Číslo : 41
21. srpna 1974

Ročník: II
R es

p u b l i c a

Smutná výročí naší o k u p a c e .
Čest let právě uplynulo od jedné z nejtragičtejších události novodobých
dějin českého a slovenského národa. Tomuto výročí je věnována celá vnitropoli
tická část tohoto porodu 'K vnitropolitickým udá los tend'. tři pravil ji e u mik
rofonu je nsrel Jezdinský. Uslyšíte nejdříve úvahu Josefa Jedličky o pokusu v.;
krást psxět národa o pak také obsáhlé výtahy ze světověno tisku , z Úvodníků ;
komentářů jež dosvědčují, že československá tragedie je v živé paměti a že sv*
nezapomíná. Svědectví o to vyznanéjší, že režinní tisk v Československu si ve
středu nedovolil připomenout ani zmínkou byt třeba na nynější režim oslavnou.
r. budeme vás také stručně informovat o protestních akcích, které nyní u příle
žitosti výročí okupace probíhají nyní v demokratickém světě. Snad není třeba
oodrobně rekapitulovat onu dramatickou noc z na 21.srpen před šesti lety. xft
Pět minut před druhou hodinou po půl noci vysílal československý rozhls;
prohlášení předsednictva Ú7 K S Č . Náhodní posluchači mohli slyšet jen jeho čásr
Vysílání bylo přerušeno a obnoveno až o půl páté ráno, ale zorává, že 2C.srpn.
kolem 11 hodiny večer překročila vojska pěti zemí Varšavského paktu českoslovnské státní hranice se rozletěla celou republikou. Cstatně některé kraje už
tvrdě prožívaly okuoační skutečnost a ns-d hlavním městem zlověstně hučely An
tonovy svážející stale nová a nové jednotky okupantů, a v časných ranníco hod
nác.h viděla řrahs i jejici tvare.
představitelé státníci orgánů stačili jednoznačně sdělit veřejnosti, že
se jedná o čin,který je naorosto v rozporu se všemi zásadami mezinárodního pr.
va, že okupační vojska k nám přišla nikým neoozvána, bez vědomí presidenta re
publiky, vlády, parlamentu i ÚV KSC. Tím byly předem paralyzovaný lži rozšiřo
vané v tutéž dobu sovětskou tisk rvou kanceláří, v letácích okupačních vojsk a
především pak jejich východoněmeckou vysílačnou Vltava, že totiž tito okupant
přišli na pozvání jakýchsi ústavních činitelů, na pomoc orcti t.zv. kontruřev
luci. Hned první hlavní akce okupačních vojsk byle sama o .sobě výsměchem tomu
to tvrzení. Byla namířena proti budově předsednictva ÚV KSČ .a jiných významný
orgánů tehdejší státní moci na oř. ministerstva »vnitra.
Hlavní představitelé obrodného hnutí Dubček, Smrkovský, Kréegel a Černí
byli za ponižujících a drastických podmínek zatčeni a zavlečeni do Sovětského
svazu, Hinistři česká vlády se sešli v úkrytu a znovu odsoudili okupaci. Sou
časně také byl na druhý den svolán XIV. sjezd strany. Sovětská okuoační vojsk
obsadila sxasašxx rozhlasovou a televizní budovu, ale hlavní sdělovací prostr
dky i nadále informovaly obyvatelstvo z náhradních precovišt. A celá republik
dávala najevo svoje opovržení a svůj protest.
V fráze se sovětské tanky doslova prodíraly ulicemi plnými lidí, kteří
jim bránili v postupu a kteří unisimo sksndovali”fašisté jděte domů", a okupa
ti neváhali použít i zbraní. Stony jejich hanebného poslání se vryly do budov;
národního Nuses, rozhlasu a jiných budov. 2 Vinohradské třídy šlehaly plameny
byli první mrtví a první ranění.
Celý svobodný svět prožíval tuto tragedii s námi. Ze všech koutů světe
zazníval mohutný hlasitý protest jak dosvědčuje i letošní výročí, který neust
s který má stále svou platnost. Nikoliv,nelze zsponemout na tento den, připem
nají si ho miliony- pamětníků a právě díky jim si ho budou připomínat příští g
nsrace.
Ten dnešní rádoby normalizační režim by ho rád z lidských srdcí vymazal
a to přesto či právě proto, že jen a jen díky jim se bude přenášet z pokolení
na pokolení, -i nenůžeiho již smazat tak by- rád alespoň překrBtil jeho smysl s
ho alespoň zbavil té jeho černá podlosti a zrady. To může však ještě méně neb
podlost, zrada a krutost jsou jeho nejvlastnějším obsahem. A na tom nemohlo n
změnit sni uplynulých šest roků.
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U mikrofonu je teä spisovatel Josef J e d l i č
I ten nejprostší človek aniž o tom príliš špekuluje chápe spontánně s;; g
vlastní existenci jako dlouhý proces řetězu příčil A_p*sledků. To staví českri;
slovenský režim každoročně, když se přiblíží výročí"bkupice před nadmíru složí
tý úkol, jek vypreparovat na jedné straně jak v^preperrvst na jedné straně emo
tivně silný s určující kolektivní zážitek s. při tom na druhé straně zachovat
zdání, že existence režimu je souvižlá, élogická, důsledná to jest vskutku ději'
nns.
Ale ustalujícíx silou dějin je pamět."Abychom n:ili existovat',' říká jeder
ze zakladateli kybernetiky Norbert W i e n e r, ''musíme se podílet na nepřetr
žitém proudu vlivů vnějšího světa a působit na tento svět v němž'jsme jen pou- .
hým přechodným stadiem"."Řečeno obrazně reagovat na zz co se děje ve světě zne-j
mená podílet se na neustálém rozvoji poznatků a jeho nerušené výměně".
Jak jsme toho denně svědky sama existence totalitního režimu stojí a padá
z jeho schopnosti nikoliv přiměřeně reagovat na to'co se ve světě děje, ale z
jeho schopnosti veřejné mínění a poznání manipulovat . -rotože pak obsahem tota
litního režimu není, at o sobě tvrdí cokoliv, žádný definovatelný cíl jimiž bj
mohi^. být měřeny, jeho skutky a názory, ale moc ssns o sobě, jeho pravidelné po
litické metody jsou proměnlivé, n jeho názory a stanzyňgko odrážejí pouze potře-i
bu chvíle. írogram, který vyhlašuje v určitém okamžik'l'AÍlánkem v řetězu oostup-.
ných kroků, ale propagandistické heslo, které slouží .rávě oro tuto chvíli jskažto or'středek k ucevěění moci. xroto musí takový režim a zvláště ve chvílích
kdy nějaký podnět oživuje vzpomínku i lhát i před štír. t svou plynulou neporuše
nost. Aby se mu to však mohlo alespoň zčásti podařit musí radikálně a nejednou'
násilně zssáonout do pamětováho systému společenská struktury.
Nestačí jakvse říká vytyčovat společenské směrnice, ale je třeba oslabit
společenskou psmět v nejširěím rozsahu. Znamená zabránit tomu, aby čerstvá inf-'
ormace mohla být porovnána s informací skladovanou, listrenit důkazy oro to, že
dnešní tvrzení je v rozporu s tvrzením včerejším. Nnoho a orávem se ooukazovalc
na to, že dnešní československý režim zavedl tvrdou cenzurní praxi, ial na in
dex. desítky knih a publikací, které tvoří základní fond standartní světové kul
tury .
1 řihlédneme-li však» blíže a pokusíme se objeti’ co vlastně oni ochránci
ideologické ryzosti střeží před zvědavými zraky občana jako své největší tajem
ství zjistíme že to nejsou ani skutečná čísla o stavu hospodářství~a že to ani
není xxix IIas ary k, Peroutka či papežské encykliky l r.ýžrž Xrikiasix* Tvorba, Nová
mysl a to ne předválečné ročníky, ale čísla od lonska.z minulého měsíce a doko
nce nejednou i exempláre od vč-era či od předvčírka.
Lidská pamět je slabá a klamava zvláště jestliža není o ořena o důkazový
material. roto totalitarismus dobře \í a naučil se využívat obrovského množství
informací druhého a třetího řádu jimiž se vyznačuje dnešní společnost. Totali
tarismus v tarnte případě německý nacismus byl snad nemyslitelný v zxsix bez onc
ho masového měřítko jakou ho presentovalx tisk a rozhlas a který právě umožňo
val naplnit onu goebellsovskou devizu o lži, která st:.:rát omak vána se stává
pravdou. Nepřetržitý tok nových inforir.seí rozkládá cb: znovu mysl, podrývá jeho
důvěru k informaci vůbec i jeho sebedůvěru zda zapamatovaná informace je plat-1
ná.
Jsme už dnes po pouhých šesti letech v situaci, kdy v naší společnosti h
byly pečlivě vytříděny všechny dokumenty o realitě p n ž s k é n o jara, 'srpnová okucace i posrpnového odporu, bnad většina z nás ještě nezačít pochybovat o reali
tě svého vlastního zážitku, ale neztrácí už naše zkušenost ostra^obrysy? Jsme
stále ještě sto přinést dostatečně přesvědčující důkaz, když někdo zapochybuje
a nemusí to být sni ze zlé vůlei o pravdivosti některého našeho tvrzení?
Zajisté, že člověk žije především v přítomnosti a svůj zrak napíná do bu,
doucnosti. Je však zároveň i místem průchodním v němž se zažitá minulost přefo^
rmovává ve srny školný a rozumný společenský projev. Nemá smysl a budíš to řeče-1
no právě dnes, kdy vzpomínka dosud živá by mohla člověka svést k pathetickému$
výroku vracet se věžčně do xnximinulosti a soustředit veškerou svoji pozornost’
na poměrně krátká období třebas i to byla situace příkladná, dějinná chvíle nad
jiné osudová. Je-li však opravdu pamšt jak dovozuje
isner podstatnou podmínkoi
lidské existence asi právě v této chvíli, kdy se staré hroty jakž takž otu?ily;
S V
y r0USlly’ nesmla:e zs zsdr-ou
sidát upřít onu evidentně'1
c^ou zsueenost, která teprve z nás dělá plné osobnosti, pro budoucnost
Dotenciální olnohodnotné občany.
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rtes všechny zásahy fa zákroky je dnes ještě čas všude doslova na ulici
hmatatelné doklady o tom, že jsme chtěli být svobodni, že zjsme nějaký čái
cvcu svobodni byli a že jsme svůj boj za svobodu vedli čestnými a Čistými ží
němi. kemůževwpatrně v táto .chvíli udělat prozatím nic roámějšího než nenechá*
yto doklady zcela zaniknout, nechat je upadnout v pochybnost. Jde o to, abychm se nedali zaskočit s uchovali pamětový systém společnosti nezávisle na veře
jných institucích.
oesté výročí okupace Československa pripnněli četné zahraniční listy,-de
níky a časopisy. Seznámíme vás nyní ve stručném přehledu s těmito ohlasy.
Bývalý ústřední ředitel československé televize Jiří r e 1 i k á n, kte
rý žije v exilu v Itálii přiooměl šesté výročí sovětsxé invaze v článku, který
otiskl nezávislý milánský list. Vyjímáme z něho:
Jsou dny, které zanechávají stopu na jednotlivcích
celém národu či ze
mi více než cela desetiletí. Jsou dny , reteré nemohou být zapomenuty i kdybych
om se o oo pokoušeli. íro nás Čechy a Slovák.,, je takovým cnem <21. snren 1S58 a
noc, která’mu předcházela.
íelikán píše, že vždy odmítal hovořit o dně invaze, protože je to jako o
evírání ran, které se dosud nezahojily avšak dodává:
Přišel ale snad okamžik pro nás, kteří jsme byli^svědky oněch událostí,
pro ty z nás, kteří mohou hovořit zatímco většina Cechů a Slováků je odsouzeni
k mlčení, abychom řekli jak se to stalo, irotožet ti, kteří 20. srpna li68 spá
chali zločin pošlapsáníx nadějí našeho národa chtějí aby se na to z&pcmělo mu
síme o tom stále a stáLe hovořit.
íelikán končí těmito slovy j datovanými lp* sorna 1974:
Jak to přijde. Političtí vězňové gsou propouštěni na svobodu, exulanti s<
mohou navracet - v Lisabonu & v Athénách, řikdliv však v iraze.
To byly citáty z článku Jiřího Pelikáne v italském deníku II Ubornale.
V americkém deníku "Christian Sear.s Monitor' popisuje přímo z Irány cel
kovou atmosféru šestého výročí invaze Urik Porn.
Mnozí vzoomínají s hořkostí jen v soukromí. Tvrdí bojovníci na obou stra
nách ještě hovoří o reformním údobí. \£ jedná straně nensmíření stoupenci libe
rálního komunistického vůdce Alexandra Dubčeka zejména mezi intelektuály,na d:a
hé strar.ž stoupenci tvrdé linie v současném vedení, kteří stále znemožňují jak
koliyi skutečná politická usmíření. / pak je většina lidí jejichž zájmy se sou
střeďují na nesporně větší množství spotřebního zboží, politicky jsou však je
nom. pozorovateli. Hlavní zájmy prostých lidí dokumentují davy, které obléhají
dobře zásobené obchody a kteří masově opouštějí města každý pátek, kdy se stě
hují na venkov. Sezimní úředníci nechtějí hovořit o politická apatii, široký
nezájem či nazvěte to jakkoliv je patrný dost i přes soustředěnou*ideologickou
kampaň, která má zapojit masy do vládních akcí a cílů. Kampaň nezahrnuje jen šolství a výchovu, ale hlavně sdělovací prostředky-, společenské vědy, kde násle
dování sovětských vzorů je nezbytnou podmínkou a také lékařská povolání, kdy
doktoři bez ohledu na věk se musí zúčastnit marxistického školení. Je však obt:
žná zjistit jakýkoliv významejší úspěch této a^ce. Totéž se týká umělecká oblá:
ti, kde neplodnost let por r. 1^68 se přiznává a kde se provádí pokus uchlácho
lit asooň některé spisovatele. Šéfredaktor "Tvorby" Jiří Hájek začíná tvrdit,
že atmosféra se začíná měnit a že první vlaštovky jsou zde. Uvedl počet nedávn:
vyšlých .-mih a jednu divadelní hru jako úspěšné příklady angažované literatury
Nejlepší byly knioy pro děti napsaná starými, dětskými a s d í š nepolitickými au
tory.
Heportér dále píše, že výzvy režimu k intelektuální podpore se nesetkává-'
jí s ohlasem, protože jsou vedeny v rámčč politických omezení a trvajícím neoro
telstvím vůči nadaným umělcům Dubčekovydoby. : ožno charakterizovat současnou s:
tusci jr-xo cosi mezi uvolněním na nízké úrovni & trvající ideologickou tvrdost:
Takovou po rovnováhu zavedl lustáv Husák, -rcter.ý se dostal k moci před pěti let;
Jeho úkolem bylo obnovit stranickou autori ty, naořísně ofcřhodoSfr.í Sověty schvá
lené lir.ii a dostát do pohybu rozvrácené hospodářství. V obou případech trochu
usoěl. "á stále ruskou podporu a poněkud zatlačil stoupence tvrdé linie. Cd r.
1972 nebyly žádné další monstrprocesy. většina ze 46 odsouzených odpůrců si ji:
oa^e^ěl= sve tresty a byla propuštěna. Aby zlepšil československou pověst v za
hraničí Husák se snažil o otevření směrem na Západ, zejména prostřednictvím sm-
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louvy se západním Německem a dohody se opojenými státy, která řeší staře? <*
ční problémy a otevírá dveře ke kulturní výměně. íile Československo má oře£
bou jest ě dlouhou cestu než docílí kontrolovanou toleranci a než v něm bude
žna seriožní spolupráce nestraníků ve veřejných věcech jaká se prosazuje v
srsku ood Kádárovým vedením. Jedině pod delším období stability Husákova styl*
za součcsnáhovzmírňovaní napětí mezi Tép&dem a Východem bude pohjb směrem k us
míření alespoň pravděpodobný.
Zvláštní článek věnuje šestému výročí okupace Československa středeční v;
dání nezávislého pařížského deníku 'Ľl.’onde". Čteme v něm:
Předá rokem .při pátém výročí invaze řada západních komunistů doufala, že
bude moci začít t.zv. kádáriz&ce Husákova režimu. Nic z toho se nesplnilo. Prá
vě naopak, Ks rozdíl od toho co se stalo v I.ačtersku v r. 1956 , zkompromitovaný
režimx znovu uvedl k moci lidi zkompromitované před r. 1968 . Za administrativ
ní mocí, která spočívá téměř výnrscr.ě na policii se vytvořilo politické vakuum
Vzhledem k tomuto faktu vláda se obává, že by každé uvolnění, každá sebemenší
změna mohla vyústit v krizi.
"l/l.onde" připomíná, že Husákovi se nikdy nepodařilo získat si u Čechů ot
lihu je.cou měl Alexandr Dubček.
francouzský deník uzavírá:
Je obtížné vidět nějakou možnost "xadarizace", národního usmíření založe
ného na snášenlivosti. Prostřednost Husákova okolí, je zajisté zárukou stabili
ty, ale skrývá v sobě také nebezpečí, není totiž jisté zda budou brány v úvahu
reality zvláště ty která jsou nepříjemné.

.1 ted dvě poznámky z jiného pařížského listu "Combat" s první nese název
"Císařský řez ve východní rlvropě" .
oest let po vpádu do Prsh„ a po zardoušení Dubčekova pokusu vytvořit z Čí
skoslovenska socialismus s lidskou tváří připouští i ti, kteří viděli v bratrovražedné expedici katastrofu, která může zdiskreditovat marxismus-leninismus v
očích nejlepších přátel- resignovar.ě i když s lítostí, že podnik Brežňěvs a fcxxj
girxx x Suslova byl jen nevyhnutelné šlápnutí na prsty řízené státními zájmy a
vůlí přežít.
Druhé poznámka z deníku "Combat" má titulek : "Práh? - zapomeňte na svobc
du". Překládáme:
Už je tomu šest let,v roce portugalského jara a athénského léta svět by
dal raději přednost tomu, aby si nemusel připomínat výročí invaze do českoslo
venská. Ale je nutno, aby každý rok přišli na 20. srpen pro to, aby si přiDoměli, že kd£si ve výcuodní Evropě žije na okraji historie národ, který už Doznal
tolik utrpení ve svých dějinách. Policejní režim, fízlovi, Čistky - to je arze
nál prostředků, kterých se používá. -0 n | k o H k a letech se s jejich pomocí dosá
hlo toho, že Československo ztratilo xxfžiik svých nejlepších spisovatelů, vě
dců a umělců. Dokonce i popel Jana Islacha, který se upálil v r. 1969 zmizel.
To je normalizace o xterou usiluje C-ustáv Husák, generální tajemník KS.
Pravda, vedoucí pražského režimu dosáhli pokroku v objemu národního důchc
du, otevřeli zemi oro import spotřebního zboží. Každý rok na jaře má brněnský
veletrh za ú^ol upozornit na návrř t Československa do světového obchodního prou
du. Spotřební společnost to je posvátný princip o jehož návrat usilují Husákové
Jakešové a Biíakové. Jako by mohli Čechoslováci zapomenout v nákupní horečce,
třeba jen jediný den, že před Šesti lety shasle jejich svoboda.
a pohled do italského tisku. Nezávislý turínsky deník VLa gtsmpa" v úvod
níku píše: Iřinulo šest let od sovětské invaze do Československa, která násilně
udělala konec dosud jedinému vážnému pokusu o liberalizaci komunismu. Těchto
šest let je také poznamenáno tvrdostí s jakou moskevské vláda kontroluje člens
ké země vojensko-politickáho bloku vytvořeného Stalinem. Totalitní konformita
se sovětským vzrorem se dnes stále ještě vnucuje všem at v oblasti politiky, ho
soocářství nebo kultrury. Úchylky se nedovolují a deník "La Stampa" dodává:
Ovšem po šesti letech tragického zakončení pražského jara ještě z daleka
nekončí měření politických,- společenských a strategických sil rrezi tvrdým sovět
skvrn systémem a mnohotvárným složitým spojenectvím států a společenství, které
představují Západ.
Deník italské socialistické strany"Avanti" píše: Je tomu šest let ode dne
kdy sovětská tanky svrhly legální vládu soudruha Dubčeka a udělaly brutální ko
nec ^experimentu s lidskou tváří jež vzbuzoval tolik nadějí ve světe, ud t.3 doby
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lovensku nezměnilo skceem nic. latím co národ nespolupracuje, Husák jako
vnucené vlády vykonává dál svou moc 3 usiluje tvrdošíjně zatím o marný
aby země kvůli zvyšování životní úrovně zapomenula r.a to, že ztratila svoS^odu. 'AvaĎti"pak ookračuje:
V politické surovosti Irahy se ostatně obráží politická situace zemí vých
odní úvropy. Je to skorém anachronistické v dnešním světě v němž vše se mění o
překot a dokonce to odporuje situaci v hlavních zemích Západu, kde došlo ke zna
čnámu přeskupení vedoucích sil.
•stoličky orientovaný milánský deníx 'nvenire" vzpomíná šestiletého výro
čí invaze a píše: Stali jsme se tehdy svědky a téměř vlastním očím nevěřícími
diváky, kteří museli přihlížet jak se brutálně boří jeden z nejušlschtilejších
pokusůvposlední doby - experiment se socialismem s lidskou tváří, Husák selhal,
alespoň dooosud nedosáhl toho co označil za svůj cíl, když se ujímal moci t .j .
obnovení důvěry mezi vládou a lidem. Československý kádár neuspěl závěrem říká
milánský deník VAvenire”.
Deník italských nezávislých komunistů "II I/.snifesto" k výročí sovětské in
vaze uvádí: V sovětském bloku pomalu dozrávají zájmy, které nebude možno navždy
znehybnit. Tyto vnitřní procesy se budou násobit i vzhledem ke krizi ve světová
m pořádku. Nyní je uklidňující vidět, že uvední těchto společností do pohybu se
bude méně podobat vědomému politickému procesu, spíše však pomalému taní jako,
když ledy na Něvě pukají a pomalu plynou do moře s brutalitou nekrntrolovaného
přírodního jevu.
Dlouhý článek k výročí okuoace napsala pro vlivný západoněmecký list "Fr
ankfurter Allger.eine Zeitung" «.ngela N&ckenová. Ns tomto místě alespoň dvě ukáz
ky. Článek začíná těmito slovy:'
V Československu se už čas nepočítá podle výročí 21. srpna, kdy před šes
ti lety vstoupila do země vojska Varšavská smlouvy,aby násilím zakončila refor
mní hnutí pražského jara. Cc té doby jsou pro posouzení situace li.COC.COC Če
chů z Slováků příznačná pojmy rezignace a stagnace, i-ojmy, kteří v z n i k l y n á s 
lednou konsolidací politických poměrů. Z Hrany dnes nevychází žitné podněty na
které by bylo možno jinde reagovat. Také interně se už strana a vláda přestala
pokoušet udělat dojem jsk to činila z počátku, že Dubčekovi nástupci budou ve
svém programu dále rozvíjet pozitivní stránky reformy.
Srpen 1968 zaplatila tvrdě jen asi 2% obyvatelstva, i po šesti letech na
vzdory ujištění generálního tajemníka strany Husáka je jéjich chování za oněch
dnů pokládáno za dědičný hřích. Dokud stranické vedení odmítá dohodu, zůstane
propast, která v tomto roce v lidu vznikla otevřená. Dokud ji strana nebude xx
chtít překlenout a nic nato neukazuje, zůstává po 21. srpnu stále hluboká rána
která odčerpává síly. Šest let nestačilo k tomu, aby se rány zahojily. Jak dlo
uho chce Gustáv Husák,který chtěl kdysi být československým kádirem, oddalovat
smír? Tato otázka zůstává oři šestém výročí bez odpovědi.
Britský týdeník V Daily Telegraf* uveřejnil výzvu československých exula
ntů v Londýně adresovanou britským občanům. Hraví se v ní že, českoslovenští
demokratičtí exulanti ve opojeném království a ve svobodném světě protestují
proti trvající okupaci naší země a proti jejímu nelístostnému vykořisťování so
větskou koloniální správou. Výzva připomíná, že Sovětský svaz jako člen OSN kl
dňě pošleoává všech 30 článků o lidských právech.
A ze zahraničního tisku se zmínímex ještě o komentáři, který k výročí oř
páce ve středu věnoval i hlavní albánský list "Zeri i populit". Invazi označuj
za gxSsxxxx barbarskou agresi a jeden z nejtemějších činů v mezinárodních vzta
zích.
k výročí okupace- se též v mnoha městech západního světa koná i řada mani
festací a protestních akcí. Jednou z nich je míting pořádaný ve středu v Londý
né pořádaný výborem na obranu československých socialistů. Jedním z hlavních
řečníků byl i česxosi. student J a n š l i n g , s^n popraveného komunisty v orocesu se Slánským.
,
Už.vminulám vydání tohoto pořadu jsme vás informovali o akcích mezinárod
ní Š ^ 2£Ce ‘*~n?s
International, jejíž jednotlivé sekce požadují -propuště; ý 1 lci-í°h vězňů v Československu. Zápzdoněmceá se.<ce odevzdala^ podobnou
^petici v Bonnu na československém velvyslanectví, které ji však ‘dmítio přijmo*
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retici podepsalo téměř 20.C00 osob mezi nimi i marxistický filosof B r n s i ^ ž
oc*. irof. šrei předseda mezinárodní sekce pro Československo, řekl, že pXo7,
úmyslem bylo zaslat petici do Prahy, která by tam však pravděpodobně zmizeXŽ
ze stopy. Důležité je, dodal, že bude zveřejněna, Text petice byl přečten pl
burovou Československého velvyslanectví v Bonnu, kde se zároveň konala démon)
rsce proti trvající okupaci Československa při níž byly veřejnosti rozdávány
taky. Demonstrace se zúčastnili mimo jiné i studenti z Bonnu s Heidelbergu s
s±co ~lovenští studenti-exulenti z Frankfurtu.
Protestní shromáždění aakce probíhaly i v jiných zemích západního světa,
- mezi nimi i tradiční manifestace v Curychu. Také se bude konat velká manifesta
ce v záp. Berlíně. C těch manifestácie o. vás budeme pravidelně informovat. Ten
1 dnešní výčet pro ilustraci, že svět nezspoměl a že naše věc žije.
O ta F i l i p

v televizi N SR .

Druhý program televize NSR vysílil interview se spisovátelem Čtou Filioer
který minulý měsíc vycestoval se svou rodinou do NSR. Filip hovořil o opatrenie
československých úřadů proti politickým oponentům a osobám, která nebyly ochot
né vyjádřit svoji loyalitu nynějšímu režimu. Cta Filip vyjádřil názor, že i pře
nynějších pokusy na mezinárodních konferencích nepřipustí československý režim
v budoucích letech svobodu tisku a informací a volnější cestování.
Včera večer bjla v 3onnš před Československým velvyslanectvím demonstrace.
Vějí účastníci zdůraznili, že podporují petici organizace Amnesty International
žáí-jící propuštění 11 politických vězňů v Československu.
Jiří H o ch m a n

ve Švýcarsku.

Rakouský týdeník "7/ochen presse" uveřejnil inxterwiew s novinářem Jiřím
Bochnaném, který se nyní léčí ve Švýcarsku. Vochman v interwiev/ vyhlásil, že s$
SOI lidí v Československu staví záporně k nynějšínu režimu.
c
í

Změny v B u l h a r s k ém

politbyru.

Ivan A b a d ž i j e v , který minulý měsíc ztratil vysoká funkce v 13 Bul
harska, převzal cnes úřad bulharského velvyslance v Rumunsku. Abadžijev předlo
ž i l presidentovi Ceacescovi svá pověřovací listiny, Linulý měsíc ztratil funkci
tajemníka Tfv a kandidáta politbyra KS Bulharska. Kromě toho došlo v bulharském
* politbyru k dalším .dvoum změnám, Konstadin Ô a u r o v byl zbsven funkce ksndi- dáta politbyra.
Co řekli a napsali o Československu v roce 1968 .
r
Jako první ocitujemšvýcarsiého dramatika Fridricoa Durencatta:"Člověk se
c stsl vzhledem k přírodě kiátickým, nicméně člověk který už nestojí v přírodě, n;ý
l fcrž proti přírodě, je tSů.é proti politice a ne už uvnitř politiky. Je kritický
i vzhledem k ní. Kc^ž tedy říkám o této době, že je to období politických žloči
cnů, tedy proto jenom, že už nevěřím na politické záminky, které jsou mocenským
^akcím podkládány. Válka proti jedné zemi a okupace jedné země už nemůže být nut
cr.os:, stejně jako jí nemůže být láska k vlasti, státní zájem, věrnost straně ne
íbo^kterékoliv jiné ideologii. Žádná z těchto záminek nikoho nezbavuje viny, ne1 boi jsou to prostě zločiny a ne politické jednání. Nebot jenom svoboda ducha,,
kterou musíme požadovat od každého politického systému je jedxiným důležitým po
litickým faktem a jenom zkrze ní lze dospět ke kritické politice, která nedělá
rze státu mythologického bubáka, ale lidskou instituci. Jenom svobodný duch může
i donutit stát, aby se stal celostí a jako celost stavěl před své občany celostní
špožadavky. Svoboda ducha překračuje neprekročitelnou hranici a musí být zřízena
£mezi člověkem jako individuem a státem jí jako institucí. Třiento požadavek musíme
svzr.ást i na komunisticky řízené státy. Je to o to paradoxnější, že právě komuni
ssmus se pokusil teoreticky pochopit člověka ve skutečná situaci. V českosloven
ském éxperimentu v r. 1968 jsem viděl vzor oro moderní uspořádání světa. Je tra
rgické, že tento experiment ztroskotal. Tragické nejen pro Československo, ale i
spro Svropu a-budoucnost celého světa. Nicméně v Československu proirála lidská
rsvoboda jer. jednu bitvu, ale ne celou válku. Válka oroti fdobmatikům násilí po'krazuje.
r

n

a tonie nepsal francouzský filosof Jesn-Paul 3 s r t r e : "Útok proti
•slovenskú považuji za jistou agresi, kterou je nutno kvalifikovat jako vá_ „ ./ zločin ve smyslu mezinárodního práva. Intervence v Československu bude x
& %£t negativní důsledky pros celý svět. Sovětský model socialsimu už není déle
Iržitelný, orotože je založen na zkostnatělém byrokrat ismu. Nový kurs přijatý
Československem naopak mohl být přitažlivý pro mnoho lidí.

Dále citujeme výrok německého historika holo V a n n a, syna romanooisce
Thomase ľ,'snr.a : 'Tyšlím, že by to bylo laciné chválit z bezpečného přístavu ty
kteří jsou vystaveni nebxezpečí a utrpení. A ořecá to musíme říci. Pražské ja
ro roku 1968 bylo historickou hodinou Čeehů a Slováků, hodinou jakou už stale
tí nezažili. Jak nepatrně se vedle toho vyjímají události r. 1946. Tuto histo
rickou hodinu, toto úžasné vzepětí oba národy nezradily v nejhorší chvíli, ve
chvíli přepadu, ale naopak dokázaly že jsou svobodnými, hrdými a naT.íc ještě
vtipně hhytrými národj . Tento příklad bude žít v dějinách navždy.
A nyní vám ocitujeme co řekli k událostem v Československu v r. 1968 dva
velcí marxističtí filosofové. Nejprve hlas, názor mezi tím již zemřelého rakou
ského filosofa Srnsta F i s ch e r a; "Snad je to jen moje romantické přesvěd
čení, ale domnívám se, že duch svobody je nezadržitelný. Tento dech svobody pr
ovane i zeměmi východního bloku. Ne snad zítra či pozítří, ale jednou zcela ur
čitě. Tento dech je silnější než ona mi ska moci, která padla tec na lidskou tvá
socialismu. Věřím, že v dohledné době vývoj sám donutí síly v socialistických
zemích, aby se vyrovnaly s požadavky moderní průmyslové společnosti. Jsme teď
svědky střechu ze svobody, a já osobně vidím v okupaci Československa útok pro
ti programu své vlastní strany, útok proti programům všech západních demokrati
ckých komunistických stran.
K tomu názor marxistického filosofa 1’rnsta 3 1 o ch a: "Děsivá pražské
události r. 1968 nebudou nikdy zapomenuty. Stalin nebyl osobou, člověkem. Sta
lin je nezdolné, nezničitelná zařízení. Zařízení, které se doposud do^značné
míry zaměřovalo jen na Rusko. Ale řádí ještě ostřeji s^znéiobeněji v Českoslo
vensku. Jehes družkou je veliká mnohonásobná lež. ChtítcZačhranu marxismu v Če
skoslovensku áásgnž ti, kteří jsou obloženi tanky a prolitou krví a kteří jsou
ve skutečnosti největšími nepřáteli marxismu. Kteří důvěru v marxismus před vy
děšěnýma očima levice celého světa zničili. A tady je nutno zdůraznit, že vnit
ročeskoslovenský celým národem nadšeně přijatý vývoj k socialistické svobodě a
demokracii vytryskl jen a jen ze socialismu v jehož rámci z'stal. Česká a slo
venská inteligence působila přímo vzorně objasňováním protestu těch, kteří tr
pí společnou tísní. Teď tiskne jejich rhrdlo ruská tlapa, přesto však jejich
volání po soudnosti a zdravém rozumu se rozléhá i nadále. Dík statečnému českc
slovenskému lidu. 3udoucnost bude jeho.
A nyní co řekl bývalý britský ministerský předseda E Sdward H e a t h:
"Československo dalo světu tři poučení. Za Knichova roku 1938, za pražského
komunistického puče v roce 1948 a za pražského jara, roku 1968. Všechny tři učé
losti jsou historické lekce tohoto století všem, kteří věří ve svobodu a důstc
Hxjnost člověka. Bohužel na událostech roku 1938 nejsme my Britové bez viny.
Rok 1948 byl v Československu rokem komunistická proradnosti, která ale mobili
zovala okolní svět a byla příčinou vytvoření Severoatlantického společensxtví.
Pražské jaro 1963 bylo velkou nadějí, že z této země bude sejmut stín historií
s že se probudí k novému vzmachu a životu. Srpen roku 1968 však ukázal, že ze
mi zase svírá v ozbrojená pěsti nový, ele stejně mocný a veliký uchvatitel. ..
že je stále ještě ve světě dost velkých uchvatitelů, kteří si dokážou došlápnc
ut na malé.
A toto je výr o k německého spisovatele Gunthera G r a s s e: "Pražské ja
ro 1968 dokázalo, že by se dalo uskutečnit něco jako demokratický socialismus.
Srpen 1968 byl především strašným poučením pro nás, kteří se hlásíme k sociál
ní demokracii a odmítáme jakýkoliv političky dogmatismus.
a c: napsal k událostem roku 1963 v Československu italský historik Guil
i o G i r a t t i : "21. sprna 1965 jsme měli skoro tělesný pocit, že se dějiny
vrátili do tmy,do samoty, do bezmocnosti, do normalizace v uvozovkách. Proč?
Je to osud všech ideí. Ne, nesmíme se vzdát nadějí. Pritažlivosts svobody je
pro m o d e r m n o člověka neodolatelná. Svoboda, je země všech ideálů a projektů
dějin.
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stánky t která nejsou v stavu se vypořádat s rizikem svobody, zákonitě za}<^£
Tanky mohou, možná, na několik let zablokovat cestu nějakého národa, ale pocs.
dějin zastovit nemohou.
Na zavěi ještě co napsal švýcarský novinář narozený v Československu Fr;
ncois r o r u b n y a t o v týdeníku "Diese 'Voche": "tfeta k českému & slovenská
inu národu je snad nejdůležitější a stále se vracející pocit. Za všechno, et ji
toho sebeméně čeho češi a Slováci dosáoli a za všechno čemu zabránili děkují
svému střízlivému avšak rozhodnému postoji. -Jestliže si některý národ zásluhu,
Čestné místo v listorii, v knize lidské slušnosti a lidské důstojnosti, pak
jsou to češi a Slováci.
Co píše exilový časopis " L i s t y" k výročí okupace.
.šest let trval protektorát, šest let krvavá válka, šest let trvá t. zv.
normalizace či konsolidace, ľa se současná situace opsat -titulkem "Opět Švejk?
Či je v ní ořece jenom zrnko naděje? A jaké naděje? To všechno jsou témat3 v
nichž se rozepisuje pražský novinář vx novém čísle exilového časopisu "Listy".
Z jeho článku vám tec citujeme:
Apatii s apolitičnost našeho člověka 1J74 lze vysvětlit podle mého přes
vědčení dvěma okolnostmi. Za prvé je to následek nebývalé aktivity r. 19 65, kd,
se i ti nejposlednější,_ti nejpssívnější probudili k úžasné takřka horečnaté a.
tivitě, k maximální političnosti a také následek prudkého šoku jímž byl srpen
3 ještě větší političnosti, kterou byly poznamenány další měsíce. Kdy se stříd,
lo zoufalství s novým vypětím sil, nejrůžovšjší optimismus s nejčernějším oesinismem. a ž hokejové události z konce března 1?69 3 bezpříkladná zákeřná zrada
spojené .s pádem Dubčeka e Husákovým příchodem k moci učinila kor.ee vší politič
nosti a aktivitě. Jako nemocný, který se probral ze smrtelné choroby s vysokým:
horečkami prožívá dlouhé období apatie, kdy se přizpůsobuje novým podmínkám, ii
tak i československý lid jež se 16 měsíců stel předmětem nadějí, plánů i zloby
celého světa, nyní s pocitem křivdy, nepochození i osamocenosti má dlouhé obdo
bí rekonvalescence a po euforii tehdejší doby propadl nyní pasivitě.
Za druhé je to podle mého mínění přece vliv celých dějin tohoto národa.
Kdy staletí útlaku vypěstovala pocit malosti, slabosti, nesmyslnosti počínání
které chce hlavou prorazit zečí. Švejk byl produktem tohoto dlouhého období. A
od té doby zažil československý lid jen krátké dvacetileté období demokracie,
rak léta-nacistického útlaku a potom jen tři roky svobodného demokratického vý
voje. A dále zase 20 let stalinismu. Kantor dějepisu ze hry Vratislava Blažka,
který je připraven vykládat svým žákům, že Jar. Hus byl židovský rabín je jen
novodobou obměnou Josefa Švejka. ;.ni od něho, ani od jeho předchůdce nelze oče
kávat, že by se dal do beznadějné, romantizmez poznamenané vzpoury. Tím spíš,
že systén proti kterému bojoval Švejk svým úředně uznamým blbstvímvbyl ve srov
nání se současnými diktatHÚrami vzorem humanity a demokracie. ftebot realisticky
smýšlející Čech ví, že novodobé diktatury nelze porazit a odstranit jen nějakou
konspirstivní činností. Tolik se naučil z osudu sousedníc i národů a z osudů vl
astních, že režim policejní a stranické diktatury, neštítící se žádných orcstředk“ a xxxtxtíxíxxx nezastavující se před žádným zločinem, systém monopolu po
litické moci4 monopolu sdělovacích prostředků, monopolu ekonomickém, může být
odstraněn buci vojenskou porážkou, jako byly režimxy rasistické a fašistické, kt
erý dnes ve věku nukleárních zbraní nepřichází v úvahu. Kdyby k něčemu takovému
došlo znamenalo by to i fysický konee malého r.árcda ve středu iSvropy.
nebo a
to je také jedna alternativa vlastním rozkladem, jak tomu bylo v Praze v ledhu
1966. V zemi okupované bratrskou armádou, také za okolností, že dojde k vnitř
nímu rozkladu tam, odkufl tato armáda přišla, ľsm je vsak situace tak složitá,
což dokazuje i historická cestp* ř .3!Chruščova dz Jugoslávie, kdy se hned na le-í
tišti omluvil za všechna příkoří způsobená ? osovou jiné socialistické zemi.
K této omluvě cošlo v roce 1955*
21. srpen 1965 - zůstává otevřenou ranou.
Citujeme z článku Angely Nackenové v lištu "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Článek přeložil Eilsn Schulz. Svobodná švropa.
V Československu se už čas nepočítá podle výročí 21. spona, kdy do země
v noci vstoupila vojska Varšavské smlouvy, aby násilím zsmončila reformu hnutí
pražského jara.
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* prosinci r. 1971 vzbudil Gustáv Husák v tomto ohledu určitá naděje,ká;.
rozhodujícím zasedání U7 K3 Československa na němž byl počátkem r. 1968 svr:
první tajemník Novotný prohlásil: "Leden, nebyl žádný puč."
Toto zjištění však už dávno zmizelo v archivech, kde zdárně žloutne. 3tr
lb
b
vláda přešlapují v jednotném kroku na místě. Tři roky po prvním stranické
sjezdu, za Husákovy vlády po sjezdu, jehož závěry se omezily na další vnitrope
litickou n o r m a l i z a c i n e l z e ve veřejně pronášených projevech, v novinových čle
ncíci a diskuzích najít žádný náznak toho, že by se v pročištěná a několikrát
převracené straně seskupily nová síly, které by chtěly začít znovu. Skoncování
s krizí z roku 1968 se protahuje.
iolitická neponyblivost panuje o to snadněji, že se ani v jiných komunis
tických zemích nic nápadného něaěje. I oro východoevropská země bouřlivé povál
čné období skončilo. KD3, Polsko,?ěaaarsko a se zpožděním Československo se v z
sledních už sioro 30 letech po svém a v různé chvíli pokoušely nějak hlouběji
ovlivnit vývoj ve svých zemích, poznamenaný sovětským průnikem do střední Evr:
?y• řoxoušěly se jej pobudovat v národním zájmu, zastavit, nebo i zvrátit. Na
základě učiněných zkušeností jsou tec všichni chytřejší a rozumější u vědomí t
ho co je mocensky-politicky dáno.
Klid v <Evropě jako^důsledek politiky velmocenské rovnováhy, přenesení za
hraničně politické aktivity na Blízký a Dálný Východ a znovu se probouzející
regionelisaus přinese patrně národům Východní Evropy vývoj od něhož lze očeká
vat setrvalý hospodářský pokrok a postupně rostoucí životní úroveň, které si y
dou užívat dorůstající generace nerozená za komunistického systému a dovídají
cí se o jiném politickém systému pouze z vyprávění starších a od vládnoucí prs
oagsndy. á od starších generací se sotva dá v této přechodné fázi očekávat, že
by ořišly s politickými požadavky, které by přinutili vládnoucí komunistické s
rany k ústupkům^ v oblasti hospodářských reforem, národní nezávislosti na Sově
tském svazu, svobody názorů, a ochrany občanů před zvůlí státu.
Nová generace v komunistických zemích je,pokud jde o její chování a marx
stické vědomí velká neznámá nejen pro K3á. Její kritika hospodářských nedostat
ků, nesvobody pohybů a názorů a všeobecná nespokojenost neříkají vždy nic, neb
ne mnoho o ochotě těchto socialistických konsumentů nějak podstatně a bez ohle
du na možná risika něco měnit na okolnostech, na rozdíl od generace rodičů, j'í:
přinášejí určité výhody a vyhlídky, ľ.íezi československým obyvatelstvem převlát'
takovéto realistické hodnocení situace a možností. Lidé už se dávno přizpůsobí:
li. A co víc. Není v lidské povaze dlouhá léta resignovat a ookoušet se znovu
nabýt ztraceného* včerejška. Fráze o tom, že život jde dál, platí snad oro exi
stenci obou národů v Československu víc, než pro jednotlivá osoby.
V protikladu k tomuto pasivnímu zvládnutí minulosti mezi jednotlivými ob
čany, jejichž dějiny nijak neoplývají hrdiny odporu, vládnoucí KS na rok 1968
ještě nezapoměla. Její nervozita s jakou reaguje n3 sebemenší známky oposice,
prozrazuje nejistotu ke které podle všeobecného názoru není žádný důvod. Tato
rozrušená nedověra je zsiitixxxBLxkontrastein k politické pasivitě ovládaných.
Sotva byli propuštěni první z těch, kteří byli odsouzeni v politických procese
ch v r. 1973 nabídlo stranické vedení ze/ strachu před novými oposičními hnízdy,
exponovaným přívržencům sz reformního hnutí emigraci na Západ. Po šachovém v e l 
mistru í a ch m a n o v i, spisovateli Otovi ? i li p o v i , dostal těc Dovole
ní k výjezdu nc Západ iVzástupce šéfredaktora časopisu Svazu čsl. novinářů Jiř:
H o ch m a n.
Po svém příjezdu 1ochrněn prohlásil, že v Československu panuje hluboká re
signace. Jiní mluvčí Českosl. emigrace, kteří žijí dnes na Západě, hovoří o or
ganizovaném odporu ve své vlasti, .-.le očité svědectví jež by je poučilo a jež
je jim odepřeno fcyxjxx že během času se nejen vnější, ale i vnitřní oposice d ě 
lí na různé tábory, které třeba spolu ani nebojují. Takové roztříštění způsobí
někdy třeba rozdílná materiální situace. Jedni si vydělávají na živobytí 8-hod.
prací v orůmyslu. Jiní žijí z důchodů, nebo z honorářů za knihy, které jim vych
ézejÍH na Zápa-dě. Kontakt mezi stejně smýšlejícími opozičníky, se komplikuje
nejen zeměpisně,ale i z důvodů rázného polixtického smýšlení. Někteří bez ohled
du na politické reálity stále ještě visí na myšlenkách pražského jara. Jiní za=
tévají názor, že je nemožná oněch cílů dosáhnout. A další zase odpovídají na p:
1968 prostým, odvratem,od jakékoliv politiky, jiná zklamání ořivádí
názoru, calsi i extremní pravici. Kromě toho existuje skupina těch, k:
ja o ezvyhrední stoupenci komunistického panství, 50-let kladou otázku viry
a mají za to, že se má být zticha obr&cejí-li se mechanizmy f kterým kdysi oni
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ssci pornoíili do sedle oroti jejich osobě.
V
Cpozice v Československu a i pokud ide o jejich mluvčí v zahraničí s e V
nexcolika malo vy jímkami odehrává mezi kdysi vedoucími a prominentními členy KS
Ti ovšem představují jen nepatrné procent: obyvatelstva, iro většinu Óech’!t s *5
ov&k-: byli události roku 1963 jen mezihra. Tato většina byla už od roku 1548 z
politického života země vyloučena. fteformrí hnutí z roku 1968 pokládala nejprve
za vnitřní záležitost vládnoucích komunistu a očekávala co bude. £ž sovětský
vpád zmobilizoval národní city a ustavil jednotu svlédnoucí vrstvou. Pro ty, kt
eří stáli pořád stranou, neznamenal další vývoj žádnou změnu.
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