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Má lyra něhou nehýčká*
nesvučí s patosem*
v aé dlani spává rolnička*
že malomocná jsem.
Proklejte sne nejednou ,
budete vzdychat,lkát,
i stateční se přede Dnou
naučí utíkat «

Já netoužila po zisku,
nechtěla dobýt svět,
pod křídly snrti a útlaku
jeea lila třicet lot*

/ se Ztraceného sešitu Anny Achmatovové/
•uvnitř
čísla :
Mleto úvodníku Hňkolik vět * Srpen 1968 v Československu - stručný
historický přehled jednoho týdne*
Bos komentáře k saayúlení*
Z naěoho archivu * Počta Praha • Moskva •
připravujono
• miniportróty neanápých a umlčovaných*
právní poaoo-nopravidolná příloha*Mrtvé no1bo ualčet anob sooiulisnua bos lidské tváře* atd.
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Vrmí měsíce roku 1969 znovu o jesnfi ukázely.žc 1 když eo současné
8oeM slovenská vodění vela! Caato zaklíná slovy "přestavba" o • deook
krntizeco", ve skutečnosti m dost zoufale vzpírá vteču.oo demokracii
vytváří nebo co ji alespoň vzdáleně úřipccíná.Pětino e iniciativy ob
čanů odnítá jako "nátlakové" a "nepřátelské" pokojná lidová shrooáždč
ní rozl>ání,áo přípravy nových zákonů nedovoluje cíluvit.
,Iytéž měsíce však zároveň ukázaly,že občanská veřejnost M u2 vy—
menujo z letargie a že stálo víc lidí má odvahu veřejní projevit svou
touhu po společenských změnách.
Pohyb společnosti so tak začíná stále povážlivéji srážet s nehybná
stí noci roste společenské napětí s zefiínú hrozit nebezpečí otevřené
krize.
Takovou krizi si nikdo nepřeje.
?roto vyaý várno vodění naíí zemí,aby pochopilo,že nadešel čas ke skuteč
ným e důklodnýa systémovým změnám o ze tyto změny jsou nožné a nohou
nit úspěch jen tehdy.bude-li je předcházet vskutku svobodná a demokratiská diskuze.Prvním krokem k jakýmko-li smysluplným tm'nám,novou ústa
vou počínaje a ekonomickou reformou konče,musí být tedy zásadní zrnina
sptlofianského klimatu v natí zetci.di kterého se nosí vrátit duch svobody,ddvary,tolerenc0 a plurality*
*odle naSeho názoru je k tom třeba *
1. - aby byli okamžité propuštěni všichni političtí vězňové.
2. - aby přestala týt omezována svoboda shromoždování. '
3. - aby přestaly týt
-i vyvány e pronásledovány různé nezávislé
iniciativy e začaly být konečně chápány i vládou jako to ,čím v
očích vSřejnosti dávno jsou,totiž jako přirozená součást veřejné
ho živnota e legitimní výraz jeho různorodosti.z'-dzwen by necfily
týt kladeny překážky vznikání nových občanských hnutí,včetně ne
závislých odborů,svaků a spolků.
4. - objBŮSlovací prostředky a veškerá kulturní činnost byle zbavena
vžeeh forem politické nenipuloce a předběžné i následné cenzury
o otevženy svobodné výměně názorů a aby byly zlegelizovůny sdě
lovací páostřeiy působící dosud nezávisle na oficiálních struk
turách.
5. - afey byly respektovány oprávněné požadavky všech včřícíeh občanů.
6. - aty byly všechny chystané i uskutečňované projakty,které nají na
trvalo změnit životní prostředí v naší zemi a předurčit tak život
budoucích generací,neodkladní předloženy k všestrannému posouzení
odborníkům i veřejnosti. '
7. - aby byla zahájena svobodná diskuse nejen o padesátých lotech,cle
i Pražském jaru,invazi pěti států Varševské smlouvy a následné
"normalizací".Je smutné,že zatímco v některých zemích,jejichž
atoddy tehdy do Sssk zasáhly, ve dnes už o touto tématu začíná veřojně mluvit e diakutovet^u nás jo to stále ještě>tabu/velké/ a
to jen proto,aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického života
e státního vedení,ktotí jsou odpovědni za dvacetileté upadaní
všech oblostá společenského života u nás.
Kažáý,kdo souhlasí a tímto otanoviskom.núže je podpořit Mým podpisem.
Vládu vyzýváme, ohy s ním naneložiln tak, jak je dosud zvyklá a nepo
hodlnými názory nakládat."Mědila by tin osudnou ránu nadějím, jimiž jaM
vedeni,totiž nadějím zo skutečný společenský dialog jeho jediné výcho
disko m slepé ulafiky,v niž se dnes čssa nalézá.

