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Poczqtki czeakiego undergroundu sq aktualnie /i siusznie/ Iqczone z krggiem, który wytworzyi sif z pocz^tkiem lat siedemdziesi^tych wokói grupy
rockowej "The Plastio People of the Universe". Istnialy naturalnie i inne
ogniska dziaialnoáci niezaležnej, które poiqczyiy sig z undergroundem lub
o niego otariy/ale sam termín "underground" - prze;j§ty przez árodowiako
czeakia od niezaleinych ruchów podobnego typu na Zachodzie - zacz^Jt byé
stoaowany wiaónie w kr^gu wspoTinianego sespoiu.Identyfikowali sig z nim ludzie, ktorzy zrozumieli, že w aytuacji postupujqcego ograniczania awobodnego žycia kulturalnego po likwidacji tzw. praskle;) wiosny, istnieje ďla
nich jedyna drogat stworzenie paralelnej, niezaležnej kultury, która éwiadomle odmawia funkcjonowania w kontekácie form prezentacji kulturalnej
establishmentu i waz^dobylaklej cenzury. Z poczqtku artystycznym wyrazem
undergroundu byia prawie wyi^oznie muzyka rookowa. Wokól zespoiu "{laatic
People", kierowanefo przez kompozytora Milana Hlava§ 1 Josgf^ Janička,
powatajq grupy podobijej grientacji duchowej, np. DG307, Ujnela hmotá /Tworzywo eztuczne/, Bile světlo /Bia£e swlatlo/; przyi^czajq si§ wykoaawoy
wiasnych plo8anek - Svatopluk Karasek z songami religijnymi wychodz^cymi z
tradyoji Kegro spirituál, Charlie Soukup z ironicznymi tekatami wywraoaj^oymi caikowioie tradycyjne wartoéci establifhmentowego spoaobu iatnienia
w áiriecie, ostro krytyczny Miroslav Skalický z zespoiem blueaowym "The
íiever and ?azalina"/The Lewarek ar.d Wazelina/. Za pierwsze publioane wyst^pienie undergroundu jako swiadoraie uksztaltowanego ruchu naležy uwatač
Pierwaay Festival Muzycgny Drugiej Kultury, zorganizowany ne wrzeániu 1974
w Poatupicach przy Beneaovie. Termin "druga kultura" /nazywana póžniej#
rdw^iet p^ral^lnq lub alternatyímq/ pojawia ai$ po raz pierwaay w "Zpravie
•o třetím českem hudebním obrozeníw/P.aporcie o trzeoim czeakim odrodzeniu
kulturalnym/ /1975/,w którym teoretyk undergroundu, áciále wepóipraouj^cy
z grup si "Plastic People", Ivan Jirous /paeudonim Magor v/ sformuiowai niektore zasady okreálaj^ce miejsce undergroundu na wapóžozesnej czeakiaJ
arenie kulturalnej. Do sformowania zasad undergroundu przyozyniia ai^
znaoznie powieéč utopijna Egona Bondy "Invalidní sourozenci" /Kalekie rodzeňatwo/. Egon Bondy /ur. 1930/ zwiqzai ai§ áciále z ruchem undergroundu
swojq poatawq i tw<5rcaoéci%. "Plastic People" skomponowali muzykg do jego
tekstów, jego poezja - nie publikowana oficjalnie w Czeohosiowaoji - wywaria iatotny wplyw Jui na dwa pokolenia poetów undergroundu. Underground
w oatatnim czasie áwiadomie nawi^zuje do dzieia i postaw nie tylko Egona
Bondy ale i innych gwiazd czeskiego žycia kulturalnego w przeazioéci - np.
filozofa i piaarza Ladislava Klímy /zmari w 1928/. Podobné poatawy. jakie
reprezentuje dzisiaj underground, pozwoliiy w przesziosci - przeda vtfzyaikim po klgaoe demokracji w Republice Czechosiowackiej w lutym 1948 -Spowstač licznyra tajným ogniakom autentyoznej kultury, które underground!wwa^
¿a za wezwanie etycana i awojq kulturalnu tradyojg. Jednak wa wapdioiea-n./ríi
tindargroundzia nawy jest jego zaaifg - pokrywa w saaadsia oaie terytotiia
Osech i Moraw / mówimy naturalnie a miastach/j Jago struktura pr«y ty«í3«at
niauohwytna, nie poaiada okraálonych konturów i áciatych ogranioaaň přogr*mowyoh. Z tego wzgl^du moje okreélenie undergroundu - chociai starais
o makaymaln^ obiektywnoáé - nie muai byč, ani nie jeat, przyjmowana přiez
wazystkich, ktérzy moim adaniem nalei^ do tego ruchu.
-

W polowie lat aiedemdziesi^tyoh, po obublikowaniu sbioru "Invalidní
sourozenci Egonu Bondymu k 45. narozcnlnam" /Kalekie rodzeristwo dla Sgona
Boudy na 45 urodziny / /1975/ iatotnym polem aktywnoéoi undergroundu a taž: a
siç poezja. Z prgzentowanych wtedy autorów wyraieriray Vratislava Brabenoa,
Andreja Stankovica /który w Ijgňcu lat siedemdzieai^tygh dzialal w zlikwidowanjrm póžniej czasopiémie Tvar/Twarz/ rázem z Jirim Nemoero i Janem lopatka,
a leh §ktywnosé kulturalna m^ala iatotny zwigzek z póžniejazyra undergroundem/, Ver§ Jirouaov^, Fand? Panka, Pavla Zajíčka, Póžniej - stan ten trwa
do dzis - stala siç poezja jednym z najbardziej rozpowszechnionyoh apoaobów
komunikaeji w undergroundzie. Ze wazystkiro, co do tego naležy - obok szezytowyoh, autentyeznie oryginalnych wyst^pieň, znajdzieray niezliczon^ iloéd
epigoóakiego rymowania. Gelem tej krótkiej informaeji nie Jest ocena poszczególnyoh kierunków undergroundu. Zasadniczyn i iatotnym rysem jest
jednak socjologiezne zakorsenienie si§ znaeznej czçsci undergroundu w autentyeznym srodowisku robotniezym - cz^áč poezji i muzyki undergroundu
možná uwažač za wspólczosny, naprawdç oryginalny folklor - a przede wszystkim to, že przed rniodq i najmlodazq generacj^ otworzyia siç faktyeznie
awobodna przestrzeň kulturalnej autorealizacji.Jest to najistotniejszyn
krokiem m porównaniu np. do lat pieédzieai^tych - gdy - jak jui w8pomnie, lismy - iatnialy wylacznie tajné ogniaka niezaležnej kultury, które staraly Siç o zachowanie oaz kulturalnej kontynuaeji w totálněj pustýni sztuki
oficjalnej.
r W polowie lat siedendzieai^tych czecho. -aiow&cki eatabliahnent uéwiadomil
aobie, jakie w azerzQcym si§ ruchu wyraata dla niego niebezpieczeóatwo.
2 poczqtkiera roku 1976 dokonáno masowej interwencji policyjnej wobeo nieV >ktorych protagonistów undergroundu - atak byl wymierzony przede W3zyatkim
przeciw grupom "Plastic Peopla"-"DG 307" i pólnocnoczeskiemu ognisku skupionemu wokól "Iíeveru and Vazelíny" /Lewarka and Weseliny/. Uwiçziono ponad dwudziestu ludzi: establishment przypuazczal, že a^dzenie i akazanie
- r.-ich nie wzbudzi wiçkazego zainfcereaowania, poniewaž przedatawicielom undergroundu zaležalo bardziej na utworzeniu niezaležnej wspólnoty, niž na
, ¿akiejkolwiek populamoéci. Jednakže w obronie undergroundu podnieáli gloa
- co zaskoczyio establishment - pisarze i politycy innych niezaležnych
struktur, które po zlik\vido<vaniu praskiej wioany zaczynaly Jformowaó ai§
W podziçmiu oficjalnego žycia kulturalnego. Bylo to przede wszystkim za, slugç.Vaclava Havla,,, który zdqžyl na krotko przedtera zbližyó siç do underijpoundu, a takže Jiřího Nemca, Jana Lopatki i wielu innyoh. Establishment
%byt póžno zrozumial, že solidarnoáč w totalitarnyra swiecie nože i musi
pokonac róžnice opinii i postaw kulturalnych. Wiadorao, že rezultatem procesu grupy "Plastic People" bylo powstanie Karty 77 - poniewaž wlaánie na tle
tego procesu ludzie dobréj woli w Czechoslowacji uawiadomili aobie, že bardziej istotne jest to, co ich l^czy we wspóln^j waloe prseciwko totálněj
niwelacji wszyatkiego, niž doezesne i niezmienne róžnice w pogl^dach, poetyce, pojçoiu kultury i polityki.
Možná stwlerdzió, ž% proçes "Plastic People" i pólnocnoczeskiego ogniska
undergroundu /Skalický, Starek, Havelka/ stal siç dohadným przeciwieá"
atwera tego» co zámyslai eatabliahment. Underground stáje siç undergroundem
nie tylko w poetyekim znaozeniu tego siowa, jak byl przedtera przewažnie
rosumiany. Hie dosé, že nie ust^pil z pierwotnie okraélonych posyeji rstecz jest ciqgle o ruchu, którego punkt ci§žkošci apoozywa w tworzeniu
awobodnej, autentyeznej sztuki /przede wszyatkim muzyki i poezji/ oraz
w usilowaniu formowania innego spoaobu istnienia w éwiecie, niž ten, jaki
proponuje eatabliahment lojalnym obywatelom - wyczuwa siç, že underground
representuje we wspólczesnej sytuaeji kulturalno-politycznej w Czeohoslowaoji równiež snaoz^c^ siig polityezna. Slowa "polítyosny" užywam jednak
oétroiBla: nie wolno zaponina
pocnodzi ono od slowa polia^; chodzi o
sprawy wspólne, sprawy publiozne, wplyw na nie i udzial w nich - nie jednak o pseudopolitýk§, jakq oferuje obywatelom wssystkle eetablishrnenty
nassego niessosfšliwle podzielonego éwiata. Haoisk establishmeotu na underground, ktérego pierwszym jasným wyrasem byla masakr» na koaoeroie "Plastic
Psople" w Casicloh Buddejovioaoh w marou 1974 r., a pdáaieJ pr«oec "Plastic
People", juž »1« ustal. Po powstaaiu Karty 77stal si« «Hiol^ pdwsseolmego
prseéladowania inaesej myél^oyoh obywateli, którsy pol^csyli si« w Karei©77.

Pc sérii azczegolnie nikcz jrnnych represji, które byly z poczqtkieTi lat
osiexncizieai^tych rozwini§ciem ai§ uíczym nieakrepowanej aamowoli polioyjnej, liczni snacz^cy protagor,i4°i undergroundu zoatali zmiageni do^migraoji. Odježd£a^§; Svatopluk Karaaek^ Vratialav Brabenec, Zbyněk Benyeek,
Vlastimil Treaák, Miroalav Skalický., wyrzucony zoataje kanadyjczyk Paul
Wiiaon, odjeidža znaczna iloác mniej znaných ludzi z azerazej apoiecznoáci
undergroundu. M e m n i e j jednak ruch undergroundu jeat w tym okreaie jui na
tyle ailny, že mimo owych atrat, jozazerza nieustannie awój wplyw na i&odq
generaojs. Juž w x*oku 1979 František Stárek aakiada pierwsze czaaopi8mo
undergroundu £Vokno"*/. oo prawda w 1981r. zoataje rázem z Ivanen Jirouaem
i Milanem Fricem ponownie uwifziony ale po wyjásiu na wolnosc kontynuuje
wydawanie czaaopiama wapólnie z Jirouaem i wieloma inny-ni wapdXpracownikani
W lutym 1988r. ukazai si§ juž 13 numer "Vokna".
Hiektórzy z emigran-c<5w, ktérych ty^czaaowy wyjazd otworzyi bolesnq ran§
na duchowy-n ci§Je apoiecznoáci undergroundu, zakladaj^ w Wiedniu, pod kierownictwem Benyaka ozaaopiamo "Paternoater"V. Jeat ono zakorzenione nniej
wigcej w atnoaferze czeskiego undergroundu lat aiede-ndzieai^tych, uaiiuje
Jednak - mi§dzy innymi poprzez korsystanie z materiaiów "Vokna" i "Revolver revue" - utrzymywaé kontakt z kultury czeskiego undergroundu drugiej
poiowy lat oaiemdzieaiatych»
.•
Zbližamy ai§ w ten apo8<5b do 8tanu aktualnego. Možná stwierdzič, že rana
z pocaqtku lat oaiemdzieai^tyeh jeat zabližniona. Dojrzala druga generaoja
undergroundu - róžniqoa ei§ iatotnie od jego pionierakiej generacji. Jej
najbardziej godn^ uwagi deklaracj^ jest "Revolver revue", periodyk portyslany na wielkq akale /w krótkim okresie trzech lat ukazaio si§ juž dziewifé
obazernycb numerów/, w który-n generacja lat oaiemdzieai^tych do-naga si§
giosu w apoaób dobitny i trudný do przeoczenia. Jeat to generacja nieaenty--nentalna i azczególnie obwarowana duchowo. Ma w awyeh azeregach poetów
i piaarzy pierwaeej wielkoáci /za wazyatkich wy-nien-ny Jachyma Topola,
#
Krolj^vakiego, Wagnerovi, Petra Placaka/, wybitne grupy ^uzyczne /Paf voja«J^
Garaz, Zeny /Pieacy žoinierze^ Garáž, Kobiety/ i wiele innych/, teoretyków^
i krytykÓw Ivana Lampera i Sa3§ Vondry, malarza Viktora Karlíka. Jeat ob
jetne, czy wazyscy wynienieni zgodziliby al§ z zakwalifikowaniem eiebie ' * í
do ruchu undergroundu. Oaobiécie przypuazczam, že naležq tam - i wbrew
.:•>•>
innemu okreéleniu terminolog^cznemu - równiež i tzw. zeapožy alternatywne.
przede waeyatkim kr^g Mikolaaa Chadimy. Poniewaž čelem undergroundu, jak
kiedyé napiaažem we wapomnianym "Raporcie", jeat wytworzenie kultury, która »
b$dsie niezaletna od eatablialmentu, jego kategorii oceny i hierarchii
wartoáci. Dlatego tež wazyacy, któray staraje ai^ o stworzenie takiej a r o n y ^
kulturalnej, wazyacy, kt<5r»y tworza azerok^ apotecznoád, z której ta aréna
wyroeia i wyraata, maj^ swój udsiai w duchowy-n dziele undergroundu. A rázem:,"*
z nimi udziai w tym dziele majq ci wazyacy, którzy z powodu braku talentů. ^
nie rnogQ tworzyč bezpoérednio tej kultury, ale swoim wapóiuozeatniotwem
pomagajq, formowač przeatrzeá, w Ictórej zadomowiia ai§ wolna kultura.
10.03.1988

Magor

Przypiayt
vl v
1/ Magor - czeaki, polakí odpowiednik - wariat.
2/ Vokno - ozeaki, ludowe okreélenie okna.
3/ Paternoater - Ojczenaaz, równoczesnie po ozeaku typ windy, poruezaj^oej ^
ai§ bez przerwj.
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W dziewiqtym tegorocznyA numerze tygodnika "Kultura*' niejaki Lukaaz
Budny /Witold Hawrocki?/ ubolewa z powodu aiezaležnego wydania kai^iki
Milana Ktmdery i řozpoo*§tej we Wroctawiu wydaniem powiesoi Hrabala Kolekcji Literatury Gzeakiej i Slowackiej. ktdra jego zdaniem jeat niepotrzebna
wobec istnienia katowickiej oficjalnej Bibliotáki ?;.aarsy Czeskích 1 Siowackich, ''T®raz dopiero zaoznia 8i§ zab&wa w ustáleni« wartoéci tego, oo
gdzie jest drukowana í. s. jakir atemplea" - piaae Buday - "Jedno jaat pewne: $

prawidiowej recepcji literatury czeakiej i aiowackiej w Pol8ce ta nowa kolekoja z pewnoáciq zle aie przyaiužy, bo od nacisków politycznych si§ ni«
uvolni.n
Melanoholia partyjnego publicyaty nože naa jedynie cieazyé, bo pewnych
jeat o wiele wi§cej rzeczy niž aqdzi. Oto ziaraano monopol w kolejnej dziedzinie kultury, a warunkiem prawidlowej recepcji literatury Jest doatarczenie czytelnikora makaymalnej iloáci wartoéciowych tekatów.
A tak na marginesie, Panie Dyžurny, kiedy to katowicka aeria, lub jakieé
inne ofiojalne wydawnictwo uwolniio aig od politycznyoh naciskow?
Fakt, že wydawnictwo •'Sl^ak"opublikowaio powiešci Skvoreckiego i Hrabala
- chwaia jej redaktorom za to. Wroclawaka kq^ekcja SPCz i Inicjatywy ffydawniozej "Aspekt" nie likwiduje przeciež innych inicjatyw. Žal Budnego
wzbudziia natomiaat komplikacja, burzqca korauniatyczne marzenie o homogenicznej kulturze.
Jaroaiaw Broda

Ofêruj;emy nagrania czechosiowackiego
aamizdatu muzycznego:
1. SLfiPE STÍEVO - NEČUM A TLESKEV! 1985
2. POSÁDKOVÁ HUDBA MÍARNEHO 3LAVY - ZE
1986
SVĚTA
>v8i našili a bezpráví
3.PRO POCIT JISTOTY - COMPOSITION No.15
4. HOSTE - COMPLETE WORKS
1981/1984
5. CZECHOSLOVAK AMATEUR ROCK SCENE 80
w tym utwory zespoiówt
The Extempore Band, Žabi Wlgn, Pai
vojáci, Afrika, Europa, Manžele, The
Plastic People of the Univerae, Srehlik, Vesairne radosti»
6. PRO POCIT JISTOTY -"Mas strach? Tak
drz hubu!! ! »
7. MANŽELE - Je to vono.
8. MCH BAND - GORLEBEN
9. BETULA PENDULA & MINIMAL ORCHESTR STUDIO t LIVE
,
1986/87
10. BOHEMIA PUNK SAMPLER 80 w tym utwory
zespoíów: ^
„
„
Zikkttrat, Tçirychlostni Pepiček, Středne rychle sipy, Radegast, Hrdinore
nore,fÇonty, Plexis, Oi Oi Hubert
maohane, Masomlejn, Cenová akupina/
Pourth Price Bsnd/FPB/, PPB II
CS. AMATEUR ROCK 80
Materia£ zawarty na tej kasecie jest
prseglqdem czechosiowackiej amatorskiej scény rockowej lat 80tych. Róžne
zeapožy, róžna muzyka, ale zawsse na
dobrým poziomie. Gprócz takich aiaw
jak Plastic People czy Pai vojaoi
anarjdujq si$ tam zeapoif mniej znané,
aoskolwiek naprawdg oryginalne i warte posnania. Muzyka czechosiowaokich
kapel undergroundowych ma to do siebie, fte jeat niepowtarzalna i jedyna

w awoira rodzaju, a to w wyniku wielkiego wpiywu, jaki wywierany jest na
wszyatkich tamtéjszych muzyków przez
wapomniany juž Plastic People. W zwi^zku z tyra zeapoiy czechoaiowackie robi^ np. punk z ele-nentami muzyki 9-,
rien$alnej, lub l^czq rock z rock n'
roli eTj i jazzem. Najoryginalniejaz^
propozycj^ CS.Amateur Rock 80 jeat
niewqtpliwie Lesik Hajdowsky - stworzyi atyl oparty na motywach afrykan8kiej muzyki ludowej, przy czym posiuguje si§ nowoozesnymi instrumentaml.
Kaseta niew^tpliwie warta kupná, chodby dlatego, že znajduje si§ na niej
przeb<5j caíej ozeohoslowaokiej muzyki
niezaležnej.
MINIMÁLNÍ ORCHESTR Ir BBTULA PENTULA
Nagrania studyjne obydwu sseapoiów i
konoert Betuli Pentuli, pochodzqoe z
roku 1986 i 87.

Wprawdzie Minimální Orchestr ocenic
moiemy na podstawie jednego tylko utworu /trwaj^cego za to ponad 20 min./
ale Jest to kawaiek doskonaiy interpre
tacyjnie i technicznie.
Betula Pentula natomiast zaprezentowa2a nam dosyc dlugi, godzinny program.
Styl muzyki podobny do uprawianego
przez zeapól poprzedni, tzn. dobry
rock pozoataj^cy na pograniczu awangardy.
Ta^ kaseta jeat.moim zdaniera, najciekawszq pozycjQ czechosiowackiego zbior
ku muzycznego.

notonne i o jednostejným rytmie, ale
bardzo ciekawa i opatrzona w bogat^
warstweinatrumentaln^.Wykonanie aprawia wraženie proíe8jonalnego, jakoáč
nagrania dobra, kaaeta na pewno b$dzie
aig podobač odbiorcom lubi^cym muzyk?
altematywnq.

BOHEMIA PUNK SAMPLER
©
Skiadanka czeskioh kapel graj^eych punk;
harď core. Muzyka: wywažona, aopracowana
- ogólnie rzecz bior^c lepsza ni¿ roblona przez jpolskie zespoly punkowe - nie
ma w niejniejsca na chalturzenie. Kaseta
Jest porcjq dobrej, ostrej nuzyki i jeszcze takiej w obozie aocjalistycznym nie
by i o.
PRO POCIT JISTOTY - "Mas strach? Tak
drz hubu!!!"
Muzyka wzorowana na twórczoáci takich
zespolów jak Pere Ubu, Virgin Prunea,
Cabaret Voltaire czy Blurt-nieco mo-
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w G1i w i c a ch

W dniach 26-28 lutego odbyio si? w Gliwicach w koéciele áw- Krzyža
Seminarium Ekologiczne zorganizowane przez Duazpastera^iro Swiata Pracy
i ruch "Wolnosé i Pokój". Seminarium poáwifoone przedé wszyatkim dramatycznej aytuacji ekologicznej Górnego slqaka wyatosowalo liat otwarty
do przedstawicieli rz^dów NRD, CSRS i PRL apotykaj^cych si§ w Jeleniej
Górxe.
Gllwice, 27.02,1988
Liat otwarty do przedstawicieli rzqdów
PRL, NAD i CSRS - uczestnicz^cych w konferenční w Jeleniej Górze poáwieconej
sprawom orhrony árodowiska.
Zanieczyszczenie árodowiska przyrodniczego jest problemem niezaležnyro
od gránic i od dawna wiadofio, že tylko migdzynarodowe wspóidziaianie
wazy&tkich krajqw maže przyniesé popraw§ sytuacji ekologicznej. Polska
znajduje si§ w tej nlckorzystnej sytuacji, že ok. 60% zanieczyazczeri powietrza naplywa do naa z s^siednich krajów. Sami nie pozoatajemy bez winy
"eksportuj^c" równiež znae-zn© iloáci zanieczyazczeň.
Po 43 latach dochodzi do pierwszego oficjalnego spotkania wicepre-nierów
NRĎ, .CSRS i PfiL, które bgdzie poáwigcone wspóipracy ekologicznej wyiej
wy-nienionych krajów. Spotkanie to zostaio wymiszone nigdzy innym przez
dramatyczn^ sytuacjf árodowiska naturalnego rejonów prz^granicznyoh
/np. Gór Izer8kich, Karkonoszy, Beskidu Sl^skiego i Krušných Hor/, w któ-

6
rym procesowi degradaoji ulegiy wazyatkie jego eiement7. ivlamy tu na mysli
zatrucia atmosféry, wspólnych rzek i gleb tych kraj <5 w
NRD, C3Ríj i PRL uzyskuj^ i spalaj$ 40% swiatowego wydobycia bardzo zaaiarczcnego w^gla brunstnego. Szeéc elektrowni wokói Wcrka Turoszowskiegc
/trzy enerdowskie, dwie czechosíov^ackie i jedna polska, pracuj^ bez jakicLkolwiek urz^dzeň odsiarczaj^cych. Steženie siarki w tj a rejorurf neležy do
najwigkazych w Europie. Szacuje
že v zwi^zku z tyti stanem rzeczy
do 1995 r. wyginie od" 30%do 50% lasów na tych terenach.
Smutná praktyka spotkaň przedstí*wicieli rz^dów dowodzl, že po podpisaniu "stosownych" i "siusznych" dokumentów nic, lub prawie nic, nie robi
sig w celu ich realizacji. Utrzymywanie obecnego pozionu aanieczyszczeň
grozi niewyobražalnymi nastgpstwami, takimi jak: caikowite wymarcie lasdw
górskich, erozja gleb, powodzie i zmiany klinatyczne.
Dlatego atanowczo ž^damy:
1/ Podpisania porozumienia dotyoz^cego insialacji dostupných technicznie i najlepszych urzqdzeň odaiarozaj^oych we wspomnianyoh elektrowniach oraz okrešlenla harmonogramu dzialan, ¿rodków i oaób
odpowiedzialnych za dopilnowanie tego harmonogramu.
2/ Uporz^dkowanie gospodarki áciekowej Odry
i innyoh wspoólnych rzek wraz z okreálenieTi j.w. harmonogramu, érodkéw
1 osób odpowiedzialnych.
3/ Biež^ce i peine informowanie opini i publicznej w tycb trzech krajach o zawartych porozumieniach, har-nonog" amaoh i ich
r3aiizacji.
Seninarium Ekologiozne w Grliwicach 26-28 lutego 1988 r.
Z listem tym solidaryzowaly sig niezaležne grupy ekglogiciine v? Pradze
/w liácie podpisanym w ich imieniu przez Lenk§ Marečkovy i Iveaa Dejraala/
oraz "Solidarnoáč Polsko - Czechoaiowaoka" w oáwiadczeniu wydanym
2 III 1988 r.
Z bardzo zdawkowych relacji z konferencji ekologicznei w JeLeniej Górzo
wynika, že propozycja Polaków dotycz^ca ustancwienia strefy o 150 k-n p.conieniu, ze árodkien u zbiegu granic C3RS, NRD i PoIski4 v której zreduko-»
wano by poziom dwutlenku siarki o 30 %, zostaia bardzo vr
przyjfta przez czechosiowaok^ i niemieck% delegacj^, W prasie pojawiiy si§
co najmniej niespójne informacje o wyniku konfemcji. Wediug jednej z nich
-nodelowa trójstronna umowa ekologiczna po^igdzy NRD, CSRo i PRL -na byc
zaprezentowana pod koniec marca tego roku na ses ji kraje* R'"PG. Jednoozesnie rzecznik Urban powiedzial, že "... porozumienie w tej sprawie zostanie
podpisane w paždziamiku tego roku..."
Otrzymaliémy za poárednictwem naaayoh przyjaciól z pismu MLADINA z Lubljany těkat apelu "Ruchu Wyzwolenia Rumunii", który przedrukowujensy ponižejs
[APEL DO P0L3KIEG0 SPOLECZElfeTWA |
Prosimy nia kupujcie žádných produktów žywnoéciowych ze znakiem "Made in
Romania" - Pomyslela o tym, že obywatele naaaego krajů, z powodu wywozu
podatawowych artykuiów žywnoáciowych cierpi^ haniebne niedožywienie.
Každý obywatel Rumunii ma prawo dziennie do 300 gram chleba, miesl^cznie
nie wi^caj niž 1 kg mi§aa, 50 gram maala i 8 jaj - wazyatko to jest wyia,nia na kartki. Kto nie ma szcz§ácia, nie dostanie w sklepach nawet tťj minimalnej raoji. Žyjeny pod ražimem Caauaeacu, który nie ma nio wapólnego
z aoojalizmem. Proaimy waa, popierajoia naaz apoieozny proteat przeciw tyranii Oeauaaacu. Pomagajcie nam izolonraé ten ražim na caiyra áwiecie.
Žqdajcie w swoioh akcjych protestacyjnych wglaanosti i pierestrojki" równiež dla Rumunii. Jaáli udajecie si© do nas, do Rumunii, powiedzcie swojej
rodzinie, przyjacioiom, znajomym,aby na znak protestu codziennie o godz.
22.00 gasili swiatio w swoich mieszkaniaoh na okres 3 minut. Tylko powezechna izolacja czerwonego despoty Ceauseacu we wszystkich krajach moža
nam przynieéč wolnoéd!
"Ruch Wyzwolenia Rumunii"
Qrudzieň,1987
Bukaieszt

/

CZECHOSfcOWACJA 68 : marzec
W ostatním <inlu lutego ukazuje alf pierwszy numer iygodnlka "Literami
Liaiy" - nowa^o pl^ma Zwi^zku Piaarzy Czeohoalowaoklch, w któryra Ivan
Svitak plaze uuin, "Od dyktatury tctalitarnej do otwartego apoleczeňatwa,
do likwidaoji monopolu wladzy i efektywnej kontroli rs4ds^cej elity przez
woln$ praa§ i opini? pufcli«zn%. Od blurokratyoznego zarz^dzania apoleozenatwem i kultury co reallzacjl pcdatawowyoh praw ludakich i obywatelakich,
chočby tylko w takim sakrsaie jak w buržuazy^nej Czechoalowaoji."
Poczutfck marc? yrzynoai skandal wywolany ucieczkq do USA - gen. Stejný
/przyjaciela Novotnego, aekretarza partii w Miniateratwie Obrony/. Jiri
Hendrych /znaný jako przeciwnik odwilžy/ przeate^e w KC KPCs kierowaé
ideologie - na jego miejaoe przychodzi Joaef Spacek. 6 uarca KC ogranicza
zaal§g cenzury«
W praaie p jawia sig coraz wifoej artykulów i^daj^cych uat^pienia Antonína Novotnego z funkcji pi-ezydenta paňstwa.
12 marca - sklaný w dotychczaaowym kierownictwie Zwlqsków Zawodowych.
W Pradze /14 marca/ odbywa al§ publiczna dyakuaja z udziatem partii oraz
róžnych organizacji apoiecznych i kulturalnychs w której uczeatniczy wiele
tysigcy ludal - przede wsayetkim mlodsiežy.
¥aj^ miejace dalaze zmlany personalne - Prezydium KC KPC« zaleca odwolanie ze atanowiak Joaefa Kudrny /minlater apraw wewn§tgznych/ i Jana Bartuaki /prokurátor* generalny/. Równoczeánie čeatimir Ciaar zoatai sekretarzem
KPCz d/s oéwiaty, nauki i kultury.
18 -narca w Pradze powataje "Klub Zaangažowanych Bezpartyjnych". Dwa dni
póžniej w Praakim Paiacu Zjazdów odbywa alf kolejná dyakuaja publiczna
/tranamitowana praez aseá<5 godzin przez radlo/, podczaa ktorej z mlodziež^
apotkali ale m.in. prof. Ota Sik, Joaef Smrkovaky, Edvard Goldatuecker,
Pavel Kohout, Jan řrochaika, a takže Gustav Hua&k. Po apotkaniu ulodziet
podejmuje rezolucj^», ¿^dajqcs "... znieaienia wazelkich form cenzury, noweiizacji uatawy o zrzeszaniu ai§, ulatwien paazportowych i wlzowyon, a
takže rehabilitacji wazystkich nieeprawiedliwie oaqdzanych i akasywanyoh."
"Haaz aoojalizm - atwierdzono dalej - atuai opieraé ai§ na prawdzie, ma byé
oéwieoony, humanlatyczny i demckratyczny. Jego gwaranojn može byč jedynie
demokracja, oparta na uznawaniu i reapektowaniu wazyatkich ludzkich praw
i awobód zgodnie z deklaracjs prav czlowieka ONZ."^
21 marca zoataje zrehabilitowany piaarz Jan Benea - akazany w llpcu 1967r
za kontakty z Záchodem 1 "rozpow8zechnianle falazywych wladomoaci".
W dwa i pói miealqca po uatqpieniu se atanowiaka I aekretarza KPC* /3-5
atyoznia/ Antonin Novotný oklada rezygnacj§ /22 mapca/ t funkcji prezvden«*
ta, powiadamiaj^c o awej decyzji Zgromadzenie Navtídowe. Naat^pnege dni a
Ludvik Svoboda, Joaef Smrkovakl i Ladislav Novomeaki zostajťj zgioazeni na
atemowiako prezydenta przez KC Zwi^zku Bojowników Antyřaazyatowakich.
W praaie kraj ów komunistycznych coraz cz^ataze ataki na proce8 demokratyzacji w Czechoilowaoji. Praaa NRD plaze o dochodzeniu do gioau aii Mkontrrewolucyjnych".
30 marca gen. Ludvik Svoboda /w latach wojny dowódoa czephoatowaokiej
jednoatki wojakowej walcz^cej przeciw Hiencom na froncie waohodnlm odaunifty w latach i959-68/ w tajným gioaowanlu zoataje wybrany presydentera.
C d n
INFO R M A C J E
* " '
4^111 SB uniemožiiwiia przedatawicielom Karty 77 apotkanle z wyaiannikiem
1132 l.Brytanii, które mlaio byc poáwi§oone m.in. aprawie przeatrzegania
wolnoécl rellgijnej w C3RS. Do budynku ambaaady brytyjak^ej, w którya miaio
odbyé to «potkani«1!!» udalo ai§ wejéč jedynie S.Devaty emu i P.Uhlovi. S.Devaty 1 Navretll zoatali po tym apotkanlu zatrzymani dwa ra»y po
48 godzin.

6 III w katédrce áw!*wita*ná Hrádcza^ach w Pradze odbyta ai« uroosyat*
masa w intenoji beatyfikaoji bi. Blaženy. Viadze w obawie prsed vsiigiin^
nsalfeatao^ staraly si« ograniosy^ iloá<$ oszsstnikdw u s y . fsfo áMJLa iontrolowano m.in. dworoe autobusové, watrsymsao w okolloaob Hradesan v m h
traawajów, wyl^cseno ataojf metra. Mimo to, ws «aay uossstnlosyto ok. 3-6
tyslfoy oaób.

25 III w Bratyslawie odbyla si? zapowieiziana wczesniej -nanifeatacja religijna katolików, domagaj^oych si§ welaoáci rsligii, rozdzielenia Koscioia
od panstwa i swobody obsadzania wakuj^cych
wi^kazosci diecezji atanowisk
biskupich.
Duže oddzialy milicji paziad godzin§ brutalnie rozp§dzaly dwutysigczny, modl^cy sig tlum. Zatrzymano ok. 200 manifestantów,
w tym dziennikarzy
zachodnich.

Bp. Tomášek - komentujqc vrydarzenia bratyslawskie - atwierdzil.ie brutalna
akcja wiadz, užycie gazów Izawiqcyoh, pálek i armatek wodnych, nie zahanruje, lecz wzmocni wolg oporu czeskich i slowackich katolików.
26 III rzqd brytyjaki skierowal do wiadz CSR3 protest w sprawie pobicia
korespondenta BBC podczaa zajsc w Bratysiawíň
6 III b.r. powstaio w Czechoslowacji Stowar"•vj.- inu. Tomasa Garigue
Masaryka, akupiajace ok. 100 osób. Stowarv.
.Le podjglo m.in. akojg indywidualnych listow do poslóvr parlamentu na rzecz reform w czechoslowackirn
ayateuie politycznym i gospodarczym.
Spotkanie založycielskie odbylo ai§ w mieszkaniu ^ M o z k i T.G.Masaryka.
Po spotkaniu SB zatrzymala 12 osób, ti.in.
-• ' f
• akademika Otto
Wiesterle. Stowarzyszenie wychodzi z zasad c.i*or..su>owčja,ych przez T.G.Masaryka, starajíc sig walczyč o demokratyzacjg t>s. ¿^arjcie legalizmu i lojalnosci wobec rzadu.
Dyrektor sekretariátu ds. keácielnych w ' ^ ''.Janka oéwiadczyl, že choc
"panstwo nie neguje prawa Rsymu do road&w«-,ia nominacji, to jednak atanowisko biskupa jest zbyt wažne, by tfladza zrezygnowaia z fcacznego przyglqdasi
6
/Lad nr 8 ^ 21 ^ III 1988/
Biskup Jan Chryzostom Korc, któremu wlad?° zakazaiy wykonywania obowiqzkór
duazpasterskich, wys t;osowal list áo "Rudego Pr&va" i moskiewskiej "Pravdy"
w aprawie"nowego myélenia o wolnesoi religií i swcbody wykonywania c^ynnoáci religijnych ".
Wedlug ofiojalnej 3tatyatyki obvwatel C3RS wydaje rocznie na alkohol i pa-«
pieťoay ok. 3000 koron, a na
,exoko pojata kultury 800.
_
/Vyber nr 10/
Ba indianskich urocs • osciach tzw, 0hringo Pot» Pow zwraoali uwag§ wodzowie White Bagle czyli Bialy Orze* v plcmienia Cherokee i Joaeph Bruchao
czyli Pepik Brzuchacz z. plemienia Abenaki w stanie Main«. Opierzony Pepik
powiedzial na konferencji praaowej, že na przekár biaioéci i czeskoáci
swojego ojoa dotarl do řunkcji wodzowskiej i zdoby* zauřanie abenackiego
ludu.
/v*v
/Vyber nr 10/
PODZI^KOWAKIA "SOLIDARNO^CI POLSKO-CZSCHOSLOWACKIEJ".
Dzifkujemy KOS za 200.
Pipie za tlumaczenie gratie.
Ponownie Wydawnictworo Indeka, PmD, OBRíS/KONTUfí,
Redakoji piama OKKO oraz naazym przyjadclom t WiedoiA,
Kontakt z "Biuletynem" za poírednictwamí
Anna Sabatóva, Praha 2, Anglicka 8, tel. t-+ 42«'
Jaresiaw Broda, Wroclaw, ul, Buška 8/13
Uiroaíaw Jasiňski, Wrooiaw, ul. Kozanowska 7"i/U
Pawei Koci§ba, wroclaw, ul. Stsfceyka 69# iídlé 48-12-06
R«daguje zespól
Nuittr j»amkni§to 30.03.1988

Wydaje Ru«h Spoiec^ny Solidarnoíd
w» Wroo>:iwiu.

"Biuletyn" jeat pianem bazpJtatnym /ale koaztownyir./.

