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Do roku 1982 vycháxol Časopis Informační raatoriály, ktorý plnil roli
subvorzivniho levicového časopisu. Dalái joho čislo vlastní připravovala
současná rodakco Krtka. Bohužol so vsak ukázalo, zo Infomat už jako časopis vycházet nobudo. Skupina kolom Inforaatu, k níž také patrí rodakco
tohoto časopisu, so väak úplne so čtonáři v Coskoslovonsku nolouči, chco
totiž v budoucnu vydávat neperiodické publikaco tématicky zameřoné.
Krtok tody noni úplnô novým časopisom, alo navazujo na tradico československé radikální lovico, tody na tradico usilovnní o demokratickou samosprávu v roco 1968, pozdéji na propagováni myňlonky protibyrokratické rovoluco, na tradico rovoluční Části studentského a dělnického hnuti v lotoch 1968-1970, Hnuti rovoluční mládožo a hnuti návazných, podporujo blízké skupiny v československu a snaii so spojovat jodnotlivco a skupiny
osamelé.
Krtok nohodlá nijak konkurovat ostatním opozičním časopisem. Informativní činnost plní dostatočná Listy, Svédoctvi a 150 000 slov a také s nimi
Krtok hodlá spolupracovat. 2do můžomo jon tyto informaco doplňovat, přidávat 6vó názory a postřohy, upozorňovat na notradični smery myaloni a vývojo a tak vytvúřot aspoň přodstavu o možných altornativách. Okruhy našich zájmů jsou: akco, altornativy, antiautoritářstvi, antidograatisraus,
domokracie, legrace, mír, nezávislá kultura, nozávisló struktury, odboj,
rovoluco, rovnoprávnost, samospráva, sex, socialismus, svoboda, toloranco, undorground, vzpoury, zmeny, život, životní prostředí a jiné.
Ko slovu "lovicový" v podtitulku časopisu chcomo dodat, žo rodakco má notradični pojotí lovicovosti jako tolorantního proudu radikálního myoloni,
jož so pojí s fantazii a nonkonformitou. Dálo naoo altornativa zahrnujos
- taktickopoliticky aktivnéjuí činnost oxilu a opozico, jojich lopoí spojoni, prolamování opozičních ghot, tochnickoinstruktážní zprostředkování informací a zkuáonosti;
- akco a diskuse;
- snahu pomáhat novým myšlenkám z jakéhokoliv prostřodí, budou-li pozitivně řoáit otázky svobody a života.
V průběhu roku 1903 vznikly dalsi nové altornativni časopisy, jež nám naši úlohu v mnohém usnadňují. Jo to přodovaím kulturní časopis Pator noster a politický diskusní časopis Dialogy. /Informujeme o nich podrobněji
dálo v číslo./ Rodakco Krtka je s nimi v čilém styku.
Krtek budo vycházet nopravidolnč a zatím i s menší frokvoncí, nož mely Informační matoriály. Hodně spoléháno přodovsím na čtonářo v čoskoslovonsku,
pro nóž přodovširn Krtok vychází, aby nám nejakým způsobem sdělili svá mínění a požadavky, případné přispéli články a inforraacomi.
Krtok tody noni v tomto případe slangovým výrazom pražské mládožo ve významu "raotro", nýbrž název ilustrující jodnu z nojbohulibejáích činností,
jož so dají v dnešním čoskoslovonsku vykonávat, totiž podrývat a podvracot současný systém manipulaco a útlaku.
Doufámo, žo až so budomo jednou ohlížet za svou činností zpátky, budomo
moci stojné jako jedon náo oporični přítol zvolat:
M

Dobřo jsi ryl, starý krtku ! M

liartin Hyblor
XÁVRAT

NESPRAVEDLNOSTI
Na sovor od Staromáku
chodím v dar.ovanéra saku.
Na zuby nu nokoukiun,
protože mu noní kam.
Ancřr o j S t ankovi č *

Avant-propos
Pro podstatu a způsob činnosti institucí, jož mají za úkol kontrolovat vztahy pospolitosti a jojího občana, tody v modorním otatist.ickóm
pojotí přodovsim justičního aparátu a přísluôných pořtidkových organizaci, jo v totalitním statě typicko zejména zdůrazněno rozdvojoní a voloi
často přímý protiklad mozi rixovanymi procosními zásadami a praxi. Nojdo
tu jen o to, žo by praxo v důslodku své ompirické povahy vždy pouze
oscilovala okolo nikdy plno noroalizovatolnó normy zákona, johož jo jovovým koroláton, alo o úchylku systematickou a zcola podstatnou. V totalitním státě totiž zákon vůboc notvoří podstatu justico či obocněji
vztahu spoločnosti a občana, alo joho funkco spočívá v tom, žo prostě
oxistujo a vytváří tak součást spoločonskóho panoramatu. Společnost so
pak v důslodku toho, žo zákony oxistují, můžo nazývat zákonnou. Jako takový noní zákon boz významu, noboí jo součástí, a to důležitou, hry na
spoločnost, již totalitami spoločnost M j o M .
Ověon podstatu soudní a policejní praxo jo třoba hlodat jindo noi v
zákonu: jo ji bozohlodné prosazování individuálních a skupinových "soukromých" zájmů různých "noformálnich M , tj. procosně právně vůboc nndofinovatolnych, jednotlivců a soskuponi v totalitní strukturo, jojíž jsou
väichni angažovaní účastnici, r boji o sociální a moconské pozico. Důsledně vzato noní třoba ani nepochybný vrah odsouzon v totalitním státe
proto, protožo vraždil, alo výhradne z jiných příčin, např. proto, žo
přodsoda soudu si vyžádal joho procos, aby so mohl blýsknout přod místní
moconskou oligarchii, již jo sám součástí, anobo třoba zlopěit svoji sociální pozici vůči jinému funkcionáři, johož žony je souzoný vrah bratrancom apod. Obdobně byl onon vrah chycon policisty, jodnajícími z podobné motivaco, budo uvězněn vo vezoní, johož porsonál zaso budo motivován týmiž vesměs soukromými zájmy /sahajícími oa zájmu na pohodlném a
dobřo placoném místě až k sadismu/. Ho ní pak divu, žo při úplné nooxistenci zájmu vo vlastním slova smyslu vororného a jomu odpovídajícího
prostoru dochází i k takovým jovům - a tontokrdt uvádimo příklady skutečné - žo zkorumpovaný řoditol čoskoslovoncké automobilky, jomuž byly
prokázány mnohamilionové podvody, so dostáno díky systému vlivných známosti do roka z včzoni a zanodlouho so stáno významným diplomatom, zatímco noopatrný IBlotý mladík dostane za noprozřotolnó řoči v hospodě 13
lot vězoní vo věznici III. /nojpřísnějsi/ katogorio za údajnou "přípraČlon VOHS Uartin Hyblor napsal v roco 1903 óiraí pojednání o VONSu pro
Mozinárodní fodoraci lidských práv. článok uvádíme n drobnými úpravami
pro čtenáře v čoskoslovonnku a boz příloh. /Pozn.rod*/
Jodon z nojrýznamnějěích současných cockých básníků, člrtn VONíiu.

4
vu k trestnoau čisu YyzYÔdačstvi M pravdepodobne proto, protožo policejní
a justiční úradníci si "odhalonim" a potrestáním či vlastné "vytvořonim"
tak nebezpečného a dalokosáhlého trestného činu chtěli zlepšit vlastní
pozici v boji se svými kolegy např. o povýšeni či o pridéleni služobniho
bytu.
V totalitním state tedy spravedlnost vlastné vuboc neoxistune, protože saný» jeho principera jo univerzálni nospravodlnost /lež, podvod.../
T zájmu všeobecného privátního sobectví, jomuž jo díky vyloučeni skutočne voŕojwséha prostorná rezervována přovázná část veškeré spoločonské aktivity; paradoxné čáat mnohom vétši nož vo spoločnosti "kapitalistické".
Důslodkea je značné chaotický stav, v némi so hroutí tradiční právne-civilizační opory evropaké kultury pod náporom libovůle a násilí jon chabě
maskovaného procedurálními rituály. Jdo o úpadok tak hluboký, žo občan
totalitního státu jo co do svého právního statutu zajištén mnohem hůře,
noz tonu bylo vo stredoveku
Jeatliie charaktorizujomo daný spoločenský horizont takto, naskýtá
so ovšem pochybnost, zda má vůbec nejaký smysl vonovat so v totalitním
státé obrano nespravodlivé stihaných, jak si ji vytkl za svůj cil VONS
/čs.liga pro lidská práva/, nobot nospravodlivé stihanými či stihanými
nospravodlnosti jsou nozbytné všichni, kdo so jakkoliv dostanou do soukolí justiční a policejní mašinérie, vinní i nevinní, ba dokonco v širším významu všichni lidé žijící v takovéto spoločnosti včotnň policistů,
soudců i nojvyšších špiček nomonklatury. Tak tomu sico 30, alo s podstatným omozoním: i tato nospravodlnost, jako výslodok v podstato privátních aktivit, má tutéž soukromou povahu - at je v néktorých případech
jakkoliv tragická, zůstává vždy pouhou privátní křivdou. I k tomu, aby
nospravodlivost byla nospravodlivá, jo totiž dimonzo vořojnosti nozbytná. Totalitní stát jo takto spoločností nospokojonců, všichni jsou vico
méně ukřivděni a kvůli tomu so navzájem nonávidi. Jedinou možností obrany, ktorá jo ovšom rolativní a volmi odvislá od sociálni pozico ukrivdeného, v rámci takové spoločnosti jo pak zaso jon soukromá pomsta. Vnitřní atmosféra totalitního státu jo paradoxní s jo to charaktoristická přokomplikovaná až chaotická zraél izolovaných jodnotlivců, ovšom volmi tesne na sobe navzájom závislých, jíž vládne srnos zklamáni z nouspokojoných
ambic, ukřivdénost, nospokojonost a pomstychtivost, ktoré jsou ovšom
současné hlavními motivy toho, že so všichni navzájom drtí a pomáhají
tak roalizovat vlastní zotrpčoní.
Podstata činnosti VOHSu
Podstatou práco VONSu jo snaha vytvářot a udržovat zvořonňováníro
dějících 00 nospravodlností v jakkoliv minimálním měřítku, odpovídajícímu volmi omozoným faktickým možnostom, místo, kdo zaso jdo skutočne o
spravodlnost a kdo so nospravodlnost opét skutečno stává nospravodlnosti
v plném slova smyslu. Totiž to, žo princip práva vůbec a speciálné zákony a psané či nopsané normy fungují v totalitním státe jen chiméricky
jako pouhá zdání, noznamoná, žo by v důsledku toho postrádaly naprosto
jakoukoliv závažnost, nebol celá společnost jo bytostně spoločnosti zdání, spoločností, kde zdání v nojrůznčjňí podobu má zcola zásadní roli t
umožnujo často vůbec jošté nejakou zbytkovou komunikaci, intogrujo torly
podstatným způsobem jinuk dozorgani zovanou spoločnou t a je v tomto runy tilu nepos tradato 1né.
Z toho jo pochopitelné, žo V0N5 při vyhlodávání občanů, kteří byli

nespravodlivo postiženi /at již soudně či mimosoudně, za svó přesvědčení
či z jiných důvodu/, boro za kritórium nespravodlivosti stávající právní
rád /trestní zákon, trestní řád, zákon o SNB atd./, ověemžo s kritickým
odstupom vůči joho ustanovením protiústavním /např. články o "příaivnictví", o "mařeni dohledu státu nad církvemi", o trestných Činech "proti
republice", jež jsou vorbálni a nenásilná povahy, "výtržnictví" otc/,
která jsou navíc často v rozporu s přijatými mozinároctnimi závazky ČSSR
- smlouvami o lidských právech, jož ČSSR ratifikovala. Svým faktickým
postojom tak jodnoduäe popírá joho zdánlivost, jož jo jinak ve spoločnosti mlčky - tj. neveřejně t soukromě - akceptována.
VONS si přitom sanozřojmě nijak nečiní nárok na směrodatnou interpretaci právního řádu či dokonco nárok na samozvané soudní rozhodováni,
jak mu to přodhazujo oficiální propaganda, chce být naopak jen jodnlm z
hlasů vořojnosti, ktorá má právo a povinnost so k problémům práva vyjadřovat, a niktorak nomůžo za to, žo za stávajících poměrů jo hlasem prakticky jodiným a žo vořojnost jo v ČSSR nojon vylučována zo soudní síně,
alo zo života vůboc.
Jen v této porspoktive lzo náležitě chápat fakta o způsobu práce
VONSu a jojich vys1odeich.
Historický prohled
Pod dojmom roprosi proti signatářům Charty 77 byl v jojím rámci 27.
dubna 1978 založen Výbor na obranu nospravedlivě stíhaných s cilom, jak
praví úvodní prohlášeni, "sledovat případy osob, ktoré jsou trestně stíhány či vězněny za prjevy svého přesvědčení, nobo které so staly obětmi
policejná a justiční svévolo. Dudomo s těmito případy seznamovat vořojnost i úřady a podle svých možností pomáhat postiženým. Chcomo přitom
spolupracovat s každým - u nás i v zahraničí
kdo projoví o spolupráci
zájom. /.../" Úvodní prohláňení signovalo 17 Občanů, ktoří 2Vořojtiili
svá jména a adresy. /Pro zajímavosti jon tři z nich nobyli dosud ani
trostně stíháni, ani uvězněni, ani donuconi k omigraci./ Výbor noní organizací, pracujo na principu solidární odpovědnosti voech člonů za každý čin Výboru.
Do května 1979 publikoval VONS formou 113 číslovaných sdělení na 70
případů nospravodlivého stíháni. 29.května 1979 podnikla tajná policie
proti Výboru rozsáhlou akci /její krycí název byl "akce Kmen"/, zatkla
16 členů VONSu, z nichž pak 10 zůstalo ve vazbě a bylo obviněno z "podvracení ropubliky" dlo § 9G % odst.1,2 trostniho zákona. VOľfS voak vo své
práci prosto pokračoval, za 10 uvězněných so v krátké době přihlásilo 12
člonů nových a ani rytmus vydávání sděloní nobyl podstatně naruoen.
Ha podzim so proces so 6 členy VONSu /4 dalňí byli z vazby propuštěni/, ktorý so konal 22.-23.října 1979, a o němž informoval VONS ve
sdělení č.142,143 * 144 , stal krystalicky čistým vzorovým příkladom typického průběhu politických procesů v ČSSR 70.lot a současno názorným obrazom žalostného stavu spoločnosti, kde jsou k těžkým troštům odsuzováni
lidé jon za to, žo so snaží přispět k tomu, aby takto nebyli lidé odsuzováni. Lzo boz nadsázky tvrdit, žo tu jde přímo o jakýsi symbol, který
v sobě shrnuje určitou historickou situaci.
Protokol procesu byl potom scénicky uvodon v mnoha západoevropských
zemích a ukázal tak přosvodáivě, jak zacházejí totalitní ntáty no svými
občany v období tohdy jontě kvetoucí "détento"...
V prosinci 1979 no VONS stává jako čn. liga pro lidská práva Slonem
FIDH /Mezinárodní ligy pro lidská práva/.

V letoch 1980-91 činnost VONSu pokračuje a rozširuje so i na další domény - přibývá sdělení o mimosoudních postizích, vycházejí podrobnější
právní rozbory nejčastěji zneužívaných ustanovení trestního zákona /napa
§109 - "opuštěni republiky"/ i mimo něj /např. rozbor zákona o SNB/,
přibývá případů', často velmi drastických, zachycených až ve vězeni, které so čím dál tím méně týkají známých disidontů. VONS zvořejnujo též podrobnou dokumentaci o poměrech v něktorých čs. věznicích, např. včotně
skladby jídelníčku a joho kalorické hodnoty, jmon dozorců atd. ľolicojni
represe proti VONSu přitom stálo narůstá, avšak joji charakter so mění kromě stálého tlaKu, který so noštiti nojnevybíravějaích prostřodků, a
těsného sledováni života cionů VONS, jo soudní postih nacluio výlučně selektivní: členové VONSu jsou stiháni a odsuzováni jodnotlivě, buä přímo
pro svoji činnost /R.Battěk, J.Litomiský/ nebo pod různými záminkami /I.
Jirous, L.Lis/. Tento tlak vrcholí na podzim 1931 zjevně v souvislosti s
bouřlivým děním v sousedním Polsku, ňada členů VOítSu so tohdy rozhoduje
k emigraci.
V současnosti činnost VONSu pokračujo, byl i se snižonou intenzitou, i pros nesmírné obtížo, s nimiž so sotkává. Počot sděloní VONSu dosáhl 340.
Způsob práco
Clonové Výboru so dostávají do kontaktu so svými klienty dosti typickými způsoby - často so jodná o postihy proti lidom osobně známým zo
společného disidontského prostředí nobo z okruhu nonkonformistů, kteří
jsou s nim vo styku a ktoři nováhají VONS okamžite informovat /zejména
p r o s t ř e d í církvi/. Jindy jsou přímo kontaktováni postiženým nobo joho rodinou. často jsou suspoktní případy odhalovány vo vězoní uvězněnými clony VONSu či jejich přátoli spoluvězni. VýjimoČně se stalo, žo jsmo byli
upozorněni na něktorý případ zo zahraničí - např. polskými přátoli. Noní
třoba zdůrazňovat, žo výchozí ůdajo jsou mnohdy velmi kusé, např. pouhé
jméno či jon přozdivka a názov paragrafu, o nějž jde.
Proto jo prvním úkolom, někdy volmi obtížně řošitolnýra, zjistit co
nojvico spolohlivých a ověřitelných údajů o daném případě, včotně rodinné a sociální situaco postiženého. Zde so vychází přodovňim z úřodnich
dokumentů - protokoly o domovní prohlídco, oznámoní o trostním stihání,
uvaloní vazby, jojí prodlužování, stížnosti podané obviněným, soznámoní
s výsledky vyšotřování, obžaloba, průběh hlavního líčení, obhajoba, rozsudok otc. Akcoptuje-li VONS daný postih jako případ nospravodlivého
stihání, publikujo výtah z dostupné dokumontaco spoločne s popisem průběhu aktuální procosni fázo ve svém sděloní. Sděleni jsou pořadově číslována, zasílána odpovědným čs. úřadům /někdy dlo potřeby i mezinárodním
organizacím, např. Červenému kříži/ a zveřejněna v samizdatovém bullotinu Informace o Chartě 77. Potom VONS slodujo další vývoj případu a informuj© o všoch joho závažnějších poripotiích - obvinění, vzetí do vazby,
hlavní líčeni, odvolací soud, výkon troštu, alarmující zhoršeni zdravotního stavu, korospondonco z vězení, nová obviněni ve výkonu troštu, hladovky apod. Procesních stádií, ktorá jsou podlo zákona veřojná /hlavní
líčoní, odvolací soud/ so clonové VONSu pokoušojí osobně zúčastnit - vo
většině případů ovšem marněVONS zůstává v úzkém styku s rodinou odsouzoného, snaží so ji dlo
svých možností pomáhat /zojra. rodinám s dětmi, kdo uvěznění živitolo mívá katastrofální sociální důslodky/, nobo alespoň proutřodkovat pomoc
mozinárodní - značná část osob, jimiž so VONS zabývá, jo na základě jím
publikovaných údajů adoptována Amnosty Intornational jako "vězni pro
přosvcdčoní". Krom toho so pokouší intorvonovat, často spoločné s Char-

tou 77, vo zvláaté naléhavých situacích /Hrot
ohrožující zhoréoni zdravotního stavu véznéného apod./ přímo u odpovědných úřadů. Jo charakteristické, žo ani na jodno zo svých sdéloni či intorvoncí a žádosti nedostal VONS od čs. úřadů nikdy odpovéä, ačkoliv splňuji vňechny náloiitosti, požadované zákonom pro podnéty zo strany občanů, na néi jsou - ovéom
jen tooroticky - přisluané úřady povinny reagovat.
VOUS poskytujo svým klientům též právní pomoc, informuje jo o zákonných nožnostoch obrany, o možnostoch stížnosti, pomáhá s jojich formulaci atd. To má značný význam při charakteristické nochuti mnoha obhájců
/volmi často jdo navíc o obhájco ex offo, ktoří přistupuji ko své povinnosti vie nož vlažné/ priliä so angažovat v ožehavých připadoch.
VONS rovněž zveřojnujo deskriptívni zprávy o poméroch vládnoucích
vo věznicích, jež jsou katastrofálni a trvalo so zhorňují. Krom toho inspirujo, jak již zmíněno, právní analýzy nojčastéji zneužívaných nobo
překrucovaných ustanoveni zákona. Informuje též systomaticky o právech
zadrženého, vyslýchaného, o procosních náložitostoch /často poruoovaných
policii/ domovní prohlídky, výslochu, vazby apod.
Mimo vlastní doménu činnosti so VONS solidarizujo s nospravodlivé
uvéznénými vo svété. Zpočátku to byli zejména političtí vézni poletí a
ruáti, v poslodni dobé so mimo to podílí i na kampaních voděných člonskýni ligami FIDH.
To vso so déjo za podmínok na Západé jon obtížné přodstavitolných nelze používat béžných komunikačních prostřodků, ani pooty, což jo vňo
pod kontrolou, a tedy so vóo musí vyřizovat výhradné osobním kontaktom,
vso so rozepisuje na stroji, nobol rozmnožovací tochnika jo pro soukromníka nedostupná a přísné státem kontrolovaná, vňochny psané matoriály jo
nutno neustálo schovávat. Schůzky člonů VONSu bývají z času na čas když so o jojich konáni policie dozví - přoruuony a jojich účastníci M *a
trest11 zadržoni na 48 hodin. Krom toho jsou člonoré VONSu vyotavoni pormanontnímu "osobnímu" policejnímu tlaku /každý má své osobní vyootřovatelo/ - jsou často propousténi z práco, z čehož vyplývá stálá existenční
nojistota, ktorá so kombinujo popřípadé s pravidolnými výslochy, ktorým
schází již jakýkoliv vécný obsah - jdo o smés výhrůžek, ponižováni, nuconí k emigraci, ovont. spolupráci, spojoné nékdy s bitím apod. Není
třeba dodávat, žo soudní postihy jsou volmi časté. Ilustrativní jo v tomto sméru malá statistika: VONS dnos tvoří 39 lidi, z nichž bylo 13 odsouzeno /z toho jo 5 v současné dobo vo vézoni/, daléich 5 mi otovřono
trestní stihání a 11 emigrovalo.
Nespravedlivé stihaní v čoskoslovonsku a političtí vezni v užňim smyslu
Jo zjevné, žo VONS může ve svých sdéloních zachytit pouze nopatrnou
část vsoch případů nespravedlivého postihu v Čoskoslovonsku. Protoio v
této oblasti oficiální údajo nooxistují nobo jsou tajné, lzo jon volmi
tôžko odhalovat počot vooch lidí, ktorí byli např. vyložené nespravodlivé odsouzeni. Od r.1981 zcola vymizol z oficiální Statistické ročonky
oddíl "Soudnictví". Do té doby uváděla ročenka okolo 200 odsouzených ročně za trostné činy proti republico /kromé odsouzených podlo §109/tj.
opustení republiky/. Téměř výlučne jdo přitom o nonásilné činy nojčastéji verbálni povahy. Dalo ročonka uvádéla kolom <1 000 případů "útoku na
atátní orgán", 9 000 případů 'Výtržnictví", 5 000 případů "příiivniotvl"
mozi colkom asi 150 000 odsouzenými ročné ľodotýkámo, í o zmíněné paragrafy patří dlo zkuňoností VONSu k nojčastéji zneužívaným k roproni vůči
obyvatolstvu. Na základé téchto údajů dospívá člen VONSu Jaroslav Suk vo
svém rozboru k odhadu ?-3 000 lidi roční odnouzoných za přímé politické
*Viz tabulku za souhrnným sdéloním VONS č.349. /Porn. rod./

činy či r politických důvodů. Celkový počot nespravodlivo odsouzoných
považuje za noodhadnutolný. Skutočné nolzo spočítat, kolik lidi jo roČno
odsuzováno na základé bitia vynuconých přiznáni, vykonstruovaných švédoctrí či na základé prosté tendence policie nopropustit jodnou zadržoného
a nechat ho odsoudit za jakoukoliv cenu a za cokoliv, jon aby si nomusola přiznat omyl, svédčici o vlastni neschopnosti apod. Hrubé poruňování
procosniho práva, a to i joho základních principů - prosurapco noviny, in
dubio pro roo, vořojnosti procosu, ústnosti hlavního ličoni, účasti obhájco na vsoch procesních úkonoch atc. jo v čs. soudnictví spiée smutnou
normou noi výjimkou. Právní védomí rezignujícího obyvatolstvn jo na katastrofální úrovnia zcola korospondujo s úrovní soudcovského sboru velmi často nodostatočné kvalifikovaných politických kariéristů.
Přosto jo možné na základé poznatků VONSu charaktorizovat typické
cituace nespravodlivého postihu v současném Čoskoslovonsku:
Zo soudních postihů lze uvést:
1/ Uvéznéni za politickou činnost či jednotlivý politický projov
nokonforanich názorů. Např. Uiloslav Černý, 50-lotý dÔlnik, byl roku
1977 odsouzen na 3 roky do vézoní za vyloporání vlatnoručné psaných plakátů na podporu Charty 77 /sd.VONS 12,36,44,48,63,80,195/.
2/ Uvéznéni za siření nezávislé kultury. Potr Cibulka, 30 lot, Libor Chloupok, 25 lot, a Potr Pospíchal, 18 lot, byli v roco 1978 odsouzeni ko 2 lotům, rosp. 20 a 11 měsícům vézoní za rozmnožovaní nahrávok
oficiálné nopo\roloných rockových skupin a za přepisováni litorárnich textů /sd.VONS č.64,121,126,154,166,171,183,195/. Som patří i případy D.
šinogloré a Jiřího Gruntoráda, poslodní byl odsouzon ko 4 lotům vézoní a
3 lotům náslodného ochranného dohlodu za vydávání samizdatové odico, oriontované převážné na poozii...
3/ Uvéznéni za výroky, pisno. anekdoty, pronosoné přilozitostno a
soudom politicky intorprotované. Touzité paragrafy a výoo trestů jsou
nékdy přímo absurdní. V případě St.Kolářo a spol. byly řoči v hospodo
intorprotovány jako příprava k tr.činu M vyzvédačství M a Kolář byl odsouzen ko 13 lotům vézoní; v případo Sovoc, Varda, Stojskal totéž jako
"příprava zavloČoni vzdušného dopravního prostřodku do ciziny" byl L.áovoc odsouzen k 9 lotům vézoní. /Sd.VONS 222, resp.124,125,195 ./
4/ Uvéznéni za kr.xtiku nepolitického obsahu, ktorá jo posuzována jako politický zločin: G.Vlasatý byl r.1978 odsouzon ko 20 měsícům vezeni
za to, žo zhotovil nástenku, kdo vylopil svoji výplatní pásku s články
vystřiženými z donního tisku, pojednávajícími o zvyáování životní úrovnS
v socialistické spoločnosti. /Sd.VONS S.5,12,63.195./
5/ Uvéznéni pro odmítáni vo.jonskú služby z důvodu přosvédčoni .Např.
A.Březina /sd. č.12,63,195/, Fr.Uatula /sd.č. 12,63,123/, J.Hrabina /sd.
č.254/.
6/ Uvéznéni za pro.iovy nábožonského přosvédčoni. Jdo zpravidla o
duchovní /provazuji katoličtí/ či o aktivní laiky, stihané za jakoukoliv
nábožonskou činnost mimo rámec jodino tolorovaných pravidelných bohoslužob v kostolo. Počot téchto případů jo v poslodní dobé na vzostupu.
7/ Uvéznéni za pokus omigrovat. Všichni čs. občané, ktoří zůstanou
za hranicomi bez povoloní úřadů, jsou v nopřítomnosti automaticky odsouzeni, krom trestu na svobodo jo tu božné zojména zabavoní voukorého ma¿Prosumpco noviny - předpoklad, že stíhaná osoba jo novinna, ktorý trvá
až do doby, kdy je ovont. právoplatné vina uznána /rozsudkom/.
In dubio pro roo - v nerozhodných připadoch /např. při dvou proti sobe
stojících svédoctvích/ rozhodnout vo proupéch stíhaného. /Pozn. rod./

jotku. Lido zadržení při pokusu omigrovat jsou ovšem nuconi si svůj
trošt odpykat. VONS noni schopon rogistrovat ani malou část těchto případů, proto so k nim souhrnně vyjádřil vo svém rozboru §109 tr.z., ktorý
jo zdo užíván.
9/Kumulované odsouzoni vo vžgoni« J do o postup Často používaný M xa
trest" proti "nopohodlným" vězňům, mozi něž patřii"političti" vo vězoních zojmóna s ostřojšim režimom. Používají so dva paragrafy trestního
zákona. Jednak jo to "maření výkonu úřodního rozhodnuti" /§171 tr.z./,
za než so považujo např. protostni hladovka, odmítání práce apod. V druhém případe 30 vozov vyprovokován ko rvačce, zbit a potom obviněn popř.
dlo §155 tr.z. za "útok na vořojného činitolo". Jostližo si stěžujo, bývá používán též §174 tr.z. "křivé obviněni". Postup jo běžně používán
proti těžkým kriminálním vězňům, o nichž so soudí, žo jo nežádoucí, aby
so někdy vrátili do spoločnosti, nékdy s úmyslom dohnat jo k sobovraždě.
Alo i připadne proti vězňům politickým, jak o tom svědčí nové obvinení
J.Gruntoráda vo vězoni /za užiti §155 tr.z./.
9/Konočno povšechná tendence ko kriminalizaci obyvatolr.tva. Nejčastěji so tu používají §§ 202 /výtržnictví/, 203 /přiživnictví/, 132 /rozkrádáni majetku v socialistickém vlastnictví/. Jde o tondonci obočnou,
nobot tyto volmi široco interpretované články maji přodovůim umožnit vynucováni těsné kontroly nad pohybom, životom a projovy obyvatelstva. Za
příživníka jo do facto považován např. každý, kdo vico nož 6 týdnů nemá
jinak povinné razítko zaměstnavatolo v občanském průkazu."Výtržnictví"jo
hojně používáno proti jakýmkoliv spoločenským projevům nokonformity, zejména u mladých lidi.
Z mimosoudních roprosí jsou dlo zjištění VONSu zvláště typické:
1/ Masivní policonní zásahy např. proti neoficiálním koncortům, výstavám, srazům, divadolnim přodstavoním, schůzkám disidentů, proti řeholním domům a nooficiálnim bohoslužbám apod. Vyznačuji so značnou brutalitou, nepomerom počtu nasazovaných policistů /až několik set/ ko skutočnému případnému potonciálu odporu, norspoktováním základních humánních podmínok, požitím služobnich psů, slzného plynu a v hojné mířo samozřojmě obušků.
2/ Vvvlastňování domů patřících mladým nonkonformictům, ktoří v
nich chtějí žit altornativním životním stylom /no nopodobným ekologickým
komunám na Západě/. Domy jsou vyvlastňovriny pod průhlodnými záminkami
/stavba autobusové zastávky o samotě v lose/ v údajném"vořojném zájmu"
nobo boz jakéhokoliv zdůvodněni "v zájmu obrany státu" npod. Zaregistrovali jsmo i případ zapáloni podobného domu "neznámým pachatelem".
3/ Psychiatrické hospitalizace nejsou v Čoskoslovonsku běžným prostřodkom politicko roproso jako v SSSR a nejsou používány systematicky.
Většinou jsou také jon krátkodobé a maji spišo "výstražný" charakter.
Prosto i zdo nalézáme tondonco k "psychiatřizaci" disidentů. Huě jdo o
jednorazový represívni akt /případ Tomáše Lišky, sd.č.128,129/ nobo o
soudom uložonou údajnou ochrannou léčbu /Michal Kobal, sd.č.63,195, Jaroslav Tomok, sd.č/124,132,138/ nobo o systomatický nátlak, který so
nojspíoa blíži sovětskému typu /Augustin Navrátil, sd.č.73,123/.
Závěr
Jo zjovné, žo ani náo nástin činnosti VONSu, jojich výslodků a smutný obraz oblasti joho půnoboní náin nepomohou při řoSení otázky, ktoré
jsmo so dotkli v úvodu, otázky po smyslu této činnosti, kdy n obrovukým
osobním rizikom a obělmi oo dělá něco, o čom «0 přodom ví, >0 to v rovi-
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ne praktického počínáni nebude cit výslodky přilié významnú: je možné
zachytit jon zlomok nespravodlivosti, kterd so každodenné okolo nás dé~
je, o výraznejšia ovlivnéni rozhodnutí soudů může být za pomoci mozinárodní solidarity roč stojné jonom v prípadoch nojznáméjôích disidontů /a
i zde no vžáy, jak ukazujo případ Rudolfa Battéka a Petra Uhla/, často
naopak navozujo zájom VONSu také zvýšený zájom policio o stihaného, což
může být - vicřeno bez všeobecnéjoiho záberu, rozobranom r úvodu k tomuto
článku - k jeho noprospochu.
Abychom pochopili dimonzi, v niž na podobné otázky odpovídají členové VONSu sami sobe, uvoámo na závor tři citáty z jojich dopisů z vézeni :
Potr Uhl /v r.1980/: "Perspektivu daléich čtyř lot zde si téžko dovedu přodstavit. Zvlááté když to nomusoji být jon ony čtyři roky, ale
třoba osm, nobo so mohou vyplnit i přodpovédi mnohem horši. Nezříkám so
ani toho, jsom rozhodnut prožit svůj život čostnó a důstojné až do konce
a vím, žo v jiných zorních a v jiných dobách byli a jsou lidé v horäim
postavení a kladou či kladly so na né nároky joůté vyfiai."
Václav Havel; "človék si tu ovsem - al chco nobo nochco - musí často klást otázku, zda to véochno má smysl a jaký. čím víc o tom přemýélím, tím víc si uvědomuji, žo tu poslodni a rozhodující odpovéä nonaloznu v nejakých Ynejňkovostoch, závislých na takzvaných informacích. Odpoveä - pozitivní odpovéä - nalézám nakonoc vždycky jon v sobé, vo své čolkové viřo vo smysl veci, ve své nadóji. čomu jo totiž človék vlastné
odpovědný? K čomu so vztahuje? Co jo poslodnim horizontom joho počínáni?
/.../ Poslední a rozhodující odpovéčt mohu najít jon sám v sobo... M
Václav Bonda; Zdá so mi to vňochno až trapné jodtioduché a důvtipné
rozřoáoné prostou otázkou /byl vyslovonou natolik novhoď, žo tazatolo
stála véčnou spásu/: Co jo pravda? Jo-li to mrtvá stoická formulka, pak
se na ni mohu klidné vykaálat, protožo znám tisico pádných protidůvodů a
konockonců jsom také jon človek. Jo-li to živý Kristus, pak nomohu říct
no a nomohu nojit - protožo jsom človék hříoný, budu so drobátko vzpouzet a občas i popřoji sluchu rozumným námitkám tohoto svéta, ale nomohu
nojit."
0 KKSPRAVEDLIVÉU STÍHÁNÍ UUŽETE INFORMOVAT I ZAHRANIČÍ.
Zprávy jsou ochotni přijmout:
Cyrill John, Storbolsäng, 740 10 Almungo, Švédsko,

tol.0046-18365311

Ivan Uodok, Nattorgasso 12/1/25, 1170 Wion, Rakousko,

t.0043-222454113

Palach Pross, 19 Eorlhoa houso, 15 Uorcor stroot, London VVC2 H9Q5
tel. volací č. V.Británie - 18364764
Vilém Pročan, Ford.Wallbrocht Str. 49, 3000 Hannovor 1, HSR
tol. volací č. HSR - 511661898
Jaroslav Suk, Potorson Borgorsvttg 72, 75249 Uppsala, Švédsko
tel. 0046 - 18404572
Mezinárodní solidarita pomáhá!

Spojení pros hranico prolamujo

totalitní bariéry!

NESPRAVEDLIVÉ

VĚZNĚNI

V

ČESKOSLOVENSKU

Až doposud jsmo so snažili přohlodně informovat o YŠoch zjištěných prípadoch nespravodliví stihaných. Používali jsmo k tomu především sděleni
Výboru na obranu nospravodlivě stihaných, jož jsmo přohlodnó zvořojitili
ve dvojčíslo 39-40 a v d&lším číslo pak informovali o vývoji případů a
o připadoch nových. Tentokrát použijomo souhrnná sděloní VONS, jož doplníme něktorými dalšími známými případy. Pro nedostatek místa jsmo byli
nuceni sděloní nepatrní - na označených mistoch - zkrátit. Za zprostředkování pramonů dokujeme přodovšim Ivanu Modkovi a agontuřo Palach Press.
J. Suk
SDfeLENÍ

VONS

Č. 349 /SOUHRNNÉ SDÉLEřfl 0 PŘÍPADECH VONSU K 15.11.83/

Od 24.dubna 1978, kdy vznikl Výbor na obranu nenpravodlivě stíhaných,
jonž so v prosinci jako československá liga pro lidská práva stal i členom Mezinárodní fodoraco pro lidská práva, participující na práci OSN,
zpracoval a vydal 340 sděleni o aktuálních případech osob, ktoró so pro
svó přosvědčoni a aktivity z nôho plynoucí staly v ČSSR obětrai policojní či soudní roproso. Výjimočně těž zaznamenal i jiné případy nospravodlivóho stihání, zojmóna pokud so jjoho moritorní činnosti nopřímo dotýkaly. Formou těchto sdolond upozornujo na jodnotlivó případy kompetentní úřady i veřojnost.
člony Výboru na obranu nospravodlivě stíhaných jsou:
ing.Rudolf Battěk, Křižíkova 78, Praha 8, t.č. vězněn
Otta Bodnářová, Havolská 21, Praha 1
Jarmila Bólíková, Novovysočanská 12, Praha 9
dr.Václav Benda, Karlovo nám. 18, Praha 2
Albort čorný, Dřovařská 20, Praha 2
dr.Josof Danisz, U Santošky 9, Praha 5
Jiří Dionstbier, Podskalská 8, Praha 2
Karol Fround, Mánesova 90, Praha 2
Václav Havol, U dojvickóho rybníčku 4, Praha 6 /Vlčico-Hrádočok,5,
okres Trutnov/
Zbyněk Hojda, Nošporova 573, Praha 4 - Háje
Ivan Uartin Jirous, Stará ftíšo 33, okros Jihlava, t.č. vězněn
dr.Ladislav Lis, Sosnová 84, okros čoská Lípa, t.č. vězněn
ing.Jan Litomiský, Výskytná 2, okros Polhřimov, t.č. vězněn
Václav Malý, Nad pomníkom 2, Praha 5
Michal Matzonauor, Přemyslovská 8, Praha 3
Dana Němcová, Jočná 7, Praha 2
dr.Luděk Pacovský, Washingtonova 9, Praha I
ing.Pavel Roubal, častrov 131 * okros Polhřimov
Jan Ruml, Kremelská 1Ó4/150, Praha 10
Jiří Ruml, Kremelská 104/150, Praha 10
dr.Gortruda Sekaninová-čakrtová,'Polná, okros Jihlava
Andrej Stonkovič, Uolantrichova 6, Praha 1
Anna Sabatová, Anglická 8, Praha 2, tel. 24 19 573
Potruňka Sustrová, Kolínská 15, Praha 3, tel. H 14 25
dr.ing.Jakub Trojan, Mělnická 44, Noratovico
ing.Potr Uhl, Anglická 8, Praha 2, t.č. vězněn
Věra Vránová, Cimburkova 24, Praha 3
* Článek byl psán původně pro Informační materiály n daná čísla jr.ou
tody čísla tohoto časopisu, na nějž so Krtek snaží navázat.
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Do zahraničí se odstěhovali:
Zina Freundová, 41 A Uaylor Rdt London SK 15, Volká Británie
dr.Martin Hyblor, 4,ruo André Uessagor , Limogos, Francie
Přemysl Janýr nl., Lřsweg 3/7S/3, 1090 Wion, Rakousko
Svatopluk Karásek, Schachstra3o, Bonsteton, Švýcarsko
Elibiota Ledorerovn, Am HOhonring 13, 8399 Criosbach, NSR
Ivan Medek, Nattergasse 12/1/25, 1170 Wien, Rakousko, tel.222-454113
Jiří Nemoc
Jan Pavelka
Jaroslav Suk, Petorson Borgorsv&g 72, 752 49 Uppsala, Švédsko,
tel. 0046-18-404572
dr.J an Tosař, c/o Véroniquo Antiphon 276, ruo d\> Charonton, 75012 Paris
Zdenék Vokatý, Obordonau Str. 17/15 b, 1020 Wion, Rakousko
Styky s Amnosty Intornational /přidruzonou organizací OSN/ a dalňimi
zahraničními institucemi zprostředkovává člon Amnosty Intornational
prof.dr.František Janouch, Borgtorpsv&g 62, 183 64 Tttby, Švédsko,
tel. 0046-8-7564828.
VONS vítá jakoukoli pomoc a spolupráci, zojména při zjiotovnni jednotlivých případů, i při podpořo postižoných.
/Dále jo uvodona informace, ktoré důležité informace o případoch Výbor potřobujo, aby mohl odpovédné jodnat. Kromě bézných nacionálii so
jodná téz o voskoró podrobnosti případu a jeho průbéhu, jména a adrosy
vsoch zúčastnéných, pokud možno co nojúplnéjoí dokumontaci včotné opisů dokunontů a portrétu stihaného. Obracot so lzo nojlépo osobné na
členy VOUS, případné i na zahraniční člony VONS, ktoři přirozoné mohou
informovat i zpětné člony VONS v čoskoslovonsku./
I.Případy v současno dobé vézněných osob, o nichi VONS informoval
1 .ing.Rudolf Batték. nar.2.1 1 .1924, bytom Křižíkova 78, Praha 8, myč
výkladních skříní a sociolog, do r.1969 poslanoc ČNR a jodon zo zakladatelů KAN, nozávislý socialista, mluvčí Charty 77, člon VONSu. V sodmdosátých lotoch byl colkom 3 o. půl roku vo vézoní. 14.6.1980 byl zatčen pod záminkou vymysleného útoku na policistu. Obvinéni z útoku na
vořojného činitolo a výtržnictví /§155/1 a 2 0 2 / 1 / později překvalifikováno na §221/ubližoní na zdraví/. Dálo pak hlavné stihán podlo §98
odst.1,2 písm.a,b /podvraconi ropubliky/ za dopisy, adrosované přodstavitolům Socialistické Intornacionály, za práci vo VONSu a v hnuti
Charty 77 a za spolupráci na sborníku 0 svobodé a moci. 28.7.81 byl
odsouzen US v Prazo na 7 a půl roku vézoni a 3 léta ochranného dohledu vo II.NVS/tzv.nápravne-výchovné skupine/. Nojvyôéím soudom /NS/
ČSSR při projodnávání odvoláni 8.10.81 trošt zkrácon na 5 a půl roku.
Jo vážné nomocon. Véznén v Opavo. /Sdéloni 12.13,41,63,74,115,140,189,
195,227,260,275/
2.ing.Antonín Dobnor, nar.4.7.1950, Zolonohorská 49, Plzoň, topič Metrostavu v Praze. Zatčon 27.4.83 a 5.10.83 odsouzen OS /okr.soudom/ v
Flzni ko dvoma lotům vézoní ?a poškozování zájmů ropubliky v zahraničí
/§112/, snižování vážnosti prozidonta ropubliky /§103/ a §3/1 c zák.150
/695b. První dva body obžaloby byly vznosony na základé oboahu jeho
soukromé korospondonco, třotí po ovidontním odposlochu telefonních hovorů ./Sd.336,344 ; viz tůí sdéloni č.124 - naiio pozn./
3.Jiří Cruntorád, nar.21.9.1952, Sokolská č.4, Praha 2, délnik. V roco
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1980 byl tři měsico vo výkonu trastu - obviněn a odsouzon pro údajné
držení střolné zbraně bos povoleni. Celý případ byl umělo vykonstruován.
17.12.1930 byl znovu zatčon a obviněn z podvraceni republiky /§98/1/,
kterého se mel dopustit proaovčim rozšiřováním zakázané literatury a materiálů Charty 77. 9.7.81 odsouzen ke 4 rokům vo II.NVS a ke 3 letům ochranného dohlodu . Tento trest byl uložon u politického vězně poprvé.
V lfVlJ Minkovico byl vystavon neustálému šikanování, ktoré vyústilo v další trostni stiháni 7.4.1983 pro údajné křivé obviněni /§ 174/. Došlo
k nemu poté, co byl zbit príslušníkom SNV a podal si stížnost. Podlo posudku vězoňských lékařů prý joho zranení neodpovídá údajům v podané stížnosti. Hrozí mu nový trčet až 3 roky. V říjnu 1983 byl soudné přeřazen
do III.NVS do NVl5 Valdice. /225,256,276/
4.Ivan Jirous. nar.23.9.1944, Stará ftišo 33, okr.Jihlava, toorotik umíní a umělocký vodoucí skupiny Plastic Pooplo, signatář Charty 77 a člon
VONSu. V lotech 1974, 1976 a 1978 odsouzen a vězněn pro údajné výtržnictví. Tak byla kvalifikována joho umšlocká činnost, jako např. pořádání
koncortů či proslov na výstavě. V poslední době pracoval jako zedník v
místě svého bydliště. Tam byl 10.11.1981 znovu zatčon a obviněn již počtvrté z výtržnictví /§ 202/2/, jehož so měl dopustit údajnou účasti na
vydávání samizdatového kulturního časopisu V0KN0. V orůhlodné snaze případ kriminalizovat byl rovněž obviněn z prostoupeni § 187/1 /nedovolená
výroba a držoni omamných prostředků/. Spolu s F.Stárkom, U.Hýbkom a U.
Fričom odsouzen 9.7.1982 OS Y Chomutově ke 3 a půl rokům vězení v III.
NVS a ke 3 lotům ochranného dohlodu. Jo vězněn ve Valdicich. /307,309/
S.Stanislav Kolář, nar. 15.11.1955, Husova 126, Dvůr Králové n.L., okr.
Trutnov, dělník. 13.3.1975 zatčon a pro údajný vyzvědačstvi v dubnu 1976
odsouzen /spolu s V.Procházkou, A.Kunrtom a J.Hottlorom/ Vyšším vojonským soudom v Příbrami ko 13 lotům vězoní a byl mu uloion ochranný do-*
hled na dobu 3 lot. Delikt měl spočívat v tom, žo těsně přod pokusom odojit z ropubliky bez povoloní úřadů vodl vo vesnické hospodě řoči s
místními obyvatoli o tamních kasárnách a jejich osazonstvu /obsahovaly
v kraji všeobocne známá fakta/, z čehož bylo vykonstruováno, že chtěl
z těchto informaci profitovat v případě, že by so pokus zdařil. /222/
6.Antonín Kunrt, nor.12.6.1947, Kačice č.183, okr.Kladno, zedník. Zatčon 21.5.1975 a pro údajné vyzvědačstvi v dubnu 1976 odsouzen /spolu se
St.Kolářem, Janom Hottlorom a Vlad.Procházkou/ Vyšším vojonským soudom
v Příbrami k 10 rokům vězení vo II.NVS a ochrannému dohlodu na dobu 3
lot. Joho vina měla spočívat v tom, že so svými spolustolovníky bosedoval vo vesnické hospodě o místních kasárnách a jejich osazenstvu, což
byla fakta v kraji všoobocně známá. /222/
7.Vladimír Liberda, nar.7.6.1923, Dělíkova 1, Ostrava-Zábřoh, středoškolský profosor. 24.9.1982 vzat stojně jako Jaromír Šavrda do vazby a 3.3.
1983 odsouzon OS v Ostravě k 20 měsícům vězoní pro údajné pobuřování.
Mělo spočívat v šíření literárních toxtů /zčásti i oficiálně publikovaných/ opisováním. Vězněn na Doroch. /322/
B.dr.Ladiolav Lis, nar.24.4.1926, Sosnová 82, Poklo, okr. Česká Lípa,
bývalý politik, nyní dělník, mluvčí Charty 77, člon VONSu. V roco 1978
2 měsíce vo vazbě pro údajuó rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví /§132/. V roco 1979 vězněn od 29.5. do 22.12. pro údajné podvracení ropubliky /činnost vo VONSu/. Trestní stíhání v obou věcoch trvá.
5.1.1983 znovu zatčon a obviněn z údajného pobuřování /§100/1n/ "tiskovinami pobuřujícího charakteru" a z prečinu podlo $3/1n zák.150/69 za
údajné "odcizení dvou pytlů naloupnné kukuřico". Toto druhé obviněni bylo později stažono. 21.7.1983 odsouzon 0G v Cooké Lípě ko 14 měsícům vězoní a 3 rokům ochranného dohlodu. Vězněn v N V 0 Litoměřice. Jo vážně nn-
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/3* 6,330,332,337/
9«ifcK«Jan Litociský. bytom Výskytna č.2, okr.Pelhřimov, agronom, signatář Charty 77 a člon VONSu. 17.2.1901 zatčon a 23.10. téhož roku odsouzen KS v Českých Budějovicích ke 3 letům vození a 2 rokům ochranného dohledu pro údajné podvraconi republiky /§98/1/ f johož so mol dopustit činností vo VONSu. * 7 # M . 8 2 byla OS v Plzni zamítnuta žádost o podmínéné
p r o p u s t e m . Véznén v Plzni na Borech. V NVl) jo soustavné Šikanován,
/l 62 ř 169 f 175,204,¿12 f 236,285 f 318/
I 0 f Vladicír Procházka, nar.0.12.1956, Kačice 161, okr.Kladno, délnik.
Véznéa od 24.12.1975* V dubnu 1976 odsouzen Vyšším vojonským soudem v
Příbrami pro údajné vyzvédačstvi /§105/1,2/ k 11 lotům vézoni vo ll.nVS
a následnému ochrannému dohledu po dobu tři lot. Dolikt mél spočívat v
tocf že tésné před pokusom o odchod z republiky boz povolení úřadů vodl
so S.Kolárom, J.Hettlerem a A.Kunrtem, Kteří s ním byli odsouzeni vo
stejném procesu, vo vesnicko ftospoaó debatu o tamních kasárnách a jejich osazenstvu. /Obsahovala obecné známi fakta./ /222/
II .JPPr.Josef Průža, nar.1 3.5.1 947, E?udéjovickd 56, Praha 4, přochodné
Uodenská 44, Karlovy Vary, anvokát z Advokátní poradny v Chomutove, signatář Charty 77. 2.4.1979 odsouzon k 5 letům vézoni za údajné braní úplatku od klientů. 24.3.83 podal návrh na povoleni obnovy řizoni, ktorý
byl OS v Kladné zamítnut jako nodůvodný. Dr.Průáa jo vo vození Plzeň Bory, je ve spatném zdravotním stavu. /326/
12.Václav Soukup t 1.12*1959, Uaroldova 7, Praha 4, zaméstnanoc drogorio.
12.1.1932 zatčen a 17-2.1992 odeouzon US v Prazo ko 3 rokům vézoni a 2
rokío ochranného dohledu pro podvrnconi ropubliky /§98/1/, jož údajné
mela spočívat v rozšiřování toxtů nepřátelských státnímu zřizoni a pro
podílení so na rozkrádáni socialistického vlastnictví /§134/1/. Byl souzon spolu s bratry Jar.on a Josofom WUnschovými a J.Tůmovou. Véznén v
Plzni - Borech. /293,J*1 ,312/
13.František Stárok, 1.12.1952, Hálkova 2882, Toplico v čochách, figurant, signatář Charty 77. V r.1976 odsouzon ko 4 mésícům podmínéné na 2
roky v kampani proti Plactic Pooplo pro údajne výtržnictví /§202/. 10.11.
1981 znovu zatčon a opét obviněn ĺ výtržnictví /§202/2/, johož so mél údajne dopustit vydáváním a rozšiřováním samizdatového kulturního časopisu V OKNO. 9.7.1932 odsouzen /spoločné s I.lí. Jirousom, U.Hýbkem a U.Fričorc/ k 2 a půl rokům vezení ve ll.NVS a k 2 lotům ochranného dohledu.Véznén jo na Bytizu. /279.307/
<4>dr„Jaromír Šavrda/ 25.5.1933, Výákovická 87, Ostrava-Zábřeh, spisovatel» invalidní duchodco, signatář Charty 77. V lotoch 1978-80 véznén pro
údajné pobuřování /$100/l t 2/, johož so mél údajné dopustit rozšiřováním
literárních textů, psaných na stroji /i textů vlastních a oficiálne vydaných/. 3.3. odsouzon OS v Ostrave k 25 mésicům vézoni vo II.HVS. Je volni vážné nococon, hrozí mu anputaco nohou, léčeni zanodbáváno. Véznén v
Ostrove nad Ohři. /310,315,322/
15.Ladislav Sovoc, 15.7.1959, Bezručova 29, Brno, délnik. V r.1978 odsouzon k 9 letům volení vo II.HVS za přípravu nedovoleného opustení ropubliky /*7/1 k $109/1/ a za pokus o zavlečení vzdušného prostředku do
ciziny /§B/1 k §180a/1/. U obou uvodených trostných činů nedošlo ani k
pokusu o jejich realizaci. Obsahem trestního opisu jsou v podstato pouze výroky "paehatolft" v hospod*. /124,125,195/
16.inr.Potr Uhl, Iři.10.1941, Anglická 8, ľ m h a ?, ctrojník, signatář
Charty 77 a člen VOHSu. Zatčon v r.1969 po zaloioní Hnutí revoluční mládeže, v r.1971 odsouzon na 4 roky za vytvoření "protistátní ¿Kupiny,ktorá narušovala úsilí státničil orgánů o konsolidaci" /$98 - podvrnconi ropubliky/. 29.5.1979 opét zatčen a 22.10.79 odsouzen za podvracení repub-

liky /§98/1,2a,b/ k 5 lotům vôseni vo II.NVS pro aktivní činnost vo
VONSu, johoz byl spoluzakladatelem. Trošt si odpykával v pevnosti Hírov.
V létě 1983 přomistin do NVti Vinarice. /10,12,13,38,46,58,63,74,115,11b,
1 23 v 1 44 ,1 53 ,1 58,195,260/
17.RNDr Jilni Vitouá, 31.8.1936, Tŕomoäná 831, okr.Plaoň-sovor, vedoucí
biochemik FN Kôra Plzon. Zatčon 29.11 J 9 8 2 a 25.3.1983 odsouzen OS v Plzni k 20 měsícům vození pro údajnó poókozování záj»ů ropubliky v zahraničí /§112/. Toto poškozování mólo spočívat v obsahu dopisů, ktoró zasílal svým přátolům a známým. Vôznón Y NV\) Plzon - Bory. /313 ,340/
18.Milan Vyhpálok. 23.5.1961, Hnático 229, okr.listí nad Orlicí, dolník.
V roco 1980 byl veznen na Boroch pro údajný pokus o opuätóní ropubliky
/§109/1 /. Dálo byl 3.6.1981 odsouzen OS v Ostí n.Orlicí podlo §100/1 a,
c /pobuřováni/, §112 /poókozovám zájmů ropubliky v zahraničí/ a za přočin podlo ust. 6b zák.150/69 /nodovolonó drzoní střelnó zbrani/ k úhrnnému troštu 25 měsíců vôzoní vo II.NVS. Trostný čin mol spočívat vo vyvěšování lotáků u nádraží v Lotohradô a v korospondonci co zahraničními
rozhlasovými stanicomi. Dálo odsouzon 3.2.1982 v Prazo 2 podlo §174/1
/křivé obvinení/ a 175/1 /křivó svedoctví/ k dalôím 10 měsícům vo vozoní
vo II.NVS za údajnó lzivó obvinóní vysotřovatolo StB a údajná nopravdivou výpovčä k případu J.Cruntoráda. Jo v NVÚ v Uinkovicích. /185»319/
19.Jiří Wolf, 5.1.1952, Schwoigorova 377/11, Jindřichův Hradoc, řidič,
signatář Charty 77. Od 16.2.1978 voznón a odsouzon ko 3 rokům vozoní vo
II.NVS pro údajnú podvra coni ropubliky /§98/1/. Vo vozoní mu byl trošt
prodlouzon o půl roku pro údajnó křivó obvinení /§!74/1/• Od května 03
jo znovu vo vazbě a obžalován z podvraconi ropubliky /§98/1,2/. 5. a 6.
října 83 proběhlo u US v Prazo hlavni líčoní, ktoró bylo odročeno. /43,
50,63,69,71,80,123,176,195,219,293,339,343/
20. Jan WQnsch, 29.1.1957, Nuselská 59, Traha'4, figurant goodózio, signatář Charty 77. Zatčon 12.1.1982 a 17.2.1982 odsouzon US v Prazo ko 4
lotům vozoní a 2 rokům ochranného dohledu podlo §98/1 /podvracení republiky a §132/1 a /pro údajnó odcizoní rozmnožovacího strojo Ormig/. Uoritorní trostná činnost mola spočívat v účasti na lotákovó akci solidarity
s polskými dělníky. /293.311,312/
21.Josef WQnsch, 23.6.1962, Nusolská 59, Praha 4, laborant IKEU. Od 12.
1•19B2 několik měsíců vo vazbé, zatčon, obrinôn z podvracení ropubliky
/§98/1/, johoz so m51 dopustit účastí na lotákovó akci solidarity s polskými dólníky /podobne jako joho bratr Jan, Václav Soukup a Jitka Tůmová/. 17.12.1982 odsouzon US v Prazo k 1 roku vozoní. Trošt nastoupil v
l ó t č 1983. Veznen v NVl5 Plzon-Bory. /293,311,312/
V druhó části sdeloní jo podrobne vyjmenováno 47 známých případů lidí
nespravodlivo trostně stíhaných na svobodó.
Toto sdeloní nozahrnujo případy dalších 149 osob, ktorými se VONS zabýval, kdo vsak byl jiz trošt vykonán nobo trostní řízoní skončilo.
Uimosoucfaii represe
VONS bohom svó činnosti informoval i o mimosoudních roprosívních zásazích. Jdo o krátkodobá zadrzoní /vetflinou do jednoho týdno/, osobni a domovní prohlídky, různé druhy ponižování, bití, omezování svobody pohybu»
střoioní bytů a domů, pokousání policojvím pnom, odcizovtini či poňkozování vócí, fotografování a filmování, poůkozování povóati a dal&í. V tóto
oblasti byly ovidovnny případy 373 osob, z nichž rnnohó byly takto postiženy opakovaní.
1 řilorr znovu opakujeme, io VONS jo v daných podmínkách schopen z a r e g i s trovat a získat patřičnou dokumentaci jon k nepatrnému zlomku případů
soudní i mimosoudní roprooo.
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Výbor na obranu nespravodlivo stihaných pak jeátô v části Uozinárodni
solidarity vyjmenovávti 20 případů nospravodlivého stiháni v zahraničí,
k nitai s© vyslovil. VONS ovéwn projovujo svou solidaritu i co zahraničními občany, nespravodlivo stihanými v čoskoslovonsku.
Souhrnné sdôloni bylo vydano 6.1?.1983.
DAL5Í

PfttPADY

A

DOPLŇKY

Si vi Wolf t uvodený v seznánu citovaného sdôloni pod č. 19, byl podlo věrohodných pramenů odsouzen v prosinci 1983 k äesti lotům vézoni. Jo to
jodon z nojdoluich troštů udílených politickému vôztxi Husákovým režimom.
J.Wolf nomá iádné příbuzné, vyrůstal po détských domovoch a internátoch.
O 8VÔB životním osudu napsal knihu, joi byla patrné zabavona. Dobro
známy jsou joho zprávy a fojotony, popisující útlak mládoze.
Dále náae noúplnó informaco o téchto prípadoch:
Jiří Gans. rico noz padosátil*tý, z čookých Budňjovic, asi od roku 1977
vo vézoni, trost 15 lot. Uiit §105 /vyzvôdačství/, vo skutočnosti byl postišon joho zájom o moderní hudbu a rozehnáni ti mladí lidé, ktorí so u
nôj scházoli a "neuznávali spoločonské autority". Jo vážné nemocen./PL/
Jaroslav Javorskv. 36 le-t, západonômecký občan, syn známého tenisty. V
roce 1977 zatčen v Bulharsku, když pomáhal své snoubonco v utéku pros Jugoslávii. Oba předáni čs.úřadům. Snoubonka odsouzona po čtyřměsíční vazbž ke 4 rokům vézoní, Javorský po více noř roční vazbô ko 13 rokům vo
III.NVS za údajné vyzvôdačství, pomoc k nodovolonérau opuétôní republiky
a údajné devizoró přestupky. Vôznôn vo Valdicích u Jičína, jo vo ůpatném
zdravotním otavu. /Sdôloni V0NSjj85, bod 9; Bfrftžnik AI/
Josef RBmnr. 281etý, z Prahy, 27.1.1^77 zatčen a obviněn z pokusu o nedovolené opuôtôní republiky. 24.6.1977 bylo udajné vznoGeno obvinení z tr.
činu vyzvodačství /§105/2/. aváak v listopadu 1977 při hlavním líčení na
MS v Praze obžalován zo zavlečení vzduůného dopravního prostřodku do ciziny /patrné příprava: §7 ko 1G0c/1/. Do této doby byl vyéotřovatolom
mjr.StB Uikuláé Tita, prokurátorem JUDr Vyoin, obhájcem JUDr Klouza a
JUDr Provazník. Daláí vývoj so patrno též dol za iniciativy mjr.Tity a
za zvláôl utajených okolností, kdy ani rodiča nosmôli být přítomni hlavnímu líčení a dozvédét so výsledek. Vyňéí
vojonský
soud
v Příbrami
za přodsodnictví pplk.Hojníra Poopifiila odsoudil J.ROmora na 11 lot vézení za údajné vyzvedačství /§105/2/ a Nojvyooí vojenský soud za přodsodnictví pplk.Václava líoráka rozsudok potvrdil. U soudu obžalovaného zastupoval přidelený obhájce pplk.Rudolf Sodlár.
Vězněn ve Valdicích. Byly
mu odobrtiny brýle, ačkoli jo boz nich tómcř bozmocný. /Sdôloni VONS č.
185, bod 24.; Jiří Lederor v Listoch č.2/03/
Podobné ¿sou prípady Goorga Eohla a Potra Plucha, odsouzených v r.77
rosp.79 ko 12 rosp. 13 rokům vozoni. Oba byli 7.12.63 propuatôni z Valdic a vyvozoni z Loskoslovoncka. /Oba byli zatčoni jako čs.omigranti na
logální návátevč v Čoskoslovonsku./ Jojich propuatôni jo rocipročni akcí
za propuatčni agonta KGB. Zdá so 9 zn StB si takto "napracovává" MSpiony','
aby pak bylo zač měnit. /'O obou v Listoch č.6/03./
Informaci^potvrzuje odéloní VONS č.351 zo 7.1.04.
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Sanozřojmě, :o nelze zachytit v jodnom sděloni všechny případy nespravodlivého stihání v Československu. Sami autoři dokumontu na to výslovně upozorňuji a colkový obraz dokraslujo níže uvodená oficiální statistika. VONS vsak sám upozornil na zatčeni mladých lida při brutálním rozehnáni rockového festivalu v žabčicich u D m a 11.7.63. Dno 20.9.83 byli odsouzeni Stanislav Beneš k 10 a Jiří Zbořil k 6 měsícům vôxeni v I.
HVS a Petr Ceffort ke 20 a Jiří Panáček k 9 měsícům vězení ve Il.lfVS.
Dalších 26 080b ve stáři 18-22 lot bylo držono ve vazbě skoro tři měsico, z toho jeden v psychiatrické násilné izolaci.
Poslední údaj jo příznačný pro vývoj represe v Československu sovětským
směrem. Zprávy o psychiatrických intornacich jsou znopokojující.
Psychiatrio jo zneužívána umislovánim nopohodlných lidi v běžných psychiatrických léčebných ústavoch, jako např. v Bohmicich, Čornovicích, v
Kroměříži a jinde. Kromě VONSora zaznamonaných případů /Augustin Navrátil,
Michal Kobal, manžolé Jindřiška a Karel Kořínkovi a další/ jo z m m případ kněze Kodhaje z Uladoboloslavska, jonž měl sloužit noohlášonou mši
a později byl StB nucen ke spolupráci, což vořojnó odmítl. 0 joho psychiatrické intornaci informuje časopis Zpravodaj čochů a Slováků ve Švýcarsku a Listy č.5/83. Dálo jsme obdrželi informace o dalších dvou prípadoch* Uvádímo jo na další straně.

JAK NÁM POSlLAT DOPISY r Nojlopši metodou jo přovozoní dopisu západním cizincom přes hranico, kdo joj pak opatří naši adrosou uvodonou v tiráži a
vhodí do schránky. Stojně tak jo možno použit služob normální československé pošty. Snažto so ovšem, a to nojon v tom druhém případě, policii
práci znosnadnit, i když žádný zákon nonarušujote. /ČI.19 Všoobecné deklarace lidských práv: "Každý má právo na svobodu přonvědčoní a projovvj
toto právo... zahrnuje preivo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ínformaco
a myšlenky jakýmikoli prostředky a boz ohlodu na hranica"/ Můiote použít
zpátoční adresu z tolofonního seznamu nebo Jinou, používojto raději psací stroj nož ruku, raději cizí stroj nož svůj, raději průklep noř. originál, pruklop raději až čtvrtý atd. Iři použiti průklepu on také na papíru nezanechají žádné otisky prstů/Pozn.: Vláda ČSSR Deklaraci podepsala/
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Ján Č i nc ár, bratr jednoho z nejvýš© postavených slovenských důstojníků
generálnajora Jozefa Činčára, asi šodosátiletý t před delší dobou odsouzený k 6 měsícům vezeni za rozšiřováni náboženská literatury, byl vo vězeni, údajne z iniciativy svého bratra, opakovane odsouzon, a to dvakrát,
poprvé po vyvolaném incidentu /zbit spoluvězni/, podruhé když byl z okna
budovy Krajského soudu, kam byl předvolán přod koncem trestu na " v ý s l e c h "
údajné vyhozen na dvůr. Kuslodkom toho byl obviněn z pokusu o úték a později - aniž by opustil vězeňsko zdi - za toto odsouzon k dalšímu prodlouženi troštu. Později byl přesunut do vězeňské noraocnico, kdo byl podrobon násilné hormonálni kůře, po niž váží 130 kg a jo zcela notočný.
Milan Vlk« nar.5.5*1903, dno 5.5.83 obviněn vyšotřovatolom StB z toho,
žo v přodvečor májových oslav umístil v podchodu na Loninové náměstí v
Děčíně loták, zamořený údajně proti státnímu a spoločonskénu zřízeni ropubliky a útoČici na spojonoctvi so SSSR. Od tono dne započala jeho vyšetřovací vazba f která trvala 1 měsíc. Poté byl U»V. odvozon na psychiatrickou kliniku do Horních Bořkovic, kdo byl dlo ověřoných zpráv joště v polovině října 1983. Jsou mu podávány tlumící léky, ačkoli dlo hodnověrných svědectví jo joho zdravotní stav velmi dobrý a tyto léky ani jiné
léčení novyžadujo. Joho pravděpodobná adresa v současnosti: Psych.léčebna H.B#, 4 H 85 Horní Bořkovico /okr.Litoměřico/.
K celkové situaci čs. psychiatrických ústavů jo třeba uvést, žo so zdo
běžně užívají bolestivé léčobné metody jako prostřodok trestu proti "neposlušným" pacientům, mj. oloktrické šoky, injokco s tlumivým až s omračujícím účinkom a různě jo znoužívána závislost pacientů a jejich omozonost svobody. K běžným lékařským motodám např.v Bohnicích /primář Bašný/ je dlouhodobá izolaco v celo bez jakéhokoli vybavení a možnosti so
nějak zaměstnat nebo zabavit. K nojhoršim věcem v této situaci jo, žo
doba "léčení" není vlastně nijak vymozona a záleží na úřadoch, kdy uznají /uznaji-li vůbec/ "pacionta"
za vyléčeného. Rozšiřoni této formy ropreso je třeba so obávat a jojim dnošnim projovům so všomožně protivit.
OFICIÁLNÍ

STATISTIKA
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SOUDNÍ
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Ve Statistické ročence ČSSR, vydávané Fodorálnim statistickým úřadom a
oběma národními
statistickými úřady, vycházol též oddíl Soudnictví. Až
do roku 1980. Od té doby so toho oficiálně moc nodozvimo. Tabulka uvádí
pouze počty odsouzených lidi, tody nikoli trostně stihaných do odsouzení, napr. držených vo vyšotřovaci vazbě.
1977
157

ir
CO

calkora odsouzano

t r . č m y proti republico
kromě
09/opuštóní rop./ 191

1978

1979

152 319

144 591

202

182

útok nu £3tát.orgán,
vor.činitalo apod.

4 006

4 091

3 654

xrýtržnictYÍ

9 454

0 71 1

7 4 34

přiiivnictví

5 410

5 275

5 335

rozkrádání raajotku
v GOC.vlaotrnctví

10 730

9 926

9 f>55

přočiny/do 1 roku/

51 319

49 503

40 400

Proč přootaL oddíl Soudnictví v ročonco vycházot? I atrně proto, žo statistika plní/podobně jako socroaliotická imitaco kultury/ ilustrativní
úlohu byrokratických mýtů a legend, v tomto případě tezi o kloimjící kriminalitě .
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Jaroslav tuk:

TAKY

ľ OKUS

0

DIALOG

"Už asi po dvacáté so vás ptárn furt ru\ to samý: Kdo jsto byl ve střodu od
devatenácti hodin? ílechto už těch vytáček a odpovídej to. - - A to vám říkán, dřív odsud noodojdoto, noř to z vás nodostanom. Vy si z nás nobudote
dělat legrácky. To ván říkán z dobré vvMe, abych vám i sobe ušetřil čas.
A ván nepřijemnosti. Co si mysli to, žo mé tohle baví? Tohle je práco jako
každá jiná. A já mám svůj úkol a ton taky splním, to si pišto, žo splním.
A přestaňte se konečné ohánět téma paragrafama, protože o ty vám nestojím.
Co si myslíte, kdo jsto, človeče? Tady go StDI Zapomonto na paragraf vosumnáct! No tak dovatonáctl ES - TÉ - BK ! Rozumito? Jostli norozumíto,
tak vám to vysvňtlim názorné. Vidito to pravítko? To mrkáš, vic\, ty kanále prodejná! Stůj rovné! Upažit! Já ti dám, ty svine, urážot naňi ropubliku. Naši s o c i a l i s t i c k o u
ropublikul To si piš, žo zůstane socialistická, to so třoba posorl Nouhojboj tou hlavou, nobo té píchnu
do vokál A vůbec, co říkáte! Soudruhu knpitáno, slyšol jsto, on mé urazil! Ano! Hrubými slovy jsto napadl přisluiníka Sboru! Při výkonu služby!
Anobo žo bysto do mé strčil? Co myslí to, nebylo by to lopfii? Neprovokujte! Co to melo znamonat ton úšklobok? Tak vy so mi jošté budoto vysmívat?"
"Hole, Franto..."
"Stůjte rovné!
Co jo?"
M
Helo, kolik máš kolom pasu?"
"Já novím. 0 co jdo?"
"Jirka přinos džíny a jsou mu velký. PojJi si jo zkusit."
"Nojo, počkoj. - - Tak toc3i si tady promluví s várna tady soudruh kapitán.
A hozky mu vysypoto všochno, co vito, jména, časy, hozky a£ to litá. kly
chcomo vodét pravdu, vito, objoktivni pravdu. Tady so žádný zločiny novynojšlol, abysto vedél, tady so zjišíujou."
"Soudruh má pravdu, mimochodom, nikdy - n i k d y
- PO tu nic nokonstruovalo, ani toc\ ani v padosátých lotoch. Pojílto, sodnéto si. Tak začnomo psát? - - Vsak vy si to rozmyslíto, to vito, my so tady vystřídámo,
dámo si kafo... Tady mám iorvoný papíry, jo jich docola dost, žojo. A co
furt koukáte po tech obrazoch, nolíbí so vám? Já vám říkám, ton tady bojt
dneska, tak si to s vámi, nobo lip s témi, ktoří vás svádéj, vyřídimo jinak, to bysto si tady takhlo nosodél, to teda no... Ono by so loccos délalo jinak. Taky na to tonkrát nobyl čas. To holt so musolo dát-párkrát přos
... néjakou tu šoupnout, a ono so mluvilo, to bysto koukal, jak so mluvilo. Však vy taky promluvíte. Jošté rád. Jon si zapalto, nokouříto? No? Tak
jak so jmonujoto? Tak tarft noco napíšom..."
"Toda já so z u>ho posoru... Vis, co chtěl? Alo, blboc, přinos náký toxasky a říká tomu ďiiny. AÍ si to nechá. - - Jakto žo sodíto?"
"To jo dobrý, to ja dobrý. Vysvětloval jsora tady nejaký souvislosti, žojo?
A právě točí začinámo\nsát."
"No vida, vidíto, žo to jdo. Však on to každoj pochopí. Jon chtít. Nobo si
chcoto udělat vojlot doN^osa? Příroda jo toä nádhorná, losy hluboké... Tak
co jsto napsali? Tohloto teto napsali? Tohlo přoco není žádnoj protokol!
Už jsto odpovédél na prvni otázku? Stoupnéto si!"
"Právč na ni chtél odpovědět, žoáno. Tak já píšu..."
"Tak mluvto! Přostanto už s téma vašima kocama. Jo mi z vás na bliti, vy
hrdino. Kdyby6to byl opravdu chlap, tak so přiznáto, hozky na rovinu řoknoto, co a jak. To kdyby mé so někdo zeptal, co jsom délal vo střodu od...
řeknemo od rána, tak mu to, pano, vysypu t 6.00 jsom vstal, 6.15 snídané a
tak dálo a tak dálo. To musí lítatl Clovňčo, vy nojsto chlap, vy jnto ...
co vy vůbec jsto? Si snad myolito, žo jsto politik nebo co? Kdybynto no
videl, jak jsto trápnej. Stůjto rovné!"
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CHCEME

UÍR

A

SVOBODU !

Takhle no volalo na jedné spontánní demonstraci v Prazo v 16tô 83,
Otázka síru, tzv. boj za mír, byla vidy výsadní záležitosti propagandy byrokratického r*žitau. Jako kdyby 6Í východní režimy pod sovětským
dohledem vyhradily pro sebe právo "bojovat za mír", kdeito roiimy západní právo na H boj za svobodu". A zatímco při tomto svorném boji nijak těch Šancí na oboje - aír i svobodu - nopřibývá, spiňe naopak,
ukazuje se také čím dál tím víc, ze problémy zajifitění míru a problémy
dosaženi a rozfiiřováni svobody a lidských práv jsou spolu přímo i nopříao spojeny v jeden celok. Ukazuje se také, i* řožoní daných problémů nolz® ponechat v rukách vlád a mocných, že totiž každý člověk
nucí nějakým způsobem projevit své mínění a hlodat cestu, jak o život
a jeho lidskost usilovat.
Jak také zdůraznujo dokument Charty 77 o pronásledované hudbe v Československu, jo to otázka odpovědnosti každého člověka. Odpovédnosti,
ktorá je v krizi. Odpovědnosti, jíž nás násilné odnaučovali, ale jíž
j oco so také často kvůli svému zdánlivému pohodlí a bezpečí vzdali.

)«t*4 Br.Wt
•Ttnto novej vodíkovej ruční granót hodit« - a ? okiuhu íto dvaceti kilometrů ntulnorie
iivá noho. K a i d e j doitane d v a . . . "

Na československém území rozmisiují tecl sovětětí okupanti své nebezpečné zbraně s jadernými náložemi. Zbraně, jež se mohou stát zdrojom
lidského utrpení v příští válce a mj. také terčem pro druhou stranu.
Zbraně hromadného ničení radikálně změnily podmínky, v nichž dřívo
existoval jakýkoliv pacifistický názor. Při užití takových zbraní
vždycky utrpí především civilní obyvatelstvo, a to v měřítku neskutečně krutém. Je ohrožena celá lidská civilizaco. V příští takové
válce nobude možné někoho osvobozovat nebo dělit válku no spravedlivou a nespravodlivou. Taková válka so nesmi konat.
Množství těchto nebozpočných zbraní dávno přoaáhlo raoz zničení vňoch
hlavních protivníků navzájem /a ostatních třeba jon následkem tohoto
vzájemného ničení/. Jakékoliv dalfií zvyfiování zbrojního potonciálu,
jeho vyrovnávání a protiopatřoní jsou prostě nesmyslná. Jo to trumfování khaki-motků, o nímž so žádný normální člověk nomůžo smířit.
Namlouvají nám, že sovětská "mírová politika" jo v zásadě odlifiná od
americké politiky zbrojeni, agreso atd. O americké politice no toho
dočteme dost v oficiálním tisku. Jsou to pokrytocké útoky "mírotvůrců M , kteří sanii nejsou o nic menfiími jestřábími náturami než ti, ktoré kritizují, flád-ná skutečná kritika to také nonl. Nikoho nopřosvědčí, protože jo noupřímná a licoměrná. Na tomto místě nobudomo rozobírat politiku Západu, to nejlépe udělají jejich kritici doma. Už jsmo
se o tom naposlouchali a načotli dost. /Jodnu kritiku amorické poli-
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tiky x pera amerických disidentů otiskujeme jind« r tomto čísle./ Tady chceme alespoň částečné rozebrat sovětský militarismus a agresivitu, podívat co, kde prameni a jakými zákony se řídí.
Militarismus SSSR a podřízených zemí vyplývá ze společenské ntruktury
daných společnosti a především zo struktury a zájmů vládnoucích vrstev. Byrokratická vrstva přodstavujo jakousi pyramidu, z jojí i ipičky
vládne malá skupinka vládců prostřednictvím aparátu colému státu, respektive - v připadé SSSR - celému bloku. Y této hlavni rozhodující
špičce jsou zastoupeny voochny hlavni skupiny byrokracie: byrokracio
stranické, hospodářské, policejní a - vojenské. Vojaněti představitelé se aktivně účastní vS*ch bojů nozi moconskýtai klikami uvnitř mocenské Špičky. Každé rozhodnuti v oentru je podmíněno souhlasem těchto
vedoucích vojenských byrokratů. A jejich moc jo velká.
Jaké jsou jejich xájmy? Přirozeně tím hlavním je zájem o sobe, o své
místečko. VojonStí hlavouni maji svá místa zaručena pouze tehdy, bude-li oxistovat hrozba vilky. Neustále so 6naži dokazovat svou nepostradatelnost. Každé uvolnění napětí je ohrožuje.
Vedle vojáků maji pro válku největfii pochopeni hospodářětí byrokraté,
ktoři vyrábějí /resp. ne oni vyrábějí, cni jen dohlížejí na výrobu/
pro armádu. S tím je také spojena přednostní výroba pro výrobu, těžký
průmysl, který jako dědičné zatížení byrokratických režimů přes voěk*rô rezoluce přovládá. Preferování těžkého průmyslu není spojeno jen
se zájmem o zachování nespravedlivého režimu násilím! vojenskou silou,
jo spojeno také s přiroionou snahou byrokraéie kontrolovat co možno
do nojvotoich drobností celou společnost. Stav ohrožení je pro takový
režim přirozenou nutností. Když nopřitel není, je třeba si ho vypěstovat nebo vymyslet. Pak so dá kdokoli, kdo se totalitní vládě vzpírá,
označit za spojence nepřitole.
Proto má vojenský zájom, jemuž so někdy říká eufemisticky "obrana" a
někdy zcela nepokrytě "strategické zájmy", takové výsadní postavoni.
Je to zcola jasná priorita, když BO projednává objem invostic, když
so rozhoduje mezi zájmy spotřebitelů a vojáku, mezi životním prostředím a potřebami militaristického komplexu, prostě mezi potřobami života a potřebami sil, jež profitují zo smrti.
Zrovna tak so to má i s proklamovanou mírumilovností kremelských pánů
v akci, jinak: řečeno s jejich agTosivitou. Člověk by si myslel, když
je tak poslouchá, že není lidi, ktoři by více toužili po míru, že jen
oni jsou tou pravou zárukou, že válka už dávno nevypukla. Kdyby ovéom
nevěděl, kolika agresí so za tu dobu dopustili, kolik ohnisok války
vyvolali a udríují. Přímou agrosi podnikli do ilaäarsKa v roce 195fa,
do Československa v r.1960, do Afghánistánu v r J 9 7 9 . Zbavili i formálni samostatnosti pobaltské republiky, ponechali svá vojska po válce v téměř véoch zemích, kam vstoupila - a do těch, které dočasně opustila, so postupně xnovu vracejí /Coskoslovonsko, Mongolsko/. Vňoraožně - a v noposlodní řado vojensky - podporuji množství nespravedlivých režimů po celém světě. Pros proklamovanou pokrokovost jo jejich hlavním zájmom zájom impéria, úplně stejně jako za carského Huška. Dokonce i směry expanze jsou atejné.
Nojsou to jen Amoričané, kdo začíná n novými zbraněmi. Vždyl právě
Sovětsky svaz na začátku 60.lot oznámil Chruňčovovými ústy, žo má k
dispozici globální stratogické rakoty, schopné zasáhnout jakékoli
místo na zoměkouli. V Sovětskora svazu vyvinuli a zdokonalili lanoro-
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vó zbrane, a to takp že byly schopné užití v čínsko-viotnamském konfliktu. Obrovské zaostáváni soviteké techniky a pro sovětský systém
typické pomalé uplatňování výsledků vedy v praxi se jen málo dotýká
vojenské oblasti. I zde cre véak musí byrokraté uchylovat velni často
ko špionáži, k různým trikům az k tajnému obchodování, mj. i s Jihoafrickou republikou.
K tomu váetau je nutno připočíst utajenost kaidé maličkosti, která so
třeba jen okrajově dotýká vojonských zájmů. V totalitním státé není
vořojnosti a tuďíz ani kontroly. Svčt se celkem nedávno se zdéáonim
dovedol, zo i na stařičkých ponorkách typu Whiskey, operujících při
provokacích v Baltickém moři, jsou umístény atomové zbrané. %)o záhadou, jak ao rozhodovalo v případe sostřelení jihokorejského dopravního lotadla s 269 oběťmi. /Poukaz na odchýlení z kursu není iádnou
omluvou, sovétcká letadla so odchylovala takto nosčotnôkrát nad úzoraírai cizích států, přes různá varování, a přesto ni nikdo nedokázal
vzít no svédomi životy civilních osob, ba ani to nikoho nenapadlo!/
Movořojnost voákerého doni v totalitních státech znamená tedy velmi
tfiíké podmínky pro skutočné mírové hnutí. A takové hnutí zdo nomůie
oxistovat jinak, no£ jako ohrozoná skupinka lidí usilujících zároveň
a předovoím o lidská práva. Nobol bez toho by usilování o mír bylo
jon usilováním o iivořoní, o nelidské vogotování.

V podstatě jo možno uvést jen dva faktory, jož nutí sovětské vůdce k
jisté zdrženlivosti v otázkách zbrojoní. Za prvé jo to zaostáváni techniky a vědecké úrovne. Zojména v úrovni výpočetní tochniky jo dnes
toto zaostáváni velmi citelné. Dále je to v relativním nedostatku invostic, kdy v situaci již boztak velmi kraconých výdajů vo prospech
obyvatelstva a maximálne uprednostnených vojenských zájmů, by dalěi
stupňováni závodů vo zbrojoni mohlo znamenat obrovské ákody propagační. Jdo totiž také o jodnu z citlivých oblasti zájmů byrokracio. Jakkoli totiž byrokracie kaolo na blaho podřizoného a nosvéprávného lidu /natož na joho míněni/, nomůžo na něj kaalat úplne. Voliče lpi totiž na své legitimite - samozřejmé pouze propagované legitimitě - moci, na tom, jak se prezontujo. Jakožto jodiný právoplatný náslodnik
revoluční moci a přodstavitol dělnictva - potažmo vooho lidu - jo byrokracio u moci dnos. Dude-li so životni úrovoň /dnes už v SSSR beztak velmi níz.ká/ ještě dálo snižovat, postavení byrokracio to poněkud
ztíží- Oba tyto faktory jsou ovsom v hierarchii priorit pro byrokraty
až za strategickými zájmy. A překážky to nojsou nezdolatelné, vždyl
hlavni jo pro ne přožít u moci.
Proto - jak už tu bylo řočeno - se za své osudy b u d o m o muset vzít sami. S takovou časovanou bombou pod colým světem nelze žít. Už příliš
dlouho nochávámo rozhodování v rukách těch, ktoři se pokoušejí mluvit
a jodnat za nás. Nojpřosvědčivějěí jo kritika domácí. Nikdo nomůžo
lépe mluvit proti rakotám umístěným u nás než my c a m i . A stejně tak
A m e r i č a n é nebo obyvatelé západní Evropy. A kdo ví, t ř e b a právě vo
spojoní těchto kritiků, nozávislých hnutí na Západě i Východě, je joště jistá naděje, žo budoucnost so konat přoco jonom budo.
Následující mapka od komiků z Uonty Pyton ukazuje jodnu z možných
přodstav o současné stratogické rovnováze v Evropě /z časopisu Not/i
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"Jodon z nojzajimavó;jäich a nojsvéráznějäích zpěvák^ poslodní doby,
písničkář a harmonikár Frantiäok Horáčok /zvaný Jim Čort/ by asi nomohl na vořojném pódiu vůboc vystoupit. Nikoli proto, žo by jeho písně
snad obsahovaly nijakou drtivou kritiku roiirau, alo opět jen a jon proto, žo jo příliš zvláňtní, přílio osobitý, pŕiliä nezvyklý a příliě nozvyklo podmanivý, nož aby so ho kterýkoli byrokrat odvážil pustit na
jeviště. Na joho popularito to ovsem nic nozmoněujo."
«

/Z dokumentu Charty 77 o populární hudbě č.31/83 z 30.8.83/
Jim čort jo clábol, protostsongista o netradičním nástrojom, který ověem
dokáio rozozvučot až k varhanovitómu hlaholení nebo i punkové kakofonii.
Nástroj doprovází hlas, ktorý so dokázo z vyřvávání, chrapotu a mohutného /normálne by so asi řoklo vychlastaného/ basu náhlo proměnit v nejlíboznějSí svého času hlásek Pepíčka Zimy. Chraptivý řev so uplatní v děsivé krásných pasážích fantasmagorických písní /zejména působivý v písni Havran/, v písních hospodského rytmu a v první řado v místech, kde
autor vyzpívává svou nasranost nad poméry a nad konkrétními protagonisty
těchto poměrů. Sladký hlások pak v kontrastu k dunivému řovu působí jako prostřodok ironio.
Jim Čort zpívá obyČojnou řoČí
, jo to opontánní, zoraitý talent a nejlispěsnějěi jsou také joho písně z konkrétního pracovního prostředí, totiž z Transporty, zpívané chytlavými hospodskými melodiemi.
Řekněte mne, lidi, proč tolik makáto,
vždyt vy nu ty lumpy vydéláváto,
tyhloty páni nnhořo ty mají prachů dost
a vobyčojnýmu dolníkoj jon hodéj malou kost.
V Transporto se plní čím dál tím více
a voni za to mají ukrutný tisíco
a pak udělaj mojdan a chlastaj kořalku
nám nic jinýho nozbojvá, nož makat za babku.
J ó,
ten
von
pak

takovoj Sojkora jo zrádnoj jako had,
by nodal dělníkovi nikdy vydělat,
za války byl blbej, měl řečí jak pes bloch,
udělal kariéru a mistrem stal so hnod.

A nad nima váoma jako velkoj král
pan inžinýr Bobok, jó každoj so ho bál,
tenhloton chlap by potřoboval na krk provaz
nebo srazit zo skály a zlámat mu vaz!
Z časopisu Patornostor se dozvídámo o čertovi mnohom víc, nož jsme mohli
tušit jon z jeho písničok. Na stránkách č.2 so soznamujomo s Cortem také
jakožto hlodačom, běhajícím po antikvariátoch Prahy, kdo nyní žije, hledajícího nejen vzácné tisky, alo také něco jako pravdu a snícího o svobodě. Co to obnáňí, to čert dobře ví i
Já svítím se svou lucornou paprskem poznání
Až přijde na mě StO, vynutí doznání
V zamřížovaným baráku já jodnou budu spát
a krásný sny o svobodě ne mohou mi jen zdát

26
Unoho cbioänich protestních písni dostává jasné sociální zabarveni.
Dnosni doba jo holt krutá. Iípivá so o Vysočanech a Libni, o holkách
z ČKD, v no ktorých so přímo volá po revoluci. Spousta písní Nové vlny
jo nabita protistátní energii, otovřoně so staví proti dnoanira "pořádkům" , proti komercializaci umení a proti blbosti vůboc.
Jim čort přesně vyhmátl jeden zo základů dnosniho sociálního náboje:
nechul pracovat na pány, nosmyslno so honit a nomít možnost ani do
toho promluvit.
/Zpívá so na známou hospodskou molodii/
Kdo so, kdo so, kdo so flinká,
dobřo, dobře, dobřo spinká,
nikam so, nikam so, nikam so nožono.
Když jo, když jo, když jo třoba,
kousok, kousok, kousok chloba
vždycky so, vždycky so, vždycky so sožono.
Práce spini, proto so ji vyhojbám
a svojm ručkám boubolatojm domlouván:
Ručičky, neboj to so, vy makat nobudoto,
vždy t vy se práci, vždyt vy so práci
vyhnout dovodoto!
Co bysto z toho mely, i kdybysto so dřoly,
nakonoc bysto, nakonoc bysto
ostô zdřovcněly, bajó.
Stačí joäté podotknouti, at si dolá, kdo vás nutil
Ruč ičky, nobojto so, vy makat nobudoto,
vždyt vy so práci, vždyt vy so práci
vyhnout dovodoto!
Písničky Jima čorta pomalu lidovi po pražských hospodách i jindo, lockde so rozléhá "Ton mistr z Transporty...", Sýkora, Bobok, Souček i Capouaok mají z ostudy kabát, ale takových písní bude čím dál tím víc a
neprostánou, dokud so u nis budou rozvalovat po transportách "mamuti":
...kurva jo hrozná, každoj ho pozná:
bílý háro a kalhoty, to jo ton mamut z Transporty!
"Mamut" jost produkt daného systému korupce neboli blbnuti pro trochu
ponéz a privilegii. Jim čort to dovodo vyjádřit lapidárně:
LIDSKÝ JEPICE, KTERÝ SĽ ZA UAUONEU HONÍ,
TY DOKUl) BUDOU DEJ CHAT VZDUCH, TAK NIC SE NEZUĚNl !

Nakladatelství ŠAFRÁN vydalo gramofonové dosky, ktoré nazpívali »nj.
Jaroslav Hutka, Svatopluk Karácok, Jacok Kaczmaiski, Karol Kryl,
Tho Plastic Poopie of tho Universa, Vlasta Třešňák, Vladimír Voit
ŠAFRÁN / Jiří Pallas, BOX 1149, 751 41

Uppsala, Švédsko
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Od chvíle, kdy Dubcekovo vedení KSČ podepsalo v Moskvě po sovětské vojenské intervenci svou kapitulaci v podobe tzv. moskevského protokolu, skončila doba relativních úspěchu reformněkomunistických orientací nejenom v československu, nýbrž v celém sovětském bloku. V Československu se odehrálo trapné divadlo, kdy Dubček a jeho skupina prováděli politicky nejobtížnější
fázi tzv. normalizační politiky; bez větších sociálních konfliktu pomohli zlomit odpor proti sovětským intervenčním záměrům, který se zdál být zpočátku nezlomným. Když si tak podřezali větev, na které sami seděli, stali se obětí čistky, která
měla ukázat nezvratnosť normalizační politiky.
Od té doby začalo mezi poučeními z "pražského jara" převládat
poučení negativní. Do ocí bila skutečnost, že to, co bylo původně praktickou předností "pražského jara", se nakonec stalo
jeho slabinou. Vítězství reformistů uvnitř oficiálních mocenských
struktur zprvu opravdu umožnilo provést některé rychlé závažné
politické změny směrem k demokracii, a to bez vážnějších otřesů,
erupcí o sociálních konfliktů. Zdálo se, že reformní změny, provázené - byť často i pod nátlakem ovládané společnosti - programovým úsilím o reformy "shora", mají opravdu naději na úspěch.
Na rozdíl od revolty typu té, která propukla v Maďarsku roku
1956. Od chvíle, kdy další provádění reforem a změn vsak vyžadovalo jednat nezávisle n často proti vůli mocenského centra v
Moskvě, stala se dosavadní přednost nepřekonatelným nedostatkem:
oficiální mocenské strukutry, sama KSČ jako celek a vládnoucí
byrokracie jako sociální vrstva se ukázaly v praxi neschopné
přetnout pupeční šňůru, která je existenčně vázala práve k
mocenskému centru v Moskvě. Tato závislost se u nich v praxi ukazala silnější než cokoli jiného.
Je tedy celkem pochopitelné, že domokrfticky a socialisticky
orientované sociální síly v systémech tzv. reálného socialismu
se po kapitulaci československých reformistů před sovětskými
tanky neorientovaly jako na svoji naději na nový rozvoj reformistických tendencí uvnitř oficiálních politických struktur.
Lamy tyto struktury to konečně ani ne umožňovaly: spektakulárně
se "očišťovaly" od nositelů potenciálních opozičních tendencí,
zatlačovaly tyto nositele mimo řady vládnoucích komunistických
stran. Takový proces probíhal po roce lSf6fc nejnápadněji v Československu /kde bylo členství v komunistické straně zbaveno
zhruba 30 S všech jejích členů/, ale probíhal i v jiných zemích
- především v Polsku a také v samotném SSSR.
I o porážce "pražského jara"' se tak postupně rodí nová strategie
i taktikd kritických a opozičních sil uvnitř systémů rověfcskt*ho
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typu. Místo nadějí na zmeny, připravené uvnitř oficiálních
struktur v podobo reforem "shora", se rodí naděje na směny,
kterých se dosáhne tlakem "zdola"» působením společnosti proti
mocenské struktuře, činností organizací, ktere působí paralelně a nezávisle na oficiální mocenské struktuře. Shodou různých
historických okolností se přímo ukázkovou laboratoří toto nové
strategie a taktiky stalo Gierkovo Polsko. Zejména od poloviny
70-tých let tu vznikal jev v sovětském bloku ojedinělý - opoziční aktivity, opírající se o dělnictvo a cílevědomě usilující o
to, aby právě dělnická třída začala věřit v možnost změn pomocí vlastních, na oficiální moci nezávislých politických aktivit.
Stávkové hnutí kolem léta 1980, z něhož se zrodila Solidarnošc
jako masová organizace dělníků a jiných skupin pracujících, nezávislá na oficiální struktuře moci ovládané komunistickou stranou j bylo triumfem této nové strategie a taktiky, šestnáct měsíců v Po ku 1980-1981 nesporně v mnohém předčilo to, čeho dosáhlo osm měsíců "pražského jara". Po dlouhou dobu se tedy zdálo, že není co dodat k tomu hodnocení československého reformismu, které převládlo v 70-tých letech. A zdálo se také, že
nová, od tohoto reformismu odlišná představa o systémových změnách tzv. reálného socialismu je oním konečně nalezeným řešením.
Od 13- prosince 1961 vsak věci začaly vypadat náhle zase jinak.
Stanné právo a od té dobjT nastolená vojensko-policej rí diktatura v Polsku ukázaly význam reformně-komunistických orientací ze
60-tých let znovu v poněkud příznivějším světle. Ať si už totiž
o nedůslednosti, slabosti a neschopnosti těchto orientací při
konfliktu s Moskvou myslíme cokoli, nelze přece jen popřít jednu
důležitou věc: vítězství reformismu uvnitř politicko-mocenských
struktur vylučovalo, aby sociální hnutí za demokratizaci systému bylo potlačeno vlastními vojensko-nolicejními silami. Bez
sovětské vqjsnské intervence by "pražské jaro" nikdy nemohlo
skončit takovou porážkou, jaká následovala po roce 1966.
Je jisté, že reformisté v KSČ by se sami dostali do složitých
rozporů se snahami ovládané společnosti; je pravděpodobné, že
by provedli i řadu kroků, znovu omezujících program demokratizace. Ale potlačit společenské úsilí o systémové změny vojensko-policejním násilím nemohli; nebyli toho schopni ani programově, ani v důsledku změn, které sami provedli i uvnitř vojensko-policejního aparátu. Lze samozřejmě zastávat názor? že
z hlediska nutné revoluční změny sociálne-politických systémů
sovětského typu to není důležité. Lze tvrdit, že polská zkušenost dokazuje, že ^iný než revoluční způsob zněny není v
těchto systémech možný: vládnoucí byrokracie použije i metody
dlouhodobé vojensko-policejní diktatury, aby udržela nvé panství. Taková tvrzení jsou sice logická, avtiak v politické praxi
sou(osné doby přece jen velmi pochybná, lebo V průběh událostí v
lolsku od srpna 1960 do prosince 1961 mimo jiné takt ukázal, žo
lze úspěšné vytvářet: klasickou revoluční situaci i v systémoch
sovětského tyru, ale že tím ještě nejsou vytvořeny reálně potrebné podmínky ITO možnost skut; ČNR1 uplatnit revoluční postup.
V Polsku se totiž vytvořila revoluční situace bez možnoati revolučního řemení. Memožno::t uplatnit v praxi revoluci/ reooní
byla ov^em dána faktory ,řevážně mezinárodní a niko. vnitronolitické povahy. Revoluční situace tu vznikla pouze v jediné
zemi Fovotského bloku, zatímco v ostavních - přes ryry krize
rys tému - zůstala zachována r,kcenchof noři; vládnoucích konzoLi-
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dačnich sil. Revoluční situace v Polsku navíc vzniklo za okolností , kdy revoluční rosení by zcela nutně zasáhlo status quo
blokového rozděleni Evropy v dobo nejenom všeobecného, ale navíc aktuálně vyhroceného konfliktu o úroveň jaderného vyzbrojeni obou bloku. Revoluční řešení situace v Polsku s takovými
důsledky si samozřejmě nepřál ani jeden z obou bloků, nejenom
tedy Noskva.
Těchto skutečností si byly dobře vědomy i samy kriticicé, opoziční « revoltující sociální síly v Polsku. Odtud také jejich snaha, trvající měsíce, o samoomezení revolučního vývoje. Jistý
prvek kapitulace před latentní sovětskou /blokovou/
přesilou
se tedv ve skutečnosti uplatnil i u potenciálne revolučních sil,
u vůdců spontánního dělnického hnutí. Polský vývoj tak ukázal,
že tendence ke kapitulaci před faktory, které znemožňují revoluční řešení v politické praxi, není výsadou jen reformistů
z řad samotné mocenské elity. Taková tendence je nutným pbdem
objektivních okolností ve chvíli, kdy k vytvoření revoluční situace dojde izolovaně v jedné zemi sovětského bloku.
Jakmile ovsem sociální síly, rozvíjející na jedné straně revoluční situaci a neschopné na druhé straně skutečně provést revoluční řešení j chtějí najít v praxi východisko z tohoto dilematu, potřebuji k tomu zcela nezbytně reformně orientované
partnery uvnitř oficiálních politicko-mocenských struktur. Obrazně řečeno - Wal^sa by byl potřeboval místo Jaruzelského
Dubčeka. K tomu však nemohlo do^ít mimo jiné také proto, že už
léta před rokem 1980 se sociální síly, jejichž mluvčím se nakonec stal Walesa, neorientovaly na to, aby se uvnitř komunistických aparátů objevil nějaký Dubček. Bylo jim celkem lhostejné, kdo se uvnitř těchto aparátů dostával k moci; zdálo se to
nedůležité - až do osudného 13- prosince.
Při prvním pohledu se tedy zdá, že důvod k sebekritickému zamyšlení maji po zkušenostech z Pdska především stoupenci levicových radikálních koncepcí. Ve skutečnosti je však situace složitější: ani liberálně a reformistický orientované proudy kritických sil v systémech sovětského typu nebyly polským vývojem
nijak rehabilitovány. Ani tyto síly nebyly totiž v období po
roce 1966 schopny kdekoli v sovětském bloku ovlivnit vývoj tak,
aby objevení se nějakého nového Dubčeka vůbec přicházelo v
úvahu. Navíc pak polský vývoj ukázal názorně velkou omezenost
vlivu "ducha Helsinek11 a vůbec tzv. politiky uvolňování napětí
na skutečné chování mocenských elit v sovětském bloku v situaci,
kdy jar- opravdu do tuhého: vujersko-policejní diktatura se ani
nezaroí před mezinárodními pakty o lidských a občanských právech.
Představa, že by se v jedné zemi a ve stejné době mohl sejít
Walesa s Dubčekem a že by ve více méně harmonické shodě pak
usilovali oba o reformu sociálně-politického systému, je tedy
představou pohádkovou a nereálnou. Upínat; naděje k podobné vidině nemůže nikdo, komu jde o reálný úapfich demokraticky a nocialisticky orientovaných opozičních nil v ryotémech oovotokóho
typu. Patnáct let po porážce "pražrkého jara" a rok po porážce
íiolidarnosci není reálné, že by ne oba tyto jovy vo nkutoČnonti
někde potkaly: odešly do hintorie n budoucnoot bude nejopíň
hledat nové, další alternativy vývoje. Dnen jo notvn možné
uhádnout konkrétnější podobu takových alternativ; jo však možné
pokufiit ne charakterizovat alespoft hlavní podmínky, které tuto
podobu v budoucnosti ovlivní.
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Nejdůležitějším faktorem pro další vývoj v systémoch sovětského
typu se zdá být jedna okolnost: za patnáct let po porážce
"pražského jara" jsou v krizi nejenom koncepce tehdejších poražených, ale i koncepce tehdejších vítězů. V Polsku byla vojenskou diktaturou odstavena jiejenom bolidarnosč, ale i nositelé celé předchozí "konsolidační koncepce", t.j. mocensky
nejvýznatnnejší vrstvy politické byrokracie z dob tíierekových.
Stabilizace sovětských systémů, dosažená v průběhu 70-tých let,
Polskem skončila a nelze ji obnovit na základě stejných stabilizačních faktorii jako po roce 1968.
Jinak řečeno: v krizi se ocitly nejonom opoziční síly, ale také a především sama mocenská elita a její dosavadní netody vlády a řízení společnosti sovětského typu. Nejviditelnějáím projevem této skutečnosti jsou vážné příznaky hospodářské krize:
dlouhodobé zpomalování tempa růstu a chronická neschopnost zajistit dynamiku intenzivního ekonomického rozvoje v sovětských
systémech. To p o d á v á hlavní pilíř relativnístabilizace ze
70-tých let - možnost spojit mechanismy policejního státu s
mechanismy, které podporují sociální konformismus v tzv. konzumním stádiu rozvoje industriálni společnosti. A jestliže se
hroutí tento pilíř stabilizace, nepomohou mnoho ani další dva:
vytlačení kriticko-opozičnich sil mimo oficiální politické
struktury a zmírnění politicko-policejního teroru ve srovnání
se Stal inovými časy. Jde-li do tuhého, mohou se opoziční síly,
vytlačené mimo oficiální mocenskou strukturu, zorganizovat v
nezávislých institucích, jak to předvedla Solidarnosč v Polsku.
Proti tomu pak už v určité chvíli nestačí zmírněné formy teroru a je nutno sáhnout k otevřené vojensko-policejní diktatuře.
Krize relativní stabilizece systému z let 70-tých zachvacuje
přitom celý sovětský blok a zejména také samotný Sovětský svaz.
Její řešení proto bude musit hledat i po Brežněvově smrti nastupující pamitura mocenské elity v . !n>R. Brežněv a jeho skupina méli po roce 1968 určitý recept no konzolidaci systému,
který v celém bloku uplatnili a násilím vnutili tam, kde vývoj
mohl jít docela jinou cestou. Andropov a jeho skupina takový
recept nemá; toto nové vedení sovětské mocenské elity bude nuceno hledat východisko z hrozící n prohlubující se krize. Nelze
si ramozřejmě dělat iluze o tom, jaké asi cesty z krize toto
vedení uzná za dobré; jistě to nebudou cesty demokratických
systémových změn. Je však důležité1 že etapa stagnace sovětských systémů končí a nutnost hledat další formy jejich stability je neoddiskutovatelná. V tom je ^edna z hlavních požitinich jistot pro 80-tá léta: v sovětských systémoch no bude musit
cosi měnit - půjde o to, co a jak, alo netrvání ve atarnaci bude nemožné.
Tím se, nejobecněji vzato, celková situace sovctrk'ch systémů
v osmdesátých létech přibližuje situaci z první poloviny padesátých let. iroblérny jsou při tom jiné, ale nezbytnost pohybu
a změn je shodná.
Tato ve srovnáni s minulým desetiletím nová situace ae zároveň
předkládá k ře:cní novým, mladším Kenoracím ve společnostech
sovětského typu. Generace, zforrované politicky jeótě za Stalinových čnsů, definitivně odcházejí ze neóny. I mezi moctnokou
elitou se jako rozhodující skupina začnou uplatňovat dnešní padesátiletí a mlodňí. V různých oborech spoločenské aktivity m*mo sféru politicko-mocenského řízení to budou třicetiletí a mlrd-
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ší. Více než polovina obyvatelstva v celém sovětském bloku jsou
generace mladší než pětadvacet. To samo o sobě nemusí sice znamenat žádné optimistické výhledy pro koncepce demokratických socialistických zněn, ale nesporným zůstává jedno: politicky rozhodující generační skupiny nejsou už zcela blokovány minulou angažovaností v řešení konfliktu z poloviny šedesátých let, jejich
životní zájmy jsou spojeny s budoucím desetiletím, nikoli s desetiletím unlynulým.
Nezi faktory, které s jistotou budou ovlivňovat vývoj sovětských
systémů v osmdesátých letech, je ovšem nutno počítat také krirovv vývoj kapitál istického modelu industriálni civilizace na
"npadě. Vliv tohoto faktoru bude při tom v ý m r n ě rozporný. Na
jedné spraně 1?o předpokládat, že iluzorní představy
ovládaných
i vládnoucích skupin v sovětských systémech, směřující ke snaze
prostě napodobit mechanismy vyspělé kapitalistické industriálni
civilizace, pozbudou na přitažlivosti. Z toho však na druhé
straně nikterak nemusí vzejít posílení skutečně tvůrčích a'socialistických tendencí; spíše m opak - hrozí z toho posílení nejkonzervativnějších, i zolaci onistických a nacionali stických reakční eh ideově-nolitickcýh tendencí v sovětských systémech, především v SSSR a jeho ruské Části. Co nakonec převládne, závisí
ovšem nejenom orl vývode uvni hř sovětských systémů, ale též od
vývoje v zánadních zemích a samozřejmě i ve třetím světě. Mezi
konkrétní mi politickými problémy, jejichž konkrétní způsob řešení to prvořadě ovlivní, jsou samozřejmě problémy dalšího zbro- ,
iení a problémy upevnění nebo naopak oslabení blokového dělení
světa.
Jistoty, k terc lze stanovit pro vvvoj v osmdesátých létech, jsou
tedy velmi hubené, ^ěkomu se mohou zdát dokonce málo významné
ve srovnání s jistotami zápornými: že totiž bylo nejenom před
patnácti léty porozeno "pražské jaro", ale že byl poražen i před
rokem pokus polských dělníků a poteké společnosti vůbec o revoluční systémovou změnu. Dornívám se voak, že takový pesimismus není
no místě. I při veškerém realismu a při odmítání jakýchkoli
iluzí dávají ony tři jistoty - konec stagnace a nástup nových
renerací v sovětských systémech olus nutnost hledat východiska
ze slepé uličky západního modelu - nřece jen reálnou naději na
to, že možno?ti pro hledání a nalomení třetí cesty vývoje industriálni civilizace budou v osmdesátých létech spise posíleny
než oslabeny.
/red. pozn.: psáno korcem roku
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Přitol naäi rodakco navštívil v Prazo jodnoho z aktivních a dlouholotých pracovníků čoskoslovonské opozice a položil nu několik otázok.
-Jak bysto dofinoval coskoslovonskou opozici?
-Jo to jodnak pasívni a vicoméné no zcola uvedomelá opozico asi tak 8090% obyvatelstva proti stávajícímu systému a vlddÄ, přodovaím proti
svévoli komunistického aparátu. Uvedomelá opozico čitá jon několik málo tisícovok lidi. Jo to dáno totalitním systémom: naprostou ovidonci
obyvatolstva, několikanásobnou kontrolou a dozorom, povinným zaměstnáním u monopolního zaméstnavatolo - státu, povinným hláuoním bydliuto,
politickou kontrolou vo voem a také politickým hodnoconim. Hoproso jo
pak už jon poslodním prostřodkom proti projovům téch bláznů, ktoří so
proti tomu postaví.
-Jakou roli zdo hrano Charta 77? Ta přoco noni opoziční.
-Charta 77 nochco jodnat jako opoziční teleso, chco dospét k dialogu s
režimom a dosáhnout plnéni závazku a oxistujicich zákonů. Jo to oruom
úkol, jomuž nomůžo dostát, protožo zákony si protiřečí, mnoho z nich
jo jasno nespravodlivých a dokonco sama ústava, na niž so Charta tak
často odvolává, obsahuje řadu neakceptovatelných pasáží o nadvládá komunistické strany, nohlodo na pasáže, jož so dají vykládat podlo toho,
jak so ktorému vykladači zachco. Třoba ta o tom, žo svobody musí být v
souladu s vůlí pracujícího lidu. Kdo urči, co jo to vůlo pracujícího
lid? Pracující rozhodné no ř když nomají ani svou organizaci. A tak co
často stává, žo sama Charta, aí chco nobo no, musí prozontovat názory
jasne opoziční. Například to, žo ekonomické potizo prameni z podstaty
(laného systómu, který so musí radikálne zmônit. V několika dokumontoch
so piäo o hlubokých rozporoch a krizových jevech v dané společnosti.
Snad so vám to ani nozdá prílio opoziční, alo tady jo to noslýchaná
odvaha a pro roiim noslýchaná drzost, žo so nókdo odváží néco takového
říct. Také rozim bere Chartu jenom jako opoziční organizaci. Pro lidi
jo Charta určitým roprozontantom jejich názorů, každopádne jsou prohlážoni Charty 77 lidem bližoi nož ty nudné oficiální fráze. Ováom matoucí jo jodnak jojí rozmáchlý sloh, jodnak to, žo so sama noprozontujo jasno opozične. Dokumonty působí příliň právnicky nopřehlodne, noni
vždy jasné, jaké jo stanovisko. Třoba v případe prohláaoní k Polsku co
lidora nolibilo až někdy chváleni vojenské junty. Problémom ovaom také
jo, že so k lidem stanoviska Charty málokdy dostanou, jodino snad zkraconá a zkreslená přes zahraniční rozhlas. - Fakt ovôom jo, žo takhle
verejne už oxistujo skupina lidi, ktorá so pokouei zveřojňovat odlišný
názor od názoru oficiálního, nyní už skoro oo*t lot, což 30 skoro nouvčřitolné. Jo to nepochybné pro spoločnost velmi kladný zjov.
-Jak si yygvotlujoto, 7.0 rožim Chartu prostě nezlikvidoval?
Roakco rožimu ne v dobé, kdy Charta 77 vznikla, vůbec nopřokvapila. V
roce 1976 vládly přoco joato jisté nadeje na otepioni. Od onoho 1.lodná 1977 - anobo spíao pár dní poté - so stalo i v Československu jasné, co to znamoné détanto v jazyku partajníků. Znamená to uznáni státu
quo a trochu omozoncjói roproni, což má zaručit výhodný obchod a honpodářskou pomoc od Západu. Proto Charta musí zůstat. Tenhle cen jo pro
zdojäí vládco přoco jon natolik lákavý, žo so ho nochtéjí úplno vzdát.
Zároveň vsak Charta funguje a působí jako cizorodé toloso v jinak zcola ztotalizované společnosti. Také jisté jfíou sily, joi si přeji jojí
rychlou a úplnou likvidaci. Jak vo stranickém aparátu, tak v policií.
Charta pro no také neznamená nějak zvládl volké nebezpečí. Kdyby ano,
pak by zaroagovali velice rychle a mnohem tvrdéji. A pak - asi so ukázalo, žo oxistonce takhlo veřejné pracujícího a do volké míry opozičního telosa má pro policii jistý půvab: láká nozkuňoné mladé lidi, chti-
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vé nějaké činnosti, láká lidi nespokojené, ktoŕi se nebojí, prosté vytipovárá. lidi pro policii nobo i pománá odhalovat činnost, která by časom mohla být'ttobozpečnôjäť než sama Charta. Veřejná činnost r»e prosté
spia hodila do doby, kdy jeétě byla naděje na otepleni a liberalizaci.
Nechci brát lidom nadäoni, treba nemám pravdu a někdo noni zařízen na
jiný způsob jodnání nož na vořejnou činnost. Jo to statečné a obcřivuji
so tomu. Nakonoc - kao tak začal, nomůže prosto jon tak přestat. Ale
tady budeme asi také u jodné z příčin dnoani poměrné izolaco Charty 77.
oxisturio .linií cesta než cesta Charty 77?
Vlastne už od roku 1968 nopřotržitě existujo konspirativni opoziční
prostredí. Svoho času molo přímou návaznost na vořojné akce tzr. socialistická opozico. Časopis českoslovonské socialistické opozico je vlastne jejím organem, jmonujo se Listy a dnes jo spolu so Svědectví» tím
hlavním opozičním časopisom. Býval kdysi mluvčím předovfiím "strany vyhozených", mři v sobe cosi stranického. Dnes ui jo to splň minulost, i
když něco přotrvalo. Bylo by iluzí si myslet, £o bývali komunisté maji
v opozici větěinu. Větaina z nich brzy přestala politicky pracovat. A
lidé si projí podstatnéjSí zmeny, ne reformy, které jia nabízoji oxkomunisté.
Konspirativni opoziční prostřodi si postupné vypracovalo bezpočný způsob práce. Jdo vSak spíao o uzavřené okruhy, obstarávající své potřoby
- tj. shánění informací, dobré litoratury, příp. vnitřní diskusi. Charta 77 znamonala naději i pro tyto okruhy a na několik lot jejich činnost přosáhla. Dnes so vsak zdá, zo za současných okolností, kdy so
Chartu 77 podařilo vícoméně izolovat od ostatního obyvatelstva, se úloha těchto konspirativnich struktur zvětaila. Charta 77 zůstává stálo
důložitou připomínkou pro svedomí každého a jodnotným mluvčím, který
dřivo chybSl, i když no tak důrazným, jak by si lidé přáli. Ovňom na
nás, malých i větších skupinách v podzemí jo, abychom se lépe organizovali a dokázali jít dál nož Charta 77, aspoň v politických programech
a dohodách. Také bychom moli prodávat své zkuaenosti tón, kteří v podzoai začínají.
-Jaké zkuaenos ti chcoto prodávat?
Zkuaonosti rázu ryze tochnického, nochcome nikoho indoktrinovat. Jdo
přoco o to, aby lidé mohli své názory svobodno projevit, no aby 30 někdo zaso k nejakým názorům tlačil. Chceme předojít tomu, aby policie
poznala nobo dokonco chytila přodem ty, kteří mají svou budoucnost toprvo přod sobou. Nabízíme zprvu jodnoduchou přopisovaci a rozmnožovací
práci kratäích politických samizdatů nobo i knih, třeba bole trio. Při
této práci najdo řada licri své vyžití, konečno dělá něco užitočného.
Někdy stačí jen malá rada, popud a celá skupinka pracuje sama. Způsoby množoní tiskovin jsou skutečně primitivní, alo oxistujo řada nápadů a grifů, jož práci zjednodušují a činí bezpečnějäi. Také jo třoba
mít dostup k dobrým samizdatovým materiálům, mimo jiné i matoriálům
Charty 77 a VONS. K taícovým kontaktům jo třoba už vôtäího konspirativního umení, protožo nám jde právě o to, abychom nobyli odhaloni. Chartisté už odhaloni jsou, těm to novadi, když jo .třoba policio slodujo.
A když to tak uvážíte, vlastně by Charta měla být ráda, že oxistujomo.
Tři takové práci so postupně dostávají do krve zásady konnpiruční práce. Postupně so pak lidé mohou učit téi bezpoěné distribuci, stykům v
podzemí apod.
-Máto ně.inkou krátkou formulaci pro bezpečnou práci v podrnmí"
Pokusím so. Přodovoím musí mít člověk podstatný osobní důvod, proč 00
do té práco pouotí. Znát rizika a snažit so být ve vňotn pnrfoktní. Do-

bŕo 6i vybírat spolupracovníky. Nonechávat nic na náhodo. Pak to jde
namo •
¿o si rivalito o dcilěím vývoji. Há to važo konspirováni conu°
tcr.u to má určitě, i kdyby ňol výr oj kamkoliv. Uy si vytváříraosvůj
prostor v podzoaí, pomáháme opoziční a neoficiálni literaturo, diokutujorsa, žijeme bohatě ji. A kdyby byl vývoj pozitivní, jsao lópo připraveni. A k tonu, aby byl pozitivní, so snažíme přispívat.
Jak r.i předťttavuneto možné demokratické změny 0
Změna budo muset býc radikální. Morální marast Československa jo skutečně ukrutně hluboký a změny k lepšímu budou každopádně bolostnó. Uy
%irmo r.i navykli nepracovat nobo Spatně pracovat a být pasivní. Naučit
so pracovat dobře a být politicky aktivní v domokratickó spoločnosti
budo moc těžké. Uohlo by tomu ale přispět samo domokratickó prostřodí:
tam, kdo budou lidé sani rozhodovat, at v bydlišti nobo v prúci, lan,
Udo uvidí, ze to má cenu so o věci starat, tam to půjde. Důležité jo
najít správnou coz, aby změny nebyly polovičaté a nemohly dopadnout
jnko v Polsku a zároveň aby nodoálo ko zbytečnému násilí.
A co oficiální struktury 0 Jo možný nějaký impuls shora 0
^ěíko. Ti so strážně boji jakýchkoli změn. A zajímají je jenom jejich
nožice v aparátu a odtud i stabilita aparátu. Demokracie, svoboda - ba
dokonco i socialismus - jo vůbec nozajímají. Jsou straSně sobečtí a
konzervativní. Jestli se něco změní, tak přes jojich mrtvoly /obrazné
řečeno/ anebo proto, :o si budou myslet, zu si pomohou k jeětě lopňícu
bjdlu.
, aké závěry činí to z vvvoio v Polsku?
Pro nás to jsou volmi conné zkuňonosti. Ukazujo so opravdová síla genorální stávky jako bojového nástrojo. Síla odborové organizaco, jož so
bore za sociální zájmy svých členu, jo nadpolitická, vylučujo spontánní hurá-akce. Odborová organizaco, ktorá brání, alo nospravujo. Správní úlohu přenochává samosprávo. To jsou kladné zkuóencsti. Jo třoba so
věuk učit i z chyb. Domníváme so, žo je třoba v budoucnu, při podobnón
vývoji, víco so zaměřit na zmozinárodnění takového demokratizačního
procesu. Ideální by bylo, kdyby rovnou začal aspoň vo dvcu sousedících
zorních východní Bvropy. Dálo si myslímo, ze by dělníci moli kromě odborů vytvářet své pořádkové služby, jež by jo pak mohly bránit. A zaněŕit so víc na armádu a policii, agitovat, přosvědčovat. A taky pronikat do oficiálních struktur, abychom nemohli být překvapeni. A připravit co i na ústup: mít v zásobě ilegální prostředky a struktury. A jcětě jedna věc: už dnos zaměřit část své činnosti na Sovětský svaz, spolupracovat s disidenty so Sovětského svazu, mluvit s turisty, popohnat
trochu vývoj i tura, i když so to zdá tak boznadojné.
P.T. CtknAňŮV! V CirLiKOSLOVKNSKU - "Čtenáři v Čoskonlovonnku a ostatních
•ýchodoovropskýcli zemích dostávají imfio publilaioo zdarma.M Tnk zní víta
z naěí zadní strany. Jo to prostá pravda, .působená snahou po bozpeônŕw
f* í roní. Pro jistou část československých čtenářů so věak clení opozičních časopisu stalo jakousi náhražkovou aktivitou, ktorou vykupují al.•.ivitu skutečnou. Hebol saraotným čtením no nic nezmění. Iřífili jsme nu
způsob, jimi so aspoň trochu stane Vafio čteni ukcí. Dostanetu-li časopis přímo, můžete prodat člověku, který Vám časopis odevzdá, poněžitou
r,m;íu podlo vlastního uváŽoní jako dobrovolný príopěvok rn oprziční ti%)
u juho distribuci. Duloto tak jednat podlo vlastního uvážení a přiopě, -Ho tín dobré věci. V dnoěrii době je to nezvyk .nit k někomu důvěru,
; *nizn n o z p r o n r v c H , alo měli bychom r.i na to začít zvykat u a'»,)OP
c- ou vf.vfirťit nlitrlcké v/, trh/ v n o r * : • fjf or>l<u:iiub
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ffi komentovaní nosí národních události nám tentokrát zbylo jen málo oirv.a. J o to dáno především tím, zo časopis navazuje na lnfomat, a ton ?5l
ope t vyj:t až po velké mezeře vo vydávaní. Rodakco Krtka disponuje řadou článků k Afghánistánu i k Polsku /mnohé pri&ly r čookoslovensku joRtí pro Infomat f k mírovým hnutím v KDR a v Maďarsku. Dokonco řada
článků k dokumentům Charty 77 z r .8? a 03 přiéla zkrátka, ovSom jsou t
natolik důležité dokumonty, že so k nim &tojnř hodláme v budoucnu vrátit, napr. k dokumentu o výchovi détí a mládeže, novému o ekologii,
ko skvřlému dokumentu vo slovenštino o tzv.maroni dozoru nad církverui
a k daloím materiálům Charty 77 a VONS.
K polskému vývoji lze c n a d ^ o n krátco říct, ío i nadálo funpujo orgirvisftcm struktura 3olidarnosci, ktorá má podlo nřktorých údajů 1,5 milionu aktivních funkcionářů. YStäir.a jojí činnosti je vôak podzemní: \yb,r
rají so příspěvky, konají so akco demonstrující přítomnost a cílu Soli •
darnosci . Poazorani činnost vodo Prozatímní koordinační výbor /TÍCK -lyri
ezasovv kosi tel koorrtynacyjny/ vodoný zkufionýni odboráři a podzemními
pracovníky. Fungují dosítky podzomnio.h tiskáron. Volfcou roli vôitk hrnjí
také funkcionáři působící logálné, predovôím L.Walesa u téi církev.
V Afghánistánu válka pofcracujo vo ví i krutosti a noli tostnos ti. !íovfiská armáda brzy pochopila, jak co vodo protipartylánská válka: hlavi.í
útoky jsou vodony přodovSim prot: partyzánským civilním oporám: prot ;
bozbranným vesnicím, mostům a jojich obyvatolstvu. Afghánská arkáda ju
vo líni nospolohlirá, kazdy trochu důložitý boc( musí držet sovétňti vojá
c i • Supermoderní zbraní stojí stálo proti starým nobo ukořiutóným s b m níui, není so taktika a vzrůstá počet utečenců /dnoa přes 4 milióny v Pákistánu a Íránu. V zeni jo 105 000 sovětských vojáků, ztráty 3 0 - 3 5 »'OJ,
z toho asi lj 0U0 padlých, na afghánské strano ac: 100 000 rabi tých ci
vilních obyvatel a asi 5-1 0 000 r hrruti odporu. Systematicky jo nicotu*
úrodu v povstaleckých oblastech. Uvádímo mapku z časopisu Obozronijo r
listopadu 03 /S.7/| jnž řokno víc nož dlouhé rozbory. ftuHina mapky
do jisté míry příznačná, připomono vóak, žo no vňichni Runové jsou cd
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Julia Vozněsenskaja:

LIMITNÍ

ŠTÉSTÍ

žily jsme s ValjuŠkou v jednom kolchoze v Ostrovském okrese v Pskovské oblasti. Těžko se tam Silo, hlad byl - a odjet
se nedalo. Občanky lidem do rukou nedávali. Do Šestadvaceti let
jsem pracovala s kravami, byla to strašná práce. Až jsem si řekla, Se mi takhle život uteče a té otročiny nikdy konec nebude,
že musím něco udělat. Máma na m? naléhala: "Vdej se!n Ale za
koho Isem oe měla vdát, když ve vesnici Rádný chlap nezůstal.
Z armády se do vesnice nikdo nevrací.
Ale měly jsme Štěstí s Valjuôou. Jednou jsme takhle zašly
do kanceláře vyúčtovat krmivo a tam 3edí náborář. Hádá se s
předsedou, aby mu dal pět lidí na práci^za polární kruh. Hned
jsme se ho chytily: "Prosím vás, zachraňte nás! Vezměte mě tady
s kamarádkou! Půjdeme třeba do lesa stromy kácet, třeba na Šachtě dělat, váechno berem!"
Náborář si nás prohlídnul, byly jsme docela silné, urostlé, a tak řekl předsedovi: "No tak dobře, tak mi dej jen tyhle
dvě a plácneme si.n - "Ale dostanu jako za pět!" říká předseda. Jaký obchod si domluvili, to nevíme, ale plácli si a • tu
samou chvíli předal předseda naše občanky náborářl. Potají j6me
si honem sbalily kufry a utíkaly na zastávku, aby nás někdo z
vesničanů neviděl. Obě naSe mámy zaplakaly, ale raději nás co
nejrychleji vystrčily ze dveří. Vyháněly nás Štěstí hledat.
Náborář nás odvezl do Pitěru. Tři dny jsme nocovaly na nádraží, zatímco náborář sháněl někde další. Za dne jsme chodily
s Valjušou po městě, kultury jsme si dopřávaly. Všechny obchody
jome prolezly! My vesničanky jsme si skoro myslely, že jsme jako v nějakém bláznivém snu. Maso leželo na krámě a lidí ani moc
neby"o, tak deset, dvacet. Chleba prodávají vftudc típlně volně,
a to černý i bílý, různé housky. Dokonce máslo bez fronty! Salám jome tam jedly poprvé v životě, různé pirožky... A kolik
střevíců, Satů bylo v obchodech! Gumové holinky různých barev a oni se na ně ani nepodívali! Všechno jako v pohádce. A tak
jsme se rozhodly: až si to odpracujeme na severu, vrátíme se do
Pitěru, zařídíme se tu a budeme žít tady, v tom bohatství.
Odvezli nás na sever do města jménem Nikel. I)va roky jsme
pracovaly na šachtě. Je to samozřejmě těžká práce, ale přece
jen lehčí než v kolchoze. A taky nám dobře platili: někdy jame
dostaly taky sto padesát rublů. Bydlely jsme na ubytovně.
Ústřední topení, plyn, na každém patře sprcha. Na pokoji jenom
Šest Žen. Dobře se tam žilo, kulturně. Obě jsme se s ValjuSkou
dobře oblékly, konečně jsme se pořádně najedly a spravily po
tom kolchoze. Dva roky při práci rychle proletěly. Vydali nám
občanky a cestovní lístek zpátky do kolchozu. Ale my jsme už
byly chytřejSÍ. Cestovní lístky jsme roztrhaly - a šup s nimi
do záchodu! A earny jsme jely rovnou do Pitěru. Ani jsme se na
mámy do kolchozu nezajely podívat. Měly jrjme strach: čapnou
nás, seberou občanky a znženou zase zpátky ke kravám.
Přijely jnme do Pitěru. Chodily jsme sem a tnm, ale Žádná
práce. Vesničanky nikde neberou. Jeden dobrý člověk nám porodil: chopte po domovních správách a ptejte ne, kde rnnjí limit
na zapsání trvalého pobytu. Jednu takovou kancelář jsme naftly a
sehnaly jsme si práci Jako omítkářky. Dostaly Jnme limitní zápis na rok. Dali nám místnost, pro dvě ftestnácz čtverečních metrů. Za rok nám zase prodloužili pobyt o rok. A tak žljem už
dvanáct let. A každý rok se třesem: co když se vedoucí Spatná
vyspí a z limitu nás vyžene? Nebo co když vůbec limity zakážou?
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Za olympiády tím hrozili. Jak jame ac všichni limitníci báli!
Ale přečkali Jsme i olympiádu. Tut nejhorSí práci někdo dělat
musí. My v práci posloucháme bez odmlouvání, nehoníme se ba penězi, držíme se místa, razítka v občance.
KaSdy leden přinášíme občanky na Litftjný prospekt, na ůstřední oddělení průkazů. Tou dobou tam přicházejí vôichni limitníci z města, fronty tam jsou tak na dva tři dny. A mnozí
dostávají zamítnutí. Vedení se nemůžeš zeptat proč a Jak, zamítli a bašta. Seber si své saky paky a do tří dnů pryč z města. Milice může přijít jak bleak z čistého nebe. Ovšem jak
prodlouží pobyt, tak si žijeme klidně do dalšího ledna. Svůj
byt nastálo mít nemůSem. Ani te3, ani později. Do fronty na
byt nás nezapíšou. I kdybychom žili věky, stále Jsme tu jen
dočasně.
Vdát se nemůžem. Ted joou ženiši vypočítaví, sami se dívají, kde by si pomohli. Zkoušely jsme oi zařídit rodinu jinak, ale kdepak. Podívejte se na Valju. Tady ValluSka má osmiletou dcerku, bydlí Y internátě. Na tátu oe neptá. Rodinu nemáme a už mít nebudem. Ještě dobře, Se si tu tak kamarádsky
Žijem a Valjuškou. Vodku si vypijem spolu. I chlapa si přivedeni, pohostíme - co bychom se styděly. A co máme dělat? Nejlepší roky nám utíkají.
Ale nevyděláváme si Spatně, melouch se vždycky sežene.
Kdo potřebuje něco doma spravit, tak hned k nám, Jinak by někoho na opravu těžko sehnal. Máme si co obléknout, co jíst,
na podmáznutí Šéfů máme taky. Na avátky Jezdíme do vesnice.
Nakoupíme dárky, maso a jedem. Veoničani nám závidí. V předminulém roce Jsem pohřbila mámu. Poslední, co mi řekla, bylo:
"Mám jen jednu radost na tom^světě: dcerka ae dostala do světa, ve městě Si JelM Tak aspoň umřela šťastná. A jaké Je to
naše limitní Štěstí - sami vidíte.
/z leningradského samizdatového časopisu Maria/
PozgAraica pŕokladatolo
K novolnickému životu v Sovétokém ov&zu, jehož obdobu jámo v Coakoalovonuku
poznali v 50. letoch, kdy nobylo jon tuk možné zménit zaniotnání, a johož
nánlodOcy dodnos cítlrno omezováním r tomto nméru /výpovédiri lhůty/ i «xiotencí občanských průkazů, policejní hláóoným p o b y t « atd., by prac* jon mil být
pripojon malý olovníčokr
průkaz, obžanka - paGaport, dokumont, jonž jo každý civilní obyvatol povinen
nooit nouotálo u aobo, zejména vo méotoch a na cootách
c o c t o m i llotok - "napravlenijo", jakáai coatovni doložka k občanco, dnou ui
nonl nezbytná, oritm eo stálo "služobné" vyetavujo
náborár - "verbovfičik", náborový pracovník
Pitôr - Loningrad /Potérburg, Potrohrad/j staré oázvy úporná přežívají
porolonl pobytu - "propiaka", razítko o trvalém pobytu v paou, jož co oxSom
noudéluje automaticky, zejména vo móatoch
vodouci, 5éf - "načalnik" /odaud "načalotvo" - vodení, papaláéi/
podplatit éé fa - "na lapu naialotvu položit"
Snad by mohl být pripojon joété výraz uvádéný ¿mulrikom v joho životopinném
románu Néžolannojo putéňentvijo v SibiHi
iordaóniki - obyvatolé Uonkvy, žijici zdo boz razítka o trvalém pobytu, tody
načerno, obrazné řečeno na půdách /fierdak - půJa/
Při zkráconí povídky mi vypadl vék obou ''limitních dlvok". V dobé vyprávéní
bylo Valjo ani 35 a vyprAvé.iící Antó kolum 40.
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Varšava. září 19BÍ
Naáim oh 11 akým přátelům
Otevřenv dopis ľKK NSZZ Solidarnosč odborům a pracujícím
v Chile .
prostřednictvím Emanuela Bustooe, vedoucího představitele
mezinárodní kanceláře chilských odborů
Posíláme bratrskému chilskému lidu vyjádření pocitů solidarity od Členů polských odborů s Vaším bojem za základní
1idská a občanská práva.
Totalitarismus a diktatury - nehledí na formy, jež přiiímají - ohrožují společnost a ohrožují pracující lid. Tato
hrozba společnosti vede ke ztrátě všech jejích práv. Stejní tak vede tato chtivost po absolutní moci dříve nebo
později k nevyhnutelnému pádu totalitních systémů.
Nelze tedy vládnout v rozporu se samozřejmými zájmy, v rozporu se zájmy národa. Poláci, po 40 letech diktatury, ni
jsou toho hluboce vědomi. Víme, že ke spravedlivé opolečno&xí vede cesta uskutečněním demokratických zásad a že
není demokracie bez práva ne svobodné odbory, bez práva na
lidské a občanské svobody.
Iroto podporujeme Vás boj. Velmi dobře víme, jpk vypadá rozehnáni demonstrace: palba ze střelných zbraní proti neorbrojeným. Víme, co to jsou přeplněná vězení a co to znamená v takové situaci mít odvr.hu pozvednout hlas za své demokratické přesvědčení. Avšak pravě proto, Žc se nevzdáváte, že jste se rozhodli i přes tato rizika vést svůj boj
dále, zvítězíte!
Váš úspěch je hradbou proti zlu ve světě a tím se stane i
úspěchem pro všechny, kteří usilují o lidská práva.,
My věříme ve své vítězství, ve vítězství Solidnrnosci. NaAe víra je posilována všemi třmi na naří zemi, kdo nepřijímají společenské nespravedlnosti, jc posilována všemi
zeměmi, jež nedovolí pošlapat svou vlastní čest a suverenitu, je podporována společnostmi, jež nemlčí proti tomu,
<oyf. jlrc jsou odebírána základní práva. Spolu n Vám! ndí~
1 .Ve naději a víru v lepfií rítrek.
ťyjľímným přáním rychlého a konečného vít^zotví
c<\ koordinační výbor Eolidnmosci
¿-(i.*. 'Ir, j'redrv I. fMl&riřk* o

roconzo
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Ci! OMSKY a KDWAuD S. HERMAN: The Foliticai Economy o - Huram Rights:
Vc^lunio I. rho Washingx.cn Connoction and Third World racoism /Politická
eVonomio lidských práv. I.svazok: Wach^ ngtonskó svazky a faaismus vo
'rotím 5ve to

Úvod
Autoři recenzovaného díla patři
radikálním disidentům ve Spojoných
štátoch. Noam Chomsky, světoznámý aktivní kritik jak amerických tak i
sovětských nespravedlnosti /mnohokrát se i angažoval ve prospěch doraoVratickoho vývoje v CoSkoslovonsku/, je profesorem lingvistiky na UIT
/Massachusetts Instituto of Tochnology/ v Cambridgi /Uassachusotts/, zatímco Edward £. Horman vyučuje financo ve Wharton School na Pennsylvánske univerzitě. První svazek studio o politické okonor,ii\ lidských práv
re zabývá neokoloniálnim systémem satelitních států USA; druhý svazek so
snaží podnt rozbor vývoje v poválečné JndoČině /I975-78/ a kritiku intorprotace tohoto vývoje v idoologických institucích západního světa.
ZClo rocenzujomo pouze první svazek.
Hané dílo jo podstatnou revizí monSi monografio napsané v lotech 7«V
73, jež vsak byla pozdržena pro čachry nakladatelů. Rocenzú označovaly
krihu za západní vorzi Souostroví GlJLag a manažery nepovolovaná pro "mvvlastonocký" obsah. Kniha vyělc nojdřívo v Evropě, např.vo Francii, a v
rozěiřoné podobě, jak ji recenzujeme, až v r.J97S v Bostonu.
Politická ekonoruio lidských práv jo především obžalobou amorické imperiálni politiky v ztimich třotiho světa. Spojoné státy vybudovaly udejně vo své sfeřa soustavu satelitních států, ktorá so vyznačuje nolítortnýra ekonomickým.vykořistovánim u brutální státní ropresí. Autoři so snaží podložit svou obžalobu orapirickými fakty. V roconzi so budorno zabývat
nojprvo hlavními tozemi obžaloby a potom přodložnnjmi důkazy. Závorom so
poV*usírie o vyvážené zhodnoceni studio.
Obžaloba
V této čártl shrnujomc vlastními slovy hlavní tezo autorů, vztahující co k jojich obžalobě araorického imporiálníhu systému.
1. Vňoobocrě převládající názor, že vnitřní demokraticky systém vnde
k humánnímu a morálnímu chování státu vo sféře mezinárodních vztahů, jo
iluzorní» Non' podložon ani historickými zkuäonosl.ai ani rozumnjm uvalováním. Spojené státy, nohledě na vnitřní demokracii a svobodu, maji
dlouhou tradici•dosazováni a podpory represivních rožimů v částech světa
pod jejich vlivem.
Obzvláät v pováiočnéni období jsou USA zodpovědné za rapidní rozňíření
r»!ofasismu, tj. státního terorii>»nu, ktorý so vyznačujú rnj. sjston.ati ckýn
uučením a vražděním politických oponentů, ckononuckýn vykořislováním a
brutálním útiskom většiny obvvatolstva v mnoha rozvojových zemích. Spojené státy ůspěSně globulir.ovaly "banánovou republiku". Tonto v^'voj by 1
v souladu se xájioy vládnoucích kruhů USA. /ctr.l/
2. Děho-n posledního čtvrtstoletí dosáhl státní to: or nejen obrov ských rozměrů, alu zároveň so bilance reprosa presunula nr Západ, přiUSA určily toĽpo růstu státního terorismu jako hlavní ochránce n*JOíYšis tických režimů a jako hlavn*» dodavatel represivní technologie. Arur/ická aktivní podpora ent 5 komunistických diktatur vedia k toiau, .-o noL^a^irmuc re r tni dominujíc 11 pol;tiokýin rys t» mou; třetího n\řta.
V sovětsko uféi'0 vlivu cIomIo i. poklonu i n t o n n t y rtátního teroru po ti t —
' ! auvř srrrti , 7«ii,ímaj V rnorickéra impériu zCTua>nonal
1 not * tu i cri 1 ii^nn* -áit\»í
rite: o> /&Č»'t«m
H.
n' t v U P l
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v posledních dosotilotich bôžným nástrojem státní politiky v Částech
třetího svéta pod kontrolou USA. /str.8/
3. Jolikož nastoleni a podpora neofašistických rožimů jo v roxporu
s lidskými právy, domokracií a dalôimi údajnými hodnotami tzv.západní
civilizace, mají sdělovací prostředky a intelektuálové 06tablishm0ntu v
USA nemalé tôikosti s vysvôtlováníra araorické zahraniční politiky. Hlavní
řoéoni tohoto problému spočívá v masivní manipulaci informací o situaci
ve spřátoloných rozvojových zemích patřících k "svobodnému svátu". Výbér
informací o poruäování lidských práv v americkém tisku, rozhlasu a tolovizi podléhá ideologickým prioritám. Přostožo mučeni a fyzické likridaco
se zdají být rozaířony vico v amorické sféřo vlivu nož v sovétské, sdélovací prostředky "svobodného svéta" dramatizují takřka výlučné individuální případy porzokuco v aovétském impériu. /atr.t1-12/
4. "Konzorvativní" vlády USA podporují noofaiiscms agrosívné a otevřeno, bez ohledu na morální aspokty zahraniční politiky, která ignoruje
lidská práva v rozvojových zemích US-impéria. Déhem "liberálních»" období
nepodporují vlády USA noofaoismus s agresivitou monfií, nikdy tak činí
dokonco s vôtaí vervou nož v "konzervativních" časech. "Liberální" amorická politika lidských práv so fakticky omezuje na kosmetické operace,
ktoré nomají žádný podstatný vliv na vnitřní politiku neofašistických
satolitních států.
Důkazy
Autoři roconzované knihy se snaží podložit svá obvinéní amorického
imporiálniho systému informačními matoriály zo "aouostroví Pentagon CIA". Rokapitulujeme podstatné části jejich ovidenco, jež so vztahuji
k jednotlivým bodům obžaloby.
1. Chomsky a Horman shromáždili ompirické údajo o aaorické pomoci
/hospodářská pomoc, vojenská pomoc, půjčky USA a nadnárodních spoločností/, o invostičnira klimatu a lidských právech ve vzorku desoti satelitních zorní US-impéria /Drazílio, Chilo, Dominikánská republika, Guatomala, Indonézio, Irán, Filipíny, Jižní Korea, Thajsko, Uruguay/. Na
základe rozboru tohoto souboru údajů doäli k závéru, že amorická zahraniční pomoc jo přímo úmorná příznivosti invostičniho klimatu a nopřímo
úmorná rospoktování domokrátických institucí a lidských práv v zorních
třetího svota. To znaraoná, že oxistujo kladný vztah a přimá závislost
mori americkou pomocí, příznivosti investičního klimatu a státním tororoa. /str.44/
Model noofaaistického hospodářského růstu so vyznačuje řadou negativních sociálnookonomických faktorů. Jo nabílodni, že privilegované postavoní nadnárodních spoločností a drastické konzumní výiady noofafiistické olity by so daly téžko prosadit v demokratickém zřízení - při nepopiratelné oxiotenci silného nacionalismu v zorních třetího avota /str.54/.
Funkco státního tororu tody spočívá v prosazení volmocenokých zájmů
USA a ambicí lokální kompradorské a militariotické elity. V důolodku toho jo pros 80% obyvatolstva v noofaéistických státech naprosto vyloučeno
z účasti na politico a zbaveno lidských práv.
2. Dostupné informace jasné naznačují, žo americké vojenské a épionáiní organizaco poskytly odborný výcvik v moderních motodách mučení policojním a vojonským kádrům zo spřátoloných rozvojových zorní. Americké
vlády zaručily noofaéistickým rožimům nojon morální podporu, nýbrž i
stálý přísun nojnovéjfií reprosívní technologie /str.49/» Ospéůná ir'irvonco do vnitřních záložitostí třetino svéta zahrnuje Belgické ICcgo,
Chilo, Cuatomalu, Dominikánskou republiku, Indonézii, Irán a řadu dalších intervenčních objektů.
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Tradičné konzervativní církevní /hlavné katolické/ organizaco v Latinské
Amorico a daloích částech impéria USA /Thajsko, Filipíny, Jižní Korea/
se staly poslední oporou pro utiskované obyvatolstvo. Neofašistické státní aparáty násilno zničily vSoohny nozávislé organizaco pracujících za
aktivní podpory CIA. Smutným faktem je to, že vodení amerických odborů
AFL-CIO se dokonce v určitých prípadoch podilolo na likvidaci nozávislých odborových organizací v satolitních zemích /str.249/. Jo vooobocné
známo, žo mnozí příslušníci církovní hierarchie /od řádových sester až
po arcibiskupy/ byli a jsou noofaéistickými státními orgány mučoni, vražděni a hnáni do oxilu, protože se snažili pomoci obétora roproso. Otrasné informace autoři čerpají z přohlocřů Amnosty Intornational, oficiálních církevnicn materiálů a z různých článků západního tisku.
3. Americké sdélovaci prostředky prokazatelné manipuluji informaco o
roprosi v satelitních státech USA. ľájom o toror je Washingtonu, podobné
jako v Uoskvé a Pekingu, volmi soloktivní /str.96/. Americký» tisk, rozhlas a tolovize buä naprosto ignorují ropresi ve spřátoloných neofaňistických zorních anobo zámerné zkroslují skutočné pomery.
První přistup, tj. "ticho po posiné", byl použit např. v případe masakru
asi Šestiny obyvatolstva Timoru /býv.holandské kolonie-/ po přopadoní sousodní Indonézií, zřejme pro zájem USA na dobrých vztazích s Indonézií.
Vo vótäinô případů jo falňována roalita tak, žo zprávy jsou vytrženy z
dejinného a sociálního kontoxtu. Akty individuálního násilí jsou servírovány jako zvrhlý tororismus radikálních živlů, zatímco tororismus ve
velkém, tj. toror státní, jo líčen v růžových barvách /str.85-95/. Zárovon informace o roprosi v SSSH a ostatních štátoch Varuavského paktu převládá až do té míry, žo jo např. zamlčeno nékolik tisíc úředních vražd v
Latinské Araorico a přovládá informace o jednom procosu v SSSR /str.26?/.
Sdělovací prostředky v západní Evropé jsou objoktivnôjuí než v USA /ti
Důvody této samoconzury v USA vidí autoři jodnak vo strukturách vlastnictvisdelovacich prostřodků. Ty jsou v mnoha prípadoch podŕízonými podniky volkých nadnárodních spoločnosti /např.Westinghouso, HCA, General
Eloctric atd./, ktoré nají zájom na udrženi státu quo v satolitoch araorického impéria /str.75/. Dalším faktorem jo závislost na roklamň, tj.
finanční závislost na "volkém businossu" /str.76/. Vláda USA hraje také
důložitou roli, protože jo zdrojom zpráv, zojména v oblasti zahraničiu
politiky. Další příčinou je podle autorů závislost volkých tiskových agontur na spolupráci naofašistických vlád v amorické sféře vlivu, a proto so zaměřuji raději např. na palestinský tororismus nož na reprosi v
Brazílii /str.77/. Jodná se tody o nopříraé, ale ofoktivní řizoní přísuru
informací. Různé alternativní informace dosáhnou podlo odhadu autorů maximálne 1X Američanů.
4. Chomsky a Horman venovali značnou pozornost rozporuplné politice
lidských práv v období Cartorovy vlády. Na jedné strane USA zastavily
vojonskou pomoc několika diktaturám /např.Argentino a Urugvaji/, na druhé strano dostaly tytéž rožimy přístup ko zvýuonýra půjčkám mezinárodních ponóžních institucí, v nichž hrají Spojené státy hlavní roli. /s.
270-273/ Prozidont Cartor podporoval prakticky až do konce perského ňacha a Somozu, tody individua, kterA. lzo sotva považovat za advokáty lidských práv.
Dvojaká hra informací vyplývá z podřízenosti amerických ndélovac1ch prostřodků vládnoucím zájmům. Zmínky o americké odpovědnosti za porufiovánf
lidských práv v satelitních zemích jsou tubu. Absurdnost této situace
lze porovnat s /hypototickým/ odmítáním úvahy o tom, io Uonkva jo zdrojom a controm východoevropského systému /str.265/» Dodejme, lo po odlitu-
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pu Cortorovy vlády podporuje Hoaganova vláda narozdíl od přodchozí/
noofaSÍ6mus naprosto otevřeno a netají s o s tím, In na lidská pniva /v
amoriekóm impôriu kuäle. Sdělovací prostředky v l)SA jsou i drtos stojné
pokrytecké jako v roco vydáni rooenzované studio.
Závor
Roconzont novidí řádnou jinou raoinost noi akceptovat na zaklade jonu dostupných inforrací vSochny bouy obžaloby amerického imporiálního
systému, ktorou vypracovali Chomsky a Korman v Politické okonoraii lidských práv. Co so týká pokusu o hodnocení a srovnání sovo t s k A ínnor i ál ni
sféry, chtěl by poukárat na noktoré momonty, joř by bylo nutno vzít v
úvahu: - Povaha stabilizovaného rlátního tororu jakožto přovážně nebrutálního násilí, caozoní a kontroly života obyvatol, jo?, co brutálne projovujo jen v krajních prípadoch /výstraha, prevonco • V nřktorých aspoktoch múzo byt toto násilí lidsky krutôjňí no?, fyzický toror nooťaňistiekých diktatur.
- Povaha státního tororu v rozvojových zorních sovětského impéria,
joho brutalita a vývoj. Zdá so,
nolidakoct téchto rožiraú ci nezadá s
nolidskostí rozvojových catolitíi vo sfé~o USA. Uotodou raanipulaco informacemi jo zdo ono "ticho po pSSinS", ci spiac rnotoda žádná: informace
vétňinou nejsou, takžo noní co umlčovat. Ľohlx bychom jmonovat např.Angolu, Etiopii, Jižní Jomon, Kambodíu, Kubu, Laos, Mozambik, Sýrii, Vietnam a nobrat - rtojné jako Chomsky a Herman - v úvahu oxtrémní případy
jako Polsko a Afghánistán. Dulo jo moí.no předpokládat, Jo sovětská politika jo váoobocn* podmíněna vzhledem k rozvojovým zonír podobnými vztahy a zájmy jako politiku americká.
Maůo čtonářo budo asi zajímat, jaké praktické závory vyvodili autoři
zo své studio a do jaké míry lzo považovat jejich dílo za politickou otonomii v klasickém pojotí. I odlo Chom kého a Uorroanu by so moli politicky
aktivní intelektuálové zabývat hlavní organizují protastů proti roprobi
v zeni rosp. v rnccoi*Gkom impériu, v nemž žiji. To piati i pro inteloktudly v totalitních štátoch. Napr. pokud sovětský intoloktuál protestuje
proti různým akcím USA, noní to nic obdivuhodného. Chomsky a !!ormr.n &ají
spíio úctu k lidoa jako Uodvedáv anobo CJrif-oronko, ktoľí odsoudili - c
velkým osobním rizikom - zločiny ruského státu a joho natolitu /rtr.jB/.
Silná avorzo autorů k americkým intoloktuálúm, ktoří so omezují na kritiku SSSR a avirají oči před zločiny amerického imporialis.au, jo oprávněni.
rumozřojnJ lzo namítnout, ze vymezení rubjoktu politicko aktivity /intoligonco/ jo přiliti úzké. Žila touu tak jo, múzo každý /A/ čtonář/-ka/ posoudit podlo svých politických proforoncí.
Vcolku jo roctíiuované dílo výborným politickým namflotem, ktorý, deu
fojmo, vyhurcujo hodno Američana z politické apatie, onoho dnoiního protikladu vSorejfi-iho chiliastického n&cknuní antiimporialistických hnuti. Ĺ
přísné vodockého hlodiska noní Politická okonoinio lidských práv polit) c
kou okononr i r.onsu s*.ri c to, Přováíné popijná annlýza a *ísty nejasný způsob výkladu nojsou s to ani pochopit P* ani vylodit zákon pohvb dnonni
\r jricVé spoluínobti a soustavy ,"*ej'ch sntoiitú.
. \
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V uvodu k tomuto číslu so zminujono o nových a ndm blízkých Časopisoch.
Pokusimo so vás zdo s nimi trochu seznámit.
Pator n o n n r , malá rovno pro uraôni a kritiku, je živým časopíckom o rozmaru Ab jako miň časopis/ a rozsahu 114 tiétôných r.tran s potoÔrno bohatými ilustracemi
krosby, fotografie . V roco 1903 vyila první dvô Čísla.
V rodakčni rado j r o u Mario Henotková, ľ.bynék DonýSok, Vratislav Brabonoc,
Kugon Drikcius, Martin Hyblor, Vlasta Trooňák a Paul Wilson, což jiľ. samo o sobe svŕdč i o kladném v ľ. tahu časopisu k llndorgroundu a Chartř 77.
V dopisu čtonářům v prvním čislo rodakco píňo, žo hodlá zaplnit "ostoticko-gonorační" díru vo spoktru exilového tisku, tody noro, co jsmo so volmi sporadicky a mar n' snažili činit vo své kulturní r u b n e o . V časopisu
nás zaujal Jirousuv iravdivý přibch Plautic ľooplo, Elogio Androjo Stanko
vičo, rozhovor s Jimora Cortom a článok o nôm, roconzo M.Hyblora Vitcs.ný
co^o-back sirotka z pastoušky o dílo l,.Procházkové/, článok 0.Manula aj.
Adrosa rodakco: P A ľERNOSTER, Z.Donýšok, Zinnorgasso ?7/1/3, M 10 WIPM,
Hakousko. časopis má vycházot čtyřikrát ročne.
[j \q1 ary, jož so snaž i navázat na známý samizdatový časopis, so prozontují
jako "nokomorční svobodný ti:k vo službách čonkoslovonskó rovoluca". ftidi
Jan Tosar. V roco 1l>83 vyula ti*ž dvô čísla, ^ nichž mámo k dispozici zatím jon jodno. časopis so zabývá prodoväim politickou diskusi, v 1. oislo
/už 6. ročníku starých Dialogů/ jo zvorojnéno 10 tozí proti krizi J.Tocařof informaco o vysíláni svobodného slovenského vysílaco, obŕiírmi informaco o diskusi v Polsku, jož ao snaží být co nojobjomnôjäí a nojúplnéjoí.
Dálo jo zdo komontář P.Uunborta k francouzským volbám a U.Djilasa o krizi
jugoslávské spoločnosti, ľ a vulký klad pokládámo přílohu časopisu, trv.
Socialistickou akadomii, jož pŕináäí pro kur*y noľávislého vzdélávúní
toxty přodnások kursů nazvaných Kurs vuoobocných dÔjin, Kurs čoskoslovonskjch dôjin /obé J. Tosař/, Přípravný kurs ko studiu sociologio a Kura
sociologickú tocrio /obé J. Suk/. Kursy toorotické jsou doplnený praktičtějším kursom nazvaným Skrytá činnost proti totalite. Formát čajopisu A5,
stran 94 • Adrosa: h! 1 la. Véroniquo Antiphon, Ľ76 ruo do Charonton, 7 C 012
PARIS, Francio. časopis zatím vychází nopravidolné.
Kus roči, nopravidolné poriodikum, ^ohož rodakcí jo Honza Pole, ktorý
"stírá, sopisujo, opisujo a n*kdy i nu pásky natáčí", jo oput formátu A5
a mívá 24 stran, často otiutrných z různých jiných oxilových časopisů,
aio i vlastních toxtů o věcech, jož zajímají mladé lidi: hudba, tramp,
cvouoda, rock, punk, kultura. PravidoIným ilustrátorom so postupne stal
Jar. Sokal. Honza iole časopis rozonílá na namátkou vybrané rvdrosy, t:ik£o
bylo moino postupu:«; duby vydat trochu objomnôjií číslo ľ nazpôt zaslaných příspěvků. Uůzoto rru tuky psát na adrosu: Jan Pole, Foynr ADKF,
2fl do h Caité, 94 500 Cbampipny, Francio.
) »'ispúvnk nnbo dopis
uróoný kterémukoli i tčctftô tru? apTiíů a r.i nlaiiý
Krtkovi
budo doručon pravému adrondtovi.
xilové Časopisy joou • toriárům v čoGkonlovtin'ku porkyt>vťiny rdru \9 ool
V«'.T vrom n«bráni
v
iobrovolnéro pŕ'r| vku ii d b t r n n i, ^ŕo tunou
M'j 11! * toli. V i.» • \i m S u truk t .*. á c h . i míi/.»r
'-uví
it ' r
M ví., no?

altornativní lovicovô opoziční časopis - vychází zatím nopravidolné, a proto zaslané předplatné povážujo za solidární čin
cena čísla 2 f - DU nebo okrivalont
předplatné na čtyři čísla: Evropa
ziuaoří lotocky

Dli 10 ,Dli 15,-

Přodplatné platto prosím v hotovosti dopisom na naäi
adrosu; ěeky musí být přovoditolné na třoti osobu! U soku
jo třeba připočíst bankovní provizi. Soposilojto doporučoné
dopisy.
čtonáři v čoskoslovonsku n v ostatních
východoevropských zorních dostávají nás
časopis zdarma.
Proklady a články, označonó jako diskusní příspévky, nopocházojí od rodakčního koloktivu a nevyjadřuji tody nutné joho
rainôni•
Reprints and translations of our toxts are wolcomo providod
that tho source is montionod. Wo shall bo gratofull for
coraplimontary copios.
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Švédako
časopis zatím drzí v tvrdém svéte poncz pouzo reklama:

