nedostupné
ho zboží, jako například: plechovku kondenzovaného mléka, dvě
žiletky, kartáček na zuby a zubní pastu - každé tři měsíce.
Když Canh popisuje korupci aparátu, odvolává se na vietnamský
tisk a oficiální stranické dokumenty, ze kterých vyplývá, že
míra tohoto jevu je obrovská. "Berou" v podstat* všichni.
Existují zdánlivě oficiální ceníky různých ’’služeb”. Vláda
vydala v roce 1979 zákon o trestání funkcionářů za zneužívá
ní moci a v nova ústavě je věnován korupci celýwoaragraf.
Kromě úplatkářství se také setkáváme s přivlastňováním si ve
řejného majetku. Zdrojem těchto jevů je kritická ekonomická
situace Vietnamu: přestože mají straničtí a státní funkcioná
ři různé výsady, jejich platy sotva stačí na přežití. Navíc
vláda^s těmito zápornými jevy nebojuje příliš energicky, po
něvadž si je vědoma toho, že bez černého trhu a "druhého eko
nomického sektoru” /’’stínové ekonomiky” pozn. překl./, který
se prostřednictvím, úplatku propojuje se sektorem státním, by
byla ekonomická situace země ještě mnohem horší.
Stov vietnamské ekonomiky je opravdu žalostný. Docela
dobře prosperující ekonomika Jihu byla po roce 1975 převážně
zestátněna, což s sebou přineslo následky, které bylo možno
předpokládat. Zemědělství na Jihu /které se nepodařilo dosud
zcela kolektivizovat/ není schopno zajistit potraviny pro ze
mi, ve které se ročně zvyšuje počet obyvatel o téměř 1,5 mili
onu. S národním důchodem 170 dolarů na osobu ročně /v r. 1978/
je Vietnam, i v asijském měřítku, velice chudou zemí.
Na závěr se dostáváme k mezinárodní problematice. V této
oblasti není situace vietnamského režimu rovněž nijak jedno
duchá. Porušení pařížské dohody v roce 1975 vyvolalo nepřá
telství ze strany Spojených států. Pokusy o vynucené navázán^
styků s ’Washingtonem, kdy předmětem jednání bylo 1 500 ame
rických vojáků zmizelých během války, reputaci Hanoje nezlep
šily. Dodnes Vietnam nepodal zprávy o osudech■zmizelých, ani
nevydal jejich pozůstatky. Dalším diplomatickým tahem viet
namských komunistů, který vyvolal totální politickou izolaci
Hanoje, byl útok na Kambodžu '
"v letech 1978-79. Důsledkem tohoto kroku byla nejen rezoluce OSN, která
tuto agresi odsoudila, ale také růst napětí v čínsko-vietnam
ských vztazích, který vyvrcholil válkou v r. 1979. Armáda
OLR se po tom, "co dostala od Vietnamců ponaučení", sice stáh
la, ale napětí zůstalo. Okupace Kampučie a konflikt s Čínou
nutí VSR k udržování více než miliónové armády, což ekonomic
kou krizi ještě zhoršuje. V této situaci navázal Vietnam
úzké spojení se sovětským táborem, čemuž se před rokem 1975
snažil vyhnout, když prosazoval politiku udržení rovnováhy
mezi Čínou a Sovětským svazem. Po konfliktu s Čínou Hanoj

souhlasila s předáním starých amerických základen Moskvě, což
znamenalo pro 'Sovětský svaz výhodná strategické body při proni
kání da Indického oceánu a jižního řacifiku. Cenou za tyto zá
kladny je - xadoora avanturistické politiky Hanoje a. ekonomická
pomoc ve v'si > ¡mil. dolarů denně. Zadluženost Vietnamu vůči
Sovětskému svazu bvl a v ^oc i 1982 2,2 mil. dolarů.
Na začátku roku 1987 došlo ve vietnamských strukturách mo
ci k mnoha změnám. Jejich hlavní příčinou byla katastrofální
ekonomická situace země. Národní důchod klesl ood 100 dolarů
na osobu a inflace b^la n^ úrovni 800J ročně. Odešlo několik
nejstarších členů politbyra /b/]. mezi nimi nejdéle úřadující
premiér na světě Pham Van Dony/, kteří od raného mládí bojova
li - ne Hřívo s Francouzi, pak s Američany a Saigonem, a kte
ří strávili převážnou část života v džungli
ukázali se neschoanými řídit zemi v mírových podmínkách. Zda je lích nástup
ci budou schopni nřeorient )v.at politiku Vietnamu, vyvíst zemi
z ekonomické krize a mezinároiní izolace, to ukáže- čas. Ale již
dnas můžeme mít jisté pochybnosti, jelikož nic nenasvědčuje to
mu, že ti ‘’mladí,- /tzri. pod 70 let/ členové oolitbvra, která
západní tisk ontimistickv nazývá reformátora, 30 v.čemkoli li
ší od svých o několik let starších soudruhu.
Knižka Janha není čtením optimistickým. Utroení Vietnam
ců ood vládou komunistů, ařinomíná stalinské období v naší ze
mi. Jestli tam bude také zapotřebí 40 let k tomu, aby bvlo mož
no urvat monopolistické vládě alespoň kousek společenské nezá
vislosti, zůstává nadále nezodpovězenou otázkou. Avšak obrázek
současného severního Vietnamu nedává ani v zne imenším záminku
k osnování takovýchto optimistick'ch'orognoz.
ZPRÁVY
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Žhářstvím proti signatářům Charty 77. Ono 13.7« v 11 hodin přišli k domJcu
č. 13 v Hošíálkovo ulici v Praze 6 - Břevnově dva příslušníci StB, kteří
chtěli předvést majitelku domku Olgu llochmojiovou k výslechu. Vlastníci té
to nouzové stavby, manželé František a Olga Hoclmanovi, jsou signatáři Ch 77.
Vloni v srpnu byla v domlcu provedena domovní prohlídka v rámci trestního
stíhání ve věci pobuřování, k němuž mělo dojít výrobou a rozšiřováním letáků Českých dětí k manifestaci 21. srpna. V lednu t.r. vznesl vyšetřovatel
StB konkrétní obvinění z tohoto tr. činu přítelkyni manželů Hochmanových
Lucii Váchové, k soudnímu řízení dosud nedošlo. StB naléhala již vloni, aby
nouzová stavba byla v rámci asanace zbourána, v červnu t.r. však NVP rozhod
nutí ONV pro Prahu 6 o demolici zrušil. Když dva příslušníci StB přišli vyz
vat 0. Hochmanovou, aby s nimi šla k výslechu, první věc, na kterou se ptali,
bylo, jak to, že ten domek ještě stojí, že mol být dávno zbourán. Olga Hoch
manová odmítla s policisty jít. Řekli tedy, že jí pošlou předvolánku na pří
ští týden. Vyptávali se také, kde jo její manžel. Krátce po rozhovoru s obě
ma příslušníky StB Olga Hochmanová odešla z domku spolu se svou přítelkyní,
Barbarou Veselou, signatářkou Ch 77, která se do domku před několika dny na
stěhovala. V odpoledních hodinách, domek vyhořel. I když šlo o nouzo
vou stavbu, škoda přesahuje 100 000,- Kčs, protože byl požárem zničen prak
ticky’ celý, včetně většiny nábytku, zařízení a věcí uvnitř domku. Podle in
formace policie začal domek hořet ve 13 hodin, podle sousedů v 16 hodin.
Přivolaným pošárnílcům se podařilo zachránit jen menší část majetku manželů
Hochmanových a Barbary Veselé. Před 18. hodinou, v době, kdy byl požár uha
šen, přišel František Hochinan, kterému příslušníci zabránili vynášet věci
resp. je zabezpečit před dešřem, který se spustil. Odvezli ho k výslechu.
Po 18. hodině přišla Barbara Veselá a Olga Hochmanová. /mi jim nedovolili
příslušníci VB věci zabezpečit. B. Veselá chtěla odnést některé své věci,
např. kazety, nedovolili jí to g, nesměla si vzít ani dopis od přítele z An
glie. Řekli jí, aby své věci uložila do zásuvky a obě mladé ženy musely do
mele opustit. Druhý den ráno, když Olga Hochmanová přišla k vyhořelému domku,
(pokračování na str. 82)
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Poslední čtvrt £ o „století podstatně mění náš dosavadní po
stoj ke světu
*
Země, se jakoly ovinula neviditelnou pavučinou
*
komunikací
Nadzvuková letadla zmenšila vzdálenosti a naše pla
nete se stává jedinou "globální vesnicí.” Uvážlivé hospodaření
s přírodními zdroji, vodou a vzduchem se stává celosvětovou nut
ností. Vzájemné vztahy živlů země5 vody, ohně a vzduchu vytvá
řejí křehkou rovnováhu, v níž jedině je možný Život člověka.
Snadněji než kdy předtím se můžeme seznamovat s cizími kultura
mi. Orient přejímá od západní civilizace celou řadu technolo
gických dovedností. Naopak z Východu k nám přichází řada filo
sofií, které mají hluboký význam pro psychohygienu člověka sou
časné éry vysoce rozvinuté technologické společnosti.
Sledujeme-li pozorněji publikace o józe, védántě, buddhismu
a taoismu, zjistíme, že jsou zásadně dvojího druhu. První po
jednávají o těchto tématech odtrženě, s minimem odkazů na šir
ší kontext indické či čínské kultury- Lidé, kteří s těmito nau
kami sympatizují, se často domnívají, Že to jsou exportovatelné
jednotky (tak jako žoky s rýží nebo čajem) a že postačí dodat
vhodné balení a jednoduchý návod k použití, aby byly připraveny
pro konzum ha Západě. V lepším případě jsou považovány za něco
jako exotické koření. Jindy jsou degradovány na exotický "sport"
(na způsob amerického basebalu nebo kanadského lacroseu). Kdo
se spokojí s tak povrchními výpůjčkami z cizí kultury, neměl by
pak ale vnucovat svůj nutně povrchní názor těm, kteří mají hlub
ší poznání a snaží se je tradovat dále.
Ti raději sáhnou po takových knihách, které se pokoušejí po
psat i základnu, z níž tyto nadstavby vyrůstaly» &náze se pak
vyvarují takových omylů, jako např. názoru, že by se buddhismus
či vádánta mohly stát alternativou západního křesťanství (t.j.
že by mohly nahradit celý souhrn metafyzických, kosmologických,
psychologických a etických nauk, které se na Západě staly pod
kladem celé civilizace).
Studium buddhismu a védánty není jen pouhou osamělou výzkum
nou výpravou do vnitřního věd ani člověka, která je použitelná
v Bengálsku a Podhimalájí stejně jako v Německu či Americe (a
to tím spíše, že. nevyžaduje členství v určité církvi). Nemůže
tomu tak být především proto, že hlavní smysl cesty osvobození
je vymanit jednotlivce z jakéhosi "zhypnotizování" určitými spo
lečenskými institucemi (které navíc zdaleka nejsou v Evropě
stejné jako v Indii nebo Číně).
Přesto jen málo indologů a dalších moderních autorit si uvě
domuje, že tyto společenské instituce spoluvytvářejí předivo
máji (klanu, iluze), z níž buddhismus a výdánta nabízejí únik.
Všeobecně převládá názor, že nirvána či mokša znamenají, jakýsi
únik z tělesného vesmíru a organismu, nebo že je to dosažení
takové nadvlády mysli nad hmotou, která poskytne člověku všemohoucnost boha. Ávšak takové "nadpřirozené" síly nebyly demon
strovány (a celá řada fenomenú tzv. ESP, mimosuyslového vnímá
ní, byla už západní vědou ověřena a vysvětlena) a není jich
třeoa. Naopak: Patandžaliho Jogasutra a další mladší jogové
texty siddhis, tj. nadpřirozené síly, pokládají za překážky na
cestě osvobození a důrazně varují před jejich používáním.
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Komentáře k textům, pojednávajícím o osvobození, naznačují,
že to, oč jde, není objektivní, ale subjektivní "únik” z fyzic
kého světa« Jinými slovy, že naše vnímání časoprostorovosti
světa, zprostředkovávané smysly, je druh hypnotické iluze (mi
mochodem, i tohle už západní věda potvrdila, pozn.překl.). Kaž
dý, kdo dosáhne dokonalého soustředění, to zjistí na vlastní
"kůži”« Víme už ledacos o síle sugesce či hypnózy* ^ohlo by to
vyvolat dojem, že by snad nebylo tak nemožné, když se hypnoti
zér může učinit pro hypnotizovaného neviditelným, zneviditelnit
celý vesmír. Nevěřím však, že cestám osvobození jde o něco tak
všedního, jako nahradit jeden druh hypnotického stavu jiným.
Veškerá moje zkušenost s těmi, kteří jogou, zenem či jinak
dosáhli osvobození, dokazuje, že tito lidé nepřikládají jasnozřivosti, telepatii či podobným fenoménům žádný význam» Nejde
jim o nic tak senzačního. To, čeho dosáhli - neotřesitelného
pokoje a vnitřního míru - je zcela jiné dimenze. Ačkoliv je to
daleko skromnější a nenápadné, přesto to silně imponuje všem,
kteří se dokáží alespoň okamžikově naladit na stejnou “vlnovou
délku."
Není to jen dialektický materialismus, který h|áeá, že to,
co považujeme za skutečný (hmotný) svět* je zřejme určováno
(determinováno) společenským zřízením» Když buddhistické tex
ty tvrdí, že všechny jevy si představujeme falešně a že jsou
bezpodstatné (šúnja), může to znamenat buň že konkrétní hmotný
vesmír neexistuje, nebo že všechny jevy jsou relativní: neexis
tují samy o sobě, protože žádný jev nemůže být popsán bez vzta
hu k ostatním; jev či věc je jen popis, ne přirozené jsoucno»
Je-li tedy platné druhé tvrzení, je nirvána viděním světa v je
ho plné relativitě a je to zároveň radikální změna stávajícího
pohledu na svět kolem nae. Dnes už není nejmenších pochyb, že
toto je správný názor; překvapivě se podobá avantgardě moderní
ho vědeckého myšlení,ze jména v oboru teoretické fyziky.
Nágardžunova škola madhajanika, která hlásá dialektickou
jednotu světa (samsara) a absolutna (nirvána) říká: Absolutno
není jedinou pravou skutečností, která by byla protikladem
druhá, empirické, absolutno' viděné skrze tvary myšlenek (vikalpa) je fenomén, jev (samsára nebo samvrta, dosl. překrytý).
Rozdíl je pouze subjektivní, ne ontologický, bytostný. Vůči myš
lení je absolutno transcendentní;, ve zkušenosti (zážitku) ve
skrze imanentní.
Jestliže tedy neskutečnost či mája, iluze, nespočívá v hmot-.ném světě, ale v představách či myšlenkových útvarech, jimiž
je popisována, je zřejmé, že se týká jak nadstavby, společen
ských institucí (jazyka^ logiky, jejich výtvorů),tak i způsobů,
jimiž pozměňují a ovlivňují naše vnímání a pocitování světa.
Ve staré Indii byl každý, v jakékpliv sektě, přesvědčen, že
to, co přesahuje kastovní systém, brahma (roau středního),
transcendentní božství (a jeho projev, jakási hra, lila, před
stírání Jednoho, že je mnohým), podlehlo máje, iluzi, nevědo
mosti o své Pravé podstatě; dokud tato iluze trvá, individua
lizovaný (to) Jediného se neustále zrozuje ve světě, přičemž je
jeho životní úděl v jednotlivých životech určován karmou, ře
tězcem činů, příčin a následků. V dobách ještě neovlivněných
západním myšlením byl každý přesvědčen, že tento názor je prav
divý: ručila za to tehdejší nej vzdělaně jší elita, jejíž autori
ta byla nemenší než autorita dnešních špičkových vědců. Tahle
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kosmologie se mezi hinduisty udržuje dodnes: dívat se na vesmír
jinak je pro ně obtížné, ¿tejně jako pro nás představit si, co
myslí fyzik tvrzením, že hmota není pevná, nýbrž jen mřížka
'drah elektronů vířících okolo jader atomů» Tato populární víra
v reinkarnaci byla převzata stoupenci buddhismu a védánty i ná
Západě« Ovšem ti, kteří hlouběji pochopili své učení, kteří se
prakticky "osvobodili”, na reinkarnaci v doslovném znění nevě
ří. Jejich osvobození, které jim zjevilo, že hinduistická myto
logie je také jen mýtus a ne fakt, spočívalo, tak jako spočívá
dnes, v prohlédnutí, '’osvícení” (englightment) iluzivní struk
tury společenských institucí* (V Indii šlo osvobození ruku
v ruce se vzdáním se příslušnosti ke kastě: jeainec rituálně od
pustil stav hospodáře, odložil oděv a symbolicky se přioděl
oranžovým rouchem, které bylo jinak vyhrazeno kriminálním živ
lům) •
Máhájánový buddhismus později zavedL konečné a logické ře
šení, ideu bodhisattvy, který se po dosažení, osvícení vrací do
společnosti (a přizpůsobuje jejím konvencím, t.j. hraje spo
lečenské role, namísto aby v nich, tak jako dříve, plně spočí
val a bral je ’’smrtelně” vážně.),
Osvobození není revoluce: nejde o to rozvrátit společenský
řád tím, že'budu zpochybňovat předivo konvencí, ideálů a idejí,
které lidskou společnost udržují pohromadě» Společnost je navíc
vždy nejistá a proto nepřátelsky založená vůči každému, kdo
přímo či nepřímo útočí na její konvence. Proces, během něhož
osvobozený (džívan mikta) se zbavuje vštípených pověr- a mýtů,
vyžaduje značnou dávku taktu. A dále, technika osvobození vy
žaduje, aby jedinec, každý jedinec, našel svou pravdu. Je nabá
dán, aby důsledně jednal podle předpokladů, které pokládá za
pravdivé, až do doby, kdy přijde na to, že takovými nejsou.
Duchovní učitel, guru, musí proto použít veškerého důvtipu
a dovednosti, aby žáka přesvědčil, že má jec.nat podle svých
vlastních, klamných představ, protože jinak by se vždy bránil
ztrátě opor vlastní bezpečnosti» Guru učí ne tím, že vysvětluje,
ale tím, že ukazuje nové a jiné stereotypy a způsoby podle žáko
vých falešných předpokladů až do doby, kdy se ten sám na sobě
nepřesvědčí, že jsou klamné a falešné. Z těchto důvodů je ces
ta osvobození sdělována od úst k ústům a má charakter esoterního, tajného učení. Zasvěcen je ten, který ví, že určité spole
čenské instituce jsou rozporuplné nebo v konfliktu se svým
vlastním posláním, ví ale také» Že je do nich vložen značný emo
ci ální náboj: jsou pravidla komunikace, která byla ukuta do
vzorců chování od útlého dětství s plnou silou společenské úz
kosti. Ti, kteří byli pohlceni takovými institucemi, jimi zá
roveň trpí (tj. trpí těmi myšlenkami, o nichž jsou přesvědčeni,
že jsou životně důležité pro duševní zdraví a přežirí). Není
tedy možné trpícímu pomoci přímo tím, že se mu řekne, že jeho
hýčkaná "nemoc" je jen nemoc. JViá-li se mu pomoci,, musí být pře
lstěn, aby sám ’’nahlédl” iluzornost svých náhledů. A tak mám-li
někomu pomoci prohlédnout, že problém je falešný, přec stírám,
že jeho problém beru vážně» Ve skutečnosti však beru vážně jen
jeho strach a utrpení.
Takové triky jsou základem i lékařství, či psychoterapie.
Dejme tomu, že někdo, kdo trpí útlakem některé společenské in
stituce si představuje, že trpí kvůli konfliktu v samotné struk-
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túře hmotné světax že příroda ohrožuje jeho zdánlivě fyzické
ego (jáství) a osobnost. Léčitel pak musí vypadat jako kouzel*
nik či šaman, mistr a pán hmotného světa. Musí udělat vše pro
to, aby trpícího přesvědčil, že .dokáže vyřešit to, co še dotyč
nému jeví jako (tělesný) problém. V touito' ohledu jsou cesty
osvobození překvapivě důmyslné. Mistři, které by jinak etablo
vaná společnost považovala za podvratné živly, přesvědčili spo
lečnost, že jsou jejími pilíři. A tak se v Indii často setkáme
s guruem, který kouří a pije a vzbuzuje tak dojem, že si tyhle
malé ’’hříchy” záměrně dovoluje, aby zůstal v tělesném projevu,
protože kdyby tak nebyl připoután k tělesnému světu, přestál
by v něm jeunoduše existovat. Takhle nanesena se tato technika
zdá být nepoctivá. Ajvšak je to vědomá a záměrná nepoctivost,,
čelící podvědomému a jinak nevykořenitelnérnu sebeklamu (podle
homeopatické zásady, že ”similia similius curantum”, podobné
je vyléčitelné podobným). Zen tvrdí £ když se potkají dve zlo
ději, nemusí se vzájemně představovat.
Samozřejmě je ouru člověk tak jako každý jiný. Jeho vysvobo
zení, jeho přednost spočívá v tom, že není v konfliktu sám se
seboui že je takový jaký je. Netrpí neřešitelným rozporem os
tatních, kteří předstírají, že jsou nezávislými Činiteli. Jě
si jasně vědom, že předstírá. Když uvažuje o sobě, uvažuje jen
o svém stereotypu chování, ne o sobě jako o někom, kdo je koná.
Na druhé straně společenské podmiňování, tak jak je i v moder
ních společnostech známe, zcela závisí na přesvědčování lidí,
aby se nepřijímali takoví, jací jsou (aby hráli role). Jakkoli
se to může (z pohledu těch-, kteří společnost řídí) zdát jako
nutný a užitečný plán k výchově mládeže, je to fikce s omezenou
použitelností. Cím víc se daří, tím víc selhává. Civilizace,
jejíž funkčnost je dosažená za cenu permanentního vsugerovávání této fikce, je nutně sebezničující. Ve srovnání s touto po
hromou (a časovanou bombou) je guruova ’’nepoctivost ” (a triky)
vlastně ctností.
Kdysi byla jedna japonská pobřežní vesnice ohrožena obrov
skou přílivovou vlnou (cenami), kterou spatřil rolník, pracují
cí na svém poli na svahu hory. Zapálil své pole. Vesničané,
kteří přiběhli zachraňovat úrodu, si zachránili životy. Rolníkův”zločin žhářství” se podobá úskokům duchovního učitele (lé
kaře či terapeuta).
Jakkoliv jsou metody orientálních cest osvobození různé,
všechny vrcholí ve stejném stavu vědomí, v němž dualita ega a
světa (jáství a vnějšího prostředí) je překonána. Dá se to na
zvat ’’kosmickým vědomím” Či mystickou zkušeností, v termínech
moderní vědy třeba ’’uskutečněním fyzického světa jako pole."
Protože jazyk spíše rozděluje než uvádí do vztahů, verbální po
kusy vyjádřit tento fakt se liší. Buddhismus zdůrazňuje nesku
tečnost osobnosti; védánta klade důraz na jednotu pole. Podle
prvého se egocentrický názor prostě vypaří, zmizí, podle druhé
ho objevíme své pravé ÍTá jen v totožnosti s vesmírným (átman,
Brahma). Jakkoliv se učenci mohou přít o slovní vyjádřění de
tailů, praktická zkušenost obojího je tatáž.
Mezi mistrem zenu a jeho žákem se vede.něco na způsob (slov
ního) zápasu džudas mistr sám neútočí, ale vyčkává útok. Nechá
žáka předvést jeho problém. Nestaví se na odpor, pouze učiní
obrat, přemet a dovede žáka (a jeho problém) k logickému závě-

věru, že všechno je jinak.. Následuje pád falešného společenského úsudku a závislosti na něm.
Lze připustit, že mnoho guruů a mistrů si neuvědomuje, co
vlastně činí, právě tak jako mnoho lékařů netuší, že mnohé
z jejich rad a léků jsou tzv. placebo (případ, kdy místo farmakolooicky aktivní látky je podána látka neutrální, aniž je ta
pacientu známo, ale výsledek je týž, pacient je vyléčen). Ně
kteří však jsou si plně vědomi marnivosti milosrdných technik i
toho, že žák (pacient) nedosahuje úniku z tělesné inkarnace,ale
ze zmateného a iluzorního cítění a myšlení. Buddhismus, védanta i taoismus se shodují v'tom, že naše egocentrické vědomí je
omezené a. ochuzené, bez skutečného svazku s realitou. At je je
ho základ fyzický či sociální, biologický či kulturní, není
pochyb o tom, že cílem všech jmenovaných cest je osvobození od
této zvláštní omezenostie V každém případě metoda vedoucí
k osvobození spočívá v nějaké formě rozjímání, meditace, která •
může mít formu soustředění na určitý předmět Či jev, problém
Či aspekt vědomí, nebo jen relaxaci, vyprázdnil í mysli či jak
si odtažité pozorování všeho, co vstupuje do prostorovosti mys
li* Může mít i formu pokusu potlačit veškeré verbalizované
myšlení (nebo tu jeho formu, v níž je co nejpřesnější myšlení
dovedeno do plného logického závěru), Někdy se po žáku chce,
aby dokonale vyčerpal důvod, proč chce být osvobozen. (Ty
to techniky se překvapivě shodují s objevy rozpolcenosti naše
ho mozku na levou, jazykem a logikou ovládanou hemisféru, a
pravou, vztahovou, imaginativní a fantastní, nedominantní he
misféru, a metodami jejich vzájemné synchronizace, pozn.
překl.)«. Metody se liší nejen mezi jednotlivými školami, mezi
učiteli, ale i podLe potřeb a temperamentu žáků. Některé školy
trvají na nezbytnosti gurua, jiní tvrdí, že sice cestu usnad
ňuje. ale že není vyloučené, aby žák hrál tuto hru sám se sebou (ve skutečnosti zde guru v určitém smyslu je, v podobě pří
tele, knihy, stimulujícího zážitku atd.).
Á.David-Ňeelová v knize Tajná ústní tradice tibetských bud
dhistických sekt píšeó Když žák nemůže odmítnout hrát roli
v komedii či dramatu světa, chápe alespoň, že je to jen hra- Je
nabádán, aby neustále pozoroval činnost své mysli a těla. Musí
pochopit, že vůbec nic z toho, co je z něho,, není on sám
o sobě« Tělesně i duševně je i on z mnoha jiných. Tpto množství
jiných zahrnuje napřo dědičností získaný základ zakódovaný v ge
nech, atavistické prvky (které vstřebal a vdechoval ještě před
■svým zrozením) atd. Na mentální úrovni toto ’’množství jiných’*
zahrnuje mnoho bytostí, které jsou jeho současníky - lidi, e ni
miž se stýká, s nimiž se baví,vje jichž činnost pozoruje. Jedi
nec energii vydává, ale zároveň pohlcuje část různých energií
' vydávaných těmi, s nimiž je ve styku během studia a celého pro
cesu vzděláváníc
Moderní psychiatr G-.H.Mead popisuje organismus takto i Tělo
je neoddělitelné od systému tělesných vztahů« Ego je generalizované, zobecněné ostatní, protože jedincův pocit jáství a po
jetí sebe sama povstává ze společenského styku*
Asií koluje nesčíslný počet příběhů popisujících znovuzro
zení, ale reinkarnace není chápána doslova jauo po sobě následu
jící znovuvtělení individuálního ega či dokonce individuálního
řetězu karmy či příčinně spojeného stereotypu chování. Množství
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životů jednotlivců je interpretováno jako množství tělesných
a společenských vztahů. Sám Buddha, jak je zřejmé z kanonických
textů, popíral realitu jáství, ale pokud šlo o minulé či budou
cí životy, ani je nep opíral, ani nepřijímal jejich možnost.
Protože mu šlo o vysvobození Člověka ne z fyzického světa, ale
z egocentrického stylu vědomí, považoval otázku reinkarnace za
irrele van tni. Hrůza, že jeden a týž jedinec prochází po eony
věků koloběhem životů a snáší chudobu, stáří, strach a smrt ne
bo uvěznění v mučírně démonů, skončila uvědoměním si, že není
nikoho, kdo by to vše vytrpěl. V buddhismu se osvobození nazý
vá bodhi, t.j, probuzení, osvícení, protože to je únik ze spo
lečenské hypnožy. Fikce jáství jakožto činitele je rozptýlena
plným a jasným uvědomováním se, co se děje při volbě možností,
rozhodování či spontánním bytí. Tak. se postupně dochází k po
znání, že to, čemu říkáme vědomí či pozornost je nevědomost.
Slověk pak zjistí, že siddhis vševědoucnosti neznamená všechno
vědět, ale chápat proces poznání (jácási paralela moderního
"know-how”).
Buddhistická zásada; že vše je prázdnota (šunya) neznsmená,
že by nebylo tvarů. Znamená to jen, že tvary nejsou oddělitel
né od jejich obsahu, kontextu, že forma postavy je také formou
pozadí, že forma hranice je určena jak tím, co je uvnitř, tak
tím, co je vně. Konečným podkladem vize vesmíru je dharmádhátu,
bezmezný oceán čiré, všepronikající zářnosti, který lze připo
dobnit poli ^vzájemně souvisejících sil a teorií moderní fyziky.
Ale na rozdíl od fyziky, která se spokojuje s teoretickým poj
mem, • dharmadhátu se ' vhledu může projevit jako zážitek, jako
zrcadlení (viz příběh o náhrdelníku boha Indry, sestávajícího
z nekonečného množství dokonalých perel, v každé z nich se od
ráží všechny ostatní.
Buddhistická psychohygiena ,směřuje k vědomí, že úzkoát,
strach či konflikt vzniká z žádostivosti, žízně (tršna, tanha)
po jednotlivostech vytržených z kontextu světa (loká), pramení
cí v nevědomosti (avidja). To pak uvádí do pohybu koloběh živo
tů (samsara), bludný kruh pokusů řešit falešné problémy, např.
jak vybojovat a oddělit život od smrti, dobro od zla, slast od
strasti, já od ne-já. Rozjímáním (a jinými disciplínami) žák
přijde na to, že žádostivost nezastaví, dokud se bude považovat
za osobnost, která jedná nebo se udržuje v činnosti, Proces
”neuchopovát” spočívá totiž na stejně mylném předpokladu jako
uchopování - že totiž myšlení a konání, usilování a volba je
způsobeno egem a že fyzické jevyvpramení ze společenské fikce.
Neskutečnost ega se zjeví zároveň se zjištěním, že neexistuje
nic, co by se dalo ’’uchopit”, nic, co by se mohlo nebo nemohlo
učinit, aby se zastavilo ’’uchopování”. Záblesk této moudrosti
(pradžna) s sebou přináší nirvánu, osvobození (od falešného
problému). Nirvána je radikální proměna pocitu vnímání světa a
života. Je to pocit, jakoby vše bylo mnou, nebo jakoby vše,
včetně mých myšlenek a činů přicházelo samo od sebe. Existují
nadále volby, úsilí a rozhodování, ale už ne ve smyslu "já” či
ním } vyvstávají samy od sebe ve vztahu k okolnostem. Ve svých
důsledcích to pak znamená pociíovat život ne jako střetnutí
subjektu a objektu, ale jako simultánní vjem polarizovaného po
le, kde boj protikladů se stal jejich souhrou.
Z tohoto důvodu buddhismus páruje moudrost se soucitem jako
vhodný postoj organismu k ¿jeho společenskému a životnímu pro-

středí (po objevu, že pohyblivá hrsnice mezi jednotlivém a svě
tem je oběma společná}, Můj vnější obrys, který je hranicí po
kožky, ale i každé buňky mého těla, je také vnitřní hranicí
světa• Pohyby vnější hranice jsou mé pohyby, ale také pohyby
světa. (Podle teorie relativity se na prostor nepohlíží jako na
nádobu, kontejner, ale jako na ustavující prvek hmotného ves
míru. .Kappx K sjednocení kosmologii vesmíru, 1960). Zjistím-li to, cítím ee světem. Vidím-li, že společenské institu
ce i má zdánlivá nezávislost je jen pouhou společenskou konven
cí, rolí ve hře, mohu pak procítit svou jednotu se společností
a světem.
V souladu s tímto konečným zřením světa jako sjednoceného
a sjednocujícího pole, mahá^ánový buddhismus vidí v plně osvo
bozeném člověku Bodhisattvu, který na sebe volně bere role
v~kosmické a společenské hře. Říká-li se o něm, že je ve svě
tě, a ne ze světa, že se do světa vrací, aby bez připoutaností
pomáhal ostatním, znammá to, že už nezaměňuje svou totožnost
se svou společenskou rolí i že plně a jasně hraje svou roli či
své role, aniž by je bral (smrtelně) vážně. Stává se Šprýmařem,
divokým mužem, žolíkem, který v balíku karet může převzít roli
kterékoliv karty.
Ten, který dosáhl osvobození, tj. překročil hranice osobnos
ti a jáství, je často zaměňován s bláznem (který ztratil rozum
a osobnost, protože svou životní tragedii pokládal za neřeši
telnou a utekl do slepé uličky psychózy, duševní choroby).
Oba, osvobozený i blázen, jsou skutečně jaks i.mimo společnost.
Osvobozený proto, že ji přerostl, blázen proto, že z ní vypadl
směrem dolů. Pro osvobozeného je životní tragédie komedií, protože.ví, že všichni protivníci na jevišti světa jsou také jen
herci. Společnost sama mívá potíže s rozlišením blázna od mudr
ce (a pro jistotu s nimi zachází stejně).
Cesty osvobození se přirovnávají k voru, sloužícímu k pře
kročení řeky, z břehu samsaxy na břeh nirványi po dosažení dru
hého břehu je nutno vor opustit (ne si ho naložit na ramena).
Každá nauka, každé učení je jen prostředek, ne cíl. Osvobozený
může zůstat o samotě nebo žít s lidmi. V mahájánovém buddhismu,
kde se silně uplatňuje soucit a láska k žijícím tvorům (karuna,
metta), se osvícený Boddhisattva vrací ze samoty poustevny
(kláštera) do společnosti světa a anonymně a nepoznán pomáhá i
ostatním poohlédnout a "zbavit se utrpení."

(Podle knihy Zlaia Watt se zpracováL
BJVierhaut, upravil Marek)

— — — — —
— — — “ — — — — —
— — — — — — — — —
— — — —
x
pokračování ze str. 75
byl stále střežen příslušníkem VB, který potvrdil, že domek byl hlídán ce
lou noc. Uvnitř domku byl jeden ze dvou příslušníků StB, kteří se minulého
dne podivovali nad tím, že domek ještě stojí, a prohlížel tam nespálené vě
ci a písemnosti. Odmítl 0. Hochmonové říci, jak se jmenuje, prohlásil pouze,
že je odborník na požáry. Poté, co „uniformovaný i neuniforaovaný policista
odešli a po příchodu Barbary Veselé se ukázalo, že všechny její věci, ktwré
uložila do zásuvky, zmizely, šlo o mgf. kazety, časopis Revolver revue a pí
semnosti. Ztratily se i věci manželů Hochmanových. Domek navštívili i údaj
ní pracovníci kriminálky, kteří se nijak netajili s tím, že jde o případ žhář
ství - podle následků požáru lze předpokládat, že požár vznikl v kuchyni, je
diné zděné místnosti jinak dřevěného domku, a to politím linolea hořlavinou.
Tito pracovníci se chovali arogantně a hrubě, naznačovali, že požár založil
určitě někdo z jejich nepřátel v nezávislém prostředí a škodolibě se vyjadřo
vali v tom smyslu, že je to odplata za nezávislou činnost manželů Hochmanových.
(dokončení na str. 113)
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SOLIDARITY’S STUNNING WIN
First Step to Polish Democracy?

CHINA’S CRACKDOWN
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Ve znalosti je síla. Pokud tu byli tyrani, udržovali své trůny tak, že zí
skávali informace jako první a zábavovali je před těmi, kterým byly určeny.
Revolucionáři od Martina Luthera se pokoušeli podkopat autoritu použitím no
vé technologie k síření pravd, jež jejich nepřátelé chtěli potlačit. Ale čín
ští nepoddajní studenti, podporováni sítí přátel ve Spojených státech, usku
tečnili převrat na neobvyklých technologických, jak primitivních, tak vyspělých
rovinách. Byla to revoluce telefaxem, počítači i ústním projevem, xeroxem i
plakáty, přímými telefonními rozhovory, krátkovlnným rádiem i poštovními zá
silkami. čínští vůdcové tvrdé linie, kteří se vynasnažili udržet krvavé tajem
ství o masakru v Pekingu, se setkali s pravdou stejně nepotlačitelnou jako
tomu bylo nedávno v Polsku, Maďarsku i v Sovětském svazu.

Učiní pravda Čínu svobodnou? Velmi pravděpodobně ne hned; represe pokraču
jí. Milióny Číňanů stálo ještě nevědí, co se skutečně stalo na Tiananmenském
náměstí. Zastánci tvrdé linie se zdají být pevně u moci. Ukazují nám, říká
analytik Helmut Sonnenfeldt z Brookings Institution, že po určitý čas můžete
mačkat zubní pastu zpátky do tuby a manipulovat zprávami, totiž předhazovat
lidem takovou verzi pravdy, o které mnozí z nich vědí, že je falešná. Ale
povstání znovu podtrhuje fakt, že technologie je tak podvratná, jako nezbyt
ná. žádná z těch ekonomií - od sovětské k polské, od maáarské k čínské - ne
může mít v žádném smyslu úspěch, pokud se nepřispůsobí a neabsorbuje základy
informační revoluce, říká Sonnenfeldt. Jestliže komunistické státy nechtějí
v budoucnu nadále stagnovat, musejí se stát otevřenějšími.

Od počátku bylo povstání bojem obrazů. Studenti neúnavně vystupovali před
světovými televizními kameřani, zatímco Tang Siao-pdup^a jeho kolegové se stej
ně neúnavně snažili zachránit alespoň trochu svou tvář během návštěvy Michaila
Gorbačova v Číně. Po krvaván zákroku tu zbývá zápas o 1,1 tníliardy čínských srdcí
a myslí - a zde měli vůdcové náskok: asi 80% Číňanů žije v bezčasé zemědělské
dřině, daleko od vyspělosti měst a kampusů. Někteří rolníci ještě nezjistil},
že Mao Ce-tung je mrtev. Teng mohl jen přesvědčit své lidi, že několik výtržní
ků bylo náležitě zdisciplinováno. Ode dne, kdy bylo vyhlášeno stanné právo, za
čaly se překrucovat zprávy. Ale udržet lidi v temnotě není tak jednoduché, jak
bývalo. Tengova modernizační dekáda přinesla rozsáhlé změny; počátky volného
trhu prospěly dokonce i rolníkům a také rozšířily rozhled Číňana po světě. Po
čet dopisů doručených do Cíny se během této dekády zdvojnásobil, okolo 800 mi
liónů má nyní nyní přístup k televizi. Číňané viděli od záběrů dotěrných repor
térů 8 Ronaldem Reaganem po záznam povstání Lidové moci v Manile. Širší rozhled
zlepšil také čínskou vzdělanost. Pekingští studenti například citovali Abraha
ma Lincolna a Thomase Jeffersona, aby podložili své demokratické požadavky. To
je naprosto odlišné od "kulturní revoluce".

Zatemňování zpráv však bylo narušováno od počátku. V jednom východním měs
tě, Nanjingu, se hned druhý den shromáždil asi stotisícový zástup na náměstí a
obklopil studenty, kteří dřepěli na stromech vybaveni rádii, naladěnými na Hlas
Ameriky se zvukem naplno. Poslouchali detailní líčení akcí v Pekingu, písaři
8i dělali poznámky a hned vyráběli plakáty, které pak byly rozvěšeny po městě.
Informace opravdu proudily. Zprávy o protestech se šířily telefonem a od souse
da k sousedu. Také studenti, vracející se po několika dnech z Pekingu do pro
vincií, vyprávěli, co se stalo.
Půl zeměkoule odtud, mnozí ze 40 000 čínských studentů na amerických univer
sitách byli zasaženi zármutkem a zlostí. Mnozí již byli zapojeni do počítačové
sítě za účelem výměny zpráv z Cíny a Ameriky. Sítě SCC a China-Net se ted staly
nervovými centry nebývalého informačního výboje - pokusů posílat výčty zákroku
a protestů zpátky do Cíny. V kampusech na druhém konci země organizovali čínští
studenti psaní dopisů do svých domovských měst, telefonovali na jakákoliv čísla,
jež mohli nalézt, posilovali americké veřejné mínění, vyzývali Washington k ja
sné odpovědi, pořádali sbírky pro povstalce v Fškingu. Jejich hlavním cílem

bylo zdiskreditovat pekingskou propagandu. Ale nejpřekvapivější zbraní v infor
mačním nájezdu se ukázal být telefax, instalovaný na čínských universitách, v ho
telech a úřadech mezinárodních obchodů. Přístroje .mohou být dosaženy telefonicky
za účelem okamžitého vyhotovení kopií fotografií, líčení zpráv nebo i novin v čín
štině, tištěných v Americe. Studenti, hoteloví zaměstnanci a úředníci nalezli zprá
vy, které pak byly reprodukovány ve stovkách kopií a vypuštěny na veřejnost.

Když se zastánci tvrdé linie chopili pevně moci, začali usilovat také o zastave- •
ní proudu informací. Rušení VOA bylo znovu zřízeno - poprvé od roku 1978 - ovšem ne
velmi účinně. čínané nejsou tak dobří rušiČi jako sověti, vysvětluje zástupce VOA
ve Washingtonu. Fotografové byli stále více zastrašováni a napadáni, jejich filmy
jim byly většinou zabaveny. Jednotky v Pekingu varovaly novináře, >že- zastřelí koho- koliv, kdo bude fotografovat vojáky při operaci^ Někteří ze Západu se divili, proč
vláda jednoduše nevypne telespojení. To by však nebylo reálné - "Nemá-smysl je za
razit, pokud neuzavřete celou Čínu,” řeklaJessica Lipnack, komunikační konzultfintka
v Newtonu. Ale odposlouchávání zahraničních linek bylo zjevaě posíleno. Studentům
v Americe se-stalo obtížnější telefonovat do Cíny a u lidí, s nimiž se spojili,

stoupala nervozita, když přijímali hovor. Někteří zavěsili po dvou, třech větách.
Také některé přenosy telefaxu, byly náhle přerušeny.
"Od Cíny po Polsko se před námi odehrává dezintegrace komunistických systémů,”
říká Charles Gati, specialista pro Východní Evropu na Union College v Schenectady,
N.Y. "Ovládat to, čemu říkáme totalitní systém, s tisícem v něm rozptýlených xeropřístrojů, už není možné." To je však nepochybně přehnané; od Jižní Afriky po Vý
chodní Německo se represivní vlády drží u moci nezávtíLe na tom, kolik informací
prosakuje do jejich území. Ale musí za to zaplatit ekonomickým úpadkem a snižová
ním životní úrovně.

George Orwell už dávno varoval, že technologie se může stát nástrojem tyrana.
To varování symbolizuje vize dvojsměmé obrazovky Velkého Bratra v roce 1984. Měl
pravdu; tyrané skutečně • používají nejnovější elektronické součástky k .odposlechu
a sledování svých obětí. Ale také se mýlil. Technologie>^svým způsobem stále dává
lidem nové možnosti, jak útlak překonat • Když Čína zastavila živé vysílání studen
tů, videokamery nepřestaly posílat záběry do Ameriky po telefonu. "Jenom když za^
stavíme inovaci a invenci, bude mít Velký Bratr navrch, říká výzkumník Paul Saffo
z Institute for Future. Ale nic není v -tomto zápase automatické, technologie sama
nevítězí ani nezaručuje svobodu. K tomu potřebujeme odvahu a ducha, který zazářil
tak vznešeně na Tiananmenském náměstí.
přeložil a upravil P.P.

Reign of Terror

k zabíjení v Číně

PRAHA. - KARIÍJv MOST - DIETNÍ AKT ZA ČÍNSKÉ STUDENTY 5.-11.6.
Události v číno v posledních měsících sledoval napjatě celý svět. Do našeho povědomí so dostala myšlenka zápasu čínských studentů o ideály, které
jsou blízké nám všem, kdo žijeme v zemích s totalitní vládou jedné strany.
Změny, ke kterým současně docházelo i v sousedních zemích východního bloku,
začaly pro nás být nadejf končícího monopolu na budoucnost lidstva. Přesto
že je všeobecná úroveň znalostí o Číně v Československu mizivá; ještě stále
je cítit závan dob, kdy byla Čína prohlašována za nepřítele, dokáže si kaž
dý přemýšlivý člověk představit, za co čínští studenti bojovali.
Když jsme se v pondělí dozvěděli o těch hrozných událostech v Pekingu,
byli jsme' hluboce zasaženi. Znamenalo to konec našim nadějím. Byl
to tak
brutální zvrat, ze kterého nás opět přepadl pocit bezmoci a beznaděje, jaký
mohou znát ti, kteří zažili vpád vojsk do Československa v roce 1968.
Nemohli jsme zůstat lhostejní. Bloumali jsme po ulicích a pozorovali po
tácející se národ, narvaný v tramvajích, přešlapující v znuděných frontáoh
na košíček v prodejně potravin, opíjející se v zaplivaných hostincích, ná
rod hledící do země, národ, který má v emblému lva, zrazeného jeho vlastní
mi syny. Pak jsme dostali nápad. A běželi jsme to domluvit. Uspořádáme pro
testní demonstraci.
Koupil jsem deset metrů dlouhý černý flór. Pak jsem chtěl nějakou synte
tickou barvu, kterou jsem ho chtěl popsat, ale najednou nic neměli, nezbylo
mně nic jiného než vzít zavděk tónovací pastou do latexu. Koupil jsem zá
řivě červenou a na flór napsal kostrbatým písmem CHINA.
Původně jsme s tím chtěli jít před čínské velvyslanectví, ale kdo by to
tam vzal na vědomí, koho by to zasáhlo? Rozhodli jsme se proto
nepořádat
pietní akt na Karlově moste. Nakoupili jsme květiny, svíčky a v podvečerních
hodinách jsme transparent uprostřed mostu rozprostřeli na dlažbu.
Pršelo.
Bylo nás asi dvacet, ale byla to síla. Jaká prozřetelnost, že byl nápis na
psán vodorozpustnou barvou. Před očima nám vznikal úžasný a zároveň děsivý
obraz. Písmena skropena vodou začala na černé látce zářit a v dalších minu
tách se ve stružkách mezi dlažebními kostkami objevila rudá barva, připomí
nající krev. Nápis se rozpouštěl. Stáli jsme v mlčenlivém úžasu a já cítil,
jak jsme v té chvíli spojeni s těmi, kteří položili na Tiananmenském náměstí
život za své ideály«
"První dějství zápasu čínských studentů za svobodu a demokracii se uza
vírá. Toto dějství vyhrála strana, jež opět zvedá své modly na podstavec ne
poraz itelnos ti. Strana, která na spravedlivé požadavky čínského lidu nezna
la jinou odpověň, než ocelovou pěst. Přitom studenti pokojnými
prostředky
nežádali nic jiného než dodržování politické etiky od lidí, kteří
v- Číně
vládnou. Oceloví diktátoři musí však počítat s tím, že i ta nejpevnější ocel, kterou použijí na potlačení oprávněných požadavků lidu, se jednou roz
taví v plamenném hněvu spravedlivých. Tragické události na Náměstí nebeské
ho míru jsou varováním i pro nás v tom smyslu, že velké bezpráví se rodí z
bezpočtu menších nespravedlivostí, které bučí tolerujeme, nebo je jednoduše
necháme bez povšimnutí.
Pakliže zlo dobude vlády, je potom třeba nezměrného úsilí a obětí k zbor
cení jeho trůnu."
V pietním aktu jsme se rozhodli pokračovat každý den až do neděle 11.čer
vna. Scházeli jsme se a od 19 hodin do půl deváté jsme na mostě setrvávali
u transparentu, na který lidé kladli květiny a u kterého podepisovali pro testní petici proti brutalitě čínské vlády. Během tohoto týdne jsme se set
kali s lidmi téměř z celého světa, kteří se k nám připojovali a vyjadřovali
solidaritu s těmi, kteří trpí pro své přesvědčení. Pietní akt trval celý tý
den a každý den proběhl skutečně důstojně. Zákroky policie v sobotu a v ne
děli nás od našeho úmyslu neodradily, spíše potvrdily oprávněnost našeho po
stoje.
Akt v neděli skončil, ale utrpení čínského lidu trvá dál. Nemlčme k zabí
jení v Číně. Bolest čínského lidu bude o to větší, oč menší bude pro ni pro
stor v našich myslích.
FINES
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Nahrávky v různých nočních hodinách v průběhu roku na náměstí
Bellevue v Curyehu jsou základem analýzy.“dechu
*
nočního měs
ta, která vede k těmto závěrům: Během noci akustický horizont
stoupá a klesá, někde mezi 3-až 5« hodinou leží pol největšího
ticha - energetický potenciál se uklidňuje po charakteristic
kou, ne zcela registrovatelnou dobu
*
Přitom se akustické vnímá
ní rozšiřuje na větší vzdálenosti. Ze zvolna se probouzející
ho dne zaplavují lidé akustické prostory velkoměstské architek
tury a vize prolínájících se volných prostor zaniká v každo
denním provozu, aby náeledující noc se znovu vynořily z klesa
jící zvukové hladiny.
Instrumentální dispozice skupiny NACHTLLFT jsou založeny na ur
*
čitých závěrech právě z těchto pozorování. Tři hudebníci roz
místěni v prostoru tu hrají na své nástroje, hrají i se vzdále
nostmi mezi zvukovými zdroji a s prostorovou akustikou^
Posluchači se přitom mohou volně pohybovat, aby mohli aktivizo
vat různé akustické “záběry". Hra muzikantů spočívá na předpo
kladu, že>naximální hlasitost a maximální ticho tvoří dva pro
tilehlé póly stejného potenciálu. Momentální dynamika hry sle
duje imaginární kyvadlový pohyb mezi body e maximální poten
ciální a s maximální kinetickou energií. Ti^ho a hluk se vnímá
se Stejnou intenzitou, když každý zahraný ten vytvoří co možné
nejvíc prostoru
*
Koncentrované poslouchání a preposlouchávání
se umožňuje smyslově vnímat pl©etičnost každého zvuku# "Lidská
schopnost akustieka-prost arového,vnímání je šestkrát intenziv
nější než schopnost rozlišovat tonové výšky.
*
/viz« Helmholzt
Nauka o vnímání tonů, 1885/.
JACQUEB WIIWR hraje na bjcí nástroje s různými bláiwmi /mezi
jinými i na africký bodhran/, Činely a ozvučná dřívka z čín
ských chrámů. Na Jiném místě - v tomto jr os toru - hraje na su
*
rové, perkusivnf zvukové objekty, jako kovové profily, sklo,
dřevo, kámen a jiné.
G-UNTER MtlLLER překračuje konstrukci bicích nástrojů fantastic
kými perkueivními zdroji zvuku - citerou s jeho vlastním mobil
ním snímacím a mikrofonním systémem. Rozmanité elektrické ná
stroje a dva reproduktory rozmístěné v pyostoru tvoří "elektrobití."
ANDERS. BOSEHARP si vyrobil "kazetovou strojovnu", jejíž podsta
tou je dvanáct přehrávačů kazet. Reproduktory, které ozvučují
celý prostor, mu slouží zároveň jako projektory zvuku i jako mo
*
torizované bubnové membrány.
Zvukové dokumenty nočních nahrávek zpracoval na své kazetové
strojovně do strukturovaného systému. Tak vznikla zvuková pale
ta asi o 100 kazetách, která bezprostředně tvoří zvukový proud,
který zaplňuje celý prostor.
Toto instrumentárium /začlenění zvukových dokumentů/ i využitý
hluku v hudební tvorbě má zřejmou souvislost e "musíqtie concrete". Zvláštností formace NACHTLURT je hudební využití těchto
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elementů ve velkém dynamickém a zvukovém objemu, které je bez
prostředně umožněno nasazením ”live-electronic”. Přítomnost
obou bubeníků garantuje energií nabitou hudbu, tak jak je tonu
v rocku nebo jazzu. Improvizačni samozřejmost vyplynula z dlou
holeté zkušenosti s volně improvizovanou hudbou. Tito tři hudeb
níci si v různých formacích experimentální a improvizované hud
by vytvořili vlastní hudební gramatiku, která se opírá o archi
tektonické toky napětí a promyšlenou ’’navigaci”, stejně tak jako
o bezprostřední, nepředvídané impulzy a přímé zásahy.
BELLE-VIEW I-IV je čtyřicetiminutový sestřih koncertu, který
NACHTLUFT prezentoval 6. a 7. června 1986 v Koprod Curych. Hud
ba konkrétních zvuků, která pojímá hřmotné prostředí liduprázd
né metropole, klade na posluchače obvyklé improvizované hudby
značné požadavky. NACHTLUFT tvoří svoji ”anti-new-age-music”
nekompromisně ze zvukového panoráma průmyslové doby a konejši
vého děsu náhlého ticha. ’’Čistý” muzikant JAQUES WIDMER, elöktroperkusista GÜNTER MÜLLER a kazetový strojmistr ANDERS BOSSHARD tvoří dokonale sehraný tým, který operuje zvukovými dimen
zemi v prostoru i v čase, rafinovanou interpunkcí tonové řeči
z unizon a brájků.
Proto jsem byl také zvědav na jejich živé vystoupení 26.2.1987
v Karlsruhe. 4. také jsem nebyl zklamán. Mladistvý zápal ze hry,
zvláště u BOSSHARDA, jehož plavné pohyby a fyzické nasazení
připomínalo G. MARCLAYA, bylo pro mě dalším, upřímně řečeno ne
čekaným zážitkem. Teprve při neinspirovaném freejazzovém hudlání a. 23 HARTHE došel i NaCHTLUFTU, který až dosud bojoval pro
ti fantazie prosté, ’’dřevy obložené” kulise, dech.
Přesto bylo jejich vystoupení na CAPTURED MUSIC FESTIVAL jedním
z mála světlých okamžiků tohoto ctižádostivého, přesto však roz
pačitého projektu.
Do programové brožurky CAPTURED MUSIC FESTIVAL sestavil ’’lovec
zvuku” A. BOSSHARD /sám se považuje spíš za ’’elektronického ko
morního sběratele”/ delší text, který BAD ALCHEMY otiskuje hned
za touto úvahou, nebot obsahuje fundamentální zamyšlení nad
elektronickou hudbou,, musique concrete a vztahy mezi vytvářením
zvuku a jeho vnímáním. BOSSHARD., rovněž označován za ’’alchymis
tu hluků našeho prostředí ”,natočil .vprosinci 1986 s režisérem
A3JTHUREM SPIRKEM krátký film METALIWASSER /Kovová voda/ a svými
.sólovými projekty: SOLAR-SONAR /vývojový projekt se sluneční
energií poháněnými nástroji živé elektroniky/, N^GHTPRISMA "
NIGHTPRISM /hexafonické sonarium, elektronická tonová sít zb chy
cená ha třech audiokazetách hrajících společně s několika, gettoblastery, walkmany a tapcdecky/ a ve kvintetu s A. 23 HARTHEM,
G.MÜLLEREM, H. ANLIKEREM a P. M1NTONEM se definitivně etabloval
na nejradikálnějšího a nejvšestrannějšího expereimentátora švý
carské hudební scény.
Není tedy náhodou, že na kompilaci”DoLP 26 C 4 KOMBINATION”
účinkuje v pěti formacích; se SPACE FOOD UNION, s G.MÜLLEREM
/”114,3” je verzí skladby z BAD ALCHEMY č.6/, s 'WESTBLOCK /šes
tičlenná skupina strategické hudby/, v duu s M.EICHENBERGEREM
jako DEFORM a nakonec s PLANET OEUF /Basilejský bigband/.
WIM-Koprod-Sampler představuje kromě toho i projekty jako je
aktuální KARL EIN KARL /mnozí si tu popálili prsty/, SCHWEIZER
/VOERKEL/ MICOL /s IRENE SCHWEIZER na bicí/, TV-TOTEM a další
a poskytuje tím reprezentativní a podnětný pohled na aktivitu

WIM/Koprod Curych a MU1IKWERKSTATT Basilej* Zrovna tak jako
tato sdružení sama, jsou i jejich desky výsledkem vlastní ini
ciativy hudebníků, kteří svou “Do-it-yourself-kul turou“ skvěle
vzdorují ignoranci kulturních politiků a nezájmu širšího publi
ka.

¿INDERS BOSS HARD

: ZA OBLASTI PŘEHLUŠENÉ HUDBY
/ausserhalb überrumpelte Musik/
i ohlédneme-¿Li krátce na zvukovou mapu, která nám poskytuje pře
hled o zvukových událostech, které se odehrávají v určité kra
jině během 24 hodin, pak jsme nutně konfrontováni kontinuem
zvuků,které dnes snímáme jako přirozené, či téměř jako při
rozené - v každém případě je neregistrujeme. Co se stalo na ze
mi ze posledních 200 let? Co k tomu může říct muzikant?
Hudba byla přehlušena hlukem průmyslu; opustila svoji akustic
kou pozici* Ne všichni muzikanti se však s tím hodlají smířit*
V roce 18J8 poprvé publikoval Hermann Helmholz své “učení o
vnímání tonů”. Na základě fyziologických vlastností lidského
ucha popisuje Helmholz zákonitosti tonů, na kterých se zaklá
dá každá hudba. Za účelem studia zvukových barev vokálů, vyna
lezl před rokem 1853,vlastně první syntezátor. V roce 1878 vy
dal knihu ’’Telefon a kvalita tonů“.
V^roce 1955 vyšla sbírka textů “Nové poznatky ve studiu hudeb
ní elektroniky”, vydaná Fritzem Wipkelem* která obsahuje jed
nu z prvních statí o musicue concrete.
V roce 1975 vydal IANIS XEN/JCIS některé ze svých esejů pro roz
hlas.a další studia. XENAKIS je hudebníkem, architektem, vedou
cím institutu a vědcem.
V roce 1980 vyšla kniha “The Tuning of the World /Zvuk svě
ta/” - souhrn hudebně etnologických výzkumů od R*M% Schafera,
včetně jeho projektu k zachycení ’’zvukového panoráma /soundscape/“ celého světa.
Čtyři knihy k výzkumu ozvučeného světa - čtyři zastávky v roz
pětí více než 100 let, kdy elektřina začala podstatně měnit
i svět zvuků.
Od vjemu, od kmitů určitého tonu k definování zvukového objek
tu a jeho strojovému přetvoření, k zvukové architektuře, zvu
kovým budovám, soundscápu - zvukové krajině, jenž se klene nad
celou zeměkoulí až ke Xenakisovým zvukovým vizím, v nichž
elektromagnetické světelné proudy naplňují kosmický prostor,
se rozvíjí celé spektrum představ o tom, co zní-,
Původně koncipováno jako báze pro novou teorii /tradiční/ hud
by, nebo jako základ pro vynalézání hudebních přístrojů, etab
lovalo se toto “vědecké odvětví" na své vlastní obsáhlé medium
v němž “hudba“ tvoří více či méně ohraničený ostrov. Pro bada
tele nebo umělce v oboru akustiky se tu odhaluje svět známý do:
sud jen zčásti*
Pole slyšitelné zvukové energie můžeme sledovat na mapě, v níž
jsou zakresleny charakteristické křivky různých orientačních
veličin. Oblast “hudby“ je tu jako ostrov, oblast “řeči“ leží
v,něm. Patrné tu jsou nejen oblasti hlubokých tonů, vysokých
tonů a hlasitosti, ale je možno získat i představu, jak je jed*
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notlivý impuls se svými reflexemi znázorněn v proudu akustic
kých přílivů a odlivů. Zvukový objekt se tu nachází v architek
tonickém prostoru, který je součástí zvukového panoramatu.
Účelem toho je získání orientace, řemeslné základny, která se
nyní ukazuje jako existenční nutnost.
Fyzicky už není možné dělat "čistou" hudbu, oddělenou od trva-r
le přítomného zvukového toku. Vědomí energetického působení
zvuku np prostředí je dnes pro každého člověka, který má co dě
lat s tony zdrojem problémů.
,
Zvukové události, hudba, už nejsou tónovými značkami na bílém
papíře, ale částí .určitého energetického pole, které již dosáh
lo hrozivých rozměrů.
Akustické recyklování je právě’ tak nutné jako tok myšlenek
s praktickými pokyny jak se zvukovou energií zacházet.
Gigantické množství strojů, laboratoří, studií, vysílačů, ne
smírný počet strojových zdrojů hluku jsou v "hudební" oblasti
tohoto energetického toku stále v činnosti.
Pouze v bezprostřední blízkosti některého z těchto zdrojů je
možno vnímat jeho produkci jako hudbu. Již o několik metrů dá
le je tento zvuk vnímán jako Součást stále intenzivnější hla
diny jeho pozadí.
Zvuková krajina není romantickým idylickým prostorem pro gesta
geniálního skladatele, nýbrž je zbrázděna přehradami proti zá
plavám, průrvami smrtících emisí - a "klidová" hladina zvuku
roste rapidně na celé zeměkouli.
Foňografy, morfofony, fonugeny, celá labcr atoř k zachycení to
ho, co se volně pohybuje vzduchem, k'jeho uchování na kovových
tyčích nebo magnetických páskách. "Materializací" byl tento na
hrávací proces nazván vědci padesátých let, jehož cílem bylo
přehrávat stále dokola, rozstřihá vat na kusy a opět slepovat
nebo jinak transformovat akustickou energii.
Ještě víc to ovšem platí pro digitální snímání; hudba se dostá
vá v přístrojích nejdříve mezi kolečka, nyní je fixována pevně,
nehybně. Je zachycena v iluzionistickém prostoru představ,
v jehož labyrintu bloudí většina hudebníků, hledaje ztracený
orchestr. A to jediné, co nacházejí, je umělé echo.
Jestliže, v roce 1950 v Paříži to byla francouzská verze hospo
dářského zázraku, která ve svém rozhlase umožnila experimenty
směřující do budoucnosti, pak v šedesátých letech to byli gala
xie dobývající metabolisté, kteří krátce před přistáním na Měsí
ci už snili o nebesxých zvukových projektech. Zatímco Beatles
dostávali stadiony do extáze, napsal BORQUGHS "Elektrickou re
voluci", precizní návod pro masovou hypnózu s kazetáky na uli
cích /Khomeini to pak^převedl v politickou skutečnost/.
Dnes se elektrická sít rozpíná už nad celou zeměkoulí; všude,,
i v těch nejodlehlejších dvorech polykají kazetáky zvukovou ka
ši a chraplavě ji zase vyplivují - bez ustání - proti přívalu
dalších tonů.
Masová komunikace se tomu říkalo ještě v roce 1986.

GIEXTi-KQlXž.
Citát je stará technika, vytyčování vztažné základny a začleňo
vání významových obsahů do díla z vnějšku /Bergova citace Bacha/ i ve smyslu parodie /Kagel/. Koláž /z jednotlivých částí
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sestavený obraz/: spojení různých materiálů a technik do nové
umělecké podoby; hudebně se realizuje jako citát, object trouvé,
musique concrète a pod»vCitátem a koláží se rozšiřují psychické
vnitřní dimenze zpřítomňováním různých časů a prostorů.
MOMENTOVÁ FORMA .
Čas tu už neplyne v taktu, metricky lineárně, nýbrž...prost ořově,
více dimenzionálně, podle struktury, dynamiky, pohybu, hustoty
a délky jednotlivých částí, takzvaných momentu*
Ještě životnější je třetí fáze po vynálezu syntezátoru, přede
vším vzhledem k bezprostřední hře na elektronické nástroje na.
jevišti /live^eleptronic,/ se zpětnou vazbou, mixem, atd.
THE
U T O P I A N
SOpNLSCAPE There are times
for practical repair work and there are times for huge imagina
tive excursions into utopia. It does not matter whether such
dreams are directly réalisable; tehy give élévation to the spi
rit, nobility to the mind.
ELEKTRONICKÁ
se etablovala vynálezem magnetofonu kolem roku 1950 jako nová
hudební forma vokální a instrumentální. Pod tím se nerozumí
elektronicky zesilovaná akustická hudba, nýbrž elektronicky vy
tvořené zvuky, kompozice.
PROSTOROVÁ JIOMPOZI CE_
Vědomé uspořádání parametrů a řad zahrnuje také na čase závislé
rozpínání tonů v prďstoru: jeho výchozí bod, jeho pohyb, jeho
objem.
MUSIQUE ÇnNCRÈTE_
Tak nazval PIERRE SCHAEFFER v období 1948/49 reprodukovanou hudbu s konkrétním zvukovým materiálem jako jsou hluky, rámus, zVuky nástrojů, hlasy ptáků, které nahrál na magnetofonový pás. Ve
studiu ORTE je zpracovával výběrem, transformací a koláží na
hudební díla /srovnej "Elektronická hudba", str.555/* Po svém
prvním koncertu v Paříži 1950 založil P.SCHAEFFER a P.HENRY
"Groupe de m.c.", k níž se připojili v roce 1952 i MESSIAEN
/Timbres-durées/, BOULEZ /Etudy 1,11/, později i HAUBENSTOCK-RAMATI, MALEC a kENAKIS mezi jinými. Po Boulezově kritice prostoduchosti a primitivismu rozšířil SCHAEFFER v roc$ 1958 svoji
činnost se skupinou "Groupe de Recherche Mus» de 1 ORTF" ve smě
ru elektronické hudby.
Musical toneš are distinguished;
1* By their force
2. By their pitch
3. By ther quality
THE
POST / INDU SvT RIAL
SOUNDSCAPB
Již nešlo už tolik o vynalézání "nových" zvuki), nýbrž o odhalo
vání dosud neznámého bohatství všech zdrojů tonů* Nezávisle na
veškerých elektro-technických vědomostech, vznikala hudební
představa homogenního konkrétního materiálu: produkt prostoru,
času a akustické energie. Oživovala se akustická prasubstance,
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která svojí tvárností zpochybňovala dosavadní hudbu a svojí
identitou znejistovala její skladatele: sem a tam puzeni mezi
hudebníky, techniky, vynálezce, amatérské i profesionální věd
ce, dumali mnozí skladatelé nad kábly, cívkami nebo posuvnými
registry•
To, co zpočátku bylo cítit svěžím vzduchem a vypadalo jako okno
otevřené všem venkovním zvukům, se dnes zvrtlo ve zvukotěsná,
zakouřená studia nebo dokonce ve sterilní produkční haly.
V postindustriální zvukové krajině jsme obklopeni znějícím šro
tem: Zautomatizovaná hromadná výroba vnutila své vlastní záko
ny i hudebním projevům.
Utopická zvuková krajina 1987: zvukoví, architekti a hudebníci
projektují zvukové zahrady, v nichž se snoubí místní přirozené
a externě vytvořené zvuky.
” '
Solární energií poháněné a na vítr citlivé skulptury reagují na
přítomnost každého návštěvníka; rovněž tak je lze začlenit do
.hudby běžných nástrojů.
Různá místa původů zvuku se sdružují; zvukové prostory, zvuko
vé koridory jsou slyšitelné i na velké vzdálenosti.
Průmyslová revoluce změnila:slyšitelný svět zcela radikálně:
Stále rostoucí vlnobití kmitů zaplavuje celou atmosféru a vprav
dě převálcovává lidské ucho a nitro hudebníků.
Ticho znamená dnes už něco zcela jiného než před dvěma sty le- ty.. První reakcí hudebníků bylo mechanické zesilování nástrojů:
kovový rám klavíru, ventily a kovové membrány u dechových ná
strojů, Trvalo to však ještě téměř sto let, než vznikly první
hudební ’’utopie”, jejichž podstatou měly být všechny slyšitelné
zvuky /Buaoni, poslední desítiletí minulého století/.
Futuristé si sestavovali zvukové krabičky /rumautori/, které
mechanicky produkovaly různé hluky a tony, zatímco ocelárny a
obří elektrárny již proměnily požadavky jejich manifestů dávno
v čin.
Umělci, tu první nebyli»
Podobná situace je i dnes:
Zatímco komunikujeme přes satelity e celým světem, pokouší se
umělci se svými snímači a zesilovači strávit výdobytky alektronické revoluce.
V roce 1950 dostal XENAKIS do firmy Phillips zakázku, aby vy
projektoval pro světovou výstavu pavilon, v němž se výrobky ne
budou prostě jen vystavovat, nýbrž kde výdobytky techniky jako
takové mají být smyslově uchopitelné.
”POlytop” svou mnohotvarou archaickou surovostí posluchače vy
děsil, zbystřil jejich pozornost a nechal je znovu zapomenout.
Odvážná, téměř nehmotně působící studie projektu k otevření
B^aubourgu v Paříži poukazuje dnes na nestoudný záměr zahnat
tony do veřejného prostoru.
Nyní už není otevřena pouze otázka vytváření tonů, ale i otáz
ky jejich ničení» Nejde jen o pouhé mlčení, nýbrž o vynalézání
tonů stravujících jiné tony; zvuků takřka bezedných, do nichž se
bxjdou řítit jipé, aby tak vytvořily prostory, které zamezí hro
madění energie, která by jinak skoná, la explozí.
textobrazdokumentmontáž
a
komentář
anders
bosshard
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(Z knihy ERIK SATIE od Crete Wehmayer
Gustav Basse Verlag, Regensburg 1974
Kupodivu to byl právě Gourmont, jenž jako první upozornil
na Jarryho, který o několik let později svým UBU ROI zasadil
definitivní úder symbolismu
*
Jarryho uvedl do kroužku kolem Ča
sopisu MERCURE RE FRANCE 'založen 1890), jehož vydavatelé RACHILDE a ALFRED VALLETTE zůstali jeho přáteli až dokonce .^Vrr o—.,
ce 1893 publikoval v časopise L'ART LITTERAIRE svoji báseň
‘
"Berceuse du mort pour s'endormir". Tato první jeho lyrika vyřůs^á ze základů MALLAEMÉOVY teorie poetické stavby. Spolu
s REMY DE GOURMONT vydával rok časopis L IMAGIER, ve kterém
publikoval svoje texty, dřevořezy a kresby. V MERCURE DE FRAN- '
CE vyšel v roce 1894 "HADERNABLOU" a jako samostatná publikace
"MINUTE DE SABLE MEMORIAL", kterou Jarry ilustroval, dvěma dře
voryty a jednou kresbou. Tak se prostřednictvím těchto úter
ních večírků MERCURE DE FRANCE dostal mezi pařížskou literární
avantgardu. V roce 1895 vyšel v. nakladatelství MERCURE DE FRAN
CE "CEAEAR-ANTECHRIST” a v březnu následujícího roku vyšlo
první Číslo jeho vlastního Časopisu PERHINDERION. A když pak
časopis LE LIVRE D ART ve svém čísle duben/květen otiskl před
běžně UBU ROI a lO.pçosince 1896 měla tato hra premiéru na
prknech THEATRE DE L OEVRE, nebyl už Jarry pro pařížské inte
lektuály žádnou neznámou.
Do jaké míry byl SATIE 0 JARRYM informován, se s určitostí L
neví - nelze tu prokázat žádné osobní setkání. Oba bydleli
> .c
v protilehlých městských čtvrtích: SATIE na Montmartru a JARRY .
v^Quartier Latin. Přesto je však v SATIEHO "CARTULAIRE DE
L EGLISE METROPOLITAINE.D ART DE JESUS CONDUCTEUR" z května
1895 krátká pasáž> v níž ironicky napadá M. LUGNE - POÊ, ředi
tele Theatre de L Oevre, v němž měl OTEC UBU premiéru a tři
avantgardní časopisy této doby: MERCURE DE FRANCE, REVUE BLAN
CHE a LA PLUME: "Křefilané mohou své stížnosti estetiçkého cha
rakteru ohledně pana Lugné-Poe, divadla Theatre de L Oevre,
které vede a nechutného tisku, který ho podněcuje a oslavuje,
sdělit zastupitelství našeho řádu v rue Corot 6. Naši bratři
u nás naleznou hradbu proti satanášským^dílům Mercure de Fran
ce, Revue Blaneche a La Plume, a zároveň i nezbytnou posilu
k upevnění víry v Boha, církev a umění."
Tuto výzvu nelze ovšem brát vážně; dá se spíš chápat jako
projev sympatií k atakovaným. Jednoznačně však z tohoto £extu
vyplývá, že společnost kciem Jarryho byla Satiemu dobře známa.
Otevřenou otázkou je, zda znal SATIE "OTCE UBU" a zda ee
zúčastnil jeho premiéry. Každopádně se však musel o této hře
dozvědět z tisku, který tuto událost hojně diskutoval
*
Tato
premiéra se stala jedním z největších pařížských divadelních
skandálů, který začal hned, jakmile bylo první - nicméně i nej
slavnější - slovo vrženo do publika; "Merde". Dílo přežilo pou
ze jedno provedení, dostalo se mu však kvůli mohutné reakci
v tisku - a konečně i pro svoji groteskně^agresivní novost,
značné popularity«
Žargon krále Ubu, huhňavá mluva hlavního hrdiny a Jarry sám u-
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dávali dlouhou dobu společenský ton a stali se poznávacím zna
mením intelektuálů.
,
Pronikl tento ubuovský ton až k SATIEMÜ? Lze si však sotva
představit, že by se to k němu na Montmartre nedoneslo, když
výpravu k této hře dělali BONARL, TOULOUSE-LAUTREC, VUILLARD,
SERUSIER a RANSON a hudbu komponoval CLAUDE TERRASSE, synovec
Bonnardův.
Onen element, kterým se Jarry trefil do černého a jímž
stáhl literaturu ze sféry iluzí do skutečnosti, byl zcela týž,
který rád používal i Satie: humor, ironie, perzifláž, groteska,
v pařížském dialektu.
Silného podnětu se Jarrymu zřejmě dostalo od HENRIHO BERG
SONA, který byl jeho učitelem na lyceu HENRI IV.. Možná má svůj
význam i to, že v roce 1899 zkomponoval Satie loutkovou hru
’’GENEVIEVE DE BRABANT", jejíž libreto napsal opět CONTAMINE DE
LATOUR. OTEC UBU překračoval rámec obvyklých divadelních her
i tím, že byl prezentován herci, kteří se měli pohybovat jako
marionety. Zde je Jarryho vazba k BERGSONOVI zvláště patrná:v
automatický, loutkový fenomén u lidí je podle Bergsona zvlášt
komický. V knize "LE RIRE” říká, že "pouze to, co se děje auto
maticky, je ve své podstatě komické,", že určité jednání pů
sobí o to komičtěji, "čím konkrétněji se nám v člověku zjevuj
loutka.” Podle ■Bergsona je mechanická interpretace člověk "jed
ním z hlavních principů parodie." Satie stejně jako Jarry tuto
automatičnost, která se s nástupem techniky dostává stále více
do popředí, využívají pro svoje parodie.
V "NADSAMCI (SURMALE)” zkonstruoval Jarry "lásku vzbuzují
cí automat,” který má Nadsamce vybičovat k nadměrným sexuálním
výkonům: např. vykonat 84x pohlavní akt, než, se ona do něj za
miluje. Princip stálého opakování je podle Bergsona základním
rysem komiky. U Satieho to můžeme dokumentovat různými příkla
dy: kompozice "VEXATIONS" se má přehrát 840 krát. V díle ”LA
DEFAITE DES CIMBRES" z "VIEUX SEQUINS ET VIEILLES CUIRASSES" se
má pasáž "Le Sacre de Charels X" opakovat 267 krát. V záhlaví
skladby "TANGO" ze "SPORTS ET DIVERTISSEMENT" je napsáno per
pétuel
V moderním umění už dávno není opakování prostředkem parodie,
nýbrž se stalo jeho stavebním principem. Sám Satie - přestože
v citovaných případech jsou předepsaná opakování absurdní - měl
ve filmu ENTR ACTE (režie RENE CLAIR) příležitost použít tyto
repetice v souladu s opakováním filmových sekvencí. V dobách,
kdy je tidcem rozmnožované umění (ars multiplicata) posuzováno
stejně jek o ručně provedené originály, je i z repetic sejmuto
jejich odium.
z
V Bergsonově knize "SMÍCH (LE RIRE)”, kterou se Jarry neu
stále zaobíral, je smíchu přiřčena sociální funkce - určitá
úloha ve společenském životě; "Smích bičuje mravy.” Smích tu
má dvojjaký charakter: Nepatří zcela k umění ani k životu. Tu
to myšlenku Jarry zužitkoval tak, aby umění - v tomto případě
divadlo - přivedl zase blíže k životu. UBU ROI je ztělesněním
tohoto aspektu.
jarryho stylistickým prostředkem je rozbití běžného děje" a
jeho nahrazení bezbřehým, groteskním přeháněním, prolínáním pa
radoxních jevů, snové řetězení protikladů. Tak vzniká nová sku
tečnost, která především v "GESTES ET OPINIONS DU DOCTEUR,
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•FAUSTROLL, PATAPHYSCIEN" nachází "évět paradoxních záměn, oproš
těný v první řadě od obvyklého souřadnicového systému a veške
rých kauzálních zákonů” (Giedion-Welker).
To se také stalo odrazovým můstkem pro surrealisty, kteří
považují Jarryho za jednoho ze svých předchůdců» Je skoro samo
zřejmé, že stejně tak jako RIMBAUu a MALLARME se i JARRY vyhý
bal obvyklým, básnickou tradicí obtíženým slovům. Nesnažil se
však smířit se spisovnou řečí, nýbrž ji deformoval těžko přelo
žitelnými z složeninám i, pravopisem azhláskovým zápisem (např,
nénaurme či proptyaisur de phuise ), obohatí], ji nesrozumi
telnými novotvaiy ( moins cyno-qu hydracéphale , asi ve smyslu
spíš psí než vodnatá hlava ). V UBU ROI se Jarry uchýlil k pa
řížskému argotu,'ja^o ke své jazykové základně. Téměř současně
začal i Satie začleňovat do svých kompozic kabaretní muziku.
I když se nedá prokázat mezi Satiem a Jarrym přímý vztah,,
přesto tu jsou některé skutečnosti, které nás nutí předpoklá
dat. vliv OTCE UBU na Satieho tvorbu: "PICES FROIDES", které ma
jí jak ve svých názvech, tak i v poznámkách v partituře jed
noznačně satirický charakter, ačkoli kompoziční principy se ne
lišily od "PANSES GOTHIQUES”. "PICES PROIDES” byly zkomponová
ny v roce 1897, tedy po premiéře UBU ROI v prosinci 1986.
xx
v tomto kontextu se staly Satieho ideje opět aktuální,
což dokazuje např. CAGEOVO provedení "VEXATIONS" v Americe
a v Berlíně=
Satieho a Jarryho texty mají i^eko^ik společných témat;
přesto však v nich převládá téma Čas ; příkladem tu je např.
sport, kterým se zaobírají: Jarry - sám posedlý cyklista - v
"NADSAMCI" Satie ve "SPORTS ET LI vERTISSEl^NTS ", a také DEBUSSY
v ”JEUX”o
Lůležitou roli hraje u Jarryho i^Satieho humor. "Jarry se
tímto žánrem obeznámil prostřednictvím ’’koloniálních historek",
které kolportoval VALLETTE, vydavatel MERCURE LE FRANCE. V le
tech 1889 až 1901 je publikoval v "ALMANACH ILLUSTRE LU PERE
UBUri’ U Satieho se tento fenomén nachází v "OBSTACLES VEMINEUk." Podobné vtipy dělali ovšem i literáti v CHAT NOIR.
JELOVATE.PŘEKAŽKY
Načernalá
Tato rozsáhlá část světa je obývána
pouze jedním člověkem: negrem.
Smích ho nudí na smrt
Stíny tisíciletých stromů ukazují 9 h. 17•
^hodina, minuty)
Žáby se oslovují svým příjmením.
Aby se mu lépe myslelo, drží si negr svůj malý mozek
V pravé ruce, prsty natažené.
Z dálky jako by viděl postavu distinguovaného
ifyziologa.
Pozor!
Čtyři anonymní hadi se ho zmocňují, visí mu
na šosech jeho uniformy, kterou krabatí smutek
spolu se samotou.
Na říčním břehu si starý kořenovník v poklidu omývá své
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kořeny, jenž odpuzují špínu.
Nádechí Co nejvíc to jde:
Tohle není žádná idylka.
Stejně jako Jarry si i Satie velice cenil PUVISE DE CHA
VANNES a CEZANNA. Již na přelomu století napsal. Jarry: ¿’Sundej
klobouk před chudým rybářem (Puvis DE CHAVANNES), pokloň se
před MONETÁM, poklekni před DEGASEM a WHJSTLEREM, plaz se v pří
tomnosti CEZANNA, padni k nohám RENOIROVYM.¿’ Jak mocně velebil
Satie PUVISE DE CHAVANNES, jehož vysoce oceňoval i SAR DELADANj
bylo už konstatováno mnohokrát: Titulní list ’’SONNORES DE LA
ROSE CROIX” vyzdobil jeho kresbou a nakonec - na rozdíl od DĚBUSSYHO - ho spolu s impresionisty a LE SANNEM označil za
orientační bod současného umění.
Důležité paralely J,ze nalézt i v literární tvorbě: Tak jako
JARRY, MALLARMÉ, LAUTREAMONT, RIMBAUD, či dokonce VICTOR HUGO
a BAUDELAIRE si SATIE libuje v cizích, zapadlých a vymyšlených
slovech. Nejkomičtějším překladem jsou tituly třech ’’EMBRYONS
DESSECHES: D'HŒCTHURIE. D EDRIOPHTHALMA, DE PODOPTHALMA. Prá
vě tak se i on pouští do sjednocování protikladů,, jak to ukazu
je i titul jeho autobiografie ’’MELODIES D UNAMNÇSIQUE”, nadpi
sy různých skladeb ’’TROIS VALSES DISTINGUEES! D'UN PRECIEUX DE
GOUTE, .HEURES SECULAIRES ET INSTANTANEES, TYROLIENNE TURQUE,
některé pokyny v.partituře: courageusement/facile e^ comlaisamment solitare, a další obsahové rozporuplnosti: zpívá pe
ruánský popěvek, který se naučil v Jižní Bretani od hluchoněmé
ho' ( "SONATINE BUREAUCRATIQUE”), nebo o člověku, který se zhrou
til pod váhou kamene, jenž byl jen pemzou. Tyto skurility při
pomínající však spíš ALPHONSE ALLAISE, který je z Honfleur ja
ko SATIE, než JARRYHO.
NOSIČ BALVANU

Nosí je na zádech. Tváří se uštěpačně a sebejistě.
Malé děti žasnou nad je&é silou. Právě ho vidíme,
jak nese obrovský balvan? stokrát větší než on sám.
(Ten kámen je však pemza;
Velmi zvoma
s maximálním úsilím.
Stop » Namáhavě a trhaně
přisunuje nohy
Stop
Cítí, jak se mu kámen vysmekává a tak tak, že nespadne.
A už je to tady: padá,.
Příklon k fabulaci pomocí kontrastů není pro SATIEHO ’a JAR
RYHO dobu ničím neobvyklým» Kořeny této metody tkví v romantis
mu, stejně tak jako v pozdním středověku. U Jarryho vyrůstá simultánnost protikladů z jeho zájmu o středověk» Tak jak se do
zvídáme i od Satieho, studoval Jarry často v ’’Bibliothèque Na
tionale”; kde získával značné filologické, historické, matema
tické a technické vzdělání. V jeho knize ”CÉSAR-ANTECHRIST”
stojí Kristus a Antikrist proti sobě jako antitézej, tak jako se
v pozdním středověku prolíná mystika s burleskou» Jarry, který
pro své ilustrace k této knize převzal nebo přepracoval i někte
ré předlohy ze středověkých knih, vysvětloval své permanentní
napětí mezi protiklady také středověkým ccincicentia opposito- 105

ri um - identitou protikladu v chování určitého jedince. Psy
chickým a uměleckým důsledkem toho je sjednocování i sebevzdá
lenějších elementů; simultánnost různých časů, epoch, míst,
prolínání skutečnosti a fikce, snové řetězení různých epizod.
Tak jsou položeny základy pro surrealistické básnictví. Jarry,
který vychází ze středověku, jenž transformuje v moderní sátiricko-agresivní umění, má v rámci literatury podobný význam ja
ko Satie v hudbě.
SATIE ve svých textech řadí k sobě velmi vzdálené události.
Ve skladbě "REGRETS DES ENFERMES” z "CHAPITRES TOURNES EN TOUS
SENS” sedí spolu biblický Jonáš a Latude (Jean HenrywLatude ne
boli zjizvený de Latude se narodil 1725 ~ zemřel 1805 - a bě
hem svého pohnutého života dobrodruha se Častokrát dostal za
mříže).
NÁŘEK ZAVŘENÉHO
Bučíte shovívaví
Sedí tu v temnotě
Uvažují
Několik staletí je dělí
(očividně)
Jonáš říká: jsem mořským Latudem
Latude říká; jsem francouzským Jonášem
- podle nich
Páchne to tu shnilotinou
Zdá se jim, že vidí staré dobré slunce
(okamžik)
(mezera)
Myslí jen na to, jak se odsud dostat
(váhají)
(stupňují váš dojem)
V ’’HEURES SECULAIRES ET INSTANTANEES” jsou proti sobě po
staveni Ludvík XI. (1423-83), jenž silou prosadil sjednocení
francouzské monarchie proti malým nezávislým panstvím, a sir
William Grant-Plumot, což je patrně narážka na kritika WILLYHO,
jenž byl SATIEHO nepřítelem.
ROKY STOLETE A OKAMŽITÉ

Siru Williamu Velechocholáči věnuji tadoetně tuto sbírku. V ži
votě jsem žasnul nad dvěma postavami; Ludvíkem XI. a Sirem Williamem. Nad tím prvním kvůli jeho podivuhodnému dobráctví, nad
druhým kvůli jeho trvalé nemohoucnosti. Je mi ctí vyslovit tu
obě jména: Ludvík XI. a Sir William Velechocholáč.
Spisovatel a hudební kritik "Willi” si říkal Henri Gauthier-Villars. Psal vydatně; a to bučí sám nebo mu pomáhala jeho
žena, která si po rozchodu s ním říkala COLETTE. Satie se s ním
znepřátelil, ^dyž o něm začal psát odmítavě. Jako "Maitre de
Chapelle de 1 Eglise Metropolitaine” začal Willyho exkomunikovat, protože se v "ECHO DE PARIS" vyjádřil odmítavě o WAGNERO/
VI. Na tohle mumShtin^k&ýerý sám nikdy nebyl Wagnerovým stoupen
cem, nemohL nikdy přiznat právo^rorně toho používal SATIE v textech z roku 1914 ddsud ne-
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zvyklé prostředky - předsurrealistické ideové asociace: Srdce
s nožiČkama, které se komíhají; králík, který zpívá; slavík,
kterého bolí zuby a mnoho dalších. Tyto stylistické prostředky
používal JARRX, APOLINAIRE - u BRETONA a ARAGONA jsou už na
denním pořádku.
A jak se,zdá, měl Jarry i podobný hudební vkus jako Satie:
Hudbu ke ’’KRÁLI UBU" komponoval podle Jarryho návrhu CLAUDE
ANTOINE TERRASSE (1867-1923). JARRY si sám zapišováL do svého
manuskriptu jak noty, tak i kresby. Hudebním žertem je tu i
instrumentální doprovod, protože interpretuje dej příliš natu
ralisticky - podobně jako je tomu v SATIEHO klavírních sklad
bách s dějem.
.
(Partitura v tisku nevyšla, manuskript je uložen v Bibliotheque; de 1 Arsenal v Paříži.)
CLAUDE TERRASSE byl podobně jako SATIEHO učitel VINOT jed
ním z těch hudebníků, jimž provozování současně církevní a zá
bavné hudby nečinilo žádné potíže. TERRASSE byl vzdělán v cír
kevní hudbě; nejprve na konzervatoři v Lyonu, kde ho učil var
haník PAUL TRILLAT, potom v Ecole Niedermeyer u EUGENE GIGOUTA.
ŽÁKEM na Ecole Niedermeyer byl ostatně i operetní skladatel
ANDRE-MESSAGER.
TERRASSE působil zpočátku jako varhaník a učitel hry na
klavír. V tomto období zkomponoval několik menších amotet. Kro
mě toho napsal školu hry na klavír, kterou ilustroval BONNARD.
Svými "PETTITES SCENES FAMILIERES" pro klavír začal už tehdy
komponovat humoristickou a lehkou hudbu, s níž měl později vel
ký úspěch.
V letech 1895-98 byl varhaníkem v kostele Ste. Trinité v Pa
říži a zároveň začal komponovat jevištní hudbu. K tomu patřila
i partitura ke hře "UBU ROI". Během svého života napsal víc než
20 operet, z nichž dvouaktová burleska "LA PETITE FEMME DE
LOTH" byla uvedena víc než 100 krát. Komorní hudba mu vděčí za
humorné dílko "TRIO HUMORISTIQUE" pro housle, violu a cello
a "SERENADE BOUIEE" pro klavír a smyčcové nástroje. Krátce po
"UBU ROI" zkomponoval hudbu k jiné loutkové hře, trilogii "VI
VE LA FRANCE."
K "UBU ROI" komponoyal úmyslně pyostou hudbu, která není
určena k tomu, aby děj podmalovávala nebo jej členila pa akty;
na průběhu děje se podílí většinou pouze svými výpady .
TERRASSE koncipoval pro toto dílo tabulku s určitými téma
ty pro Otce Ubu, Matku Ubu, Polotiuse, Václavovu rodinu, pol
skou armádu, i pro medvěda. To nám do určité míry může připomí- ■
nat příznačné motivy. Poněvadž však tato partitura není v pád
ném ohle<Ju wagneriánská, může se pouze jednat o perzifláž vel
ké opery , tak jako JARRYHO text je perzifláží tragédie.
Perzifláží je tu i nástrojové obsazení, tak jak je CLAUDE TER
RASSE předepisuje a které se skládá pouze z dechových a bicích
nástrojů a varhan - tedy perzifláž velkého operního orchestru.
Protože se k premiéře nepodařilo nástroje zajistit, hrál TER
RASSE se svou ženou čtyřručně na klavír.
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SLOŽENÍ ORCHESTRU
[

"u

hoboje
šal ma je
cerbuláty
kontrabas
píšlaly
flétny příčné
flétny altová
alt ový fagot
fagot
kontrafagot
malý kornet černý
bílé kornety ostré
lesní rohy
středověké pozouny
troinbony
lovecké rohy krále Artuše natřené na zeleno
provensálské piš lály
křivé rohy
heligony
bubny
vojenský buben
velký buben
kostelní varhany
TERRA5SOVA prostá kompozice, kterou je možno porovnat s Jarryho pařížským argotem, a jeho parodizace vážné hudby ho staví
do blízkosti CHABRIERA a SATIEHO. Podobnost mezi Satiem a Jarrym,. inspirât ořem hudby k "UBU ROI" lze nacházet i v tomto
kontextu.
Pátráme-li po příčinách spřízněnosti mezi JARRYM a.SATIEM,
pak spíše na přímou podobnost mezi nimi narážíme na jejich spo
lečnou příslušnost
určitému ^rendu oné doby. V literatuře se
prosazuje tendence očištování řeči, která vzešla od RIMBAUDA,
MALLARMEHO a JARRYHO a sahá až k APPOLINAIROVI, který spolu se
symbolisty byl toho názoru, že slova je třeba zbavit veškerého
nánosu, který se na nich během staletí usadil a vrátit jim je
jich původní snysl. Ve ’’VICTOIRE" z "KALLIGRAMMES" je to formu
lováno takto:
z /
0 ústa, člověk si hledá novou řeč
A jazykozpytci všech řečí nemají do toho co mluvit
Tak blízko jsou ty staré řeči
Že jenom ze zvyku a nedostatku odvahy
se ještě používají v poezií
Předsunutou pozici této linie dobyla Američanka Gertruda
Stein, která kolem roku 1900 přesídlila se svým bratrem do Pa
říže, kde se brzy dostala do styku s prostředím kolem APOLINAIRA a PICASSA. Malířům oné doby byla Gertruda Stein velkou
oporou, nebol jako první kupovala jejich obrazy. Tato žena, jež
od roku 1921 zaučovala HEMINGWaYE, a která se spolu s JOYCEM
a PRCUSTEM řadí k průkopníkům literatury dvacátého století, usilcvala s opravdovou tvrdošíjností o nastolení neasociativního
významu slov. V jedné přednášce k americkým studentům řekla:
"Romány 19*století jsou veskrze živy z asociací, vyvolávají
v nás obvykle jiné obraly ne§ o které usilují. Já sama bych ne
chtěla, aby když řeknu ' voda , se hned myslelo na tekoucí vodu.
Svůj slovník jsem začala omezovat proto, abych vyloučila všech
no to, co nepatří do rámu mého obrazu." Každá věc je pro ní
pouze to, čím skutečně je - bez jakékoli aury: "A rose is a ro
se" si vytiskla na svůj dopisní papír - nic víc a nic min.
Tak se tvořila literami paralela k dílům SATIEHO, o němž
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se pak bez obav mohlo Met: "Na SATIEHO šachovnici zůstává pě
šák pěšákem - nestává se dámou, ani když přejde celou šachov
nici ."

ERIK

SATIR:

PA RAD E

balet pro orchestr

"Realistický balat na téma Jean© Cocteeua ve spolupráci s Pablem Picassem /dekorace a kostýmy/ a Erikem Satiem, skladatelem.’’
Tato reklama patřila premiéře Satieho baletu PARAĎE^l8.květ
na 19-17 v pařížském Theatre de Chatelet, provedené Dagilevovým
Ruským baletem, jenž vyvolala pamětihodný skandál« V sále došlo
k hádkám a půtkám^ kritika nazývala autory díla "bosové", což
uprostřed První světové války znanenalo pro Francouze největší
urážku. Satie na to bouřlivě reagoval otevřeným dopisem. Soud
ho sice za to odsoudil na osm dní, avšak rozsudek nebyl nikdy
proveden.
Všechno začalo už před lety. Idea "parády" nebo-li exhibice
umělců před svým cirkusem, aby přilákali publikum, které pak
tuto přehlídku považuje za představení, pocházela od Cocteaua,
který pro ni získal i Satieho a Picassax "Když jsem se za tý
den /v roce 1915/ vrátil na frontu, zanechal jsem Satiemu balí.Ček poznámek a skic, které ho měly "naladit" pro témata Číňanů,
malé Američanky a akrobatů /tehdy to byl pouze jeden/........... Po
stupně začala vznikat partitura, v níž Satie, jak se zdálo,
objevil nový, dosud neznámý rozměr a díky které slyšíne sou
časně parádu před cirkusem a představení uvnitř."
/J.Cocteau, "Le Coq et 1 Arlequin"/
Původní myšlenka prodělala několik změn, než baletní partitura
byla dokončena a Cocteauovi připadala jako "tresí” všeho fran couzského." Publikum bylo zjevně jiného názoru - ne tak kvůli
cirkusu, akrobatům či exhibiční atmosféře, která už byla v umě
ní modou několik desítek let, nýbrž kvůli Picassově napůl ku
bistické výpravě a hlavně kvůli Satieho hudbě. Ta byla pravým
opakem Debussyho impresionismu a SARCE DE PRINTEMPS od Stravinského; spíš se držela diskrétně stranou, spíš byla zvukovým po
zadím, ne tou hnací silou, kterou by měla vzhledem k tan^i a de
koracím disponovat.
Dnes ovšem nepůsobí tato hudba nikterak dráždivě, přesto všdí
působivost této, hudby - podle Cocteauových slov "odmaštěné ,
všech štáv a slupek^zbavené" /čímž přirozeně mířil na Debussy
ho/ - nikdo nepodceňuje. Vždyt tato "musique dépouillée" byla
výrazem nového duchovního postoje a stala se finálem nového, bu
doucnost předznamenávajícího umění, které se nerozpakuje pouzí- vat i zdroje hluku jako jsou sirény a psací stroje. Neméně po
pudlivě jako Satieho bruitismy působily tehdy jeho parafráze
"jazz a music hallů"; zde je reprezentuje ragtime v PETITE FIL
LE AMERICAINE.
Začátek baletu tvoří CHORÁL, na nějž navazuje čtyřhlasá fuga
PŘELUDE DE RIDEAU ROUGE /Předehra k rudé oponě/. Jeviště před- ’
stavuje kočovné divadlo* Před ním stojí dva iinpresáriové a zvou
na představení, které zahrnuje spoustu atrakcí: ^RESTIDIGITATEUR CHINOIS /Čínský eskamotér/, PETITE FILLE AMERICAINE /Ame
rická tanečnice/ a ACROBATES /Dva akrobaté/, jejichž atrakce si
sice vynutí na publiku aplaus, ale nenalákají ho do cirkusu.
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Impresáriové si ve FINÁLE nadarmo ničí hlasivky, až nakonec
zcela vyčerpáni padnou jeden ne druhého. Nedorozuměl í je doko
nalé; na závěr z^zní ještě jako vzpomínka téma počáteční fugy
jako SUITĚ AU PRELULE DU RIPEAU ROUGE.
ERIK £> Á TI E :

MUSIQUE

í'iMJBLř»BKT

Počátkem roku 1920 dostal Satie nápad, který na první pohled
vypadá jako nejpotřeštěnější v celém jeho životě:
vymyslel MUSlfiUE D*AMEBL£MENT;
Pierre Berlin, Satieho přítel, zorganizoval v galerii Barbazange, kde byly právě vystaveny dětské kresby divadelní večer
pod titulem LES BEU$S ERCtWĚSSE, pro nějž požádal Satieho
azMilhauda o hudbu. Satie mi řekl: ’’Bqdeme komponovat MUSIQUE
B AMEBLEMBNT* To byl další rozmar našeho B-an Maitre*. Zjistil to
tiž, Že při určitých společenských příležitostech nemá mít hud
ba větší význau než nábytek. "
Milhaud popisuje tento večer následovně: *Tak jako v oblasti
vidění jsou forny* jako například vzory na tapetě* stropní liš
te nebo rám zrcadla, které přee jejich nepochybné® existenci
nevnímáme, tak se i Batie domníval, že by byli rovněž zajímaré
skládat hudbu, která by se nemusela poslouchat^ tedy hudbu co
by rekvizitu, poradí, které může zůstat neměnnž tak, jako vnitř
ní zařízení místnosÚ , kde se tato hudba bude hrát. Auric a
Poulanc s touto ideou nesouhlasili, ale mě zaujala natolik,
abych se spolu se Eatiem při jednom koncertu v Galerii Barbazonge tohoto experimentu zúčastnil. V průběhu programu hrál
Marcel Meyer skladbu SI£ a Berlin,provedl kompozici Maxe Jacoba s titulem UN FIGURANT AU THEaThE ¿B NANTES pro trombón. Zpí
val tu také Stravinského LES BERCEySíč» DU CHAT
doprovodu tří
klarinetů; a tak jsme se ¿atiem skládali naši hudbu pro nástro
je, které se používaly během tohoto programu při různých prove
deních. Aby se zdálo, že hudba přichází ze všech stran součas
ně, rozmístili jsme klarinety do t£ech koutů divadla, klavír do
čtvrtého a trombon do lož$ na balkoně. Tištěný program informo-val publikum^ že RIŤCRNELxJJd, které se budou-hrát o přestávce,
n^má přikládat větší význam než kandelábrům* sedadlům nebo bal
konu. Jakmile však hudba začala, tak zcela proti našsnu záběru,
se publikum vracelo ke svým sedadlům, iýarně Batie křičeli Bav
te se! Procházejte se? ^eposlouche jtet^Posloucháli zcela ukáz
něně. Výsle&iý eiekt byl pokažen; ne bot SatXe nepočítal s pod
manivým kouzlem své hudby. To byl tedy náš jediný veřejný expe
riment s ^ímto druhem hudby."
MUSIQUE D 4MEBLEMENT měL a tento večer * aby zdůraznila svůj cha
rakter •* pevnou rytmickou osnovu» Aby posluchačům připadala do
statečně známá, obsahovala melodie z M1GN0N (e Thomas)
a z DAN3E MACABRE (§aint Saéns). Publikum bylo předem informo
váno následujícím textem: ■Broeíme vás naléhavě, abyste této
hudbě nepřikládali žádný význam a o přestávce se chovali tak,
jako by se nehrálo nic. Hudba je komponována pouze pro předsta
vení Maxe Jacobae a má být příspěvkem k běžnému životu, jako je
příležitostný rozhovor* obraz v galerii nebo židle, aí volná či
obsazená.n
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Satieho slova o MUSIQUE D áMEBLEMENT nám zprostředkovává Fernard Légère “Večeřeli jsme ve společnosti přátel v jedné res
tauraci a museli přitom snášet nadměrně hlučnou hudbu. Když
jsme od^ud odešli, řekl nám Satie: Musíme se pokusit prosadit
hudbu d ametlement, hudbu, která je součástí hluků prostředí
s nimiž také počítá* Měla by být melodická a mírnit třeskot ner
žů a vidliček, aniž by ho přehlušovala, aniž by ee vnucovala.
Měla by zútulnovat ono často trapné mlčení u stolu a hostům
ušetřit obvyklé banality. Současně by neutralizovala dopravní
ruch, který se tak neomaleně vnucuje do hiy. Znamenalo by to,
řekl, naslouchání nutnosti.“
Na jednom letáku, který Satie pošlap Cocteauovi k posouzení,
formuluje své představy o MUSIQUE D áMEBLEME^T zpel^ jasně:
“Chceme skládat hudbu, která má uspokojçvat účelné potřeby.
S uměním to nemá nic společného. Hudba nábytku vyvolává kmitá
ní - nemá žádný jiný účel. Má stejný úkol jako světlo nebo tep
lo - komfort v každém ohledu......... hudba nábytku pro advokátní
poradny, banky, atd. Bez hudby nábytku není žádná dokonalá sva
tební ceremonie*...Nevstoupíme již do domu, kde není hudba ná
bytku. .
Často uváděný cizojazyčný překlad “hud^a nábytku“ je proble
maticky, správnější by bylo “musique d ameblement“ překládat
jako "hudba zařízení“ či “hudba prostředí»*

Grete Wehmeyer,

SPOLEČNOST
Zfi USSELEJS
SOUČASNOST

z knihy ERIK SATIE^ Regensburg 1-974
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Eda

Vacek

Kdyby
mateologie
měla své
klasiky, kterým by stavěla pomní-’
ky, bysty a poprsí» byl by na
prvním místě nepochybné Alfréd
Jarry. Tento nestor patafyzické
vědy položil základní kámen svého
dlouho
nedoceněného
díla
do
základů stavby.
Tento úhledný
kámen dal
vzniknout pevnosti»
citadele,
jež v dobách vzdutých
ideí
a emocí dovedla poskytnout
oporu vnitřní
svobodě a nezá
vislému myšlení, Alfréd jarry je
stvořitelem novodobého fenoménu
pseudomesiášství, charakteristic 
kého pro novodobé dějiny lidstva,
vdechl život dvěma monotypům? aby
na
jejich
existencí
dokázal
neschopnost člověka v jeho úsilí
dosáhnout
dokonalostí na jeho
cestách
dějinami
za
vidinou
božské podstaty, věčné břemeno»
jímž
je člověk Zatížen» totiž
dualismus těla a duše» vede vy
trvale člověka k tomu, aby» vle
kouce po zemi
své tělo podobné
tělům nerozumných zvířat» upíral
svůj zrak k bohu s touhou stát se
boháčiověkem a vládcem světa.
vzájemná
proti polarizace
božského a zvířecího, duchovního
a pudového vedla Alfréda Jarryho
k
vytvoření
nadčasové figury
krále usu, modelu pseudomesiášství. Tento novodobý trend má své
kořeny v dávné křesťanské minu
losti, v době, kdy přímí násle
dovníci
Ježíše Krista zemřeli»
aniž by se dočkali
naplnění jeho
slibů
po
zřízení
Království
Božího na zemi .
idea lepší bu
doucnosti
lidstva
však vězela
velmi pevně v srdcích lidí teh
dejší doby a vyhlíženi příchodu
slíbeného Mesiáše dědilo' se z
generace na generaci-. Bylo tomu
tak proto? že velká idea o pří
chodu Království Božího měla sve

kořeny
již v dobách židovských
proroků»
dávno
před začátkem
našeho letopočtu. Lidský život je
příliš krátký a boží plány jej
Časově přesahují. člověk si přeje
zažít změnu k lepšímu již za
svého života, nebo se chce na ní
podílet. Fenomén pseudomesiášství
začíná působit tam» kde člověk
bere do svých rukou ošudy lid
stva, aby je vedl
k principům
božství» sám, bez božího vedení.
jestliže Židé očekávali pří
chod svého
Mesiáše
v prvním
století našeho letopočtu» aby je
učinil pány a aby si
v jejich
jménu žehnaly ostatní národy, a
nedočkali
se, křesťanství
jako
nejsilnější idea zaplavilo vlád
noucí Řím.
ve třetím století
našeho letopočtu jíž bylo zřejmé,
že římská moc je nedostačující k
dok azal a ovl ádat své
tomu, aby
mnohé kolonie pouhou vojenskou
mocí . Vznikla potřeba podpořit
ideově,
vojenskou moc vnitřně,
veliký
jako
Proto
Konstantin
římský císař přijal
ideu křes
ťanství,
jež byla do té doby
kruté pronásledována,
aby s její
pomocí ovládl své kolonie, to se
stalo v roce 325. Prohlásil se za
Zástupce Krista (Mesiáše) na zemi
a stal
se prvním pseudomesiášem.
V roce 570 n.l. se v Mekce naro
dil Muhammad. Podle tradice se mu
dostala prvního zjevení v roce
610, v době, kdy mu bylo okolo
čtyřiceti
let. Korán
je svaté
písmo muslimů a obsahuje sbírku
textů,
přednášených Muhammadem v
průběhu více než dvaceti let jeho
prorocké činnosti . Podle ortodox
ního učení
islámu je Korán řečí
boží, existující od věčnosti. Abú
Hanifa, zakladatel
jedné ze čtyř
právních
škol
islámu,
takto
shrnul muslimské učení : "Korán je
řeč boží, sepsaná v exemplářích,
zachovaná v paměti, přednášená
jazyky, zjevená Prorokovi. Naše
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vyslovování. psaní
a přednášení
Koránu je stvořenéf zatímco Korán
sám o sobě je nestvořen”,
Súra 61» verš 6
hovoří o
“zvěsti o poslu» ;jenž přijde pro
mne a jehož
jméno Ahmad bude”.
Věta je zřetelným ohlasem Ježíšo
vých slov» viz Jan 14?16 a 16»7.
Na onou místech je použito řecké
ho výrazu parakléTOS? přímluvce»
těšitel. Při
překladu textu do
arabštiny došlo
k přeméné za
slovo PEF.IKLÝT05# slavený# chvá
lený# oslavovaný# arabsky Muhammad neboli Ahmad. Z muslimské
interpretace kiránského verše je
odvozen názor» že příchod Muhammada jako Proroka byl oznámen
» Ježíšem, odtud je možno odvodit
další
větev
pseudomesiášství .
Postupným
vývojem
k
ateismu
dostaly své slovo i
ideologie
zbavené
již
principu božského
vedení» ovšem i nadále s ambicemi
na zřízení
Božího Království na
zemi
bez Boha, svoji legitimitu
odvozují tyto narcistické skupiny
od dějinné
nevyhnutelnosti» z
vůle
lidu»
vyšších
mravních
principů atd. zůstává zde zacho
ván princip vůdcovství (spasitel»
zachránce). I zde člověk bere do
svých rukou osudy lidstva» aby je
vedl» manipuloval
podle svých
představ
k
plánovaným cílům.
Pseudomesiášství
se
tak
stává
hnací silou novověku» jeho pozice
se zdají být neotřesitelné.
Alfréd
Jarry
<1873-1987)
intenzitou svého prozření rozpo
znal
podstatu pseudomesiašství a
na svém fantomu» králi ubu? de
monstroval
jeho pravou podobu.
Jeho dílo zachází mnohem hlouběji
než ke
karikatuře vysmívaného
profesora lycea v Rennes? když
-odhaluje cynickou orgii stupiCtnosti» obnažené touhy po moci
*

chamtivosti»
destrukční techniku
ničivosti. Je to reflexe světa»
kde lze beztrestně páchat zloči
ny? jež
jsou povýšeny na zákon a
obecné blaho, ubu je personifi
kací sil
jež
lidi
degradují a
utlačují.
ztělesňuje
podlost»
zlobu» posvěcenou tupost. Jarryho
král Ubu komolí slova» vytváří si
vlastní
lingvistický svět pokři
vením a degradací jazyka. Jarry
paroduje
rozklad
logiky
jež?
znehodnocuje intelekt ve jménu
pseudomesiášstyí .
Jako jádro ze slupky vylupuje
se nám před očima princip moci ?
jako skrytá zbabělost? uzavřená
doktrína» jako strach 2e svobody.
Moc nepůsobí zde
jako
moc k
činění
dobra? pozitivní
a kon
struktivní element vývoje společ
nosti . Moc nemá již moc k činění
dobra. Moc
je Zde ve službách
imbroglia»
ničení?
rozpadu»
stagnace, Je to moc pseudomesiášská» která nemá - boží požehnání .
Druhým modelem Alfréda Jarryho
jéz Faustroll . Moderní ideologie
snaží se odvodit svoji legitimitu
i
z principu sve “vědeckosti”.
Filosofie» přírodní
vědy z hle
diska této
’’vědeckosti'
dávají
ideologiím za pravdu právě jen
skrze postavy» jako je Faustroll,
Jarry zde sloučil
v
jedno dva
principy. Faust. vědec» jenž se
upíše satanovi
- ďáblu» troll?
směšný fantastický skřítek Ibse
nova podání. Směšnost? skloubená
se službou
ideologu? prázdná
vědeckost - schopná na objednávku
vyrobit z jakékoli bezkauzálhosti
zákon jako pilíř ideologie.
Král ubu
i
Faustroll
jsou
modifikacemi
nemnohých variant
všech typů ideologií a ideových
společenství.

dokončení ze sír, 82
Domek nebyl pojištěn, ONV v Praze 6 přidělil manželům Hochmanovým náhrad
ní přístřeší a doporučil jim, aby si podali žádost o byt. Vylíčené okolnos
ti vzbuzují oprávněné podezření, kdo byl pachatelem tohoto závažného trest
ného činu; v manželech Hochmanových vyvolávají pocit, že jsou poškozeni ne
jen žhářstvím, nýbrž že se nalézají v bezzákonném a bezprávném postavení a
navíc jsou obětí celkem'nepokrytého výsměchu!
Aktivisté nezávislých iniciativ se proto rozhodli uspořádat sbírku, která
by alespoň částečně finanční ztrátu manželů Hochmanových uhradila. Příspěv
ky do sbírky je možno zasílat na adresu: Anna Hradílková, Olega Koševého 17,
160 00 Praha 6, (ke sbírce se připojuje i redakce Jazztopu pozn.red.) KONEC
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Pražské umělecké smetišti se i v roce 1939 podvolilo svobodné
voli jednoho ze svých kohoutů - Radana Vágner® a v teplém /snad
až hesvy metalovém/ hnízdečku Barikád OKO' 13 dalo vzniknout
druhému dílu multiuměleckébo projektu K ROK. Šest lednových
dnů K ROKU 89 chápejme jako další oosun no vývojové cestě urči
tého modelu akce, tj. od K ROKU 88 ke K ROKU X, rosn. K ROKU
X-1. Celkový rámec - ponochání pro3toru pro razné formv umě
leckého vyjádření - zůstal zachován, ke změnám a vytříbení
došlo ni poli dramaturgie. Odpadl konkurenční patos, který in
spiroval ne jednoho kritika K ROKU 88 k úvahám TVR?OHLAV1 versus
K ROK. Tvrdohlavý Nikl se dokonce K ROKU 89 aktivně účastní.
Ačkoliv dle mého názoru hlavní hodnotou K ROKU je jeho ote
vřenost vůči všem sférám umění a celou akci je třeba posuzo
vat jako celek, oro udržení přehlednosti statě nyní přistou
pím k letmému hodnocení obou složek projektu - statické /tj.
výtvarné/ a dynamické /scénická/ - odděleně.
Autoři konccoce výstav*/ - mladí pražští kunsthistorici
Radan Vágner a Šárka Grúhová zcela pochopitelné ustoupili od
provokativně oe3tré koláže K ROKU 88 a zaměřili svůj výběr vystavovaných děl úžeji. Radan Vágner vtiskl výtvarné části
akce ladění, které ořovažuje v jeho vlastním výtvarném výra
zu. Hloubavá, znaková abstrakce. Nespornou kvalitu nelze up
řít dílům P. Nikla, J. Merty a J. 2oubka. Zaujaly nápadné
skulptury V. Saršeho. J. Žáček tematicky navázal na svoji vý
stavu v Galerii mladých, ve srovnání s "řečičkou” kolekcí
ubylo na výraznosti a přesvědčivosti znaků. Odposlouchalv se
kladné ohlasy na L. šedivého a P. Kuklíka /výstředněji zamě
ření ocenili pregnantní znakovost V. Tymeše/. Z celé koncepce
/i k údivu jejích autorů/ vyčníval V. Stratil se svým Campem.
3 odsouzením tohoto "díla" bych rozhodní nespěchal, v každém
případě však šlo o prvek zcela cizorodý a celkový kontext
porušující.
Z pestrého koláče K ROKU 88 byl tedy odkrojen a pro úče
ly konzumace náležitě upraven jeden díl. Groteska, divoká
majba, koláže, ilustrace, kresby, fotografie a kýho čerta z
loňské palety ještě byly pro tento rok ponechány u ledu ate
liérů a skleoů. K ROKOVO diváctvo spořádalo v r. 1989 porci
poněkud méně kořeněnou, jistě však láne propečenou. Po orvním ataku na chutové pohárky se znovu vvnořuje otázka po
kvalitě surovin, z nichž jo pokrm přípraven. Příklon k ukázněnosti, zakademiřtění, vypíchnutí výtvarné hodnoty výpovědi.
Ujma na údernosti kompenzovaná preferencí poctivosti v přís
tupu k tvorbě; přibvlo přehlednosti, ale i nudy, Kromě Ňikla
nebylo motivů, v nichž by se spojovala zajímavost na první
pohled s hloubkou zásahu. Nic, z čeho by promluvila síla
uměle^kÁ osobnosti.
llramaturgická příprava večerních vystoupení slibovala
skutečné šmakulajdatyorné hody. Osvědčené špičky svého oboru - rockové KRÁSNÉ NOVÉ STROJE a pantomi^ck^yýtvarně
-divadelní MIMÓZA měly patřičně ^rozběhnout celý závod a
kolo před koncem nechat ze zadní pozice vyspurtovát pre
miérovou událost K ROKu §9 - PAJTOVO JDIVAELO. Cílová ro
vinka měla patřit jak kůn vytrénované VIZITÉ /improvizo-,
váné Vystoupení - pokaždé nově a přece stále stejně/ a cí
lovou' pásku měla prorazit supící a masivní lokomotiva industriálního rocku STŘEDNÍ EVROPY /kultovní kapely, jejíž
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každý,koncert je svébytnou událostí/. Do role vernisážového
startéra byl obsazen novobydžovský orchestr KULIČKY /chmelnický objev/. Jako Čestní olympijští exmajstři byli pozváni
sklepmistr Lavici Vávra s básněmi Tomáše Kafky a tradičně
vtipná double fantasy Hanák-Slovák /též Sklep/.
Jak se řeklo, tak se i stalo. K příležirosti vernisáže
hojně obležená Barikáda OKD 10 Kuličkám zatleskala, ale s
oslněním to mělo málo společného. Miniatury Vávry-Kafky a*
Slováka-Hanáka sklidily zasloužený úspěch, ale na jejich
miniatrunosti to nic nezměnilo. Stroje, krásné a nové, ná
sledující den odvedly svůj více než dobrý standarj;. Mimóza
s nevelkou chutí zahrála velmi dobré představení Malý nez
beda, Bajt /z Bajtořa divadla/ časovou lupou zvýraznil to
lepší z odkazu minimalismu. Vizita uchvátila nevyčerpatel
nou improvizační erudicí svých protagonistů a bránici divá
kovu občas proměnila v amorfní rosol. Střední Evropa jed
noduchými prostředky sladěnými do komplikovaného a působi
vého celku vtáhla posluchače do trýznivého napětí industriálního bigbeatu, 0.K* Ale nechybí v těchto oslavných větách
něco podstatného? Něco, co kazí vzpomínku? Doplňme si tedy:
za naprostého nezájmu diváků. Bajt premiérovostí svého vys
toupení /umocněnou paralelní derniérovostí/ naplnil cca
polovinu sálu, a to byl pro letošní rok rekord. Pro srov
nání si připomeňme, že K ROK 88 představoval bestseller všech 5 večerů hlásilo Vyprodáno’ Laura mezitím vydala des
ku a točí pro BBC, Panika se dostala na titulní stránku Ru
dého práva, Sklep si může dovolit vystupovat ve společnosti
good night lišek v KS Delta. Znamená záporný divácký ohlas
K ROKU 89 to, že pražská scéna nemá kvalitní náhradnickou
lavičku? Nebo že v případě, kdy dramaturgie K ROKu ustoupí od
kanonizace ostřílených tutovek a pokusí se sama ’’vyrobit”
své stars, je odsouzena
nezdaru? Vynořuje se kupa mimouměleckých i vnitoruměleckých zdůvodnění diváckého nezájmu.
Ponechme konkrétní úvahy stranou a^zamysleme se nad důsled
ky úspěšnosti akce pro její celkový význam. Pokud by se pro
kázalo, že K ROK ve svém současném šatě /tento model -akce
s to.uto dramaturgií realizovaný v tomto prostředí/ nepřitá
hne dostatečný počet zájemců a toto tvrzení že je pravidlem,
pak ztrácí nárok na svoji existenci. Kdyby se naopak proká
zalo, že právě K ROK /díky svému jménu nebo díky konkrétní
dramaturgii/ může být akcí, která bude přeů.tavovat prubíř
ský kámen pro své uvádění různých aktivit vytlesMávaných
dosud omezeným okruhem skalních fans před ši?°ší obecenstvo,
pak je tu důvod jsro poskytnutí veškeré podpory. Jak daleká
budoucnost stvrdí ten c5 onen dojem z dosavadních K ROKŮ?
Nebyl již ortel dokonce vynesen? Práci organizátorů K ROKu
je třeba vysoce ocenit, ale stále' ji anžnpt jen váhu podnětu k
vytvoření univerzální generační platformy pro uvádění dos
pívajícího uměleckého výrazu.
KfK, únor - březen 89

Hlavně rdrayíčko.
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stále

PROBLEMATICKÁ ?
Naposlody jara© psali o ¡portě v pátém čísle našeho Časopisu. Mezitím útek-'
lo v řekách hodně vody a nám stále na redakčním stole leželo pokračování
toho příspěvku. Konečně jsme se ho rozhodli otisknout, přestože poněkud
pokulhává za naší snahou o aktuálnost. Doufáme, že i přes tento handicap
neztratil článek na zajímavosti a bude mít Čtenářům co říci, /redakce/

Dlouho byla oblast Porty v tisku jakousi "hájenou oblastí."
Ale nastal již čas s hájením přestat, neboí i košatý strom po
třebuje občas prořezat... Porta jako hudební festival poměrně
dobře zachycuje oblast naší countryové scény, avšak situace u
dalších žánrů je problematická. Folk má na Portě sjce vysokou
úroveň, ale většina opravdových osobností hrajg /at již dobro
volně, Či nedobrovolně/ mimo ni. Trampská píseň /a s ní i tram
pové/ jako reakce na to, "kam je^Porta směrována" ustupuje
zpět ke kořenům, navrací ee k ohni a do trampských osad, kde
se vždy budou hrát především písničky zpěvné, bez ohledu na ocenění nějakých porot.
z Problematika Porty je velmi složitá. Článek JEDNOU BUDÍM
DÁL poukazuje na leckteré jevy, ale neklade konkrétní otázky
/odpovědi už teprve ne/ PROČ? Pokusím se některé problémy osvětlit, i když odpovědi by měly zaznít především z kompetent
ních míst.
Snad jedním z nejdiskutovanějších témat /mezi trampy/ je po
stavení trampské hymny Vlajky na Portě. Problém je v tom, že
zakladatelé Porty /většinou trampové/ nemohli tušit, kam se po
dvaceti letech Porta dostane. Začali tedy Portu zahajovat
Vlajkou, ze které se postupně stala i "hymna Porty". A tak i
problém vstávaní na Vlajku na Portě vystihl netrámp, písničkář
Jan Burian ve svém dopise redakci Šmatlavé stopy: "Na trampském
potlachu bych nejspíš při Vlajce vstal, nebot bych úctu k hos
titeli cítil.. Ale Porta je dnes něco zcela jiného..."
Problémy se vstáváním se objevily i u Ižakončovací písně"
Ro§a na kolejích. Zde je situace jiná, podmíněná davovou psy
chózou. Začalo to vlastně v r. 1977, kdy byly zničeny tramp
ské campy na Brdech a Honza Nedvěd z Brontosaurů jako reakci
složil píseň "Brdekej camp". Ta se okamžitě stala protesteongem trampů z Brd, tehdy hojných účastníků Porty. Svůj postoj k
písni dávali najevo tím, že při jejím hraní povstali. Nejprve
pouze brdští trampové, pak i ostatní a vyvrcholilo to v řece
1980 na l.Bvojšickém slunovratu, kdy povstal celý areál,. Poté
se^začalo manifestačně vstávat na každou novou "protestní píseň”Brontosaurů, kteří na závěr svých vystoupení zařazovali i
Rosu. Ta se rovněž těšila ve^-ké oblibě a tak se dostala mezi
"vstavači písně". Když prvotní nadšení pro Brontosaury a^vstává
ní na jejich písně záhy opadlo, Rosa jako závěrečná píseň zů
stala a zapadla do rituálu portovních akcí. Dnešní publikum
Porty tedy Rosu začalo považovat za jakousi "závěrečnou hymnu",
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a pak i tady je otázka vstávání sporná.
V této souvislosti stojí Za zmínku i vývoj popularity Bron
tosaurů, který též ovlivnil vztah trampů a Porty* Dnes Bronto
saury obdivuje "druhá vlna" mladého publika, které neví, proč
ten "humbuk" kolem nich kdysi začal. Po úspěchu Brdského campu
začal ďan Nedvěd chrlit jeden trampský protestsong za druhým
a skupina se brzy stala nekriticky obdivovaným "mluvčím trampů% 4ie tiw co ji nejvíce obdivovali. posléze vystřízlivěli,
prokoukli u Brontosaurů lacipost jejich písní* podbízivost a
hřání na efekt a přestali jim věřit, 0 postojích Jana Nedvěda
hovoří i jeho odpověd v rozhovoru pa Portě 1961 : •»..já bych
psal rád i o jinejch věcech* ale nemůžu, to se nesmí, musím se
určitejm věcem vyhýbat, a tak zpívám aspoň to, co můžu. Dal
jsem se na cestu protestu* zpívat o tom, co lidi chtěj a pro
co jsou, ale neehel
dopadnout jako. Hutka, mně se tu moc
líbí. Chci bojovat, ále přitnm musím v tomhle najít nějakej
zlatej střed. Na osudu písně Brdekej camp lze ukázat i vliv
současné podoby Porty na destrukci trampského hnutí. Tato pí
seň se objevila na první,desce Brontosaurů v roce 1986. Proč
se objevila na desce tak pozdě? Vysvětlený je prosté - brdské
-campy byly zničeny v r.1977 a tak si pígfn /mimoto se změněným
názvem na Horakej kemp/ už do souvislosti s událostmi před de
seti lety dalo jen pár pamětníků. Také první deska samotná vy
šla až příliš pozdě po vrcholu skupiny, kdy členové zřejmě při
stoupili na kompromis s pořadateli a manipulátory Porty a
ztratili pozici na špici trampského hnutí. Také dodnes nikdo
kompetentní neřekl, proč byly campy na Brdech zničeny, proč by
li autoři zvadla na Portu 1979 ze tento vpodetatě nezávadný
text vyslýcháni* proč jim bylo doporučováno na Portu nejezdit..
Nabíjí se přímo analogie e třicátými léty* a současný vývoj
Porty ji stále víee potvrzuje. Tehdy se objevil tzv* "Kubátův
zákon*’ de factp zákaz trampingu - ten ale ničemu nezabránil,
nebot se {jezdilo dál. Tak Se změnila taktika, začaly se vydá
vat zpěvníky, desky, trampové mohli hrát v rozhlase, kabare
tech apod. Celé trampské hnutí se tak postupně jaksi "rozpliz
lo" a dostalo se z toho až v 6 O* letech. Nový "Lesní zákon" a
zničení campů v r.1977 také nic nezměnilo a tak se po padesáti
letech použila znovu osvědčená praxe> i když díky Portě dostala
svou specifickou podobu, opět nastává rozmach vydávání desek,
zpěvníčků, vznikají a jsou podporovány nové a nové festivaly
•portovní" hudby a hlavně, jsou eam vtahováni vml»dí začínající
trampové, ze kterých se postupně stávají "partáci"* nebot muzi
ka je pro mladé lidi velkým lákadlem* Se stále 'se zvyšujícím
počtem diváků přilákala tak Porta obě hudební vydavatelství
/£uprephonT Panton/, tisk /a nejen
i rozhliwa /Radioporta/.
Začalo se manipulovat nejen s trampským hnutím., ale i s divác
kým •vkusem vůbec a nedílnou součástí se stal snadný a vysoký
zisk.
. Hudba Porty tedy dostala zelenou - ale za jakou cenu?
V letech 1971-1985 vycházely jako příloha MS Písničky k tá
borovému ohni. Písničky z autorské Soutěže Porty vycházely v
letech 1978'*! 983 - a tím také Skončilo vydávání zpěvníčků s ...
portovní hudbou agajw* Takřka monopolními vydavateli se staly
Supraphon a Panten, u nichž také dochází k zásahům do textů ve
vybraných písních. Desek z Porty se vydává v posledních letech
velké množství, avšak zvuková kvalita nahrávek je na nízké ú- 117 -

rovni a obsahová je přinejmenším problemati cicá. Příkladem může
být "live” deska, natáčená v posledních letech vpřed večer Por
ty a prodávána během ní. Počin sice “expresní”, ale tato des
ka naprosto nepůsobí ”live", a nemá prakticky žádnou koncepci je to jen mixáž všeho možného /bohužel i nemožného/. Na desktách
se objevují i naprosto nevýznamní interpreti, $č rada opravdo
vých osobností /i držitelé Zlatých port/ chybí- Mimoto deska
natočená v předvečer Porty jen velmi těžko může vystihnout at
mosféru následujících tří dnů - veškeré "hity“ jí prostě unik
nou. A podobně by se dalo hovořit o dalších deskách.
Také autoři a .interpreti mají nelehkou situaci. Pokud chtě
jí, aby jejich písně na deskách vycházely, jsou nuceni měnit
nejen názvy, ale mnohdy i celé slovní obraty - což postihuje
snad všechny portovní interprety. Divák ná to přijde velice
snadno - srovnáním verzí z koncertů. Vzniká otázka, proč jsou •
k těmto zákrokům autoři nuceni v zájmu možnosti dalšího nahrá
vání? Proč jejich nejlepší písně se
deskách vůbec neobjeví?
Tím se dostáváme k problematice ZAKAZD na Porte. Poté, co
zůstala Porta v Plzni, nabrala naprosto jiný směr,- než jí byl
dán do vínku. Velkou roli v tom hrají rok co rok se opakující
zákazy vystupování různých interpretů, zákazy zpívání některých
písniček, vyřazování písní z autorské soutěže /ne proto, že by
byly slabé, ale proto, že jsou příliš angažované/, dále drama
turgicky sešněrované večerlí koncerty, kde nezůstal prostor pro
spontánnost publika ani pro improvizeeánýystupujících a v po
sledních letech se k tomu přidala obrovská manipulace s diváky
/různá přihlouplá círičení na povel apod./. Zákazy postihly prak
ticky všechny: v roce 1983, kdy se nesměl rozdat desetitisíco
vý náklad zpěvníčku autorské soutěže, pro údajně závadné texty
skupin OKV /Šerif Andy Moore/ a Hop-Trop ‘/Vy Jedem si taky/,
které přitom na D oc hot íně zazněly. V dalších letech postihly zá
kazy vystupování další interprety /J.Nohavica, V.Meřta, Bron
tosauři a Spirituál kvintet./Jak tedy může hla^aa! dramaturg
Porty M. J.Konečný tvrdit, že vývoj Porty probíhá v pětiletých
cyklech, když je tento vývoj takto uměle “upravován"?
Sporná je vlastně i hodnověrnost výsledků Porty. Porotování na Portě je nelehké a zdá se i zbytečné. Např. v roce 1965
přišel zničený J-Tichota ze zasedání poroty se slovy: "Na nic
se mne neptejte.” Kdo má “právo veta”, když jej nemá porota?
PROČ tedy porota je? Obdobná situace je i u ankety diváků o
osobnost Porty. Sčítání anketních lístků se provádí ve skupin
kách po několika lidech. Dochází ale ke zkreslení výsledků v<
hlasování, protože svazáci přidělení na tuto práci západočeským
KV SSM ’’vyhazují" jména těch, kteří na Portě z nějakých důvodu
nemohou vystupovat, ač znamenali pro vývoj Porty hodně v před-<
chozích létech. /Např.J.Nohavica, K.Plíhal, V-^erta/. KDO dáL >
pokyn k takové manipulaci s názory diváků?
Tím se dostáváme k problému účasti diváků na portovním děníje stále větší tlak jejich spontánní projevy neutralizovat.
Ještě v roce 1979 byli organizátoři Porty zaskočeni - na tehdej
ší poměry obrovskou - účastí trampů na Portě. V dalších letech .
už "byli připraveni".
¿dá set že právě v souvislosti s vývojem Porty a trampského
hnutí /a nejen jeho/ byly v letech 1979 a 1980 uzavřeny pražské
kluby Malostranská beseda, Baráčnická rychta, Nerudovka apod.
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Pražští trampové /a nejen oni/ tak ztratili svoji kulturní_základnux Až na podzim v r.1981 byl založen klub Na Petýnce mimo
centrum Prahy, kam chodí spíše vysokoškoláci než trampové a
tak se postupně změnil na folkový klub. Zavedenou Malostranskou
besedu^převzal Interklub SSM.
Vratme se k Portě, Poslední aktivita diváků na Portě se
projevila v trampském časopise Hurá a v organizování průvodu
v r.1981 a v následujícím roce volnou tribunou - "bílé na čer
ném” -♦ Dochází k obrovskému přílivu nového mladého - většinou
netrampského - publika, které neznalo dřívější Porty a nevědě
lo, že i diváci na Portě aktivně hra^í a zpívají. Dnes už se
hraje vlastně jen v noci na tábořištích. Mnoho dřívějších pří
znivců Porty na ni přestalo jezdit, diváctvo zpasivnělo, ale
to je zřejmě i zájem organizátorů* Po celý den je ve všech pa
vilonech na výstavišti obrovské množství pořadů /což je i nut
né vzhledem k rozkošatění Porty/, ale zároveň to napomáhá to
mu, aby diváci byli udrženi za "branami a hradbami", nezpívali
si v ulicích města co chtěli, nedělali průvody apod. Faktem je,
že v přeplněném prostoru výstaviště se opravdu hrát nedá.
V závěru článku "Ječnou budem dál" se píše o problému pla
cených pracovníků na Portě. Vyvstává otázka, DO KDY se budou
moci na portovním dění podílet všichni ti nadšenci, kteří pro
Portu dělají od jejích počátků - ne pro Čárku ve výkazech, ale
pro dobro věci? KDY budou nahrazeni funkcionáři, kteří nemají
k Portě žádný "citový" vztah a pro které je to pouze jeden z
úkolů "shora"? Někteří nadšenci jsou odsunuti - jiní odcháze
jí dobrovolně. Například po několik let se o fotoreportáže z
Porty staral tým trampů-fotografů FOFiiPRESS- naposled fotili
Portu v r.l9&3« Po Portě 1986 odešla větší část dlouhá léta
stabilní party osvětlovačů ©zvukařů. V r.1987 byla nahrazena
svazáky z KV
skupina kolportérů Portýra. Kdo odejde další
rok? /V portovních kuloárech se proslýchá, že má..-.být dramaturg
Porty M.J .Konečný nahrazen někým z ČUV SSM./ Odpcwěď na otáz
ku, kam bude Porta směřovat dál přišla v MS č. 46/1987: "V záj
mu zvýšení ideový kvality festivalu byl přípravou obsahové
stránky pověřen Ustav pro kulturně výchovnou Činnost. 0 orga
nizační zajištění Porty se v plné'míre budou starat plzeňští
svazáci." - K tomu není co dodávat..»
Pro trampské hnutí a Portu m$ však nezanedbatelnou úlohu i
vliv Mladého světa. Díky akci ČUV SSM a MS "Brontosaurus to
nepřežil" vznikla trampům konkurence nejen na Portě, áLe i v
lese. Do lesa začal jezdit kdekdo - v pohárkách, větrovkách,
s barevnou krosnou - nikoli v kanadách, v zeleném a s usárnou. A mnozí trampové to nesou nelibě dodnes, o vlivu MS na
-bortu řekl již v r.1979 tajemník OV SSM Olomouc toto :
...značnou měrou se na stavu Porty podílí i MS, který v průbě
hu celého roku věnuje cílevědomou pozornost právě této oblas
ti kultury..." /Portýr č.4/1979/
Mladý svět si díky Janu Dobiášovi, dnes šéfredaktoru Melo
die, vytvořil téměř monopolní vliv na trampské hnifttí. Tuto si
tuaci si trampové po čase uvědomili - v r*1983 se v trampském
prostředí objevil text, v němž je právě tento fenomén rozebírán.
Uvedu několik ukázek z tohoto textu:
"Mladý svět vyšel se začátku sedmdesátých let jako legali
zovaný mluvčí hnutí - otevřeně sice tramping nepropaguje, vy
tváří ale atmosféru spřízněnosti, která je přijímána s vděč
ností. Má 2a to široké informace o trampském dění, má možnost
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kdykoliv komentovat, zasáhnout, vyložit případné ožehavé místo Daří se mu tak udržóvat nehybnost vnitřního kulturního života,
daří se mu fixovat situaci, která £e_v_toutí_vytvořila_začát
kem sedmdes>átých__l_et. 2 hlediska kontroly hnutí 3e to cíl vel
mi důležitý .""I kdyT je Porta především soutěží kapel gountry, folk a trampských, i když jde o akci SSM, je zároveň celo
státní trampskou akcí, supluje jinak neexistující velké potla
čily a jistým způsobem je i vrcholem kulturního dění v této
oblasti. Vliv tohoto festivalu na drobná trampská centra je
značný- Trampské hnutí je především sumou skupinek a skupin
bez vnější organizace, existuje v něm silná tendence nalézt
kontakt, ale kontakt přirozený - přijmout pevnou organizační
strukturu se hnutí vždy podvědomě bránilo. Mladosvětské cen
trum začátkem sedmdesátých let upustilo od pokusů vytvořit
centrálně řízenou organizaci. Monopolní vliv si vytvořilo zdánlivě mnohem přijatelněji - kulturní centralizací, která
nikdy dřív nebyla hnutí vlastní a je v příkrém rozporu se
strukturou přirozené kulturní činnosti."
’’Značná část návštěvníků Porty jsou mladí lidé, hledající ko
munikaci, nalézající v atmosféře vandrů ovzduší přátelství tedy nefalšované, sociálně přijatelné prostředí, které jinde
nepoznali. Většina z nich si teprve vytváří první kontakty,
první představy. Atmosféra festivalu je ale v hlubokém rozpo
ru s duchem přirozeně se rozvíjejících sociálních a kulturních
aktivit, její podoba je plně v rukou organizátorů. Je to at
mosféra hluboce marnotratná: mladí lidé zde jednostranně plýt
vají svým sociálním přitakáváním, které vede do pózy. V plném
slova smyslu tragédií je, Že se mladosvětskému centru a orga
nizátorům Porty daří zmanipulovat velkou většinu mladých lidí
do kolejí, které vedou k desiluzi, nevykročení ze stylizování
sebe, nepoložení si podstatných otázek- Je to ohromný podvod:
Zápalka se_jopd_~dohledem požárníka vyškrtne^ aby v tudoucnu_
nemohla ni_c ohrojzit,."* .
~ f
Přestože lviS a hlavní pořadatel Porty ČUV SSM mají nyní takový
vliv, neudělali pro Portu v roce 1980, kdy měla namále, nic.
PROČ? A proč se OV SSM v Olomouci rozhodl Portu nepořádat,
když si ji rok předtím tolik chválil? PROČ nakonec musel za
sáhnout J.Studený z OKS Sokolov, kterému se nakonec podařilo
Portu uspořádat jen proto, že se podílí na pořádání Festivalu
politické písně? Zdá se, že aktivita trampů /viz zvadlo na
Portu 1979/j?řerostla “povolenou mez". Vážně se tehdy uvažo
valo, ZLA VuBEC PORTU NEZRUŠIT. Ale tím by se trampské hnutí
dostalo mimo vliv Porty a M£/a dnes již i SSM/, a tak se do
Plzně přesunula s Portou i "ujasněná koncepce".
Pocity z letošní Porty 1987 - snaha vše uhladit, učesat,
ale také nevysvětlovat a neuvádět jednotlivé problémy do šir
ších souvislostí. Pštrosí politika: o problémech se nemluví
- tedy nejsou. Letos se pořadatelům konečně podařilo pevně uchopit otěže. NIC se jim ne vymklo z rukou, jako v předchozích
letech /průvody, hurá, Čp.8, Nohavica, foerta/. Letos se Do
biášovi podařilo s publikem manipulovat s tak obrovským úspěchem jako nikdy předtím /což bylo také patřičně ocenai o/.
Celá Porta byla tak sešněrována, že se u mnoha diváků /i netrampských/ dostavila apatie a rozčarování. Ale díky tomu ale
spoň některým spadly s očí růžové brýle.
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JAK problematiku Porty uzavřít? Použiji závěr.již zmíněné
ho článku z r.1983:
’’Jádrem Porty je hudební festival. Jeho současný tvar dává
mnoho podnětů k zamyšlení, vybízí k položení mnoha otázek. Je
stále se zvyšující masovost a nadšení, strhující i náhodné a
nezasvěcené diváky, jakási opožděná reakce na myšlenky mladých
hnurí šedesátých let? Jak je možné, že prakticky neexistuje
taková divácká skupina, která by zaujala .střízlivý J>ostoj2
Ze je všude jen nadšení? Hudební úroveň soutěže totiž bezespo
ru není nikterak špičková, rozhodně je rozkolísaná. Kde je ko
řen nespoutaného nadšení? Je_to potřeba přitakáváníoptimisrnu
každou cenu? Je_to přehn8ná_snaha_nalpzzvpi_v_kult_urnim_a_
pi voinim^dusnu.^ kter? nás, obklopuje ,__aleepoň_re_l a ti vní hodno
ty? Výlučnost nadšeni v port^vní atmosféře je něco zarážející
ho, je způsobeno tím, že velká většina těch, kteří všeobecný
optimismus odmítají, a kteří by se mohli střízlivě a nebo kri
ticky vyjádřit, již vůbec nemá potřebu na Portu jezdit.
Naznaky opozice se vybíjejí ve správně cítěné, ale nepro
myšlené kritice, v rovinách, které jsou takové kritice orga
nizátory vyhrazeny, kládí lidé, kteří se nechtějí smířit a spo
kojit s nabízenými řešeními, hledají, jak se zeptat, jak k pro
blémům přistoupit. Podaří se i nadále organizátorům šikovným
manévrováním vytlerčovat tyto nekonformní mimo vliv na hnutí?
Znechutit jim příslušnost k hnutí?
Bude se muset po letech nehybnosti a mlčení o problémech
nový, živý tvar tvořit úplně mimo dosah tohoto monopolního sa
ni od os a zeného centra, mimo setrvačnost současného dění-necění?”
-PTSOVPOZOR!POZOR1POZQRIPOZCR!POZCR!POZOR!POZOR!POZOR!POZOR!POZOR!POZOR!POZOR!
Nezávislá Imlturjií aktivita Sdružení českého folku /S.ČLF./ vyzývá všechny
písničkáře, folkařo a lidi dobré vůle. Je založen huddbní »archiv-všech písničkářů. Prosíme Vás všechny o pomoc. Posílejte nám vše, .co by tento archiv
rozšířilo (nahrané kazety, texty, fotografie, články.,.). Po zpracování Vám
bude materiál vrácen. Veškeré finanční náklady jsou vynaloženy několika čle
ny S.Č.F. Proto za jakýkoliv finanční příspěvek budomo vděčni. Peníze budou
použity na nákup kazet, videokazet a jiného technického zařízení. Rozšiřo
vání mezi veřejnost je zdarma« Pouze přikládojto známky na zpětné zasílání.
Na požádání Vám zašleme seznam, co již máme k dispozici.
Nedopusťte, aby zanikla jedna z kulturních hodnot tohoto'národa.
Archiv je zaměřen na tyto směry: -písničkářská scéna
-alternativní scéna
-mluvené slovo
-soudobá vážná hudba (rock,jazz,folk)

Program Sdružení českého folku:

-rozšiřování hudebního archivu
-pořádání koncertů, vystoupení, besed...
-vydávání novin a časopisu Ataše
-v případě rozšíření SřČ/F. po republice
vydávání informačního plátku
-spolupráce s aktivitami
-upozorňování státních orgánů na nedostatky

Archiv vzniká jako reakce na uvěznění Petra

CIBULKY z Brna.

Adresy: Pavel VARGA, U hřiště 852, 332 02 Starý Plzenec
David ZÁBRANSKÝ, Nerudova 765, 332 02 Starý Plzenec
Tento oběžník jsme otiskli na žádost Sdružení českého folku.
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Jak jsme již psali, probíhalo v posledních měsících schvalování kulturní
organizace AlPFORUM, která znamená opět naději na uskutečnění představ
o
progresivní kulturní instituci, ve které by byl prostor pro všechny formy
uměleckého vyjádření bez ideologických bariér, nadměrné byrokracie a všech
ostatních normativních syndromů stávající oficiální kultury. Tato naděje je
podepřena faktem, že u zrodu této organizace nestojí nikdo jiný než bývalý,
předseda Jazzové sekce Karel Srp s jeho dlouholetými spolupracovníky Joskou
Skalníkem, Vladimírem Kouřilem a Josefem Průšou,
V červnu 1988 přijal NVP žádost o povolení činnosti dobrovolné společen
ské organizace, která tehdy nesla název Pražské vzdělávací sdružení. Toto
sdružení mělo nějakým způsobem nahradit vakuum, které v amatérských sférách
vzniklo po likvidaci Jazzové sekce v září 1986, Po změno názvu ze suchopár
ného "vzdělávacího sdružení“ na všeobjímající ARTFORUM byl schválen pří pravný výbor a bvla povolena činnost k vlastnímu vzniku organizace. Koncem
loňského roku byla povolena poštovní schránka, na jaře razítko a po třinác
ti měsících jednání se 5. července 1989 stalo ARTFORUM skutečností. Byly
schváleny stanovy a ARfFORUM tak nabylo právního statutu.
Podle slov Karla Srpa probíhalo sohvalovací řízení opravdu důkladně a
do hloubky. 0 to více bychom si měli registrace vážit, řekl Karel Srp. Z
původních stanov byly vyloučeny pouze dva body - zřizování souborů, které
bude závislé na nově se tvořícím hudebním zákonu a dále přímý styk se za
hraničím, což patří u všech organizací do kompetence ministerstva zahrani
čí. Bylo však jednáno i o tom, že ke stanovám bude možno připojovat dodat
ky, jakmile to praxe ukáže za nutné.
Na středu 19. července 1989 byla svolána ustavující schůze ARTFORA, na
které bylo schváleno a odhlasováno složení výboru AF, složení jednotlivých
komisí AF, sekcí ARPFORA a jejich předsedů a bvla schválena výše ročního
členského příspěvku. Na závěr schůze bylo přečteno programové prohlášení,
které přinášíme v nezkráceném znění ze zvukového záznamu:

PROGRAMOVĚ PROHLÁŠENÍ
Pne 28. června 1989 byly Národním výborem města Prahy schváleny stano
vy dobrovolné společenské organizace ARU FÓRUM . Dne 5. července
1989 nabylo schválení právní moci. V minulosti hl. města naší republiky
je to vůbec poprvé, co zde vznikla kulturně-společenská organizace s tak
širokými pravomocemi, samostatností, ale i odpovědností. Jde o událost
vpravdě historickou. Jak vyplývá ze stanov, ARPFÓRUM chce přispívat
k
rozvoji moderního umění a vést zejména mladou generaci k vyšším morálním,
humánním a etickým cílům. Hodlá učinit náš život intelektuálně zajímavěj
ším a lidsky odpovědnějším. Bude přitom usilovat o vzájemné ovlivňování
české a světové kultury jako sjednocujícího článku lidstva. Puto dlouho
dobou a nesnadnou cestu chce výbor ARPFORA ve spolupráci s členskou zá
kladnou zahájit takto: v ediční oblasti vydávat odborný Časopis "Artforum”,
zabývající se všemi oblastmi umění s převahou české tvorby. Rozsah 80 - 120 stran. Členský zpravodaj věnovaný organizačním a pracovním záleži
tostem. Edici "Rozum do kapsy", zabývající se filošofii umění, edici pu- blikači o současné kultuře, metodické materiály z jednotlivých oborů umě
lecké činností, např. hudebniny doplněné nahrávkami, sérii výtvarných a.
hudebních plakátů vztahujících se k akcím ARPFORA, včetně uměleckých po
hlednic z ateliérů českých výtvarníků a fotografů. V koncertní oblasti
založit umělecký festival nového typu, nazvaný ARTFÓRUM,
věnovaný
nekomerční
tvorbě
českých
interpretů v ná-
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vaznosti na světovou tvorbu. Festival by se konal jen tehdy, měl-li by
co říci. V oblasti zvukových a audiovizuálních programů začít s nahráv
kami souborů, které vystoupí na akcích ARTFORA, na kazetách. Pořizovat
přepisy náhravek k metodickým materiálům a do půjčovny kazet a pásků.
Zahájit technické přípravy k vlastnímu kulturnímu videomagazinu. Ve sfé
ře uměleckých výstav a přehlídek organizovat konfrontační výstavy českých
umělců a jejich hostů, a to ve spolupráci s pražskými kulturními zaříze
ními, později samostatně. Výběr bude prezentován na festivalu ARTFORA. V
oblasti členských služeb je výbor vázán na získání pracovních prostor, kde
by byly posluchárny, klub, čítárna, zkušebna, koncertní šál, výstavní plo
chy a provozně technické zázemí ARTFORA.
První kroky nové organizace půjdou ruku v ruce s již tavedenými praž
skými kulturními zařízeními a tvůrčími svazy. Promítne se to zejména ve
složení umělecké komise, jejímiž členy se stanou zkušení hudebníci, dra
maturgové, výtvarníci, filmaři, překladatelé, historici umění, kritici,
filosofové a další osobnosti, které své kvality v naší kultuře již proká
zaly. Tvůrčí a organizační- nápady však výbor očekává i od Členské základny.
Každý si může v ARTFORU najít své místo.
Nejsvízelnější práce nás čeká v oblasti organizační. Musíme zřídit peč
livou evidenci o stavu finančního hospodaření, vstoupit v komplikované hospodářsko-právní vztahy a udržovat členskou korespondenci. Umělecké záměry
se nezdaří, nebude-li úměrné hmotné a kapitálové zabezpečení. Nevíme však,
jak“nás ovlivní probíhající hospodářská reforma, přestavba cen a celkový
pohyb v dodavatelsko-odběratelškých vztazích. Asi_se střetneme s egodentrismem mnohých organizací na hony vzdálených kultuře, které se rozhodiv na
ní rychle zbohatnout. Jevy, ke kterým při těchto akcích dochází, jsou v
přímém rozporu s výchovnými cíli ARTFORA. Naše organizace"bude taková, jam
kou si ji uděláme, vstupujeme do ní dobrovolně a neměli bychom proto zaho
dit šanci, která nánv byla poskytnuta. Jednejme tak, aby za nás mluvila prá
ce.

Toto programové prohlášení bylo pak účastníky ustavující schůze schvále
no.

STANOVY

dobrovolné společenské organizace vyvíjející svou činnost v oblasti
kultumě-výchovné a umělecké se zaměřením na zájmovou a uměleckou Činnost,
s názvem
ARTFORUM
I. Poslání

Artforum je dobrovolnou společenskou organizací, vyvíjející svou Čin
nost v oblasti kult urně-výchovné a umělecké, se zaměřením na zájmovou uměleckou činnost.
Artforum je nepolitickou organizací spolupracující s tvůrčími svazy a
organizacemi sdruženými v Národní frontě.

Členové Artfora chtějí svou prací přispívat k rozvoji moderního umě
ní, zejména pak jazzu, nové hudby, rocku, soudobých scénických a literár
ních projevů, a to po stránce teoretické i praktické.

Artforum chce uměleckými prostředky působit na mladou generaci a vést
ji k náročnějším morálním, humánním a etickým cílům, které bv učinily je
jí vnitřní život citově bohatší a intelektuálně náročnější.
II, Název, právní postavení, sídlo, působnost

1. ' Artforum (dále jen AF) je dobrovolnou společenskou organizací ve
smyslu zákona Č.68/195Í1 Sb.. AF má právní' subjektivitu a může svým jmé
nem zakládat, měnit či rušit právní vztahy.
2.

Sídlo AF je v Praze.
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3.

Působnost AF je na území hl.m. Prahy.

III. Úkoly a cíle

Zpracovává plány kulturné-výchovné a umělecké činnosti,
Organizuje kulturně-výchovné a umělecké akce.
Zprostředkovává vzájemnou pomoc mezi členy.
Spolupracuje s uměleckými svazy a organizacemi podobného zaměření.
Pořádá festivaly, koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže,, setkání Členů.
Vydává interní zvukové a obrazové materiály v souladu s předpisy.
7.
Vydává odborné publikace, propagační materiály, merkantilie vztahující
se k oblasti kulturně-výchovné a umělecké Činnosti.
8.
Zapůjčuje nosiče záznamů, publikace a archiválie; za tím účelem zři
zuje vlastní Čítárnu a knihovnu s technickým vybavením»
9.
Zpracovává soutěžní řády, oponentury a odborné posudky.
10. Pro potřeby amatérských souborů zřizuje zkušebnu a nahrávací studio:
při dodržení platných předpisů pořizuje a rozšiřuje jejich nahrávky
mezi členy AF, nabízí je gramofonovým firmám, pořadatelům, osvětovým
pracovníkům a dalším zájemcům,
11. Vede evidenci členské základny, rozšiřuje ji, informuje o práci,
12. Pořádá semináře pro začínající amatérské tvůrce, publicisty, -lektory a
pracovníky osvětových zařízení, ........... .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IV.

členové, práva a povinnosti, vznik a zánik členství

1,

členství je dobrovolné a je:
a/ řádné
b/ čestné

2,

Žádným členem může být každý občan ČSSR, který dovršil 15 let a kte
rý se zaváže aktivně se podílet na úkolech AF a dodržovat- povinnosti
vyplývající z členství, Řádní členové se přijímají na základě písemné
přihlášky. 0 přijetí rozhodne plenární schůze. Do té dobv je každý'
zájemce kandidátem členství a o podmíněném přijetí rozhoduje výbor.

5.

Čestné členství je oceněním mimořádných zásluh o AF. čestné členy
navrhuje ke schválení plenární schůzi výbor.

4.

Žádný člen má právo:
a/ volit a být volen do orgánů AF a navrhovat k volbě ;
b/ aktivně se podílet na činnosti;
c/ podávat iniciativní návrhy ke zkvalitnění činnosti}
d/ získávat za režijní cenu členské materiály «.využívat zařízení AF.

5.

Člen je povinen:
a/ dodržovat stanovy AF;
b/ platit členské příspěvky;
c/ jednat ve shodě s cíli AF.

6.

Zánik členství:
a/ vystoupením Člena na základě písemné žádosti a to 15 den od doru
čení žádosti výboru;
b/ nezaplacením členského příspěvku po dobu 3 měsíců;
c/ vyloučením, poruší-li zvlášx hrubým způsobem stanovy AF;
d/ úmrtím člena.
0 vyloučení člena rozhoduje plenární schůze na návrh výboru; člen
má právo se před rozhodnutím k věci vyjádřit a proti návrhu výboru
se odvolat k smírčí komisi. Až do rozhodnutí plenární schůze zŮBtá-

vá členství pozastavené.

V.

Orgány AF

a/ plenární schůze;
b/ výbor;
c/ revizní komise;
d/ smírci komise;
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1.

Plenární schůze je vrcholným ofcgánem AF. Rozhoduje o všech zásadních
otázkách činnosti. Plenární schůzi svolává dle potřeby výbor a to nej
méně jednou za dva roky. Výbor je povinnen schůzi svolat, požádá-li
o to nejméně 1/3 řádných členů.

Plenární schůze se mají právo zúčastnit všichni řádní členové AF, kte
ří o době a místě musí být vyrozuměna výborem. Plenární schůze je"usnášeníBchopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů AF; roz
hoduje formou usnesení a prostou většinou hlasů. Způsob hlasování určí
členská bchůze.
Plenární schůze zejména;
a/ projednává a schvaluje zprávu výboru za minulé období;
b/ projednává a schvaluje plán činnosti a rozpočet organizace;
c/ projednává a schvaluje návrhy změn stanov před jejich předložením
příslušným orgánům státní správy;
d/ volí členy a kandidáty výboru, revizní komise a smírčí komise,
předsedu AF a předsedy komisí;
e/ ustanovuje komise a sekce;
i/ stěnoví definitivní nebo variabilní výši příspěvků;
g/ projednává základní odborné a organizační otázky.
2.

Výbor AF je řídícím orgánem v době mezi plenárními schůzemi. Je mini
málně pMčlenný, volí ze svého středu místopředsedu á tajemníka. Je
volen na dva roky. Schůze svolává předseda dle potřeby, nejméně však
4 x do roka. Výbor je usnášení schopen, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů. Rozhoduje prostou většinou hlasů. Výbor zejména:
a/ zajišťuje plnění usnesení plenární schůze;
b/ rozhoduje o záležitostech organizace, které si nevyhradila Členská
schůze;
c/ zajišťuje, aby byly dodržovány obecně závazné právní předpisy a ■
stanovy AF*
d/ informuje členskou základnu o činnosti, svolává plenární schůze,
vyřizuje administrativní záležitosti;
e/ v období mezi plenárními schůzemi řídí práci odborných komisí a
sekcí, sekretariátu, rozhoduje o konkrétní náplni a činnosti.

Schůze výboru řídí předseda, kterého zastupuje místopředseda. AF při
jednání se státními orgány nebo při jednáních v hospodářsko-právních
či pracovně-právních vztazích zastupuje předseda spolu s pověřeným
členem výboru. Předseda řídí a kontroluje práci výboru.
3.

Revizní komise:
a/ kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov
a usnesení plenárních schůzí;
b/ kontroluje hospodárné využívání finančních prostředků a pečování
o majetek organizace;
c/ požaduje od jednotlivých složek organizace bezodkladné projednání
otázek, které pokládá za naléhavé;
d/ je oprávněna nahlížet při plnění svých úkolů do všech záznamů, do
kladů a ostatních materiálů organizace a požadovat k nim příslušné
vysvětlení;
e/ za svou činnost odpovídá plenární schůzi.

Revizní komise je petičlenná. Předseda je volen plenární schůzí na
2 roky. Členství v komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru nebo
ve smírčí komisi. Předseda má právo zúčastňovat se schůzí výboru s
hlasem poradním.
4.

Smírčí komise projednává:
a/ sporné otázky členství;
b/ odvolání o pozastavení členství proti rozhodnutí výboru o vyloučení

Smírci komise je pětičlenná. Předsedu volí plenární schůze na 2 roky,
členství ve smírčí komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru nebo
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ÚVOD

Sešitek, který orává držíte v ruce,by měl usnadnit našim
turistům orientaci v Judaoešti. Je to pro nás město zajímavé a
proto hojně navštěvované, je to pro nás jakýsi most mezi Výcho
dem a Západem. Tento průvodce si nečiní nároky na úplnost a ne
klade si za pil konkurovat oficiálním knižním průvodcům, ale
pouze je vhodně doplňovat podrobnějšími a čerstvějšími informa
cemi o Při jeho použití je však zapotřebí dobrý plán města s rej
stříkem ulic. Při sestavování této publikace byl brán zřetel na
zájmy a taká finanční situaci našich především mladých turistů.
Průvodce je vydán hlavně pro rok 1989»
Jsou vítánv jakékoliv připomínky, nové podněty, návrhy a
žádosti o podrobnější informace, ale také kritika, které laska
vě zasílejte zpámými cestami.
Zbývá jen si přát, aby se tento skromný příspěvek stal pro
středkem k poznání našich sousedů a k navázání přátelských sty
ků.
CELNÍ PŘEDPISY
Před cestou do Maďarska je vhodné si je prostudovat nejlé
pe v brožuře ‘'Cestujeme do zahraničí", která je k dostání v na
šich novinových Stáncích vždy na jaře v obnoveném vydání. Vydá
vá ji nakladatelství Merkur, cena je Kčs 10,—.

DNY PRACOVNÍHO KLIDU

1. leden, 15. březen, 4. duben, Velikonoční pondělí, 1. kvě
ten, 20. srpen, 25. a 26« prosinec.
ZDRAVOTNICTVÍ

V Judape^ti existuje sít lékáren s noční službou. Zde jsou
adresy alespoň dvou /blízko velkých nádraží/:
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o VI o Lenii) krt„ 95 /u Nyugati pu./
o VII. Rákoczi út. 86 /u Keleti nu./
Kromě toho je k dispozici zubní ordinace s nepřetržitou
službou 0 - 24 hodin na adrese:
o'VIII. Máři a u. 52, tel. 550 189
Záchranná služba /Mentbk/, tel. 04.

SPORT
Říká se,wže Budapešt je se svými 125 minerálními pramenyz
největší lázeňské město světa. Léčebných lázní, stálých i sezón
ních koupališt je zde opravdu mnoho a není možné zde vypsat vše
chny jejich adresy. Kromě vykopávek starých římských lázní je
zde ještě v provozu trojice původních tureckých lázní a sice Rácz,
Rudas a Király. Mezi zahraničními turisty jsou oblíbeny především
lázně a koupaliště Gellért a Palatinus, obě termální s umělým vl
nobitím. Obří skluzavky byly nedávno instalovány např. v lázních
Romai flirdb a Palatinus na Margaretině ostrově. Bližší informace
najdete v plánku centra města pod čísl.y 295 - 502 nebo vám je
ochotně podají v informační kanceláři Tourinform /viz kap. ’’Dů
ležité adresy”/. Ze sportovních úřadů lze uvést např. kancelář
pro Formuli 1:
o XIII. Hegedlis Gyula u. 49.

• DOPRAVA

o
o
o
o

o
o

a/ městská doprava
Autobusy - jízdné 6 F1;. červené číselné označení mají auto
busy zrychlené, které stojí jen na důležitých zastávkách. Má-li
autobus za červeným číselným označením ještě písmeno ”E”, je to
expres stojící jen na počáteční a konečné stanici.
Trolejbusy - jízdné 5 Ft.
Tramvaje - jízdné 5 Ft.
Metro - jízdné 5 Ft. Metro má tři linky, z toho dvě nové a
jednu starou /nejstarší na evropském kontinentě/. Všechny tři
linky se protínají ve stanici Deák tér. Jsou označeny číselně
i barevně /žlutá, Červená, modrá/. Metro je v provozu od 4.50 h
do 25.10 h a spojuje všechna t£i velká nádraží.
Příměstská rychlodráha /HEV/ má čtyři linky, vedou z centre
většinou až za hranice města. Je to jakési povrchové metro,
jízdné Činí opět 5 Ft. Tato dráha je označena zeleně, platí v ní
celodenní jízdenka, avšak pouze k hranici města, dále již za pří
platek.' Doba denního provozu je zhruba asi jako u metra, ovšem
v delších intervalech. Počáteční stanice linek HÉV v centru měs
ta: (l
XIV. Orsvezér tere - směr východ /Hungaroring/
I o Batthyány tér - směr sever /Szentendre/
IX. Bor^ros tér - směr jih /ostrov Csepel/
IX. Vágohíd - směr jih /ostrov Csepel/.
Ozubnicová dráha /Fogaskereků/ připomíná obdobné dráhy ve
Vysokých Tatrách. Vede z parku Városmájor na vrch Széchenyi^hegy. ZubaČka je v provozu denně od 4.00 do 24.00 h a jízdné činí
5 Ft. Neplatí zde celodenní jízdenka. Adresy obou počátečních
stanic:
XII. Szilágyi Erzsébet fasor /dolní stanice/
XII. fíege út. /horni stanipe/
Pionýrská železnice ATttbrttvasút/ - úzkokolejná železnice
obsluhovaná pionýry za dozoru dospělých železničářů. Patří sic©
madarským železnicím MÁV, ale kvůli přehlednosti si ji zařaame
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o
o

o
o

o
o

o

o

mezi městskouvdopravu. Měří 12 km a jízdní doba vláčku je asi
50 minut. Trat vede malebnými partiemi budínských vrchů. Adresy
obou počátečních stanic dráhy:
XII. Hegyhát út. /stanice Széchenyi hegy - horní/
II. Vbrbs Hadsereg út. /stanice Hůvttsvblgy - dolní/.
Visutá lanová dráha /Libegb/ - dvoumístná sedačková lanovka,
jak ji známe z našich hor. Je v provozu i v zimě a jízdné činí
20 Ft. Adresy stanic:
XII. Ezsébet kiláto út. /stanice Jánoš hegy * horní/
XII. Csiga út. /stanice Zugliget - dolní/.
Horní stanice lanovky leží několik set metrů pod vrcholem nejvýš*
šího bodu na území Budapešti, 527 m vysokého Jánoš hegy. Na tomto
vrchu je rozhledna.
Výlet:
Z Moszkva tér 2 zastávky’ tramvají č. 18 nebo 56 k počáteční sta
nici zubačky. Zubačkou náboru na Szabadszág hegy, dále pokračo
vat pionýrskou železnicí až do stanice Jánoš hegy, odtud pěšky
lesem na rozhlednu na stejnojmenném vrchu, dolů pak sedačkovou
lanovkou. Od dolnístanice lanovky nás autobus č. 158 zaveze zpět
na Moszkva tér.
Pozemní lanová zdráhs /Biklo/ - obdoba lanové dráhy ne praž
ský Petřín. Dva vagony jezdící oo kolejích se navzájem přetahují
na laně. Dráha vede z dunajského nábřeží na hradní vrch. Jízdné
je 15 Ft, ořovozní doba je od 7.50 do 22.00 h. Adresy obou sta
nic:
I. Clarc Ádám tér /dolní stanice/
I. Vár, Szent Gybrgy tér /horní stanice/.
Lodě. Po Dunaji je vedena pravidelná lodní linka, která
proplouvá značnou částí území Budapešti. Je v provozu od 1. 5.
do 30. 9. a vede z Boráros tér do ..Pllnkčsftlrdb. Proplutí celé
trasy trvá 67 minut, přičemž nejzajímavčjší úsek je od začátku
trasy do přístaviště Szabadság strand. Lodě odmlouvají v době
od 9.00 do 18.20 h v intervalech 20 - 60 minut. Z kajuty se nám
tak naskytne jedinečné panoráma.
Adresa doporučeného nástupu na loá:
IX. Boráros tér
Kromě toho funguje ve městě ještě 5 přívozů.
Noční spoje '- po celou noc jezdí 6 linek tramvají a 10 li
nek autobusů.
Předprodej. Kromě jízdenek na jedno použití, tak jak je
známe i z našich mest, se dají v Budapešti koupit i celodenní
jízdenky /Napijegy/. Dostanou se např. při vstupu do metra a v
předprodejích na velkých dopravních uzlech. Platí jeden kalen
dářní den a lze si jej nakoupit ne několik dní dopředu. Jízden
ka pro tramvaje, trolejbusy, metro a rychlodráhu stojí 40 Ft,
jízdenka za 48 Ft platí navíc i pro autobusy, ve všech případech
pak jen po hranice města. Takovouto jízdenku se vyplatí koupit,
cestování se pak obejde bez zbytečných starostí. V dopravních
prostředcích chodí často revizoři /pokutují 200 Ft/.
Ztráty a nálezy předmětů z městské hromadné dopravy:
VII. Akácfa u. 18.
Informace o veřejné donravě /Fbvinfortn/ 0-24 hodin, tel.
171 175.
Budapešťský dopravní podnik /3KV/ vydal plán města /BKV
térkép/, ve kterém je přehledně vyznačena veškerá hromadná do
prava. Ňa zadní straně tohoto plánu jsou vyčerpávající infor
mace o všech linkách. Cena je 16 Ft. Ještě podrobnější infor
mace o dopravě najdeme v celostátním jízdním řádu Maáarských
železnic MÁV /viz kapitola "Použitá a doporučená literatura"/.
Využívejte v nejvyšší možné míře městskou hromadnou dopravu!
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b/ dálková doprava

o
o

o
o
o

o

o
o

o
o
o

Autobusy. Dvě největší autobusová nádraží VOLÁN /obdoba na
šeho ČSAD/:
V. Engels tór - mezinárodní linky
XIV. Hungária krt 46 - 48 /nádraží Népstadion/.
Lodě. Mezinárodní osobní přístav:
V. Belgrád rakpart.
Letadla. Budapešt má dvě letiště a sice Ferihegy I a nověj
ší Ferihegy II. Obě jsou na jihovýchodním okraji města.
Vlaky. Tři největší nádraží:
VIII. Keleti pu. Východní nádraží
VI. Nyugati pu. Západní nádraží
I. Děli pu. Jižní nádraží.
Všechna jsou napojena na metro. Železniční jízdenky a místenky
dostanete jak na nádražích, tak i v*předprodejní kanceláři Madarských státních drah MAV na adrese:
VI. Népkóztársaság út. 55, po-pá 9 - 18 h, čt 9 - 19 h, so 9 - 15 h, tel. 228 049, 228 056.
Kromě toho místenky lze zakoupit i v mnohých cestovních kance
lářích, avšak pouze s několikadenním předstihem.
Jmenujme si alespoň některé z nich:
OTP Penta Tours:
V. Apáczai Csere Jánoš u. 4, po-pá 9 - 17 h, tel. 582 099 /níz
ká budova vedle hotelu Duna Inter-Continental, vchod z nábřeží/.
Pegasus Tours:
V. Károlyi Mihályi u. 5, po - čt 9 *17, pá 9 - 16 h, tel. 171
562.
Wagon Lits Tourisme:
V. Dorottya u. 5, po-pá 8 - 17 h, tel. 182 400.
Lokomotiv Tourist:
V. TUrr Ištván u. 8, tel. 187 591.
V těchto kancelářích lze místenky koupit celkem v klidu, na roz
díl od dlouhých front na nádražích. Je výhodnější si místenku
za 16 Ft zajistit předem, protože v opačném případě pak za ni
průvodčí ve vlaku požaduje 40 Ft. Všechny rychlíky jedoucí z
Maďarska do Českoslovenkska jsou totiž povinně místenkové.
V kanceláři na Népkbztársaság út. 55 /viz výše/ jsou k dostá
ní také maďarské železniční a autobusové jízdní rády.
V obchůdku "Nosztalgiabolt” na Keleti pu. /po-pá 7 - 15 h/ jsou
na prodej vedle železničních jízdních řádů také některé sběratel
ské železničářské kuriozity.
POŠTA

Veřejnosti jsou k dispozici mj. i dva ooštovní úřady s nenřetržitým orovozem 0 - 24 h /u velkých nádraží/:
o VI. Lenin krt. 105 /u Nyugati pu./
o VII. Verseny u. 1 / u Keleti pu./.
Známka na pohlednici do Československa stojí 5 Ft, známka na do
pis je za 5 Ft. Předčíslí pro telefonování do Československa je
0042, že zahraničí do Maďarska je to 0056.

UBYTOVÁNÍ

Vzhledem k vysokým cenám za ubytování si uveďme jen něko
lik nejlevnějších ubytoven:
Strand Turistaszállo, kategorie A:
III. Pusztakúti út. 5, tel. 671 999, 15. 4. - 15. 10., mimo
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Szot Visegrád UdŮlbhajó, kategorie B:
o XIII. Margitsziget /Margaretin ostrov/, tel. U1 813, 15. 5. 1. 10.
Tato ubytovna se nachází na nontonech na Dunaji.
Citadella, kategorie B:
o I. Citadella setány, tel. 665 794, celoroční.
Nocleh v ubytovně Citadella natři k nejlevnějším ve městě /70 Ft/
a lze si jej objednat i předem písemně, stačí uvést své jméno,
•a datum a počet objednaných lůžek. Zejména v letních měsících
bývají všechny ubytovny beznadějně obsazeny.
Ve městě je 8 camnů a 6 campů, s bungalowy. Maáarský Camping
a Carayanning Club, informační kancelář:
o-VIII. Ulldi út. 6, tel. 336 536.
Přenocovat zdarma lze v campu ’’Saturnus*’, ten však leží mimo
centrum /z Ors vezér tere bus č. 61, vystoupit za nadjezdem/.
o X. Tttndérfůrt u., 1. 6. - 30. 9.
17 - 08 hodin.
Nocleh na nádraží je dost nejistý. V noci mohou obtěžovat
zloději či jiná pochybná individua. Ve městě lze ovšem přesnat
i v parku. Takovéto ’’ubytování“ si je nutno vyhledat již za bí
lého dne, např. dopoledne, bez zavazadel. Přitom je vhodné brát
ohled na to, aby vybrané místo mělo:
a/ návaznost na městskou dopravu, pokud možno i noční spoje
/pozdní návrat z koncertu apod./,
b/ vé své blízkosti alespoň provizorní stříšku, pod kterou se je
možno schovat v ořípadě náhlého deště,
c/ dobré krytí před zraky ranních chodců,
d/ pitnou vodu.
Neuvážujeme-li o místech na okraji města, kde je z centra zvláš
tě v nočních hodinách velmi těžké se dostat, připadají v úvahu
pouze tato místa:
Margaretin ostrov, park Népliget a vrch Gellért. Tím už je ale
prozrazeno až příliš...

STRAVOVÁNÍ
0 cenách za stravování lze říci zhruba totéž co o cenách
za ubytování. Našinec tedy většinou nemá možnost sednout si do
lepší restaurace a tak se stravuje, jak se dá. Koupi nejlevnějšíhp ovoce, zeleniny, placek a jiných občerstvení zde nabízejí
tržnice, kterých je v centru města téměř 20. V plánu centra
města jsou označenyváhami v červeném polí /viz kap. “Nákupy”/.
Teplá jídla v samoobslužných restauracích jsou sice velmi chut
ná, ale natři již do vyšší cenové relace. Takovýchto restaurací
je opět v centru města nejméně 30. V plánku centra města jsou
označeny vždy Číslem 121. Mimo to je zde hustá sít Stánků s ham
burgery a hot dogy. Jako zvláštnost si uveáme samoobslužnou res
tauraci americké firmy Mc Donald, kde se prodávají hamburgery,
hranolky a jiné speciality v nejvyšší kvalitě, přitom však za
normální "madarské“ ceny. Adresa:
o V. Régi posta u. 10, denně 9 - 21.30 h.
Komu by se však zastesklo po osvědčené domácí stravě, pro toho
je zde k dispozici slovenská pivnice:
o V. lihári J. u. 17, denně 17 - 02 h.

NÁKUPY

Po uzření výloh několika obchodů se našince, který je v.Maáarsku poprvé, brzy zmocní nákubní horečka. Ta může částečně
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přetrvávat i ve dnech oracovního klidu, protože i v tyto dny
jsou v Budapešti otevřeny některé velké samoobsluhy s potravi
nami a se spotřebním zbožím. V sobotu mají otevřeno do 17 h ty
to samoobsluhy:
o I. Batthyány tér 5-7 /no-pá6-20 h, st 7-16.50, so 7-17 h/
o VII. ftákoczi út. 50
/po-oá 6-21 h, so 7-17 h/
o XIV. Ors vezér tere
/po-oá6-21 h, so 6-17 h/
V neděli od 7 - 15 h mají otevřeno tyto velkoprodejny:
o I. 3atthyány tér 5-7
o XIII.„Szent István krt. 50 /po-oá 6.50-20 h, so 6.50-14 h/
o XIV. Ors vezér tore.
Kdo b.y snad dostal hlad či žízeň uprostřed noci, na toho zde
čekají menší obchody se základními potravinami otevřené denně
0-24 h:
o I. Attila út. 97
o II.Mártírok út. 62
olI.Szilágyi Erzsébet fasor 15-15
olI.Szilágyi Erzsébet fasor 41
o V. I rán.vi u. 5
• 0V. Múzeum krt. 25 /otevírací doba jen út. 6.00 - ne 6.00/
o V. Oktober 6 u. 5
o VI .November 7. tér 5 • /jen ovoce a zelenina/
o VII.Dembinszky u. 7
0VII. Majakovszkij u. 80
oVIII.Jozsef krt. 26
Nákupním dnem je čtvrtek, kdy mnohé obchody mají prodlouženou
otevírací dobu /asi do 20.00 h/.
Tržnice. V plánku centra města jsou vyznačeny váhami v čer
veném poli. Prodávají se zde ^evná jídla /langoše, různé placky
anod./ a je zde zejména v sezóně velký v^běr ovoce, zeleniny, lesnich plodů, ale iwmasa, ryb, vajec a jiných potravinářských výrob
ku. Adresy alespoň tří největších:
oIX. Tolbuchin krt. 1-5, Ústřední tržnice, zastřešená
/po 6-17 h, út-Čt 6-18, pá 6-19, so 6-15/
oXIII. Elmunkás tér /stejnojmenná stanice metra/, otevřeno také
v neděli dopoledne/
oXIV. Bosnyák tér
/z Keleti pu/bus 7, 78, tram. 44/.
Otevírací doby tržnic se často mění.
Bleší trh. Na “blešáku” se naskýtá rozmanitý výběr oro kaž
dou kapsu. Dostane se zde vše, doslova od rezavých hřebíků, přes
staré svršky, auto a moto součástky, starý nábytek, časopisy,
až po nejnovější džíny. Ze zahraničních návštěvníků zde nejčas
těji potkáme západní turisty, kteří takovéto obrovské vetešnic
tví berou jako atrakci. Adresát
oXIX. Nagykórttsi út. 156 /mimo centrum/ po-pá 8-16 h, so 8-15 b.
§po jení: z IX. Boráros tét bus č. 54, •vystoupit před mimoúrov
ňovým přechodem pro pěší přes dálnici.
Nyní několik značkových obchoaú, kde se ceny pohybují ve
zcela jiných relacích, i když za Forinty.
ol. Hegyalja út, 25 Quelle, objednávkový, po-oá 10-16 h, čt
10-18 h.
oV. Váci u. 24
Adidas, po-oá 10-18, čt 12-20, so 10-14
oV. Régi posta u. 10 Mc Donald /viz kap. Stravování/.
Zájmu mladých turistu z Československa se těší i soukromé
krámky s gramodeskami a jinými hudebninami. Rok od roku jich
přibývá a. není možné získat přehled o všech. Větší množství
těchto obchůdků /často ve dvorech/ se vyskytuje na třídách
Jozsef krt., Lenin krt., Rákoczi út.., Szent István krt., ale i
jinde.
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TIP: Specializovaný krámek oro odznaky, placky, nášivky, trič
ka, kožené obleky, náramky, řetězy, opasky a jiné nezbyt
nosti pro příznivce heavy metalu a punku najdete ná adre
se:
o
VII, Nagy Diófa u. 9 oo-pá 10-18, so 9 - 15.
KULTURA

Za kulturou jezdí do Budapešti ročně desítky tisíc mladých
lidí z Československa, Jejich cíle bývají různé - od kin ořeš
kluby až po monstrkoncerty s 80 000 diváky. Mnoho těchto lidí
přijede až v den konání nějakého koncertu a neví, kde sehnat
vstupenky. Přitom vstupenek na velké koncerty je vždy dost, po
řadatelé dávají do prodeje určité množství vstupenek až v den
konání koncertu, aby tím zamezili rejdům veksláků. Vstupenky
se dostanou koupit v'pokladnách v místě konání koncertu nebo
v těchto předprodejích:
o V. Vfirbsmarty tér 1 - Ústřední předprodej po-ná 11 - 18 h,
tel. 176 222
o VII. Lenin krt. 9-11 Magyar Média po-pá 10 - 17.50 h
tel. 228 457 /toho času v rekonstrukci/
o VIII. Harminckettesek tere 2 / nebo také 32 esek tere 2/;
tel. 141 806. Rocková pokladna po-pá 10 18 h.
Další případné předprodeje:
o V. Vigado tér 2 po-pá 10 - 17 h, so + ne 10 - 14 h
o VI. Népkbztársaság út. 18 po-pá 10 - 18 h tel. 120 000
o II. Mosz^va tér 5 po-pá 11 - 14 h, 14.50 - 17 h tel. 359 156
oXXI. Rákoczi út. 117 tel. 584 921.
Poslední tři jmenované adresy jsou divadelní předprodeje.
Adresy největších stadionů:
oXIV. Népstadion út. 5-5 - Népstadion. Hlavní pokladna je v ka
menné budově s oěti olympijskými kruhy, 1. patro. V den koná
ní koncertu také kamenné budky před hotelem Stadion, zde se
ovšem tvoří největší fronty.
oXIV. Népstadion út. 2 - Sportcsarnok /Sportovní hala/
po-pá 14 -18 h tel. 656 430
o VIII. Hungária krt. 6 - MTK Stadion
o XIV. Zichy Mihály út. 14, Városliget - Petbfi csarnok /Petbfiho hala^, oo-pá 14 - 18 h, so + ne 9 - 18 h tel. 424 527
oXIV. Szabo Jozsef kbz - Kisstadion.
To je tedy několik nejdůležitějších předprodejů. Je tře
ba vzít do úvahy skutečnost, že ve všech předprodejích
nejsou vstupenky na všechny koncerty; nenř. v pokladnáchz
stadiónů lze koupit lístky pouze na akce na t-ěchto stadio
nech. Rovněž některé kulturní domy a kluby mají na prodej
svých vstupenek monopol. Chce to sledovat plakáty a zjis
tit pořadatele. Především ten bude mít vstupenky. K pří
ležitostem různých koncertů, kulturních a sportovních akcí
jsou několik týdnů předem vydávány malé letáky /většinou
velikosti A5/, zmenšeniny velkých plakátů - poutačů. Jsou
k dostání v předprodejích i ve větším .množství, takže je
lze přivézt domů a rozdat a rozeslat svým. přátelům a zná
mým. Některé kulturní akce v Maďarsku opravdu stojí za
propagaci, proto je žádoucí, aby se s těmito letáky sezná
mila naše co nejširší veřejnost a byla tak prolomena in
formační blokáda!
TIP: Alternativní' klub s hudební produkcí ve sklepních prosto
rách. Je zde uváděn především punk, nová vlna a avantgarda.
Kvalitní program, výborná atmosféra. Adresa;
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o VIII. Golgota u. 5 čtwne od 20 h do ranních hodin,
/z Keléti pu. tram. č. 23/.
Kina. V Budapešti je přes 70 běžných kin, z'toho 4 kina
taká s noční projekcí /od 22 h nebo 23 h/ - 3ástya, Duna, Toldi,
VOrbsmarty.,Dále zde promítají 4 letní kina a jedno autokino
/diváci sedí ve svých autech/. Dalších 7 autokin se nachází v
blízkosti Budapešti. Ve zdejších kinech jsou k vidění i filmy
u nás nepromítané, či jinak nevhodné. Těší se tedy poměrné znač
né pozornosti našich turistu.
Laserové divadlo je vlastně unikát na evropském kontinen
tě. Bylo zde zřízeno v roce 1980 jako třetí svého druhu na svě
tě /po Los Angeles a Londýně/. Celé představení trvá asi hodinu
a odehrává se ve tmě pod kopulí planetária. Zelený paprsek la
seru vytváří fantastické gejzíry světel, paprsky še ještě navíc
odrážejí od zrcátek. K tomu hraje hudba, většinou rocková, jindy
vážná, dle programu. Pro diváka, který je zde poprvé, je to šok.
I přes vysoké vstupné 150 Ft by si neměl žádný návštěvník Buda
pešti tuto prvořadou atrakci nechat ujít. Pozor však na únavu a nevyspáni! V planetáriu je tma, teplo a pohodlná křesla, tedy t
ideální podmínky k nechtěnému usnutí. Adresa:
oX. Népliget /park/, planetárium, 200 m od stanice metra "Népligat".
V týdeníku Pešti MUsor najdete podrobné informace o kultur
ních událostech v Maáarsku, ale především v Budapešti, tzn. kina,
divadla, koncerty, diskotéky, varieté, muzea, cirkusy, výstavy,
rozhlas, maaarská i satelitní televize aťd. Cena výtisku je
16 Ft.
Tak jako v jiných hlavních městech jsou i v Budapešti zahra
niční kulturní centra a instituce. Jsou £o: Bulharské kulturní
centrum t cestovní kancelář Balkantourist:
o VI. Néokbztársáság út. 14, resp. 16 po-čt 10-17, pá 10-14
x
tel. 315 355.
Československé kulturní a informační středisko:
o VIII. Rákoczi út. 15 po-pá 10-14 h, 14.30-18 h, čt do 19 h
tel. 381 522
o VII. Tanács krt. 11 no-pá 10-14 h, 14.30-18 h, čt do 19 h.
Francouzský institut:
o VI. SzegfÚ u. 6 knihovna po-rpá 13-18 h, tel. 427 142.
Italský kulturní institut a cestovní kancelář ENIT:
oVIII. Brody Sándor u. 8
po-pá 9-16, knihovna 17-19, tel.
330 512.
Kulturní a informační centrum NDR:
VDeák tér 3 no-pá 10-12, 15-18, oá do 17 h, tel. 173 844.
Polské informační a kulturní centrum:
o VI. Nagymeztt u. 15 tel. 115 856
oVI. Népkbztársaság út. 32 /prodejna/, po»pá 10-18, so 10-13 h.
Rakouský kulturní institut:
oVI. Benczúr u. 16 knihovna po-pá 9-12.30 tel. 229 467.
Sovětský dúm informací a kultury:
o V. Semmelweis u. 1-3 tel. 176 055.
Několik zajímavých doporučení s náboženskou tématikou:
Evangelické muzeum:
o V. Deák tér 4 út-ne 10 - 18 h.
Slovenská ,evangelická f ara a motlitebria:
oVIII. Rákoczi ut. 57/a, bohoslužby v neděli v 9.00 h, tel. 356
’478.
Polský katolický kostel:
oX. Ohegy u. 11, bohoslužby neděle a svátky 10.15 h, 11.15 h,
v létě jen 10.30 h /z Keleti pu. bus č. 95/.
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Židovské muzetim a hlavní synagoga:
+ VII. Dohány u. 2 otevřeno od 14. 5. do 14. IQ.
Ústřední židovská motlitebna:
+ I. Táncsics Mihály u. 26 po-pá 10-14h, so*ne 10rl8.
Obchůdek se židovskými suvenýry:
+ VII. Sí p u. 12 po-pá 10-17h.
Židovský hřbitov:
+ X. Kozma u, /z VIH^ Népszinház u. tram č. 37/.
V 3udapešti je jediná vysoká škola pro výchovu rabínů ve stá
tech východního bloku.
Ve městě zbylo několik mešit z doby turecké nadvlády. Vyskytují
se především na budínské a třené Dunaje. Jsou v dezolátním stavu
a není známo, zda se vnich ještě konají bohoslužby. Jedna Zacho
valá mešita dlouží jako muzeum. Adresa:
+ II. Mecset u. 14.
PAMĚTIHODNOSTI
Některé oamStihodnosti s náboženskou tématikou jsou uvedeny
v kapitole “Kultura“. Podrobný popis všech památek, zajímavostí
a informací najdete v oficiálních knižních průvodcích vydavatels
tví Olympia Praha a Sport Bratislava. Z pamětihodností, které v
těchto publikacích chybí si jmenujme např. hřbitov amerických
letců z 2. svěové války “Amerika! temetO”, severně od nádraží
Keleňfbldi pu. Adresa:
+ XI. Sudatirsi út< /č. p. asi 81/
P^o nás není bez zajímavosti, že Jedna z ulic nese jméno Lászlo Rajka, předního madarského politika popraveného v období
stalinských čistek. Prakticky kolmo na ni navazuje ulice
Raoula Wallenberga, Švédského diplomata, který v cfobě 2. světo
vé války zachránil život tisícům madarskýcb Židů, že jim udělo
val švédské pasy. Těsně po osvobození jej pak za to sovětské
úřady zatkly a odvlekly. Nedávno bylo oznámeno, že Raoul Wallenbwrg údajně zemřel v sovětském žaláři v roce 1947. V této
ulici visí i jeho pamětní deska. Obě ulice jsou ve XIII - tém
obvodu /viz rejstřík ulic, vždy pod písmenem “R“/. V roce
1987 byl tomuto statečnému člověku odhalen nomník s jeho bron
zovou sochou v nadživotní velikosti. Adresa pomníku:
+11. Szilágyi Ersébet fasor /z Moszkva tér čtvrtá zastávka
tram č. 56/.
V nedávné době byla založena společnost Raoula Wallenberga
a vyšla o něm i kniha.
TISK

V poslední době začalo v Maáarsku vycházet několik nezá
vislých Časopisů. Jsou to nanř. tyto:
Hitel /Důvěra/ - čtrnáctideník úzce spolupracující s Demokra
tickým fórem.
Kapu /3rána/ - měsíčník zaměřený především na kulturu.
Refo.rm - týdeník.
Mai nap /Dnešní den/ - deník.
Tér kop * časopis vycházející v západním Madersku.
Pop Jšxpressz - první mažarsko-rakouský hudební Časopis oro
mládež. Měsíčník.
Časopisy Reform, Mai nap a Pop Expressz vydává nakladatelství
Reform, které je sice nezávislé, ale finančně podporované stá
tem, tedy polooficiální. Všechny časopisy pak vycházejí v ma
ďarštině a jsou běžně k dostání v novinových Stáncích.
Adresy jejich redakcí najdete vždy uvnitř těchto časopisů.
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Z ^oficiálních cizojazyčných novin vycházejících v Maďarsku
si uveďmě alespoň známý liberální týdeník Budapester Rundschau,
dvojjazyčný deník Daily News /Neuste Nachrichten, Neue Zeitung
nebo Hungaria Vivo /esperanto/. Slovenský týdeník Ludové novi
ny vydává Demokratický zvhz Slovákov v Maďarsku. Cizojazyčných
periodik zde vychází celá řada, dobře jsou jimi zásobené novi
nová stánky zejména v centru města. Tamtéž lze zakoupit i nejdůležitější západoevropské deníky /ceny 30 - 100 Ft/.
Několik specializovaných knihkupectví cizojazyčné literatury:
I. Hess András tér 1-3
V. Petttfi Sándor u. 2
V. Vtí rbsmarty tér 4 ■
V. Váci u. 32 po-pá 10-18, čt 10-20, so 9-13h
V. Honvéd u. 5 - literatura slovenská /vydávaná na Slovensku/,
německá, rumunská.a srbochorvatská.
VI. Népkóztársaság út. 45 no-pá 10-18, čt 10-19, so 9-13h,
mj. i slovenská literatura vydávaná v Maďar
sku.
VI. Nagy mezd u. 49 ’ Demokratické zváz Slovákov v Maďarsku,
slovenská literatura vydávaná v Maďarsku.
VIII. Kenyér mezč u. 2 oo-oá 10-12, 1>-I8h, ná do 17h - espe,
rento.
Ústřední antikvariát:
V. Múzeum krt. 15'
Sportovní literatura - Hungariasport
VI. NépkČztársaság út. 6 oo-pá 8-16.30, čt 8-17.30h.
Ve městě se nacházejí také lva specializované obchody na mapy,
olány měst, atlasy a globusy. Je to často zboží ze Západu a
proto také příslušně drahé /ve Forintech/, zato však doslova
z celého světa. Oči přecházejí...
VI. Bajezy Zsilinszky út. 37 oo-pá 9-17, čt 9-19h
VII. Nyár u. 1 po-pá 9.^0 - 17.30.
Prospekty Budapešti a Madarska, plánky měst, informační bro
žury a letáky, časopisy a jiné tiskoviny související s turis
tickým ruchem lze zdarma a to i ve větším .množství obdržet v
cestovní kanceláři IPV Tourisme na adrese:
+ XIV. Angol u. 22.

+
+
+

+

+
++

DŮLEŽITÉ ADRESY

+
+

+
+

+
+

+

Vyjmenujme si několik míst, kde je možno se domluvit česky
nebo Slovensky:
Cs.- velvyslanectví v Maďarsku:
XIV. Néostadion útt 22 tel. 636 600, 636 608.
Cestovní kancelář Čedok:
V. Kossuth Lajos tér 18 no, st, ná 9.30 - 15, út, čt 9.30 16.30h tel. 119855, 128233.
Kancelář ČSA:
V. VOrtísmarty tér 2 oo-čt 8-16.30, pá 8-16 tel. 183 045,
183 175.
Cs. kulturní a informační středisko:
VIII. Rákoczi út. 15 no-ná 10*14, 14.30-18, čt do 19h.
tel. 181 522.
VII. Tánács krt. 11 no-pá 10-14
14.30-18, čt do 19h.
Demokratický zvhz Slovákov v Maďarsku /DZMS/, redakce Ludových
novin:
VI. Nagy mezd u. 49. tel. 319 184, 323 158.
Slovenská základní škola a gymnázium /internátní/:
VIII. Mezd Imre út. 73
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Slovenskáyevangelická fara:
+ VIII. Rákoczi út. 57/a tel. 556 478.
Kancelář Tourinform poskytuje turistům informace všeho dru
hu v několika jazycích /angl., franc., něm., ruský, ale i jiných,
někdy též slovenský/. Tato kancelář je bohatě zásobena propagač
ním materiálem, který tem lze obdržet. Každý turista bv ji měl
navštívit. Adresa:
+ V. Slitou. 2 denně 8-20 h tel. 179 800 /50m od Deák tér/.
Při výměně čs. cestovních šeků na Forinty lze ušetřit sieoustu
času návštěvou směnárny cestovní kanceláře Ibusz s nepřetržitým
provozem 0-24 hodin. Adresa:
+ V. PetíJfi tér 5 tel. 185 707 /poblíž hotelu Duna Inter-Continental/.
Adresy některých maďarských úřadů v Československu:
Maďarská kultura - prodejna:
- Národní třída 22, Praha 1 115 66 tel. 29 58 40, 29 58 49.
V této prodejně bývá k nahlédnutí kulturní týdeník Pešti Mtisor.
Na téže adrese, avšak v některém horním patře si lze objednat
jakékoliv noviny a časopisy vycházející v Maďarsku.
Cestovní kancelář Ibusz:
- Kaprova 5, Praha 1
110 00
tel. 25 24 00 9, 25 22 29 6,
- Hviezdoslávovo nám. 7, Bratislava 811 02, tel. 55 04 71,
55 05 75, otevírací doba v obou oobočkách Ibuszu:
po+pá 9-15, út+st 9-12, 15-15, čt 9-16.
Bratislavská pobočka prodává vstupenky na větší koncerty v Bu
dapešti, má tedy částečný přehled o kulturním dění v Madarsku.

POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA

Maďarsko - sprievodca - Šnort Bratislava.
Maďarsko - průvodce - Olympia Praha.
Maďarsko - sešitek, který je k dostání v mnohých cestovních
kancelářích zdarma a tp v různých jazycích a každý rok v obno
veném vydání. Zvláště obsažné jsou tyto sešitky v anglické a
německé verzi z roku 1987.
Hotel Camping - několikajaz.yěná brožura s vyčerpávajícími
informacemi o ubytovacích možnostech v Maďarsku. Má 136 stran
a je zdarma.
Katalog cestovní kanceláře Ibusz pro Československo - zdarma
v Praze a Bratislavě.
Mapa Maďarska - skládací, měřítko 1:650 000, zdarma. Některé
tyto many mají na své zadní straně velmi podrobné informace o
maďarských campech.
Pragramme in Ungarn/in Hungary - měsíčník kulturních progra
mů, především v Budapešti; angl.^ něm., zdarma.
Pešti Můsor - týdeník kulturních pořadů především v Budapeš
ti. Cena je 16 Ft^u novinových stánků - viz kapitola Kultura.
Jízdní řády Maďarských státních drah MÁV:
a/ celostátní - Hivatalos Menetrend, cena 80 Ft.
b/ mezinárodní - Nemzetkttzi Menetrend, cena 20 Ft.
Maďarsko-český a česko-maďarský slovník.
Cestujeme do zahraničí - brožura k dostání v našich novino
vých Stáncích, cena 10 Kčs. -Viz kapitola "Celní předpisy".
Propagační materiály dostanete zdarma v cestovních kancelářích,
zvláště pak v IPV Tourisme /viz kapitola "Tisk"/, nebo v infor
mační kanceláři Tourinform /viz kapitola "Důležité adresy"/,
prospektů je samozřejmě celá řada, avšak mnohé z nich mají jen
zanedbatelnou informační hodnotu.

prázdninová příloha 12

Plánky města:
Budapešt - plán městského centra, vydal Geodetický a karto
grafický podnik Praha, cena 10 Kčs,
Budapešt - plán městského centra. Zatím nejlepší a nejpod
robnější plán města, jaký je k dispozici. Na modročerné obál
ce jsou vyvedeny smyboly města, v levém hbrním rohu je červený
městský znak. Ve složeném stavu má rozměry 14 x 20 cm. Vydal
jej budapeštský Kartografický podnik a je k dostání v novino
vých Stáncích a knihkupectvích. Tento plán města má vysokou
úroveň a neměl by proto chybět ve výbavě žádného cestovatele.
Pro toho , kdo Budapešť začíná teprve objevovat, stačí pouze
tento jediný plánek.
Pro pokročilejší turisty jsou k dispozici ještě další dva
plány města:
Budapešt - plán celěho města. Na žluté obálce je v horní
polovině umístěn červený znak města. Ve složeném stavu má roz
měry 14 x 27 cm. Vydal jej opět budapešťský Kartografický pod
nik a je k dostání 'V knihkupectvích.
Budapešt - plán městská dopravy. Na bílé obálce jsou čtyři
šikmé barevné pruhy s obrázky dopravních prostředků. V levém
horním rohu jsou v rámečku městský znak a písmena "BKV”. Ve
složeném stavu má rozměry 11 x 24 cm. Vydal jej Budapešťský
dopravní podnik /BKV/ a jsou na něm přehledně znázorněny všech
ny linky městské hromadné dopravy. Tento plánek dostanete v
předprodejích jízdenek na velkých dopravních uzlech. Cena je
16 Ft.
vysvětlivka:

Seznam použitých zkratek:
u., utca - ulice
út., útja - třída
krt., kórút - okružní třída
rakpart - nábřeží
fasor - alej
setány - promenáda
kóz - ulička
tér, tere - náměstí
hegy - vrch
pu., pályaudvar - nádraží
Kele-ti pu. - Východní nádraží
Nyugati pu. - Západní nádraží
Děli pu. - Jižní nádraží
Ft - Forint
tel - telefonní Číslo
bus - autobus
tram - tramvaj
po, út, 3t, čt, pá, so, ne - zkratky dní před otevírací dobou
obchodů, kanceláří anod.
Římská číslice před názvem ulice znamená číslo městského
obvodu /celkem je jich XXII/. Číslo .dbvadu'před .adresou je nut
no brát v úvahu, protože v Budapešti existuje např. deset Petttfiho ulic, každá v jiném obvodu. V rejstříku ulic je tato
skutečnost rozlišována. Je to dáno tím, že Budapešť vznikala
postupně připojováním menších měst a vesnic. Rovněž se často
zaměňují pojmy "u." a "út’.’, např. Váci u. a Váci út. Rozdíl
je také mezi např. Kossuth tér a Kossuth Lajos tér, je třeba
proto věnovat oozornost každému písmenku.
Redakční uzávěrka : 22. 4. 1939
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PŘIHLÁŠKA

Jměno, příjmení .... .............. .......................

Adresa ............................... ..................... ..................... ..............

PSČ

V Praze dne ...................

..............................................
podpis

NEPOVINNÁ
ČÁST
PŘIHLÁŠKY
(neoddélovat )

Datum a místo narbzení ..........................................
Vzdělání, tituly ...................... ......................... ...................

Telefon ........................

Obory Činnosti, zájmy ........... .................................... ............

Čím můžeš pomoci

v revizní komisi. Komise má právo pozastavit rozhodnutí výboru a předložit
spornou věc plenární schůzi.

VI.’

Hospodaření

1.

AF vyvíjí svou činnost na principech socialistického hospodaření.
Prostředky získává zejména:
a/ z členských příspěvků;
b/' z příjmů z vlastní činnosti, popřípadě z výnosu z majetku;
c/ ze subvencí, dotací, darů a odkazů.
AF může v souladu s příslušnými právními předpisy spravovat též ná
rodní majetek, který mu b^l odevzdán do trvalého nebo dočasného uží
vání.

2.

Pro plnění úkolů může AF převzít na základě písemné smlouvy do do
časného užívání majetek a pracovní pomůcky členů AF za podmínek
stanovených v obecně závazných právních předpisech.

VII. Obecná ustanovení
1.

Písemnosti AF podepisuje předseda nebo místopředseda, popřípadě tajem
ník a ve věcech hospodaření organizace spolu s dalším pověřeným členem
AF.

2.

Pravidelný styk se členy nebo zájemci o členství se uskutečňuje v se
kretariátu.

3.

AF zanilme, pokud se pro likvidaci vysloví 2/3 všech členů. Pro pří
pad likvidace musí být ustanovena likvidační komise, která rozhodne
o majetku AF.

i

V Praze dne 28. 6. 1989
0000000 0’0000

Po přečtení těchto materiálů vyvstane jistě na mysli několik otázek.
Jednak, kde můžete získat přihlášku, jaká je výše členského příspěvku,
kde ARTFORUI.I sídlí, kdo je předsedou AF a kdo jsou ostatní členové vý
boru atd. Vezmeme to od konce:

Výbor ARPFORA: předseda - Karel SRP,
'
místopředseda - Joska SKALNÍK
tajemník - Vladimír KOUŘIL
členové - Bořek HOLEČEK, Mikoláš CHADÍMA, Ivan PROKOP,
Josef VLČEK, náhradník - Aleš SVOBODA

Adresa AF: AR T F OR UM , pošt, přibr. 95, 111 21 Praha 1
Příspěvek: 100,- Kčs ročně, po obdržení složenky
Přihlášku, resp. její vzor, naleznete vloženou v tomto čísle a dále ji mů
žete rozšiřovat mezi své přátele.
oooooooooooo

Okolo vzniku této gigantické, svým programem, organizace přirozeně vzniká
mnoho otazníků. Zvláště v době, kdy jsou lidé aktivní právě v kulturních
sférách ve vezení. Ale vyjadřovat se skepticky by bylo patrně předčasné a
ani to není na místě. Otázka existence ARTFORA takového, jaké je vyobraze
né v jeho programovém prohlášení, je hudbou budoucnosti. Je třeba udělat
všechno pro to, aby bylo ARTFORUM skutečně naše a nečekat až na iniciativy
výboru. Ale rozdávat rady na tomto místě není v kompetenci redakce. Adresu
ARTFORA máme, lidi, kteří ho uvedli v život známe, v jaké se všichni potá
címe situaci víme, takže je to na nás. Jazzstop může poskytnout prostor pro
náměty, připomínky a odpovědi na téma ARTFORUM. Takže pište, ptejte se a ne
nechávejte se odradit. Pro začátek můžete AF podpořit zásilkou pošt, známek,
A ještě poznámka - materiály AF jsme otiskli nezávisle na výboru AF. /red/
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3 novým j mam k nám Přišlo nová číslo Act» Je označeno
5 -8, zima 1988 a do tisku bylo dáno v prosinci 1988, Tímto
číslem mol být vyrovnán skluz, vzniklý v minulém roce. Dlužno
zaznamenat, že se to navedlo jen zčásti, Čtyřčíslo má 80 stran
a je tedy tenčí než dvojčíslo b - 4 /96 stran/. Na vydání toho
to Čísla Act podstatné přispěl ’'Central and Bast European Pub
lishing Project" v Oxfordu, presto je jeho cena 40 DX
Oíslo začíná článkem Václava Havla "Vyložené karty", nansa
ným pro Lidové noviny. Rubrika "Československo 1988" je uvedena
materiálem "Československo v evropském dání 1918 - 1988" o zma
řeném sympoziu, které se málo konat v Praze v listopadu 1988.
Je zde i dokument Charty-7^ k tomuto sympoziu a prohlášení
účastníku pražského a vídenského setkání. Pokračuje příspěvkem
Jacquese Rupnika "Intelektuálové a moc v Československu" -a
příspěvkem Václava Havla "Opomíjená generace". Oddíl je uzavřen
Vaculíkovým fejetonem "Srpnový listopad".
V rubrice "Články" je oráče Milana Jungmanna "Skici k port
retům vzdorujících", pojednávající o Ladislavu Fuchsovi, Vladi
míru Páralovi, Bohumilu Hrabalovi, Otovi Pavlovi, Ludvíku Vacu
líkovi, Mojmíru Klánském, Karlu Peckovi, Evě Kantůrkové, Tanu
Trefulkovi, Jaroslavu Putíkovi, Ivanu Klímovi, Janě Červenkové,
Sd-e Kriseovj, Jiřímu Grušovi a Zuzaně Brabcové. Druhý článek,
"Co jsou PísaČky", napsal -ilan Šimečka, a je o Dominiku Peter
kovi a jeho díle. V oddíle "Kriticky o knihách a časopisech"
je nod názvem "Jan Hus Evy Kantůrkové" recenze Miloše Rejchrta
a dále je zle recenzován časopis Střední Evropa. Na tuto recen
zi navazují reakce Petrušky Sustrové a Daniela Bohdana, Materi
ály jsou přetištěny z Kritického sborníku.
Rubrika ’'bibliografie čs. samizdatu" nám představuje "His
torické studie" - jedno z nejstarších samizdatových periodik.
Je zde otištěn kompletní bibliografický soupis všech vydaných
čísel spolu s úvodem Viléma Prečana. Pak následuje "Předběžný
soupis samizdatových periodik 1977 - 1988". na jehož zpracová
ní se. významnou měrou podílel Lubomír Martinek, žijící v Paří
ži, 1/ Sounis je doplněn úvodem' Vilétrn prečan^,prohledem podle
data vzniku, přehledem zaniklýcn periodik, přehledem periodik,
o nichž není dostatek informací, přehledem určitě existujících
periodik a přehledem periodik slovenských. Tento "Předběžný
soupis" vykazuje řadu nedostatku, omylů a mezer, přesto je ne
postradatelnou pomůckou pro samizdatové "badatele" a fanoušky.
Badatelům v Bartoloméjské a na Februárce nebude asi mnoho plat
ný, ti mají soupisy rozsáhlejší a přesnější. Na rozdíl od Č3DS
mají také rozsáhlejší sbírky nezávislých periodik, často je
však sbírají i s jejich vydavateli. V současné uvolněné kultur
ní atmosféře by měli soudruzi z Federálního ministerstva vnitra
vhodnou formou, např. uspořádáním výstavy, upozornit veřejnost
na zhoubný vliv samizdatu. Výstava by sejnohla jmenovat třeba
"Podvratné písemnosti jako zbraň v boji proti společenskému a
státnímu třízení". Zlatým hřebem výstavy by bvla klec q Františ
kem Cuňasemn Stárkem.
Po "Předběžném soupisu" následuje přehled dalších svazků
edice "Nové cesty myšlení", nekrolog V. Havla "Za Jiřím Theinerem'-, redakční článek "Solidarita s Ivanem Polanským", doplně
ný prohlášením Výboru solidarity s I. P. a seznam všech jeho
členu. Oddíl pokračuje oznámením "Beneficium na pamot Nedřicha
Fučíka" z Kritického sborníku a materiálem "K českému vydání
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Patočkových soisu" od V. Prečana, Informuje o noznatcích a výs
ledcích diskuse k tomuto tématu. Nakonec Ácta ořinášejí zorávu
o udělení ceny Vladimíra Solovjova, o oeněžních darech pro ČSDS,
poděkování dárcům, informace o autorech a na poslední straně
faksimile dopisu kardinála Tomáška manželce Ivana Polanského.
Závěrem chci vyjádřit naději, že tak kvalitní a potřebný
časonis bude vycházet Častěji než jednou do roka. Rýsuje se zde
možnost vydávání podobného časopisu u nás a zdá se, že si to
poměry brzy vynutí. Acta nestačí.,.

Kveten 1989

-grád-

1/ S potěšením jsme zaznamenali, že si “Předběžný soupis“ vší
má i našeho plátku a dokonce i “Dveří“, ty však nelze označit
za periodikum.

Za
Dominikem
Tatarkou
Dominik Tatarka zemřel za těch podivných dnír kdy jsme s napětím če
kali, jestli pustí Václava Havla z vězeni; naděje se mísila se skepsí a
podmalovával je žal z Dominikovy smrti. Podle hlavní muklovské
pravdy
“zavřít můžou, pustit musí" Havla pustili, ale Dominika Tatarku nám už
nikdo nevrátí.
Opravdu nevrátí? Nerada bych teá vyslovila" banalitu, že Spisovatel
přežívá ve svóm díle; to tak docela pravda není. K tajuplnostem umění
patří, že spisovatel je sice autorem svého díla, ale může se od něj od
lišovat. Spisovatel se i tehdy, když jakoby vypráví jen o sobě a za sebe, natolik stylizuje, že ten co vypráví a ten o kom je vyprávěno jsou
vlastně lidé dva. Snad proto se lidé po pravé podobě umělců pídí, rádi
čtou jejich dopisy a deníky a srovnávací studie, pátrají po tom, co
v
díle odpovídá skutečnému životopisu; a snad proto bych i lidem radila,
aby
knihy, ale spisovatele aí znát nechtějí; dojem z díla bývá silV 4 V četli
/
nejsi.
Jsou ale spisovatelé, o kterých to neplatí. Dominik Tatarka mě v mlá
dí silně ovlivnil; nad jeho Proutěnými křesly mě napadlo, že může existo
vat nejen láska ke knihám, ale přímo vášeň pro knihy. Psala jsem pak o
Bartoloměji Slzičkovi do sborníku k Tatarkovým sedmdesátinám, to jsem Do
minika ještě osobně neznala, a když jsme se pak setkali, bylo to taky v
souvislosti s Havlem, na oslavě jeho padesátin, s trochou zahanbení jsem
z Dominkovy řeči zjistila, že jsem psala - o něm. Nestylizovat se v tex
tu o sobě do vymyšlené, posunuté postavy, nevytvořit ž falešného já pou
hou zbraň poetiky, pouhý literární grif, ale odkrýt se až na dno sťdce,
mysli a duše a textem zasáhnout do těchto hlubokých míst i četnáre, na to
musí být spisovatel skutečně velikou osobností. Ha to musí spisovatel mít
čisté srdce. A ukažte mi takového spisovatele! Jeden byl. Dominik Tatarka!
Měl zvláštní potřebu doprovázet myšlenky, řeč, pohled očí, všechna svá
naléhání dotykem rukou. Jako by mu instinkt těla napovídal, že je se svou
čistotou srdce a vysokostí mysli tak sám, že se musí druhých přidržet.
Smrtí se všechno zpřevrací. Zůstal mi po Dominikovi pocit, že se mám při
držet já jej. Jej živého, jej skutečného. Dominik Tatarka, ten Bartoloměj
Slzička a karpatský pastier, ze svých textů neodešel.

Eva

18. května 1989
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Kantůrkové

TURIČNÝ POKDELOK 15.V.1989 TROCHU INAK
Leň 15.V.1989 3a nelišil od všedných májových dní. Bredsa
tento den bude pre mnohých^Památný a zanechá hlboké pietne
spomienky na nášho popredného slovenského představitela novej
avantgardy v slovenské j literatúre i v ponímaní inej formy
pravdy a spravodlivosti, než na aké sme zvyknutí v nasej ofieialite. ^Zosnulý Dominik Tatarka nebol vo vědomí a v mysliach
mnohých ludí len osobnostou a pojmom, ale predovšetkým typom
skromného člověka, ktorý celý svoj život zasvítil bojů za prav
du, lásku a sprayodlivost. Preto sme ho v tento chmúrny den
přišli odprevadit na jeho poslednej ceste bez rozdielu světo
názoru a yvznania. Nebolo to jednoduohé vzdat poslednú poctu
tomuto velkému Člověku. Už prvá překážka nám dala jasné najavo, že orgány ŠTB si tiež skór ráno přivstali a zapracovali.
Martinský cintorín v Bratislavě, inak vždy frekventované miesto prefaja kvetov a kytic zívalo prázdnotou, ako keby v tento
den šlo režimu o to, aby.náhodný či nenáhodný návštěvník nemal
možnost dostojnej rozlúčky s kyticou kvetov, ktoré tak ako
všteko, čo pochádzalo z prírody, Dominik Tatarka tak vrúcne
miloval, Die, nebola to náhoda, ale přesný záměr tímových pra
covníkův ŠTB, aby sa v objektívoch videokamier a fotoaparátov
objavilo čo najmenej kvetov a skromných darov, ktorými sme
přišli pozdravit na poslednej ceste Dominika Tatarku. Aj napriek pravidelné! pracovnej době v termíne pohrebu sa ho zú
častnilo mnoho ludí. V jednotlivcoch sme mali možnost vidiet
našich svetobežníkov Zikmunda a Hanzelku, spisovatelku Hanku
Honičku, biskupa Josefa Korea, Alexandra Dubčeka, dr. Jána
Carnogurského i predstavitefa nášho súČasného dramatického umenia Martina Hubu. Zvlášt bola v početnom zastúpení i skupina
Charty 77 s osobnou účastou tlmočníkov Charty 77, Sašom. Vondrom
a Danou Němcovou.
JMoj okruh známých bol preventivné předvolaný na Debruárku
v čase konania pohrebu. Hopri vencoch a kyticiach od rodinných
príslušníkov i překvapivé stuhy od Slovenského literámeho
fondu a Zvázu slovenských spisovatelův. Medzi kvetmi sa objavila i stuha Charty 77. Žial' po smútočnom obřade sa objavili
dve mužské postavy a stuhu s nápisem Charta 77 odstřihli od
kytice kvetov, a tým vlastně dali poslednú bodku za týmto x
smutným dňom. Možno to nikto nepostrehol, len my s priatelom
sme sa ešte raz vrátili k hrobu, lebo sme věřili, že niečo v
tom relatívnom pokoji asi bude.
Ho’skončení pohrebu sme sa ešte osmina střetli s mladými
signatármizCharty 77 z Hrahy, menovite s Hetrom Hlacákom,
ktorí odchádzali spokojný z ich účastí, ktorá sa mohla konat
verejne., Čiže našim vládcom ¡lakujeme i
tieto malé prehrešky, necítíme zlobu a nenávist, ale o to viace,’ je vyburcované
naše odhodlanie pokračovat a íst tou cestou pravdy a spravod
livosti, ktorú nám svojou prácou a životom naznačil náš drahý
Dominik Tatarka. Navždy zostane v našich srdciach a v našom
vědomí jeho nehynúca pamiatka ako memento pre tých, ktorý
prídu po nás.

Ján Kubáň, Julius Kulík

Bratislava 15.V.1989
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ohlasy dopisy atd
ZAS KRITICKÝ HLAS
Milá redakce,
zorávu o uvěznění Vašeho šéfa jsem přijal a pocity velice
protichůdnými. Bylo mi líto, že už nemohu pokračovat v dialogu
/jak se dnes říká házení hrachu na zea/ s ním. Když ale vyšla
osmička, uvědomil jsem si, že jeho věznění chod časopisu neo vlivní - bohudík i bohužel. Vychází i bez něj, ale se všemi sta
rými nedostatky. TČŠÍte-li se na mé připomínky, tu jsou:
Začnu od toho nejmenšího. Můj článek měl titulek - Hrách
na gtěnu j na podlahu. otištěn však byl bez něj, snad nedopatře
ním? V Časopise"’jsou opět věcné chyby a opět nám je předkládá
redakce. Hned v úvodním Článku - ulice na obrázku se jmenuje
Žitná, nikoli Ječná. Ječmen je Vám asi milejší, protože se z
něj dělá pivo. A sentenci o tom, že nikdo neví, proč jsou V. Ha
vel, J. Petrová a 0. Veverka drženi ve vazbě, snad ani nemůže
te myslet vážně. Předpokládám, že "klid a pořádek pro svoji
práci" žádají opravdu redaktoři Večerní Prahy. V Článku Drobnosti z domova vypočítává -pl- přednesené projevy na Škrouoově
náměstí - všecky kromě jednoho. Jinak jako obvykle - chyby ve
jménech - heydrichiáda /v úvodníku/, Amnesty International
/s. 59/, Moskva /tamtéž/, Dienstbier /s.61A Kynclisté /s. 51/
by se nelíbili ani Karlu Kynclovi v Londýně ani Kinclovi
pražskému. V anotaci či reklamě časopisu TO /s. 58/ píšete:
”T0 č. 1 je ukázkou pečlivé redakční práce..." 0 té by se u
Vás opravdu nedalo mluvit, neopsali jste správně ani jméno re
daktora. Jmenuje se Kratěna. Mákčeně máte tentokrát na svém
místě, ale chybí čárky /nejméně tři/ v článku "Za Petra Cibul
ku". Dovedu si představit, že to opravíte takto: ,,, a budete
si myslet něco o hnidopichu a kverulantovi. Na straně 85 Píše
te půllitr důsledně s jedním 1 na šesti místech. V tomto okam
žiku by Váš šéf pravděpodobně namítl, že i Lidovky se utnou
a že kdo nic nedělá... atd. a že budete ze všech sil atd. Co
s tím uděláte Vy? Těšíte se ještě na další připomínky?

VáŠ stále ještě Pozorný Čtenář
P.S.

A. 3. Svojsík je UŽ zase na svém místě, zkuste to taky.

Je nám to skutečně trapné a za ty nedostatky ae stydíme, fakt, /"redakce”/

Milí pamětníci Jazzová sekce,
píšu vám v podstatě nerad a těžkou rukou. Nejsem totiž
přítelem opožděných názorových výměn, zejména mezi lidmi, kte
rým jde o totéž. Něco, a na stránkách samizdatu, kde je nouze
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o každý vytištěný řádek.
Váš časopis se mi dostal do rukou Jen zřídka, ele zatím po
každé mne potkalo to štěstí, ...že .Jsem narazil na úvahy týkající ,
se mých přátel a mne, resp. naší snahy o legalizaci Unijazzu.
Pokud bylo z textu patrné, že Jde o projev osobního mínění, ne
vzbuzoval ve mě chu? reagovat. Jak už Jsem naznačil, považuju
to za ztrátu sil, navíc zbytečnou: každý si múze domyslet, co.
soudím např. o mínění Oty Veverky, že Jsem se /spolu s dalšími/
posral - viz Jazztop č. cca 3» /Jinak ale- zcela úpřímně - už
aby byl Ota zase mezi námi/.
S Mikolášem Chadimou mě spojuje letité přátelství, utuže
né chmurně nejistým podzimem 86, a mít tu potřebu, moŘli by
chom se o našich názorech pěkně chlapácky pohádat.' Děláme to
Jen vzácně a je nám tak celkem dobře, i když oba víme, že ten
druhý si občas myslí pravý opak toho, co já. Kdybychom se utka
li nad odstavcem, který ve spolupráci s redaktorem Paznechtem
věnoval v Jazzstoou č. 8 UniJazzu, myslím,že bych vyhrál - my
šlenka tam požírá sama sebe /Jak se nám pánům někdy stává/;,¿od,
ocasu k hlavě. To mně je celkem šumafuk'. Co mi alé vadí a'nutí
mne k Jisté apologetice - názory a dohady jsou tam prodáványza informace. Nevím, zda to způsobil Chadima nebo Paznecht,
S Mikolášem si to někdy vynikáme, budeme-li~na to mít čas a let
ní žízeň. Vaši redakci pak prosím o zveřejnění tohoto donisu,
ne snad "do pranice*', ale proto, že by čtenáři měli znát z mé
ho pohledu reálnější verzi té historie. Tedy:
Vedení Unijazzu nereprezentovali někteří lidé z bývalého vede
ní, -ale všichni členové výboru kromě Karla Srpa, Jenž ze zná
mých důvodů nebyl v té dooe přítomen. Neodpustitelně nepodlo
žené Je tvrzení, že se někdo z nás pokusil Karla vyřadit ze
hry. Ani "takticky", ani "dočasně". Při Jednání n3 IÍKVČ jsme
pravidelně dávali najevo, že s ním počítáme, a naději v jeho
podporu naší činnosti je možné vyčíst z různých tehdejších
proklamací včetně "přeregistrovacího" dotazníku. Hned po Jeho
návratu jsme mu agendu Unijazzu předali tak, aby mohl celou
záležitost okamžitě převzít do svých rukou. Proč to Karel ne
udělal je asi dost složitá věc, na níž nepochybně nesou těž
ký podíl právě původci smyšlenky o Jeho vyšachování, at už to
byl kdokoli.
Fakt Je, že teá se Karel Srp snaží o Artforum /jak se lze do
číst v témže čísle Jazzstopu/ a není důvod věřit, že by se úřed
níci NVP méně usmívali a méně slibovali, než ti z MK předloni.
Pokud Jde tedy o počátky Unijazzu a Sedání na lep: neřekl bych,
že si někdo ze zúčastněných myslel, že nám ho povolí hned, jak
změníme hlavičku. /Zúčastněnými nazývám i druhou stranu. Úřed
níci MK tehdy neopomněli nikdy zdůraznit, že nám nic neslibují,
že jde Jenom o vyjasnění postojů/. Pochopitelně jsme byli a bu
deme i nadule povinni věřit, že svůj projekt někdy uskutečníme,
ale zároveň s tím i tomu, že na to máme dost trpělivosti. Proto
účelem Jednání, Jak Jsme ho tehdy chápali, bylo v první řadě
prokázat, že taková organizace má v tomhle státe právo na exis
tenci. To se myslím podařilo- stoprocentně a nebylo k tomu třeba
žádných kompromisů. Jedním z hlavních smysl'oné přeregistrovací akce, kterou nám někteří nechtějí odpustit, bylo právě podpo
ření onoho právního nároku, a m. j. i díky ní naše papírová.vál
ka dále trvá. Tlampačem hlasu Ministerstva vnitra se stává ten,
kdo tvrdí, že Unijazz už neexistuje... /Ostatně: kdyby někdo v
roce 1985 prohlásil, že neexistuje Jazzová sekce, zle by se mu
mezi námi vedlo./
A vztah Unijazz - Artforum? Co jsem měl možnost se s Karlo
vým projektem seznámit, jsem téměř nadšen. Jak vlastní ideou,
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tak tím, že aniž jsme se nějak domlouvali, předpokládané čin
nosti se podstatné víc doplňují, než překrývají, Tedy ani spo
lečná firma, ani konkurence - prostě to klaplo. Třeba se to
bude jednou hodit.
Ale to už příliš vnucuju svůj názor, na který se mě nikdo
neptá.zTak na závěr vytluču klín klínem a pří dám ještě jeden,
upřímný ač na pohled servilní: zaujala mě neustále rostoucí úroven Jazzstopu /alespoň těch čísel, která mi prošla rukama/.
vs přáním, aby můj dopis nestál na začátku dalších polemik,
jež vyčerpávají víc^než práce na stanovách a jsou /ještě?/ mé
ně užitečné, vám držím palce, at jste i nadále pořád lepší.
My se taky budem snažit,
v úctě zdraví

Jiří

E x n e r

Praha 1, 6. 1989 - aí žijou děti’
ooooooooooooooooooooooooooooooo
KONCERT ZMAŘILI, MYŠLENKU TO !

Koncert za politické vězně, který měl proběhnout 11.června
1989 v jedné ze zkušeben pražských,rockerů, bohužel zmařilo ta
ké "vystoupení" nezvaných příslušníků Veřejné bezpečnosti. Mí
rový 'klub Johna Lennona, který o uspořádáni koncertu usiluje
/zatímzmarně/ již od prvopočátku svého vzniku, je v uvozovkách
bohatší o další smutnou zkušenost.
Přestože vše dopadlo, jak dopadlo, potvrdil se správný před
poklady organizátorů - pozvat více skupin /tři z pozvaných to
tiž odřekly/. Dramaturgicky a propagačně byl a je koncert - byt
skromně - zajištěn. Vypovídá a přináší informace nejen o poli
tických vězních u nás.
Organizačně však asi nezbude nic jiného, než přetáhnout /po
zor: ^ne^však po hlavě/ někoho z příslušníků VB. Zkušeností ma
jí až až a jejich nástup onen večer v 18.lo hodin byl skutečně
bleskový a účinný. Dál však jejich "vystoupení" nudilo a tu a
tam pouze šokovalo nic netušící náhodné chodce, kteří také ne
unikli četným a opakovaným perlustračím. 0 nechutný exhibicionismus s punkovými prvky se postaral příslušník v hodnosti po
ručíka. Nejdříve vykopal z prostranství před budovou, kde měl
koncert probíhat, mladíka, který nebyl ochotný se rychle vzdá
lit. Potom si zchladil žáhu na jednom vysokoškolákovi. Zasadil
mu dvě dobře mířené za to, že na něm student'Vyžadoval vykání
a ne nadávky do hajzlů. Na místě byl také přítomný nezbytný
štáb GBT /Československé bartolomějské televize/. Uvidíme se
tedy snad v některé z příštích relací Majáku?
Nicméně, přestože'koncert příslušníci zmařili, myšlenka a
naděje na jeho uspořádání trvá. Tak jako,' bohužel, trvá a po
kračuje agónie naší společnosti, která dál posílá nepohodlné
lidi, nezávisle přemýšlející a jednající, do vězení jako
sprosté kriminálníky.
Heřman Chromý

Otevřený dopis krajskému deníku
P R Ó B O J

směru se několika větami pozeptal
na pracovní podmínky»
vzápětí
se moje fotografie?
profil zaujatého zlepšovatele s
pájkou v ruce? objevila postupně
ve všech denících» počínaje již
zmíněným směrem?
zvětšila svůj
formát v severočeském Průboji s
neuvěřitelným komentářem? že jsem
uspořil republice téměř milión
korun. Nadále již zmenšený formát
se postupně objevil v lednu 79 v
Zemědělských novinách? ve Svobod
ném slově
a nakonec v Rudém
právu? kde již bylo úspory mili
onu
korun
dosaženo.
Mezitím
uveřejnila Tribuna rozhovor? ve
kterém
jsem se ústy reportéra
vyjádřil? že mé pracovní výsledky
byly inspirovány jakýmsi politic
kým sjezdem? o němž
jsem v té
době
neměl
nejmenší
potuchy?
neboť jsem byl členem společnosti
svědků Jehovových a o politické
problémy
obou
znepřátelených
polovin světa jsem se zajímal jen
v souvislosti se znameními skoná
vajícího systému věcí, '
Nepravdivé
zpravodajství
mi
napáchalo hodně škody- Lidé mi
začali závidět peníze» které jsem
nedostal»
neboť
publikovaná
úspora byla ryzím bludem? vznik
lým v sekretariátu ředitele? kde
novinář
s
ředitelem
podniku
diskutované téma dohodl, a plně
rozvinul , Rada lidí mě podezříval a? že
jsem majitelem dvou
tváří . Bylo jen obtížné vysvět
lit? že jsou tyto věci účelově
vyl haně a že s tím nemám nic
společného. Redaktor» který si
vše vymyslel? byl za sérii podob
ných reportáží záhy povýšen a
přizván
do okruhu optimistického
i bojovné neohroženého kolektivu
Rudého práva.

Nečtu
současný denní
tisky
severočeský» ani celostátní « Nám
k tomu své důvody- Jedním z těch
důvodů je
jistá odtrženost od
život a? od -faktů a pravdy» jež
osmysiňují žurnalistiku a činí z
ní rychle reagující
informační
systémy
který
má
poskytnout
přesnou objektivní informaci v co
ne jk-atší m čase.
Současný denní
tisk
dostal
jako vnitřní
náplň jaksi jinou»
vyšší dimenzi - Je tomu tak proto?
že žurnalistika je podřízena již
nikoli prosté? -holé pravdě? ale
pravdě ideové? prostá fakta už v
tomto novém poslání nemají zůstat
prostými fakty» ale mají získat
jistý konsekventní smysl? s nímž
je možné podle potřeby žonglovat?
nebo jej převádět v
jeho novém
významu po způsobu jarmarečních
vyvolaváčů.
odmítám-li
číst denní
tisky
neznamená to? že jsem s ním již
nepřišel do styku? že jsem s ním
v minulosti
již nemel
co do
činění . zvláště byl pro mě úrodný
rok
197B?
197?» kdy
v tisku
probíhala novinářská soutěž» o
popis kladného hrdiny?
zlepšovatěle? nového
člověka- Dělal
jsem svoji
práci
poctivě a se
zaujetím, Byla to nejen práce» za
kterou jsem
byl
placen? ale
nadto? dělai jsem ji
se zalíbe
ním, Proto?
jak už to tak bývá?
se dostavily výsledky ve formě
zlepšovatelskych
návrhů?
jimiž
jsem ušetřil
něco energie? uspo
řil člověku námahu? zjednodušil a
urychlil pracovní postupy. KNV mi
P rost řednict v í m
př edse dy KVúSMH předal několik diplomů? na mé
pracoviště se dostavil fotorepor
tér ČTK a redaktor teplického

V pondělí
šestého února t.r.
mi jeden známý předal sobotní
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lasikové demokracie první
republiky říkali „demokra
cie — toť diskuse“. My
dnes říkáme, že demokracie je
■proces od plurality názorů k jed
notě činností. Kdo se nad tím za
myslí, zaslechne zřetelný rozdíl:
sama diskuse ještě není zárukou,
že národ vyjde z krizových situa
cí se zdarem či aspoň se zdra
vou kůží. Básník S. K. Neumann
napadal itu „snůškň přerozmanltých svobod, které sl vzájemně
vrážejí lokty do žeber“. V disku
si dvou desítek politických stran
se nakonec rozplynul potřebný
společný energický čin například
proti ohrožení republiky nacis
mem zvenčí i zevnitř. Na zdlouha
vost kiblcovství. a nedostatečně
pohotové činy si stěžoval i Karel
Čapek, který jinak na demokracii
masarykovského typu nedail do
pustit: „Například zbytečně dlou
ho to trvalo, než jsme postavili
německou vysílačku; a teď jako
byohom nevěděli, co se z ní má
mluvit. Bůhví, jak dlouho ještě
budeme takhle utrácet a prohrá
vat den za dnem ... “ napsal v Li
dových novinách 2. června 1938.
0 čtyři měsíce později prohrála
vláda první republiky první re
publiku.
V tezi „od pluralismu názorů
k Jednotě činů“ je tedy obsažena
jak historická zkušenost našeho
národa, tak základní poučka, že
nám musí Jít nejen o to, svět růz
ně vykládat, ale především jej
změnit k lepšímu — tedy po tří
bení názorů z jejich množství a
různosti vyvodit praktické dů
sledky ve společenské činnosti —
už antická demokracie vyžadova
la po diskusi o res publicae, vě
cech veřejných, kázeň většiny
k uskutečnění cílů, Jež z oné-Jdlskuse vyplynuly. V naší tezí Je
však obsaženo 1 poznání moderní
vědy,' že pokrok je dán mírou
těsnosti vztahů mezi Jednotlivými
prvky (částrhl) systému při vý
stupu Jeho práce — je to ztedy
proces od heterogenic, různosti
vs vstupech k homogenitě výstu
pů.
,
Glasnost, socialistická demokra
cie je nejen vnějším projevem,
ale podstatou tbhoto procesu od
různosti k Jednotě. Její součástí
je dialog, Je diskuse. Do diskuse
nad návrhy nových zákonů daly
svůj bias statisíce našich občanů.
Ale po diskusi, dialogu volá i
Charta 77. Ponecíhme teď stranou,
volí-li přiměřené místo pro dia
log — v jízdní dráze na ulici či
náměstí se nikdy a nikde věcně
nediskutovalo, tam místo argu
mentů nastupují výkřiky, místo
názorů emoce. Zajímavé však Je,
že k onomu proklamovanému dia
logu nemají chuť zdaleka všichni'
tzv. disidenti,- Například Eduard
Vacek z Teplic, dvaačtyřícetiletý
vydavatel nelegálních časopisů,
poskytl jinému plátku tzv. pod
zemní 'kultury (’underground) roz
hovor, v němž řekl mj.:
„Nediskutovat, neboť to je mr
hání časem, kterého jsme v mi
nulosti ztratili dost. Nesnažit se
vést -neplodný, nikam nevedoucí
dialog... Myslím, že pro nás
všechny Je důležitá práce.“
Jakkoli nelze souhlasit s Jeho
nechutí k diskusi, lze vřele sou
hlasit s jeho poslední větou —
místo prášených slov (ačkoli —
proč by diskuse měla být mláce
ním .prázdné slámy?) raději prácí,
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Činy. Problém však je, že Vacek
už neříká jaké. Ani Jiní disiden
ti neříkají nahlas k Jakým cíilům
chtějí dojít a jakými prostředky.
Nenabízejí pozitivní konstrukci
zítřka, jen atraktivní destrukcí
dneška. Neodsuzujme však aprior
ně, snažme se Vacka pochopit. Ja
ké subjektivní důvody ho vedou
k odmítání objektivního řešení
problémů společnosti? Naznačuje
to:
„Nyní vidím bloumající indivi
dua, ťrustrované a unavené milen
ky znechucených, cynických ka
riéristů, lhostejnost, rezignaci, tvr
dost. Vše pozvolna prostupuje ba
nalita, blbost, nuda ... Kdybych
odešel Jinam, zase bych Je určitě
někde potkal.“
Člověk Jako svéprávná osobnost
má samozřejmě na osobní smutek
a pesimismus právo. , Ostatně,
v Českém literárním odkazu by
chom našil velké básníky, deka
dence, jimž pochmurný, zatažený
obzor bral vínu a naději. Socia
lismus už se také vystonal z voluntarlsmu, žádajícího hurá-optímIsmus bez argumentů. Přece Jen
však Je Vackův světocit a gesto
znechuceného odmítnutí společnos
ti vůbec příznačný pro řadu stou
penců tzv. undergroundu. Estetic
ky neartikulované texty někte

ale |eho doslova masová obliba
v padesátých letech 'byla spontán
ní sebekultivací, či chcete-li uvě
domováním mas. Stejně tak všelldová obliba Dletlových televiz
ních seriálů nejen u nás. ale 1
v NSR nebo Jugoslávii svědčí
o tom. že ony pohrdané masy Jsou
schopné nejen bezmyšlenkovitě
konzumovat masovou pakulturu.
ale i kulturu pro masy. A -to je
rozdílí Ostatně sotva bychom
v Čechách našli domácnost, v níž
by chyběla některá knížka básní
Jaroslava Seiferta. Není to snad
důkaz, že nejen .výlučný jedinec,
ale milióny jedinců mají zdravou
tendenci vyvíjet se příkladem
dcbra. láskou a radostí? A ještě
leden příklad namátkou: Forma
nův film Amadeus prokazatelně
vyvolal velkou vlnu zájmu o Mo
zartovu hudbu... To vše jsou pří
klady, usvědčující Vacka z neDrcmyšleností toho, co řekl, z hoř
ké pózy. Snad má právo na osob
ní zklamání. Nemá však pravdu,
rozšlřu Je-li svou „marnost nad
marnost“ na celou zeměkouli —
nota bene v Čase globální nadě
je lldstya v budoucnost činů a
v činy pro budoucnost.
Ještě doušku: v závěru svého
interview se Eduard Vacek odvo
lává na Karla čapka, v Jehož
sloupcích nachází formulovány

(s „masou“) Vacek a někteří lí
ní odmítají. Mají-11 obavy vstou
pit do klidné, věcné polemiky, pak
příklad k následování mají právě
v Čapkovi, vědí-li ovšem, |ak
s ním polemizoval třeba právě
v onom roce 1934 Karel Teige,
teoretik levicové avantgardy a
přítel Vítězslava Nezvala. V časo
pise Doba (číslo 3. 1934] píše
Teige věty, Jakoby jimi polemizo
val s Eduardem Vackem:
„čapek pokládá za hlavní pod
mínku kulturního pokroku KON
ZERVOVÁNÍ dosažených hodnot,
a poněvadž šl po chestertpnovsku
musí zahřátí se souvislostí slov
konzervace a konzervatismus, vl-
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rých vypovídají o rezignaci na myšlenky o moderní kultuře a dl v revoluci mocnost kultuře ne
lidskou schopnost, ba povinnost demokracii. Má pravdu. Jen snad přátelskou ... Zapomíná, Že vel
vést život — místo toho vedou nedopatřením přehlédl Čapkova ká francouzská revoluce měšťácká
mnozí 'dialog s přípravky, které slova v Článku'z roku 1934, na byla připravena slavným pomní
z nich činí toxikomany (ale 'to který se odvolává: „Děj se co kem lidského ducha, jímž je dí
není Vackův připadl. Člověk se děj. duch nemlčí nikdy, leda ten lo Encyklopedistů, že Heinrich
od živočichů, kteří žijí. Uší tím, krát. když se zříká sebe sama, Heine i Engels pochopili, že prože VEDE život. .Ví odkud a ví Duch, který mlčí, je jako řeka, letariát je historicky povolán
kam. Vackovi se život zdá ne která váhá téci; my tomu říká uskutečnit klasickou filozofii, že
chutný jaksi globálně — proto me. že vyschla.“ (Přítomnost, pařížská Komuna v dnech ohňů
prý neemlgroval. Není kam. Není 3. 1. 1934.)
a barikád pořádala lidová diva
však ve Vackově gestu obsaženo
Absence kladného alternativní delní představení, že mnichovská
i elitářství Jako postoj jedince,
vláda rad oslavila své krátkodo
který ve svém pocitu jedinečnos ho programu disidentů 1 jejich od bé vítězství Beethovenovou Devá
ti a výlučnosti je znechucován mítnutí dialogu se socialismem, tou, že bolševická revoluce usku
především lidskou masou? Poslyš nechuť vůbec se s ním bavit, je tečnila největší kulturní dílo dědůsledkem ducha, který mlčí, ne
me. co říká:
fln, likvidaci negramotnosti na
„Exlstuje-11 nějaká cesta pro bo řeky, která vyschla? A mimo jedné šestině globu a navodila
vývoj člověka k nějakým vyšším chodem: čapek svůj článek Zi rozkvět věd a umění už v době
metám, pak takový vývoj nikdy ma 34 psal v polemice s tou čás revolučního rozvratu a občanské'
nebude směřovat způsobem mani tí české kultury, která si dávala války... E. E. Kisch správně na
pulace a uvědomování mas. ale dlaně na uši. aby neslyšela pará- psal, že kultura a revoluce jsou
cestou dobrovolného vědomého demarše nastupujícího nacismu: tak nerozryvně spojeny jako fa
vývole jednotlivce dobrým příkla „Jeden celý národ, jedna celá ří šismus, a barbarství... čapek, nedem. studiem, láskou a radostí. še přistoupila duchovně na víru vytkl nikdy takzv. autoritativní
Všechny ostatní snahy jsou mar v živočišnost, v rasu a podobné demokracii její netoleranci proti
né. Proto [sem rezignoval na veš nesmysly; prosím, celý národ i • opozičnímu myšlení a dával a
kerá kolektivní hnutí, která, jak s univerzitními profesory, faráři, dává svůj mlčenlivý čl výslovný
jsme sl mohli ověřit v historii, literáty, lékaři a právníky.“ S vě souhlas postupu, který veda k to
devalvu|í každý užitečný záměr a domím těchto konkrétních dobo mu'kulturnímu temnu, nad .-nimi—
převrátí hc v ničemnost-“---- vých souvislostí-.pak__noehopíme 1,..■~v“*pritoĎihósrr~hanK?r~TJDTtirá slo
Nechrne teď stranou Vackovo naléhavost této Čapkovy, věty:
va (oho článku jsou v příkrém ••
pohrdání lidem. 1eho ' „aristokra „Jak se zdá. v dnešním stavu svě rozporu s |eho politickou činnos
tické“
odmítnutí
kolektivních ta má být Inteligenci vyhrazena tí a praxí.“
hnutí a připusťme, že má prav trojí cesta: spoluviny. zbabělosti
Z této ostré polemiky čapek —
du. Ale 'o to právě jde — má nebo mučednictví. Snad ještě zbý
pravdu? Nemusíme jeho výroky vá čtvrtá cesta: nezradit svou du Teige vyplývá jedno obecně|ŠÍ po
chovní
disciplínu;
za
žádných
učení:
že kulturní dědictví nepa
podrobovat nijak zvláštní fllozoflcko-historlcké analýze, abychom okolností, pod žádným nátlakem dá do klína, že se dobývá — kri
dokázali opak. Eduard Vacek se nezapřít v sobě ducha neomeze tickým zhodnocením a oddělením
vvladřuje česky — ale mluvil by ného a vldomého.“ V závěru pak živé a mrtvé vody, vždy však
leště touto češtinou, nebýt kolek Čapek vyzývá k hledání společné s přihlédnutím k dobovým souvis
tivního hnutí, totiž národního cesty, tedy — řečeno dnešním lostem. Právě tv Vacek přehlédl.
obrození v 19. století, jež vrátilo slovníkem — dobrat se pluralis Pohrdání diskusí a lidovými ma
češtině svébytnost, modernost a mem názorů společné činnosti: sami vede Vackův underground
schopnost vyjadřovat svět kolem „Najít ji, to by už také zname do dobrovolné Izolace, kterou pak
Člověka i člověka ve světě? 'Mů nalo najít sebe sama a sejít se hlasitě vydává za potlačování lid
ských práv. Je to trik chytrý, ale
žeme mít odlišné názory na poe na ní s druhými.“
ípn)
lenže toto setkávání s druhými nikoli neprůhledný.
zii sovětského básníka Ščlpačova.
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číslo severočeského Průboje se
slovy» abych si přečetl Reflektor
pravdy» Článek s názvem ”0 jednom
triku'*, sobotní
Průboj
je ne
dostatkovým čtením» redakce zde
tradičně
"pere špinavé prádlo"
živlům podle pokynů užšího kolek
tivu vedoucích politických pra
covníku kraje, články jsou nanej
výš
bojovné»
až
militantní,
jejich nábojem
je neostal irský
šrapnel» zasažené cíle pak ideové
rozmetány na molekuly. Měl Jsem
možnost
průběžně
si
přečíst
několik takto cílených “odstře
lů"? byly to články o Ladislavu
Li soví» o
chartě 77» Václavu
Havlovi, články byly plné nená
visti
a zášti» o čestné a objek
tivní
žurnalistice se tu nedalo
vůbec mluvit . Stránky sobotního
Průboje
jsou
určeny
studené
ideologické válce.
čtu si o jednom triku» a
to
o mně. Je to také o chartě 77,
glasnosti» Pluralitě» argumentace
se odvolává na vzdělanost masy»
Čapka» Teigeho? který pak čapka
potírá.
Tentokrát
nepodepsaný
redaktor
"pn“
se domnívá»
že
nebýt
kolektivního
obrození»
zůstal bych nejspíše němý.
Je mi
vmeteno do
tváře, že pohrdám
lidmi. Čapek, na jehož myšlenkový
odkaz se odvolávám v rozhovoru
pro časopis Jazzstop? je v uvede
ném článku proti mně, neboť jeho
slovy vyčítá» že
“duch nemlčí
nikdy, leda když
se zříká sama
sebe",
Nevěřím svým očím a článek čtu
ještě jednou. Toto je tedy klidná
a
věcná
polemika» kterou mi
Průboj
nabízí .
Tato
směsice
obviňování,
inverzní
pseudoargumentace, vytržení myšlenek z
k ont ex t u» demagogi e .
Odvolávám se na Karla Čapka?
Tumáš citátem z
čapka po hlavě!
Je to málo? Pozveme na pomoc

Karla Teigeho? který to nandá
čapkoví
i
mně. Do toho všeho
vytkneme disidentům v uvozovkách
absenci
kladného alternativního
programu a nechuť se bavit se
sociál ismem.
Ale pánové- to snad už stačí,
zdá se mi? že je toho moc na
jeden
jediný
článek:, přemíra
demagogie vede k její devalvaci a
tím i k nízkému účinku na masy! A
□ to vám přece jde?
Tak
tedy?
řečeno otevřeně,
.nemám sebemenší
chuť na diskusi
rakového druhu? kterou mi nabízí
již několik
let sta a nyní i
Průboj« Neináffl na ni
chut právě
proto? že
je to diskuse nekon-*
st ruk t i vn1 . Pr ávě t akovou di sk usi
si představuje stalinismus a jiné
totality. Na
jedné straně abso
lutistický dogmat i smus ?
v ni čem
si
nežádající
s absolutismem
■feudálním?
na straně druhé bez
právný občan» pokud se mu právě
nechce pochodovat
podle vašeho
vedení
uprostřed
masy.
Naše
postavení ? pánové?
je nerovno
právné? ještě jste neustoupili ze
svých
demagogických pozic,
ve
kterých neváháte oslovovat jako
kriminální živly lidi nemorální,
kteří neváhají
za třicet stříbr
ných zradit svoji vlast západnímu
imperialismu.. Ještě stále na nás
plivete své ideologické jedovaté
sliny? zavíráte
nás pro naše
přesvědčení' do vězeni » berete nám
sociální jistoty. Jakápak klidná,
věcná,
konstruktivní polemika?
Zdá se vám?
že charta 77 volí
neadekvátní
prostředky ke svým
vystoupením? že v jízdní dráze na
vozovce se nedá diskutovat? Máte
pravdu» můžete to snadno napravit
tím, že takovému dialogu uvolníte
prostor ve sdělovacích prostřed
cích. Můžete třeba začít tím, že
uveřejníte tento dopis v plném
znění na stránkách vašeho listu.

Homogenita
výstupů systému,
jak píšete? bude ireverzibilni
jen tehdy, budou-1 i mít všechny
vstupy
stejné podmínky, pokud
odstraníte spětne vazby k omezeni
jejich
vlivu
nebo dokonce k
jejich eliminaci. Nadto? problé
mem a jádrem sporu jistě není
výsledek, který se spíše vzdaluje
než přibližuje? ale cesta? způsob
postupu? jež k němu vede, véda?
na niž se odvoláváte? není zalo
žena na emocích? ale exaktních
postupech.
Politika,
současná
politika.? j e r •; aopak. emocemi ov 1 ádána a těmto .jevům podiéha.
Je příznačné?
že se moaerní
ideologie snaž i
odvodít svo ji
legitimitu i
z
principu své
"védeckostí",

h však

j ak tiloso -

fie, tak
i přírodní vědy z hle
diska Jtéto 'vědeckosti
*
mohou dat
ideologiím za pravdu Právě jen
=k r z e J ar r y o v=k é posta v y ? jak ů j e
Faustroll? kde jsou sloučeny u .<
nezbytně principy . raust, vedeny
jenž se yoíše démonovi iideolo
gii),
troll,
směšný
skřítek
Ibsenova podání . Směšnost sklou
bená se službou ideologii? práz
dná vědeckost schopná vyrobit z
jakékoli
bezkauzélnosti
z^kon
jako pilíř ideologie
*
Dále se v čí ánku. hovoří
o
absenci
kladného alternativního
programu opozic®, to není
nic
jiného?
než
očividná a sprostá
lež? již by snad ani nestalo za
to komentovat
*
opoziční hnutí je
naopak chs.,-akteristické kladnými
alternativními
programy
a pod
řiiety ? za mnn,--e z nich pripomenme
Hnutí za občanskou svobodu? které '
vy dalo
v y soc?
k onstr ukt i vn1
dok uměn t
*ok r ac i e p o všech ny “* * v tomto dokumentu jsou přímo
vyty'ceny hlavni směry pozitivního
působení hnuti . í-ravdou js ovšem
skutečnost? že se tyto programy
o drní tají
i nsp»rove t
j¿Koukol i
partajní ideologií? že se snaží
sve perspektivy odvodit od potřeb
a. zájmů
člověka
jako mravní
bytosti .

Také si myslím? že operovat s
argumentací
Karla Teigeho vůči
Karlu čapkoví je snad siče účelné
z hlediska posvěcených prostřed
ků, ale nikoli seriozní * r-w první
pohled, 2dá se? to ten surrealis
ta tomu měšťákovi pěkné nandal,
že by snad od čapka
"nikdo ani
kůrku nevzal", ale podívejme se
r<a věci poněkud blíže.
Jak
je možné, že komunisté
neváháji
sáhnout
po
takovém
prostředku,
jako je argumentace
svého zavilého nepřítele ve svůj
prospěch ?
Sahnu-li do své knihovny, a nejen
já, mohu z
ní
vyjmout některé
zajímavé myšlenky? kvere jisté
nejsou
neodvislě
od
tématu,
rlapřikiad Dojmír yrygar napsai v
Tvorbě v
roce 1951 takovouto
vétuJ ’’“Teigé? po celou dobu své
dlouholeté “tneoretické, *
riti<ké
a urganisacni" činnosti oé začát
ku dvacátých let? dal všechny své
sily do boje proti všemu zcš‘sive—
mu? ideovému,
socialistickému a
pravdivému v naši kultuře, do
boje
proti
všemu sovětskému»
**
mař
i Etickému a bolševickému
.
**
“.
Tak tedy teoretik levicové avant
gardy a přítel Vítězslava nezvala
nehodil
se vždycky do stranické
poli tiky...
Radegast parolek,
rovněž
v
Tvorbě z roku ivbl, napsal J“Každý
kritik,
který
dnes
ignoruje
zkušenosti
-sovětské
literalní
vědy a sovětské kul turyskončí
na periferii života a prače, jako
skončil Karel Teige“.
názory Kária čapka bych ^ohl
nazvat realistickou skepsi neb©
skepsi z reality. Levicový tjouřlivák Karel
Teige skončil i přes
svůj politicky a kulturní vývoj
ve
velmi
podobném
duchovním
rozpoložení. Prošel štvavou a
potupnou
kampaní
v padesátých
letech? aby poučen vývojem skon
čil jako absolutní skeptik
*
jeho
poslední
období popsal Jindřich
chaloupecký ve
své studii 5 O
dada, surrealismu a českém umění?
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čeho je iteligence schopna. Mohlo
by se uvést víc, & nejenom z té
jedné země. Všude? ktíe se deje
naši 11
na
km t um i m lidství?
nalézáme
vzdělance?
kteří
to
hromadné provozuji
s aeoou a
dokonce se při to® onanéji ideo
vými
důvody. tq už není bezmoc
inteligence? nýbrž
její
tichá?
nebo náramně činná komplicita na
morální a Politické pasece dnešní
fe-zropý *»- ”
Cely článek
dava jasnou před
stavu o
čápkovi
jako strážci
kulturní nezávislosti?
jež. je
podřízena toliko vnitřnímu mravnímu
imperativu.
Jestliže se
redakce Průboje
dopouští
zná
silňování
myšlenkového
odkazu
Karla čapka
formou vytrhováni
úryvků vět z kontextu? komolením
a manipulací?
je tc jen pokra
čovaní
.jejího
odstrašujícího
působení .
Ponechme stranou nadhodnocená
■fakta o vysokém počtu kulturních
domácností?
kde vlastni
poezii
Jaroslava Seiferta. Pokud by tomu
tax bylo? mohli bychom se ¿po
lecňe s redaktory
Průboje jenom
radovat. vždyt skutečnému rozmno
ženi jeho díla bránila nesmyslná
ediční politika nakladatelství?
opírající se o zákulisní politi
kaření . Jaroslav
Bei-fěrt
jako
signatář charty
77 se dlouho
nehodil
pro
politickou linii
strany .
Tacf Oy snad přišla chvíle?
abych začal
bránit sam sebe? aie
nechce se mi
do toho, Raději
doporučím všem? kteří se chtějí
dozvědět něco o tom? co
jsem
skutečně
pro
Jazzstbp
č.7/88
řeki?
aby
si
jej vypůjčili od
svých přátel# bývalých i součas
ných členů přátel Jazzové sekce.
Jsou tam
i
oba mkri minované
články
Karla capkal zima 34 a
článek
clajcnšaltovat. “informa
ce" Průboje
tak
dostanou ten
spr ávny . ob j ekt i vn i r ámec .

v útlé brožuře vydané péčí jazzo
vě sekce, takto i
“Měl
neobyčejné vlastnosti lid
ské. Málokdy se nalezne ve světe
ústění
a literatury člověk: tak
skromný? nezištný a obětavý jakým
byl Teige.
Neznal
ctižádosti.
Mnoho lpěl na svých přátelích a
mnoho pro ně dělal. Rozdával se.
Byl statečnější?
než
je v teto
zemi zvykem. Byl statečný, nevěda
o torní
nedbalosti
o sebe =s v
oddanosti myšlenkám? v něž věřil .
osvědčil
to v posledních letech
před smrti.- Na rozdíl od tolika
jiných o
kteří
přes nóc změnili
své názory,
Teige setrval
na
svém. Jak ukazuje jsho kores
pondence? pozbýval naděje už od
poloviny
tř icátých lat. Tende..si
skoncování
s moderním uměním v
sovětském svazu ho přivedlo k
otřesným obavám
a zhrozí i
se
procesů?
jež přišly. K posledku
už nepublikoval
a jeho starší
přátelé se k němu neznali . zbyla
mu jen absolutní skepse...“
Teige, který
v časopise iwa
č.3/1934 píše uv*ídene mysienk.- na
adresu Karla Čapka? by je o něko
lik málo let později
již ne
napsal .
Nenapsal
by
je díky
poznání ? které vyplynulo z vývoje
v
komunistickém
světě. Karel
Teige zemřel
jako poučený skep
tik «
Politicky
vyzrály Karel
Čapek neprocházel úskalím krajní
ho zklamání
z
ideologie
jako
Karel Teige, Jěho zklamáni pochá
zelo z nerozhodnosti
a slabosti
tehdejší
demokracie?
která umožnila později
nástup -fašismu.
Ve svém Článku “Zima 34" se však
obrací
nejen
k
"částí
české
kultury? která si dávala dlaně na
uši? aby neslyšela parádemarše"?
jak píše redaktor Průbo je? ale k
těm? kteří
zrazují kulturu ve
jménu i deoí cg i e« £»op i hrne Průbo ? srn
ukráceny text? který
je ovšem
koncipován daleko siřejis
- ■=»“ tady se nestalo nic. menšího
než nesmírná zrada yzdélancď a
budí to hroznou představu o tcr:?

Vacek £ du ar d
Z 8 února 1B34/14
Teplice v Čechách
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Hoffman

Sedel aom pri okně a pozoroval nočný ruch na stanici v Záhřebe. Moja žena
i dcera už spali na lehátkách nado mnou. Ěudia za Sklon už prenášali
svoje
kufre k vlakom, postávali, posedávali na lavičkách, jedli, fajčili, listova
li v obrázkových Časopisoch, veselo sa zoznamovali, alebo lúčili. Všetci sa
k sebe prirodžene hodili: energické ženy, elegantní černoši, ponáhíajúce sa
mníšky, žartujúci policajti, drobné děti. No mne v tom íudskom zhone
zrazu
zostalo cudné: Čo ja tu vlastně robím? Ako to, že tu som?
Nie je podivné uvědomil si po ceste na dovolenku, že som sa na ňu nepři pravoval^ ani netešil, pretóže som s ňou ani nerátal? Iste^ žiadali sme úrady o prísíuby, doložky a pasy, objednávali lehátka a vymienali peniaze,
nó
do poslednej chvíle sme počítali s tým, že pre pasy si prídu úradníci státu,
alebo že nás z vlaku ktosi v mene republiky vysadí. ’’Pokus o dovolenku” -ho
vořili sme tomu so ženou, a odrazu je jasné, že ráno výstúpime v Splite.
Pozoroval som život na stanici v Záhřebe a hovořil som si: Ja sa teda budem máčat v moři, popíjat na terase víno a zaspávat pri evergreenoch kapely
a na rozdiel od mojich(priateíov, ktorým pobrali pasy za to, čo robím i ja,
tým neublížím socializmu? Filozofická pravda o nedělitelnosti slobody, o tom,
že nemožem byt slobodný, ked lni nie sú, platí i takto: Na vzdialenom
morskom břehu budem vazňom pomerov v mojej zemi, lebo droty, za ktorými
trčia
moji priatelia, nosím v sebe všade, kam sa pohnem. "Řadšej som nemal rizko vat, že ma pustia”, napadlo ma. Teraz Éby som sa namiesto rekreácie
pokúšal
zistit, prečo tu som. Lebo Čo ak som tu zo zbabělosti? Čo ak je to nesolidárne?

Dva dni před tým, než som sa usadil vo vlaku, bol Stárek odsúdený na dva .
a pol roka za poburovanie, ktorého sa údajné dopustil vydáváním nezávislého
časopisu Voleno. Kež uvážujem o slově "poburovanie", vždy si představím, ako
pobúrení sú íudia v električke, keá sa mestom za hlučnéj asistencie ozbrojencov ženú v limuzínách s tmavými sklami ich představitelia, Alebo ako pobúrene íudia komentujú urážlivo infantilně nepravdy v televízii. A tí,
čo
nás poburujú svojou nekompetentnostou zastávat úřady, podozrivé ostatně samé od sebe, si dovolujú z moci týchto úradov súdit nás! A pobúrenie Íudí
nad proGesmi, ako je tento so Stárkom, ^ovažujú za žalšie poburovanie! Ab
surdita pomerov, v ktorých sa zločinnost tváři ako ochrana poriadku, vydávajúc za zločinnost nezávislé myslenie, sa opat raz názorné vyjavila. A ab
surdně poměry splodili áalšieho absurdného hrdinu z normálneho občana.
Boli časy, keá v Československu bolo prejavom zúfalej odvahy povedat, že
socializmus by mal mat íudskú tvář. Prenasledovanie íudí za to, že sa nechceli rozlúčit s představou toho íudskéhp socializmu a kazili normalizáciu,
bolo neskdr vystriedané prenasledovaním tých, ktorí sa dožadovali dodržiavania zákonov a založili Výbor na ochranu nespravodlivo stíhaných. Aj ich od
vaha z odstupu času vyzerá ako z iného světa: rokmi'vázenia platili za to,
že da opovážili oslovovat úřady. Dnes u nás, na výstrahu ostatným, vždy zopár Íudí žije na erámej stravě za to, že Socializmus a jeho zákony ignorujú,
alebo verejne nechcú. Z novin, ktoré majú vo vazbě k dispozícii sa dožvedaju,
že ich trestný čin sa v susedných socialistických krajinách už nedá spáchat.
Zvláštna bude raz bilancia všetkých tých československých hrdinstiev. Po
daří sa nám vysvětlit vlastným detom, že tie obete mali zmysel, kečí tak rýchlo zaniká všetko, proti čomu boli přinesené? To, čím sa socializmus "vyzname
nal v historii, sa sotva dostane do čítanky. Ako dlho potom zostanú v pamati
národa mená jeho obětí?
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Památám sa z detstva na to, ako vázne hovořili dospělí o reformovatelnosti
socializmu a ako sa málo za samozřejmé, že s tými, čo sú pri moci třeba viest
dialog. Mojej generácii připadá po každom ňalšom politickom p-rocese zrejmejšie,
že reformovat třeba iba iluzie národa o re formovat elnost i socializmu, a zmysluplný je iba diaóg o tom, ako sa slušným sposobom tých, čo sú pri moci,zba
vil. Nezdorazňoval by som ten slušný zpósob, keby som neregistroval názory,že
tých, čo zatvárajú slušných Íudí, je přípustné sa zbavil i neslušné. Myslím,
•že je to chybná logika* Zlo totiž skutočne nemožno odstranil zlom a verím , že
rastúca občiansjca odvaha na seba nevezme formy násilia, ktoré sú u nás bytost
né spáté s panujúcim režimom. Bolo by to nevkusné a bolo by to hlúpe.
Veá
snom každéj militantnej moci je ozbrojený nepriateí, o&pravedlňujúci vydržavanie armády a policie, nepriateí utužujúci v tejto armádě a policii bojového
ducha, nepriateí, ktorého možno slávne porazit v boji a potom si rozdával vyznamenania a organizoval výročné oslavy. Aké vítazstvo však možno vybojoval
nad Stárkom, poctivým robotníkom samizdatu? Kým je na slobodě, ubúda tých,
ktorí sa režimom dajú oklamat. A kečí je vo vážení, ubúda tých, ktorí sa reži
mu boja, Iba odvaha k životu v pravdě, k odmietnutiu lži, odvaha hovořit, čo
si myslím a konat ako hovořím a iba ochota za pravdu sa obětovat přibližuje
deň, ked totalitný systém, degenerujúci vo svojej neporaziteínosti, nebadane
zanikne.

Hrdinstvo, ku ktorému nepohodlných občanov v ČeskoSlovensku odsudzuje moc,
je mravnej povahy. Predpokladom k němu je spoločenská angažovanost, statočnost, múdrost, poctivost, slušnost, láska» čím viac občanov spíňa tieto před
poklady, tým menšia je pravděpodobnost, že sa takýto vzorný občan dostane do
basy. Ilrdinstvo sa stává už iba zriedkavou formou života v pravdě, nemožno si
ho jednoducho zaslúžit, Zmyslom poctivého života teda nie je a nemože byt hr
dinstvo, ale právě len poctivý život. Pobyt vo vážení však, ako možnú alter
nativu poctivého života, nebude možno vylúčit dovtedy, kým pravidlom spoločenského usporiadonia. zastane nepoctivost. Hrdinstvu sa proste aj nepatří vyhýbat,
aj sa s ním neoplatí příliš rátat. Majme v hlbokej učte vazňov svedomia, no
nemyslíme si, žo nimi automaticky musíme byt i my, aby sme iba tak potvrdili,
že žijeme poriadne. Znakom statočnosti nie je dostat sa za mreže. Znakom statočnosti je sa toho nebát. A v tomto zmysle nech sú naši uvaznení bratia po
věstným vrcholom čoraz mohutnéjšielio íadovca.
Od tých, čo dnes u nás vládnu, už sotva ktosi očakáva nějaký program. Už
dávno nejde o to, aby spravili sebekritiku, aby sa polepšili, už dávno ide
iba o to, aby odišli» llárod nepotřebuje militantnú vrchnost, Jctorá nemá s
kým bojovat, a tak na seba upozorňuje aspoň zatváraním intelektuálov a pacifistov. Násilie je ubohým programom. Moc, ktorá sa diskvalifikovala v očiach
národa svojou hrubostou, najlepšie ukázala, čo je programom konstruktivným :
presne to, za čo súdi našich absurdných hrdinov - schopnost nezávisle mysliet,
slobodne konat, ochota podielat sa na veciach veřejných mimo rámec politikářčenia v kompromitovaných oficiálnych štruktúrach, ale predovšetkým tá statočnost, slúšnost, láska. Slobodu k poctivému životu nám nikto nemože udělit.Mu
síme si ju, tak ako Stárek, udělit sami. I s nějakým tým drobným percentom ri
zika, že sa za to nedobrovolné staneme slavnými, že úctu vlastných dětí za
platíme zdravím, alebo časným životom.^Ak sa niekedy ocitnem v Stárkovom položení, sotva mi kto uprie právo mod
lit sa za tých.) ktorí v svojej pýche a túžbe po privilégiách nevedia Čo Činia.
Dnes však mám váčšiu starost o Stárka a chápem ako svoju prirodzenú povinnost
protestovat proti rozsudku. A na morskom břehu, kde sa íahšie dýchá, medzi
příjemnými íuámi, ktorí si sem, na rozdiel odo mna, přišli oddýchnut z civili
zovaných „zemí, je to poburovanie, ktorého sa dopúštajú československé úřady
voči íuáom, ktorí s nimi nechcú mat nič spoločné, mimoriadne zřetelné. Ak
Stárkovo hrdinstvo posobí absurdně, lebo nevykonal nič heroické, iba normálně
žil v nenormálnych pomeroch, tak výrok súdu možno označit presne: jedná sa
o čin zla. 0 zločin.
1. - 33.7.1989
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