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Oc skoslovenské reformní hnutí roku 1966 bylo dal šíř. pokusem,
T-o meaarsl.^m a polském roce 1 556, demokratizovat systém,
importovaný do naší části Lvropy ze Sovětského svazu,
Jražcko - aro dokázalo, že demokratizace zůstává politickou
vůlí na čich národů,, Ukázalo se, že spoluprací různých sil
lze dosáhnout nenásilné a civilizované změny. Je tedy proto
dodnes uro naše společnosti, toužící po demokracii, inspiraeí
a naději.,
:fres - armád Varšavské smlouvy vnutila útlak a stagnaci
nejenom Čechoslovákům» Vedla k vítězství reakčních sil celó
oblasti a předznamenala dnešní krizi ve východní a střední
Evropě,
je to pro nás varováním, abychom neomezovali naléhavé
požadavky hospodářských a politických reforem gen na Jednotlivé země Varšavské smlouvy. Samotná Varšavska smlouva by
měla být přebudována:
1 „ Všechny naše národy si naléhavě přejí, aly SSSR dodržel
svůj slib a stáhl svá vojska z okupovaných zemí.
2„ Mělo by být zcela jednoznačně řečeno, že v budoucnosti
ani Varšavská smlouva jako taková ani bilaterórní dohody
mezi členskými státy nemohou poskytnout právní zdůvodnění
vnitrního či vnějšího vojenského vměšování do vnitrostátního
politického vývojeo
3 o Varšavská smlouva by mela být demokritizována už před
tím, než bude překonán evropský blokový systém. Je nutno
dosáhnout rovnoprávného postavení pro všechny členské země,
Xidfiká práva jednotlivých a národnostních menšin ve státech
VarSavské smlouvy "by měla být uzákoněna zvláštním kodexem,
který by rovněž stanovil způsob kontroly jeho dodržování,
4o Práva občanských společností by měla být zajištěna
v celé oblasti včetně svobody cestování, zaměstnání a změny
pobytu, svobodné výměny informací, myšlenek a kulturních
statků a neomezených kontaktů mezi jednotlivci a organizace«
mi jednotlivých zemí Varšavské smlouvy«,
Čas od času se dovídáme o slibech tohoto druhu. Ty se
však nemohou stát věrohodné, dokud nezahojí rány z roku 1966«
1 « Iředstavitelé zesí, jejichž armády přepadly Československoř by měli veřejně odsoudit invazi, k níž došlo před dvaceti
lety. Útoky proti 'Pražskému jaru ty měly okamžitě přestat
a tisíce lidí, kteří byli vyloučeni z politického, kulturního
a védeckého života, by měli být rehabilitováni,
2a SSSR by měl vyjasnit nejen chybějící fakta týkající
se sovětsko-polských vztahů, ale i svou roli v represi proti
berlínským dělníkům v roce 1953, v potlačení maáarského povstání z roku 1956, v potlačení československé demokratizace
z reku 1966 i v polském puči z roku 1981,
KTo z těchto věcí nepřijde shora, Měli by-,; horatento proces
z--cit jednoznačným prohlášení«, že naše národy nikdy nedaly
souhlas k této ostudné invazi, kterou naftě vlády řídily naším
jménem. Také my Jsme Jejími ©bětmi. ř^ ve vychodili a střední
Evropě se můžeme stát vítězi jen jako svebodaé, demokratické,
rovno právn é n árody„
21 . srpna 1 988

Společné východoevropské prohlášení k 20. výročí invaze
vojsk Varšavské smlouvy do Československa podepsalo 23 občanů
Československa, 26 Sovětského svazu, 26 Madarska, 31 Polska
a 13 JTDR.
/Počet podpisů pod prohlášením není směrodatný, protože
představuje pouze příklady velké podpory, jífc ae textu v nezávislých skupinách dostalo./
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Rozhovoříš Miroslavem Jasinskim reprezentantem^Polsko-česko-.:
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Kdy vznikla Polsko-československá solidarita ?
J._Broda: V roce 1 981 9 na to téma "by mohl povědět víc tady
RírSk" Jasinski, protože tyl u toho. Několik let pracovala
tajně a teprve v roce 1987 bylo rozhodnuto zveřejnit její
existenci, zvolit mluvčí a založit Kruh přátel polsko-Čs.
aolidarity, který měl hrát roli jistá ochrany samotných
aktivistů* Práce zpočátku apočívala hlavně na výměně materiálů, nezávislé literatury a zejména informací«
••• Takže, ta celá iniciativa vyšla z vaší strany ?
M. Jas in ski; Ne, to není přesné«, Dohoda sice "byla podepsána v~PoISku7 ale za účasti delegátů Charty 77 o Vojensky stav
na čas přerušil kontakty, ale od roku 1932 se práce rozběhla.
Samo zveřejnění naší aktivity t^lo pak rozhodnutím čistě
polským, protože jsme došli k závěru, že po uvěznění Petra
Pospíchala už další ukrývání existence Polsko - čs. solidarity nemá smysl.
• •o Kdy "byl založen Informační bulletin ?
J. Broda: Kaše, tedy polská verze-vychází od ledna 1988. Je
^o~Sasopie vydávaný poměrně v malém nákladu, není to tedy
tiskovina orientovaná na širokou čtenářskou obec,, Zasahujeme
spíš do okruhu různých nezávislých iniciativ, do redakci nezávislých vydavatelství, a naší ideou je představit těmtoninstitucím současné Československo, jeho problémy, hnutí za svobodu, informace o samizdatu, anotace časopisů.». Bulletin má
v plánu vybudovat jakousi "banku překladů", zatírn je celý
projekt brzděn nedostatkem financí, ale pracuje se na tom.
Jde o to, že na jeho stránkách představujeme jednotlivé
publikace a nabízíme je různým redakcím, která daná problematika zajímá.
c
... Mohl byste charakterizovat okruh zájemců o váš bulletin ?
J»^Broda: Je velmi široký. Z jedné utrany jsou to vydavatelství
a redakce, které se zajímají o problematiku střední Evropy,
o vztahy mezi Východem a J&ápademj pak jsou to politická sesku*- 7
pení,^ např. "Solidarita bojující w - která ostatně má meziná- .: ¿5
rodní «polupráci ve svém programuj - nebo skupina kolem bývalé- C
ho KORu, kde to je už tradice, oni přece první začali s
/r
kontaktý Sk Chartou a v jistém šakalu je dnešní práce pokrafco-.*
váním jejich tehdejší f>nivity; dál bych mohl zmínit určité ř »

skupiny katolické § mládež, kterou velmi
ground» • o

Jímá ěeský under-

Mo Je sinski* Jo ¿obrá vtšdětP 8a bulletin je rozšiřován podle
•ur'5TB5Eo""ŘŠi6©ji cázt nákladU každého čísla je posílána atál^m
ociberatelum a Sá&t •• v závislosti na tématu dostává ke
konkrétním skupinám» Naoř, Síelo A, vSnovaná undergroundu,
bylo šířeno mo&.' aladtfai lidmi« & podobné to bylo 0 diatribuoí
před 00 a ledního
který rozebíral situaci katolické c i r k *
v Československu - on byl roádávár) :-rozi kněfcí a do katolielcýtli
kruhů* Prostě se vzasnažíme kapen zčásti dostat bulletin
k potenciálním sympatizantbmv kteří ty později mohli navázat
se" svými pro-cějsky bezpros «rodní kontakty»
Oo Brod as Já fych tady je&tě amin .11 takovou všeobecnou věc
se au jmu o bulletin, která ovšem souvisí přímo se
^
základní ideou -Polsko
í5j0 solidarity« Tento zájem se rapidft?
zvětšuje, pravděpodobně budeme mo^ei zvýšit náklad*..
..o Promiňte, nákle.:, je zhruba jaký ?
Jo Brod a: V scučasnr'
¿hrub£ i 000 kusů v rozsahu od
Bs:' f a o Šestnácti stran formátu A$>.. A dynamičnost tohoto
zá^.rau má kořenv v této situaci 5 z cd „ která dělí Polsko
a Československo je tak neprostupná,, a lid.-; v Polsku vědí
0 Československu tuk málo * Se je naše -nformace - at už se
týice jí hnutí za lidská práva nebe vysoké úrovně eeskýoh vydavatelských aktivi v - přímo Šokují« Co se týká dokonce i lidí
v o posici, kteří se o českou problematiku speciálně nezajíme«»
jí o" Jsou prostě -seskočeni a probouzí ne v nic^ zájem0
Stviná situace byla
s nahravkami českého undergroundu a rodttt
mládež u nás byla pí eL; a±,ena0 Tady se k tornu přidal ještě ten
moment, že zatímco u nás je například punk téměř podporován
nebo přinejmenším nepotlaccván - existuje festival v Jaroc«ÍB§
atdo - tam je všechno hnáno do podzemí a to«vyžaduje mnohem
vStší osobni angažmá«. i\ra polské straně to budí jak interes, b
tak i respekt, a o to nám především jdeo Iroto se snažíme být
jaksi nad-politickýmiv Chceme;'pokud možno objektávně informovat naše České přátele o polském politickém spekwu a samozřejmě naopak polsbó čtenáře seznámit s celou Šíří české aktivity,
.00 Pokud vím, tak
e skupina dělá i velmi důležitou práci
na poli XidsKých pr. c
¿.^sinski: Ano« Pi ,evším je tady ta velká akce patronátu
necfpollilckými vězr . v sousední zemic Na obou stranách hranice jsou dva koordf.r-.' - bi^ jejichž jména jsou zveřejněna, a ti
s3 touhle věcí zabývajíc Konkrétně se jedná o to: navrhli jrat*
eb"r různé nezávislé instituce nebo osoby vzali do ochrany vězně
v eruhé zemi, abychca tím solidaritu s vězněnými dostali z
1 eovně všeobecných deklarací a protestů na rovinu mnohem
1 nbrétnějšío Protože jsme toho názoru9 že pouze na těchto
konkrétních vazbách lidské solidarity je možno později stavit
no ¿různější obecné deklarace <> Je to určitý styl myšlení: vi*f
budoucnosti budovat na konkrétní práci přítomnosti. Bobře to
vyjádřil Petr Uhlř když na otázku, jaký význam pro budoucno**
našich zemí má polsko~Čs0 solidarita, odpověděl, že na to 3«
těžká odpověa, nebot tato polsko - čs. solidarita je už m m
budoucností, je »edelemy podle něhož bgrchom v budoucnoeti •

v daleko větším měřítku, samozřejmě - chtelj. pracovat» To
znamená vycházet z respektu a úcty k odlišnosti« Všichni
víme, že naše tradice a náš styl myšlení Je odlišný, ale
ukazuje se, že tato odlišnost není na překážku vzájemné
spolupráce*
•.. Jeden z posledních případů, o které jste se starali a na
němž jste dokázali, že skutečně můžete zburcovat stovky
* tisíce lidí, tyl Petr Pospíchal. íyly ještě jiné případy,
do nichž jste vstoupili ?
Mg Jasinski? lořád mluvíme jen o polské straně. Ale nezapomínejme, zeJ zde jsou i naši českoslovenští partneři. Ti letos
uskutečnili letákovou a dopisní akci za propuštění Jozefa
Piniora a Czeslawa Borowczyka. Pak zde tyla společná akce
s WiPem - hladovka za propuštění Dutkiewicze - která se
později změnila na putovní hladovku za všeobecné propuštění
vězňů svědomí. V současné době je přímých akcí ve prospěch
pólitických vězňů méně, protože počítáme s tím, že hlavním
elementem v této oblasti se stane patronát. Samozřejmě pořád
existuje možnost, že bude uvězněn někdo z nás v důsledku
této aktivity, jak se to stalo v dubnu tohoto roku» když by li
zadrženi čtyři lidé v Krkonoších - dva Poláci a dva Češi,
a je jasné, že v tom momentě se pro nás stává obrana našich
členů základní věcí. Doufejme, že k tomu nedojde, že se to
vládě nevyplatí, protože ty tím riskovala podobnou aféru,
jako v případě Pospíchala.
... V Československu jsou střediska Polsko - čs. solidarity
• Praze a v Brně. V Polsku je to jenom Vroclav ?
M.mJaginski: Vroclav a Varšava.
... Máte styky i s nějakými organizacemi v zahraničí ?
Jasinski: Ano. tbrátili jsme se na česká exilová nakladatělsivia redakce Časopisů s tím, aby nám posílaly své
materiály. Je přece absurdní, abychom tuto exilovou literaturu pašovali z Československa. Stejně by se na naše exilová vydavatelství měla obrátit česká strana.
Jak jsme se dozvěděli, vytváří se v Československu síí
nezávislých knihoven polské literatury. Zkoušíme to i my,
i když je věc komplikovaná hlavně unikátností některých
publikací. Hlavně pokud jde o různé menší edice - celý
náklad je často pouhých pět či šest kusů. Snažíme se to
v tom případě přefotit na mikrofilny, čímž bychom mohli
lid^m, kteří se o tuto problematiku zajímají např. vědecky
nebo publicisticky, zpřístupnit dílo na filmu, jako to dělá
normální knihovna.
... Mluvíme spolu na půdě konference o lidských právech
v Krakově, Chtěla bych se zeptat, jak po této stránce
vypadá vaše osobní situace, situace vaší skupiny. Jsou
nějaké náznaky větší tolerance, nebo jak to vypadá ?
tych asi to, že - aspoň zatím - polské úřady
nesahají k brutálnějším metodám /např. k dlouhodobým trestům/,
protože by to zřejmě nemohly dost dobře vysvětlit propagandisticky. Za co tychom vlastně měli být souzeni v eventuálním
procesu ? Za internacionální spolupráci, kterou oni oficiálně

podporují ? Na druhé straně v.».aief že úřady jsou o naší činaosti informovány a velmi jim vadí. Jejich nespokojenost se
projevuje v relativně méně drastických šikanách, například
ve vyhazovech z práce. To potkalo právě třeba tady Mirka«
Nebo naši spolupracovníci nedostávají pasy - ani na Západ
a tím méně na Východ, řfy dva s Mirkem už pracujeme dost
dlouho a jsme zvyklí na jiné metody policie, takže tec nám
to připadá jako luxus»
A ještě bych tady zmínil dvě věci* Jednak naši iniciaci;u
s vydáváním souběhu současné České literatury. Už jsme s tím
začali, vyšel Hrabal, Obsluhoval jsem anglického krále chystá
se výbor ze Skvoreckého, snad Patočka, Pele*..
A druhá záležitost z poslední doby: známá Pomerančová
alternativa - možná tak trochu pod vlivem naší práce - udělala překrásnou akci, překrásný happening na Sněžce* V den
20. výročí invaze vyhlasila, že je velmi znepokojena vývojem
v Československu a proto se cítí povinna udělit mu bratrskou
pomoc® Velká skupina jejích členů se převlékla do starých
vojenských uniforem a vyzbrojeni dětskými flintami zútočili
v Krkonoších na polsko - českou hranici. Celý den tam probíhalo jakési střetnutí s armádní brigádou, která je honila
po horách, čímž se poprvé od války dostalo velení této
brigády možnosti opravdu bránit hranici.
i?® Jasinski: Akce skončila úspěchem, protože Pomerančová
alternailva na sebe vázala tak velkou Část armádních strážců
hranic. Že to umožnilo desítce Čechů - také účastníků
happeningu - bez problémů proniknout na naše území. Útok
z české strany armáda zřejmě nečekala už vůbec»
Jo JBroda: Ochrana hranic zadržela 80 osob, které po několika
EodinSoH propustilao
Jesté jedna zábavná historie: velitel oné brigády vyjádřil
v rozmluvě s Waldemarem Fiydrychem, šéfem Pomerančové alternativy* své uznání nad dobrou strategií celé akce* Waldemarova
přezdívka je Major a velitel brigády ho tedy tituloval "pane
majore", on jeho zase "pane plukovníku". Rozešli se se vzájemným bojovým respektem»
... A ta Pomerančová alternativa je odkud ?
Jasinski: Tady z Vroclavi, počítá se k uměleckému směru
^socialistický surrealismus". Apropo hranice - důležitým
prvkem našich snah je boj za svobodu cestovat. Od 1. srpna
se trochu změnily předpisy, což je minimální krok v narušení
hermetičnosti této hranice, kterou T. G. Ash nazval skutečnou
železnou oponou současné Evropy. Neustálý tlak už v tomto
směru přináší jisté ovose, polská vláda by poměrně ochotně
hranici otevřela, ale bohužel z české strany není velká
rezonance» Český režim má čím dál větší tendence k uzavírání
se před světem. Například v nedávné minulosti bylo Československo jedinou zemí, kam Poláci nemohli cestovat, pokud tam
neměli rodinu. Stačí abychom to porovnali se situací v Západní
Evropě, kde státní hranice zanedlouho prakticky zaniknou,
aty vynikla v celé kráse absurdita našeho přístupu.

Rozmlouvala

Jana Stárková

Vssávislému s aire s právně mu odborovému «váza Solidarita
*
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Společně 0 vámi a s miliony dalších Poláků sí připomínáae osmě výročí podepsání gdaňských dohod 9 které fakticky
znamenaly vznik Solidarity. Nezávislé odborové hnutí v Polek*
irebylo ¡likvidováno ani výjimečným «taveni, ani zákazy
a ani mnohaletou perzekucí a násilím proti dělníkům a odbovůdcům. 0 potřebnosti odborového pl xaliamu a tedy
i íprmálního uznaní nezávislých odborů řrrédčí nynější situacm
ve vaěí zemi a především stávky, které ¿sou reakcí na
shorěujicí se postavení pracujících. Podporujeme sápas
polských dělníků za splnění politických a sociálních požadavků a přípojůjeme se k požadavku na opětovnou legalizaci
Solidarity.
31. srpna 1988

Polsko - čs. solidarita /Čs. část/

Petr Pospíchal

Anna Šabatová

Dne 4« září se na polsko - Čs» hranici setkali představ!«
telé Polsko - čs. solidarity. V průběhu rozsáhlé debaty
fcylo konstatováno, že v současné době ¿sou v Polsku vězněni
¿cag&BÍtt Stávkových akcí a v Československu jsou trestně
stí M n i účastníci pražské manifestace 21 o 8«, 1 988 „
žádáme polskou, československou i světovou veřejnost,
a"fegr vystoupila na obranu trestně stíhaných a vězněných,
nesl nimiž jsou i dva členové Polsko - čs* solidarity
Zbigniew Janas a Jozef Pinior.
Pracovní skupina Polsko - čs* solidarity:
JarosXaw Broda
Petr Uhl
Miroslav Jasinski
Petr Pospíchal
Miecisíaar Piotrowski
Jan Urban

gpjtn.P^Mí^íŽ^ už^^-j^lijich časopisech
V sedumnáctém a osmnáctém letošním čísle polského katolic*
kého týdeníku Tygodnik Powszechny tyla vc dvou Částech
otištěna rozsáhlá^studie Adama Michnika o stalinismu pod mázvem Wiecej marzen /Nebojme se snít/» Autor analyzuje rúsmé
postoje ke stalinismu v současné sovětské společnosti.
Cituje časopisecké prameny ze sovětského tisku, zabývá se
významem a ideologií některých kontroverzních nezávislých
hnutí, jako je například velmi rozšířená Pamjat, a pokouěí
se najít cestu k překonání nejen viditelných projevů stalinského děditství, ale také k překonání vlivu, jaky stalinismu
zanechal na přístupu k duchovní kultur* 0 Pozoruhodné jet
že tento velmi obsáhlý článek byl otištěn bez jediného
ce»šomího zásahu, jakým se Tygodnik Powszechny málokdy vyhne
1 u kratších a zdaleka ne takto společensky aktuálních
článků. Podle polského tiskového zákona platného od roka
1983 mohou redakce časopisů vyznačovat místa» na nichž
cenzura zasáhla.
fento Článek je po nuceném sedmiletém odmlčení Adama
Mchnika v oficiálním tisku již druhým*, o tři týdny dříve

-a-
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Brána gdaňské loděnice
í* Lenina v době stávek
v květnu 1986

Pomník před gdaňskou loděnicí
postavený v roce 1 581 na paměí
obětem policejní represe při
dělnických nepokojích v prosinci 1 970

PRlowíec ¿ytosuie
Polák - BOJKOTUJ^

uveřejnil týdeník Gwiazda morza vycházející v Gdaňsku Jiný
jeho příspěvek.
Lze jen doufat, že si čeští překladatelé k novým Michni«
kovýo publicistickým pracem brzy najdou ceatu.
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Kontaktní adresy redakcet
Petr Pospíchal, Arbesova 6 f 638 00 Brno - Lesná
Petr Ohi, Anglická 8, 120 00 Braha 2 /tel. 261 9573/
Jev" ;<fl£aw Brodař ul. Buška 8/13» Wrocíaw
Miros/ew Jas in ski , ul. Kozanowska 73/11» Wrocjíaw
Wojciech Maziarski, ul. Brači Za^uskich 3a/í>8* Varszawa
/tel. 33 66 96/
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pyna_Polsko - ča,._ e^idarifo /k diapoziai v československu/

časopisy*
1. irOV/A K0AL1CJA, čísla 1 - 4 , vydává UOWA, Varšava, od čísla
;5 Iír$gř Varšava, rossah okolo 100 stran, 1935 - 196?,
•asopis se zabývá historií a současností střední a východní Evropy * represemi státní moci v tomto zeměpisném
prostoru a nezávislými hnutími, důraz je kladen na národní specifiku v této oblasti a na vzájemnou spolupráci
národů.
Z. VE2WAN1E, Nie^aleSne pismo literaekie, čísla 1 2 , 13,
vydává Pokolenie, Varšava, rozsah okolo 150 stran,
1987, 1988.
Časopis je aamfiřen literárně, část rozsahu čísla však
vždy ponechává tématům politickým.
3.

číslo 1 /16/, vydává Oíycina ál^ska, Katovice,
rossah 150 atran, leden - únor 1988, dvouměsíčním
Časopis pro literaturu, politiku a aktuální společenské
dění«

4. ST^ŇCZYK, Pismo konzerwatystow 1 liberaXów, čÍ3lo 7»
vydavatel neuveden, Varšava, rozsah 72 stran, 1987.
MAGAZÍN ROBCOTIKA, číslo 1, vydává Robotnik, rozsah 100
stran, 1 985«
Politický časopis zabývající se teorií i praxí.
6. MTáL NIEZALEZNA, Pisiao spojlecwio- polityezne, číslo
26 - 27, vydává Wyswolenie, Varšava, rozsah 75 stran, 1987.
Spoleoensko-politické eseje a polemiky, literární a
historické texty.
7. ABC o Adriatyk, Ba* tyk, m. Czarae, vydává Antyk, číslo 4,
rozsah 108 stra», 1986.
Politicko-historický časopis.
/pokračováni příště/
Bulletin Polsk*-čs.solidarity vycházíťs f í m o č u I pcacHří
East Eur«pean Cultural Féundation, sídlící v Uxidúné»
Náklad č. 1/88: 200 ks
r*

