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Žalozpěv za 77 297 obětí
A popel pokrývá zemi,
popel se vznáší .k nebesům,'
miliony zahynuly v pecích, ‘
a oněch 77 297 mé rodné země
jsou jen kapkou v moři ubitých
Jiří W e i 1
Polsko. Před návštěvou papeže ministr práce, mezd a sociálních věcí spe
ciálním dopisem poinformoval,, že v oblastech, které navštíví Jan Pavel II, bu
de možne přesunout termíny volných dní v červnu tak, aby'zainteresovaní pra co
vníci mohli vzít účast ne. náboženských oslavách. Polityka 19/87»
Itálie.. Evenement v historii parlamentarismu se stal v Itálii - vlastní
strana /Křestansko-deiáokrstická/ odmítla podporu vlastní vládě, kterou ůtvoři
la na čele s Amintorem Fanfanim.’ Uvažuje se, že tento -precedens ozřejmuje kra
jní krisi parlaňentárního systému v Itálii. Polityka 19/87.
Brazílie. V dramatickém projevu vysílaným 20.února-všemi televizními a
radiovými stanieemi, president Brazílie Jósé Sarney sdělil, že jeho země, jed
nostranně zastevujé platby úroků náležejících zahraničním bankám. Již dříve, ’
obavě před očekávanou odvetou věřitelů, vláda pretransformovala valutové akti
va do "nedostupných míst”, zhromaždila též zásoby podstatných výrobků, m.j.
pšenice a ropy. Toto rozhodné gesto mělo ukázat bankéřům, že Brazílie nedovol:
aby "stádo vampírů vysálo z ní celou krev". Polityka - export - import 9/87.
Čína. Od loňského června do letošního l^dna pronajal stát v‘Pekingu sou
kromým osobám, rodinám, nebo malým kolektivům 3414 restaurací, holičství, růz
ných spraven a dalších podniků služeb, které byly v minulosti ztrátové, píše
list China Ďaily. Zlepšení je markantní, příjmy těchto podniků stouply téměř c
40% a naprostá většina z nich vykázala zisky. Státní vlastnictví uvedených po
dniků zůstalo 'zachováno, jen bylo odděleno od řízení chodu závodu/ Nový vedou
cí’ plití státu daň a přebytek je jehož V závěru článku však uvádí, že .jen nás
lokde z nájemců využívá svých zisků k rozšíření'podniků, technické inovaci atd
Rudé právo 6.3.87.
ČSSR. Karel Sýs, spisovatel: Kdo někdy navštívil některý z berlínských
politických kabaretů /myslím současný Berlín/, dá mi za pravdu, že se tam pěs
tuje žertování na účet vysoce tabuizcvaných témat, aniž se stát zhroutí. Když
se: před lety poruvalil ošklivý. skandál ve Škodovce, novináři, a věřím, že i
spisovatelé byli připraveni ventilovat ten smrad, ale marně. Dnes Rudé právo
otevřeně hovoří s novým ředitelem Škodovky, a přece, z pásů nepřestávají vyjíž
dět vadná auta...Voláte po odstranění nekrxtizovatěinosti.f Tak se tím řiŠte.
Nás spisovatele, sužuje autocenzura. Je to rakovina literatury...RP 7.3.1937.
ČSSR. Anton Hykisch, spisovatel:»..Nikdo,’ ani nadřízený přece nechce sk
ončit s vypadanými vlasy ani s chorobou z ozáření v důsledku chyb proteKčního
hlupáka. Tady jo jádro problémů, kterému nás učí jádro atomu. RP 7.3.87.
ČSSR. Zpracovatelský charakter našeho průmyslu, závislého na velkém ob
jemu dovozu surovin a energie na jedné, střepě a na druhé straně na úspěšném
vývozu naší produkce, nutí ustoupit od porovnávání loňského a letošního, staré
ho a nového jen měřítky domácích nároků a přejít v plné šíři na uplatňování
mezinárodních'měřítek, zejména kritérii průmyslově vyspělých států. Ta, jsou v
mnoha případech přísnější, náročnější, obtížněji splnitelná...RP 9.3.87
ČSSR. Jan Fojtík, tajemník-ÚV KSČ: Otázka zní a jinak znít nemůže - co z
přestavby v SSSR platí pro nás. Cepově? je:, vše podstatné.Ano. Je však třeba
se.ptát , co to znamená konkrétně. Je jasné, že je třeba, přitom respektovat na
še podmínky, zvláštnosti a odlišnosti našeho vývoje, naši situaci. Oblek je
oblek, ale musí se šít na níru. Má-li někdo 160 cm, neměl by si kupovat'šaty
pro dvoumetrového., .RP 9.3.87.

Polsko. Kisiel: Z jistých dost zevile vyložených vzhledů vrhl jsem se
na článek Zygmenta Broniarka "Polské frytki pro McDonalda" /TL 20.3./ soudíc
že to bude jeho obvyklé antiamerické blekotání, které mi vždy způsobí dobrý
humny svým Čisíounkým, vypraným ze všech cílů a nezajímavým absurdem. Leč tu
Broníárék'mhé "žáškóčil,“'překonal "sebe samého' produkujíc trojí ábsuřď, ták hli
boký, že až vzrušující a demaskující- autora úplně proti jeho svědomí. Absúrd
je to logický, leč-yykazující logiku z jiné planety: ne lidskou, ale martins
kou .či měsíční, či já vím jakou...Nastavil jsem uši a začal jsem číst s dych
tivostí. Bufety či restaurace McDonalda to jsou svého .typu arcidíla. Mají sv«
speciální menu: několik typů roámyslně vytvořených hamburgrů či drůbeže se zí
leninou či bez, do toho coea-ccla a jiné'nápoje v hermetických, plastikových
nádobách. Všechno to podávané v podmínkách ideálních, čistě, rychle a příjemr
na • výhodných stolcích v saltách kde nikdy nechybí místa,’ je vždy přítulně a
nechybí ani atmosféra k oddychu. Obsluha McDonalda je speciálně .školená, zavc
'zuje ji vysoký standart zdvořilosti, funkčnosti* opravdovosti; tady nikdo nes
tojí ve frontě čekajíc na obsluhu, fr:uty jsou minimální, sytící hamburgry a
zelenina se jí /čili požírá/ sedíc - ľľcDorald to je prostě luksus na ulici,
vrcholek gastronomické demokracie, vypracovaný ovšem ale podle zásad moderní
potravinářské a výživné hygieny. Což je na tom divného, že takové Bufety McDonalda opanovávají svět, krmíc lidi majících méně peněz á .času a svým majite
lům přináší závratné zisky /dolarové/. Kapitalismus zdemokratizovaný, rozšíře
ný, kapitalismus pro ubohé, luksus na ulici - můj ideál světonázorový a vládn
jiný nemám /za co se velni omlouvám, ale vždy jsem se chtěl schovat v zástupu
a ten zástup aby tyl co nejvíce najedený/. Vždy když jsem seděl u Lľc Donalda,
yzpomínal js.em vždy miliony Poláků, jež nejí pořádně za celý den a za to vece:
se nacpou tlustou-flákotou, připravenou přepracovanou ženou, viděl jsem všech
ny. ty qhoněné, ohrožené nervovými chorobami či žaludečními vřědy, viděl.jsem
ty- zástupy jak se večer tlačí před malopočetnými, smrdícími bary či řídkými
pouličními stánky prodávajícími králičí pérky jež se jedí ve stoje - a smál
jsem se. Smál jsem sě z těch Francouzů, že neyědí mnoho o světě, smáT jsem se
sobě, že jsem spokojený a mám j^laho v pysku, smál jsem se, že r.e všude musí
svět stát na hlavě, že existuje přeci logika a v kari 'domyšlená jako zboží prc
vše chrty." Minuly roky a tu náhle mne zelektrizovala krátká informace v- tisku, že
firma McDonald vyjednává s Polskem, aby se zavedla v. naší zemi. Vpadl jsem do
entuziazmu, zobrazoval jsem si jak slték se zmnění polský život, polský žaludei
_polský'temperament, obraz polské ulice. Ale z entuziasmu jsem byl vyléčen zan
edlouho: rychle přišla informace, že z’jednání . nic nevyšlo. Jak tyky mohlo vy
jít, když máme nedostatek potřebných místností, potřebných lidí a i potřebné
dolary no a zainstalovat u nás lidí a zařízení McDonalda nemůžeme, nebot by se
to vměšovalo v naši suverenitu. Kdysi Coca-cola se pokoušela míchat do našich
vnitřních záležitostí a chtěla kontrol svět formy prodeje a teplotu svého ply
nu, ale rychle jsme ji přivedli k rozumu a pijeme, jak náleží, nápoj teplý,
mdlý a .těžko dostupný. Aby. Polsko byl? Polskem! Současně přišla zvěst, že se
ľľcDonald chce uchytit v Sovětském svaze. No samozřejmě - řekl jsem si - toz se
může podařit a to i bez narušení velmocenské suverénnosti. Tam je z čeho čerpá
at, u nás je jinak,, jinak, jinak. • .Zapomněl jsem o cele věci* ca tu náhle vzbu
dil mne, Bronlarek. Na jeho článeček o EcDonaldovi v titulku jsem se vrhl chti
vě jako moucha na svěží guano, domnívajíc se, že se přec jen cosi podařilo.
Ale čtu a čtu a ničemu nerozumím. Zpočátku jsem to kladl na hrb blekotliveho
stylu Broniarka, nebot ten člověk i když píše celý život, dosud. se psxát nena
učil.'. .Oby'vatelé’Spojených států, Kanady," Indonésie,. Japonska, Austrálie atd.
jedí v bufetech EcDonalda t.zv."zlaté zeleninky"- velmi vysoké jakosti. Ale oby
vatelé Holnadska, Belgie, Francie, NSR, Velké Británie atd. jedí zeleninky o
něco horší ne§ je plně -odpovídájící‘normě firmy. A to je- ten slastný los pro
roláky. Že oni budou jíst tu zeleninku? - pomyslí si čtenář. Ne, nic podobného
značně. lépe: nebot oni budou produkovat pro západní žaludky tu dobrou zeleninku.. .Takže, náš export podle broniarkové koncepce márvykrmovrt pouze lidi na
Západě.. .A Broniarek k tomu s sentencí: "Co potřebujeme - ptám se .- abychom to
využili? Další dobrou práci, další zaengažovan.ost i srdce" cituji doslovně.
I SRDCE - považte sobe! Srdce asi dc těch dolarů pravděpodobně. 0 žaludku,
zvláště polském - ani sloya. Není ten ani nic o mozku, víme proč:t je třeba ho
nemít, aby se tiskly takové řeči akurat nad Vislou', nedávajíc si otázku, pro
jckaho ctenare se to vtiskne, ty ua svata "exportova", naivnpsti ale úplně abst
rahovaná od myšlení polské ulice, polského břicha i hrdla. Tygodnik Powsz.14/87

