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PRAVDA 1 Lil

-

fiUm

P R O T X Í S É E O S xXs

Co j. to prarda... T dáli bš mihotající erétélko, J.ř at nás
•adaluj., fiía TÍ9 st k němu přibližuJeme• Vědecká pravda dne
p

prý rydrlí jen kratičkou dobu. 7 biologii asi tak dra roky.
Pak ji překonají nové poznatky. - Jenomže to mluvíme o Čestném přibližování se k pravdě, kdy je poznání bráno prostí ja
ko jednoduchá skutečnost a zahrnuto do stříalivého uvažování
V životě ta tak jednoduché nebývá. Za oficiální interpretací
skutečnosti stojí moc; r na&em aliavém Údolí dobře víme, Se
taková interpretace docela dobře může znamenat jen pravdy
část nebo polopravdu, přibarvenou pravdu anebo úplný výmysl,
historickou dezinterpretaci, mýtus - prostě podlou lež.
1X2, to je to slovo, které shrnuje podstatu režimu, v kterém
je nám dáno lít. Celý vládnoucí tyatém stojí na jednom aákladním podvodu, totiž na hanebném tvrzení, Že .je to systém vlády "pracujícího lidu", že současní vládci jsou právoplatní
nástupci a představitelé pracujících, kteří jednou provždy
zvítězili v'únoru 1948. Z táto sákladní lži vycházejí dlouhé řetězy dalších lží, pololží a pomluv, které třeba končí u
toho vSednodennlho licoměrného plakátu oficiální propagandy,
který tak lhostejně přehlížíme - protože se otal už samozřejmou součástí naBeho absurdního světa. Toho světa, který sám o
sobě tvrdí, že je dělnický, ale kde dělníci tvoří větěinu vězněných, kde být dělníkem znamená být tím posledním, kde dělnická práce je trestem. Kde také posadili do vězení dělníka
Jiřího Qruntoráda, který se zachoval naprooto jinak, než totalitní režim dělníkovi předpisuje: zabýval se nepovolenou
krásnou literaturou. Za to byl odsouzen ke čtyřem rokům vězení. Ve vězení byl surově zbit a když se odvážil podat na
to stížnost - dostal JeStě dalěí trest "navrch"! Za údajné
křivé obvinění... Taková bývá tedy "pravda" tohoto režimu.
KAŽdý z nás konečně dobře ví, jak to u nás chodí, kdo mívá
vždycky pravdu... Ale není už na čase, abychom přestali být
lhostejní, abychom oe zbavili vňech těch omezených větňích i
menSích panáků, kteří tak milují tu moc nad ostatními, právo
rozhodovat, právo ovládat, právo znknzovat, právo tajit,
právo trestat?..
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Podívejme se na naäe sousedy Poláky, kteří se nevzdávají ani
před holou TO jenskou mocí. Jejich společnost svobodných lidí
žije bet ohledu na to, co dělá režim. Zemí kolují tisíce letáků a časopisů, odbory stále pracují nezávisle, vyučuje se •
podzemních kursech, vysílají ilegální vysílačky... Nelse vôe
svádět jen na to, Se nejsme toho založení jako Poláci. Zeptejme se raději přímo sami sebe: A CO JÁ SÁM ? Skloním se a půjdu jako beran, kam mě strkají? Nechám se uchlácholit pohádkami pro blbečky, nechám se sebou zacházet jako e nesvéprávným
členem tvárného stáda? Copak mohu vůbec Žít klidně a lhostejně, dě je-li se vedle mě křivda?
J B O U mnohé cesty, jež vedou z toho naôeho srabu ven. Jen zvednout hlavu a chovat se skutečně jako člověkl Společný» jmenovatelem vôech spolehlivých východisek je opravdová, skromná
lidská důstojnost a hrdost, zdravý rozum a - solidarita,
ftéknete - jakápak solidarita mezi tolika ustraĎenými, zakřiknutými, mezi tolika povrchními lovci hmotných statků, kteří
jsou ochotni ca chatu nebo auto prodat jak ovou hrdost tak i
třeba přítele?
Řekněte si vôak: A CO JÍ ? Jsem já takový? A co myslíte - kdo
z lidí, kteří čtou tyto řádky, připustí podobnou myol o sobě?
Ne, svou hrdost, své lidství jsme stále jeětě neztratili.
Snad se nám nějak vytratila naděje na lepěí Časy, ale jenom
kvůli tomu nemusíme zradit sami sebe.
Stále jeStě máme jistotu sami v sobě: v tom, co se nám líbí,
co je pravdivé. Máme velký příklad v nafiich polokých oouocdech. I u nás jsou stateční lidé, kteří se snaží žít v pravdě,
signatáři Charty 77. Jedním z nich je právě Jiří Oruntorád.
Žije jich mezi námi asi tisíc na území Československa. Každý
z nás má několik dobrých přátel, kterým věří jako sám sobě.
k tady je začátek dobrého díla - začátek konce toho nesnesitelného licoměrného režimu. Ze se totiž přestaneme spoléhat
na nějaké síly, které nám snad pomohou bez naôeho přičinění,
a Že se přestaneme vymlouvat na věechny možné věci, které dohromady nejsou vlastně nic jiného než naěe vlastní malost a
slabost. 2e spolu se svými přáteli každý z nás zapřemýňlí, co
dělat, jak si pomoci ko ovobodě a k tomu, co k ní pro každého
z nás patří: možnost Číst si, co ce nám líbí, hrát a poolou-
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chat hudbu, kterou ny pro sebe považujeme ca hezkou, jezdit,
kam budeme chtít a zase oe třeba vracet, prostě Sít rovně bez
přetvařování!
Z těch mnoha ceat lze zvolit třeba aktivní nahrávání a Síření
kácet či magnetofonových pásků, přepiaování, rozmnožování a
Síření zajímavých písemností, lze začít vytvářet na pracovištích zatím neveřejné pracovní komice, které zatím jen v malých
skupinách budou projednávat pracovní podmínky, otázky taktiky
proti podnikovému vedení, poměry na pracovišti - a vypracovávat postupně nejlepSí možný způsob společného postupu směřujícího ve svých důsledcích ke kontrole výroby přímo těmi, kdo
pracují /a ne nějakými dohliŽiteli/, lze zakládat společenské
kluby i bez posvěcení úřadů, organizace nájemníků, svépomocné
Skolky bez indoktrinace dětí básničkami o Leninovi, otáčí jen,
domluví-li se několik rodin, pořádat celé Školní kursy na nejrůznějSích úrovních, které ministerstvo Školství jaksi nenaplánovalo. •• Lze prostě dělat mnohé, jen to nenechávat koňovi,
protože ten má eice velkou hlavu, ale B ničím nám nepomůže.
V tomto čísle Krtka podáváme několik příkladů takové nezávislé činnosti: z Polska o tamních podzemních odborech, ze 80větského svazu o ženském klubu a odtamtud i návod výroby originálního rozmnožovacího stroje, který dokáže prolamovat státní monopol na informace mnohem účinněji než desítky psacích
strojů... V každé zemi jsou ovSem Jiné podmínky. HaSe podzemní odbory oe zatím musí spokojit s mnohem skromnější a tiSSÍ
prací, nezávislou činnost je možno zakládat a provozovat s
mnohem menSím halaoem, než oe to dosud dělávalo.
Systém je silný, dokud jame my pasívní, dokud oe rveme oami
mezi sebou. Ale otáčí jen krůček každého z nás, začněme každý
sám u sebe!
časopiG nechte kolovat v okruhu znáaýoh nobo vhoäto nikomu do sohránky.
Nenochávojte ho ležetl - Vlaatniatví exilového tisku oamo o oobé není
trestná. - Můžete-li, odevzdejte doručiteli penóžní částku dle ového
uváženi jako přispčvek na. dictribuoi. Tak nebudete jen panínil/ia/ Čtenářem /čtenářkou/. - Dopisy nán můioto pooílat po cirinoích /vix adreou v tiráži/, přeo prootředníky poňtou /vis např. adreoy na ntr.11/ nebo přímo poStou /můiote uvént fingovaná jméno odenilatele i ni vymyslet
jakékoli jméno nloto náxvu čaoopieu/. Policii nonl třeba prAoi zlehčovat,
pifite na oizim peaoin ctroji, pooílejte nejméné 4.kopii, poior na otisky.

č ES KDS LOT W S CO prŮBjolca spuatoěcná zeaě se ucrŽtokýni raketami a nenáviatí k rocku
»

Tak asi vyvatává Coakoelovensko přod zrak©* arita. Ty tam jaou minulé
představy o ä i k cnmýoh čeakýoh rukách, o úapě&ných rýrob tí ah 6a. atrojírenství... Konečně, může nám být dooala jedno, jak aa na náa divá okolní
svět, důležité ja, oo ao sněnilo pro nás t Caakoalovanaku.
Zdá
ž o ao směnila jadna sáaadnl věo. Oblaat politična, tak dlouho
odsunovaná do posadí strachem a nožných "následků", atraohem sa maty mooných, dne a doléhá na každého obyvatele této seně a najapati&téjiiah.
Krutou pravdu dnešního čeakoalovenakn ul vidí každý, ta aa nadá samlčovat, ¿on "vysvětlovat" a omlouvat. Každý vidí sničené leay, ví o ikalané
vodě, každý trochu aoudný člověk ví nabo tulí, ao nůše anananat a 00 snanená rosnialování aovětakých rakat na naiaa území. Proaáaledováal hudebnioh akupin, přeměna čaaopieu Melodie • jakýai Ohadček /podia valikoati
písma soudě - nó jak aa čaaopia saplnit auaí/ aa aprávaš pop-musikovaky
reál-aooialiatiokým obaahan, pronásledování literatury vůbeo, pronásledování trampů a vůbao noraální nepaäouraké tuřiatiky jako jeden a proatradicii "boja sa lepíí iivotní prostředí" /např. sákas stanování v laaíoh, íatlmoo průmyal ai ukrajuja s přírody, 00 hrdlo rádi/ - to viaohiao doléhá
na Slovéka v Ceakoalovonaku tío a hůř nai jakékoli trampoty kdy dimdy.
Stává ao sřejmým, že od avé odpovědnoati nikdo neuteče. A být v Caakoalovanaku a vůbeo v saních a totalitním raiiaaa odpovédnýa, snananá v mnoha
prípadoch umět ai něco odřiot, umět iít a jiatýn risikaa, a vědomou aoinoatí stráty. Jaou to věak jadnoduohé počty 1 nad Caakoalovanaka aa anáií
volni konkrétní hrosba přírodní a válečné katastrofy, kaidá svláél a obou
dohromady; obé jaou saailované a ajadnooované hrosbou totalitního raliau.
Prává v Orwellově rooo 1964 tu valai naléhavé vyvatává krutá nagativnl
visa naprosto zotročené a podmaněné společnosti a rloaaní člověka jako
bytoati, která ao ui ani nemůže analit iít v rosněreoh dobra a sla,a avédomovat ai ové míato va avétě a v čaoo, natož nějak avé poatavaní ovlivňovat. Stačí ai zvážit tyto konkrétní hrosby a hrosby, jimii mává a atraôí rožira, jehož ovrohovaným sájmom ja saohování aoučaaného atavu, ktarý
so zuby nahty drží systémom počlivě odatupňovanýoh výhod, ayatéaan zákazů, kontrol, trastů...
Charta 77, skupina lidí, ktaří aa veřejně přihláaili ka avénu dílu odpovědnosti, odpovědnosti za lidská práva a vůbeo sa život člověka v této
spoločnosti, skupina čítajíol dnoa na území Československa asi tiaío
osob, vydala v poslední době onoho závažných dokumentů o čeakoalovenaJčých
problémech.
Jo to například dokument o ohrožoném životním prostředí v Caakoalovanaku,
který Chartě 77 dali k disposioi vědoi z Akademio věd. Suchou vědeckou
řečí číaol a fakt so v tomto dokumantu odkrývá děsivá skutačnoat a jaétě
děsivějěí perspektivy. Tím spíě, že - jak se dozvídáme - se proti akologioké katastrofě podniká jen směěně málo - a invaatioa v této oblaati
klesají I
Charta 77 popisuje také kataatrofální otav hlBtorlokýoh věd. jejiohž
smysl 00 ozřejmil právě v totalitní apolečnoati, kda člověk sačíná ftít v
upravované akutečnoati, kde se řada akutečnoatí tají. Qiatoria aa atává
záměrným propletenoem zkrealených a vynyělanýoh legend, v niohi naprosto
mizí souvislosti společenského vývoja a zkufienoati generaoí.

CookoBloronoko
Jiný dokument ostře kritixuje nový návrh Skolgkého' xákona. který noři
ubližuje oolénu už tolik pokřivenému Školství, novi "reformuje" staré
deformaoe tlm, le je prohlubuje, a naprosto neupomlná tolik opomíjené
péstováni kritičnosti mladých, tolerance k odliSný* máxorům a sohopnosti
diskutovat. Hový Školský xákon též prosaxuje znáné totalitní "jednotící"
prvky t nenáviat k "oixímu" my Slaní, odpor k národníci menSinám a sociálni
slabým akupimám obyvatelstva a nenáviotný ateicnuo.
Charta 77 také vydala dokument o toxikománii v Československu, o jednom
se xávažných a také lam18oraných problémů v naSl rozvinuté reál-sooialiotické témSř-bexproblémové společnosti, řltíoí se plnou parou k Slastným
xítřkům, o nich i se vlastni u2 taky příliS nemluví.
Smaalý podii v oelkovém počtu dokumentů Charty 77ff&ajlprohláienl a dopiay týkajlel ee míru a mírového hnuti vůbec. Charta 77 xdůraxnuje neoddélitelnoet.skutečného míru a respektováni, lidských práv. Dalfil dokumenty
probírají problémy Severočeského kraje, oenxurnl praxi, hroxbu úotavní
výchovou ditl x "naruSených" a "jiných" rodin, xákon o ochranném doxoru,
který v podetati umožňuje neustálé Šikanováni propuStinýoh vSxnů a jejich
opětovné urixnovánl... /Jen j# Skoda, ie Charta 77 tento xákon kritixuje
takto důkladné teprve poté, oo se začal užírat proti politiokým vixňům./
Dokumentů, vydaných Chartou 77 jsou desítky. Uuslme si stále uvidomovat,
ia jakých tižkýph podmínek jsou vytvářeny a jak otatečmou výxvu činem
kladou chartisti oelé československé společnosti.
ChtSli jsme na tomto mlsté prosté citovat xe xmlnSnýoh dokumentů, ale
čtenář se bude muset poohlédnout v samixdatu nobo tamixdatu /Listy/;
nízká periodicita nažeho plátku nás nutí, abyohom dali přednost matoriálu, který došel už po uxávéroe, ale má xávažnost a aktualitu pro srpnové
číslo nanejvýS vhodnou. Citujeme v plném xninli

Dokument Charty 77 k 21.srpnu
Každý národ má právo na déjina a na to, aby byly veřejnosti pravdivé
předkládány. Toto právo, plynouc! x práva národů na sebeurčenl, xahrnuje
i oprávněni národa a jeho jednotlivých občanů bránit so proti xkreslování nebo i zamlčováni dijinných události. Důstojnost národa je přímo opjfeta o tím, aby mohl násilí a pomilováni xe strany cixlch mocností alespoň
pojmenovat pravým j»énea.
Současný stav v naSl republioe je vSak podstatné jiný, velmi vxdálený
možnosti uplatňovat toto právo na sebeurčenl, špeciálni na dčjinnou pravdu. Ve dnech 16.-18. srpna byli mluvčí Charty 77 a řada dalčích občanů
protiprávné a bex souhlasu prokurátora podrobeni domovním prohlídkám, zadrženi na 48 hodin, respektive po dlouhé hodiny vyslýcháni StB. Stalo oo
tak jen proto, aby Charta 77 nemohla připomenout výročí vojenské intervence proti Coskoslovensku v srpnu 1968.
Co so v srpnu 1963 ve skutečnosti stalo? V Cookoolovonoku probíhal pokojný autonommí politický výroj xa vytvoření vskutku demokratické, socialistické společnosti, který s velkými nadéjemi vítala přovážná vitSina Cechů a Slováků. 21. srpna 1960 byl tento vývoj nánilni přeruSen nejvitftí
vojenskou operaol, která byla v Brropé provedena od konce druhé avitové
války. Xa úxemí naSeho státu vstoupila půlmiliónová armáda péti států
Variavské smlouvy. Stalo se tak bex souhlasu a proti vůli véeoh ústavní cli
orgánů a politického vedení CSSR. Dyly tím poruňeny principy a normy oo-
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sixsárcdního práva, lávasky vyplývající i Charty OSI a dalálch přišlých
konvenci, jakoí i s Varěavská smlouvy a bilaterálních dohod no ni C3ER a
účastníky intervence. Tin vlastně íapočala dalii etapa oskalaoc vysbrojovánl vojenských sil v ívropě.
Jootlilo nyní Sovětský svai a jeho spojenci navrhují otáiAn Severoatlantického paktu uxarřonl smlouvy o nepoulitl cíly v moiinárodaleh vstáních,
jo vírohodnoot tohoto návrhu podstatní oslabena srpnovou intervenci a trvajíc! přítomnost! covětokých vojsk na úiemí československého státu. Povalu jone proto sa správná «novu připomenout návrh Charty 77f aby ústavní
orgány republiky přikročily k přeikoumáni smlouvy o dočasném pobytu uovitských vojsk na načem úsenl, vynucení sovětskou intervenci. Jil aačátek takováho jednáni by podstatní přispěl k «lepšeni atmosféry v Evropě a
k obnoveni důvěry v překonáni mrtvého bodu v pélitioe uvolňování. Dohoda
o ukončeni pobytu sovětských vojsk v Československu by výinamným ipfisobem
přiopilá k ilepěen1 vatahů naiioh národů k Sovětskému svatu« Vytvořila by
přodpoklady k odstraněni historického traumatu společnosti a pěloiila by
tak pevní láklady pro jejl další autonoma! politický vývoj. Prospělo by
io i mezinárodni prestiii Sovětského svatu a pomohlo by to vyjasnit perspektivy mírového oouíitl v Evropě a na oelém svítě*.
19. srpna 1984
Dr. Václav Benda
mluvčí Charty 77

Jiří Ruml
mluvčí Charty 77

Jana S ternová
mluvčí Charty 77

Míro* lov Barii*
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ZJIŠTĚNÉ

PŘÍPADY

EbSPRAVEDLIVfc

STÍHANÝCH

Sdělení VýboSM nu obfranu nespravedlivě stíhaných '
V ninulóm čísle Itrtkn jomo použili pro informování o sděleních VONS souhrnné sdělení výboru 8.349* Do 3.8.84 jsmo obdržoli dalěích 29 sdÔloní:
•+ 350 z 6.1.84 - Pastor Jan Keller z Cornoäína, okr .Tachov, koncom listopadu 1983 zadržen na 1 den, vykonána domovní prohlídka, obviněn z raařoní
státního dozoru nad církvemi a .nábožonskými společnostmi /§178/, ktoró
mSl spáchat zorganizováním setkáni evangelické mlácíoío v obci Zhořec. Vyslýcháni též dalčí účastníci setkání, J.K. ztratil souhlas k výkonu duchovenské činnosti.
•»351 a 356 ze 7.1. a 21.1.84 - Signatář Charty 77 Jiří Wolf» dělník, nar.
5.1.1952, Schwoigerora. 377, Jindřichův Hradec, byl odsouzon Městským soudem k Šestiletému odnětí svobody ve III.HVS pro psaní a zveřojňování článků, jož .soud klasifikoval jako podvracení ropubliky /§ 90/1,2a/ a pro
pořizováni údkjů o poměrech vo vězeních Valdico a Uinkovico, čími iněl
spáchat tr.čin ohroženi služebního tajemství /§173/3/. Hlavní líčeni bylo svým obsahom i formou mnohostranným poruôoním i dnešních zákonů.
+ 2S2 zo 7*1.84 - Zadržení a násilná transportaco Petra, Pospíchala, P. Ví,ta Boneěo a Jaroslava Sabaty. První byl brutálně vyvozon z Brna, druzí
dva z Prahy; provázeno vždy 48hodinovým zadržením.
-O53 2 18.1.84 - Příslufinlci sekty Svědkovi Johovovi, jož efooud noni štátom uznávána, rnž.Frantiěek Riolor, nar. 1933, technik Pozomníoh otavob,
inž« Zdeněk Táborský, nar.1949, výzkumný pracovník a inž.Jiřl Kubik,nar.
1941, zaměstnanoc opojů, byli odsouzeni za údajnou kazatolskou a duchovní čimroct jako vedouoí přodotaviteló sekty na úzomí Sovoročoskóho krajo
okresním soudem v Ústi nad Labom ke 13 měsícům odnětí svobody v I.HVS.
Použit byl nochvalně zminý § 178.
-» 354 a 37V'ť 19.1. a 14.5-84 - Tři mladí slovenňtí katolíci Branislav Borovský t Alo.jz Gaban a TomáS Kone, stuctonti a dělník /A.G./ raozi 19 a 23
lety byli 12.12.83 zatčeni na čsl.-polské hranici v okroco Poprad a umístěni do vazby v Tarnowě /PLR/i 19.4. byli provezeni do ČSSR a kr.prokurátor v Kosicích na ně uvalil vazbu. Jsou obžalováni z tzv. nodowolonóho
opuětóní ropubliky /&109/1/.
"»355 z 19.1.84 - Dne 17.1.
konali přísluňníci StB volkou domovní prohlídku v bytě A.Sabatová, ~uny vězněného Potra Uhla. Záminkou jim sloužilo údajné tr.stíhání vo věci obecného ohrožoní, vo skutočnosti 00 chtěli 1 Ohodinovou prohlídkou a krádeží věol /písomností, knih apod./ pomstít za udělaní ceny Jana Palacha týž don časopisu Inforuiaco o Chartě 77
ktorý no6© adrosu daného bytu.
-»357 z 3.2.84 - Signatář Charty 77 Roné Matouook, nar. 13.7.1951, zaro.
Dopravních podniků v Liborci, bytom Vrchlického 318, Liboroc 13, PSČ
460 13, vzat db vazby 24.2.83, později odsouzon pro tzv. poburování/pnr.
100/1 a,c/ k 18 měsícům odnětí svobody v I.HVS. Postižena byla joho vořojná činnont, kdy uplatňoval své právo na svobodu projovui rozňiřovánl vlnGtnoručnó vyroboných lotáků. Od 27.12.03 znovu trostně stíhán vo výkonu
troštu pro údajný pokuG o poňkozování zájmů ropubliky v zahraničí, ktorý
měl spáchat dopisom do Anglio, ktorý mu poň ta vrátila jako nodoruňitolný
v době, k$y už byl vo vazbě.
-»358 z 30.3*84 - Signatář Charty 77 a člon VOHS inž.Jan Mtoiniský propuůtěn po 31otém věznění na vo-lai rolativní svobodu "ochranného dohlodu",
ktorý má trvat dva roky. Stalo so 18.2.84«

-V
->352 2 0 7.3-84 - Karol Hrabánok, dělník nar.22.12.1958, bytom LanSkroun,
Žižkova 218, okr.Ústí nad Orlici, ktorý byl vězněn v lstech 1977-80, so
stal obětí provokatéra StB a spoluvězně Vladislava Králíka. Doporučený
převaděč pjřos hranice so ukázal být přísluěníkem PohrnniSní stráže. K.H.
byl odsouzen OS v čoském Krumlove k 30 měsícům vo II.HVS sa t&v. přípravu k nodovolenému opuětění republiky /§7/1 k §109/1 tr.n./.
-»160,372 a 374 s 30.3.,15-5. a 25-5.84 - Signatář Charty 77 a filon VONS
La cti nl av Las byl propuStěn 5-3.84 po 14měsíčním nospravodlivém věznění
do"ochranného dohlodu"na 2 roky. Podtaínky tohoto"ochranného dohledu"jsou
záměrně stanoveny tak, aby jo nobylo možné dodržet. Nejdříve byl L.L.
odsouzon k pokuto 500 Kčs a později - 10.5. - zatčen a 23«5. odsouzen kn
3 měsícům pro údajný přočin mařoní výkonu úředního rozhodnutí /$7 zák.
150/69 Sb./. Statočný bojovník za lidská práva Ladislav Lis tak strávil
dalěí 3 měsíco vo II.NVS. Charta 77 vydala zvláětní dbkumont týkající co
nespravedlivého zákona o ochranném dohledu.
>-»361 z 21.3-84 - DalSí zásah proti pravidelnému filozofickému semináři v
bytě Ladisláva Hejdánka, tontokrát přoruěona přísluěníky StB přodnááka
prof. Th. do Boora z Ams^rodamu o Emauuoli Lovinasovi. Stalo so 19.3. vočor, výslechy zúčastněných trvaly až do půlnoci.
~»362 z 19.3-84 - Rozsudek nad katolíky Jiřím ŠnancČrem a «Tanom Mokrým - 10
rosp. 12 mos. odnětí svobody s poc&n. odkladom na 3 roky potvirzon Krajským soudem v Ostravě. Trostána jo jo jich víra a náboženská činnost - viz
Krtek č.1.
-*363 z 5.4.84 - Sledování a dlouhodobé výsloohy chartistů při návětěvě
rakouského /29.-30.3./ a norského /3.-4.4*/ ministra zahraničních věcí.
-»¿64 z 5.4.84 - Na MO VB vo Volkó Mani, okr. Hovó Zámky, zadrženi 9.3.
tři mladí katolíci Jozof Juráfiok. 231otý natěrač, Jozef Sádovskv, 251otý
student oloktrotechnické fakulty SVŠT v Bratislavě a Ota Žvoc. 301etý
bagrista /I. a 3. z Kmolova, oktr. Nová Zámky/. Všichni tři sbírali podpisy pod dopis zvoucí papožo Jana Pavla II. k návětěvě Československa.Policie /mjr.3onco a por.Ssabo a Toman/ so dopustila hrubého fyzického násilí, zojména Jozof Sádovský byl průběžně bit 4 hodiny.
-+365 z 3.4.84- Signatář Charty 77 Miroslav tfový, invalidní důchodoo, nar.
27.9.1929, bytom Brno, ňozáčova 17, odsouzon 27.2. k 15 měsícům. Soud ho
uznal vinným^pokusu o poškozování zájmů republiky v zahraničí /§8/1 k $
112/a ohrožování dovizovóho hospodářství /\ 140/1/. Údajné zločiny měl
páchat psaním dopisů do zahraničí, kdo popisoval své fiikany a též nenabídnutím čs. státní banco dolarového Soku, ktorý obdržol v souvislosti
so svým chystaným legálním vystěhováním. M.Noráho měl udat mnichovský
advokát E.A.Homor, jomuž so prý nolíbilo zostuzování ČSSR.
-»366 zo 7.4.84 - OS v Pardubicích odsoudil Oldřicha Baňtu, dělníka nar.29.
9.58 na 15 měsíců, Zdoňka Žibra, dolníka nar. 24.1.57 na 12 měsíců, Lenku Dlouhou, dělnici nar. 17.2.64 z Ohrazenic na 15 měsíců s podmíněným
odkladom na 3 roky, Po tra Vojáčka, dělníka nar. 8.2.61 ze Žlob na 12 měsíců, Stanislava Urbánka, dělníka nar.27.5.65, zo Zručo nad Sázavou na
10 měsíců a Kamila Honischo, dělníka nar.8*3.64, z Pardubic jako všichni,
u nichž bydliňt5 nouvodono. Dopustili no pxrý výtržnictví /§?02/l/ a ztěžování výkonu pravomoci vořojného činitolo /$156/2/ resp. útoku na tléhoS
/$156/1a,b/, O.Baůta joätň urážkami členů KUč so prý dopustil hanobení
národa, rasy a přosvodčoní /§198b/. Skutoónost jo vtiak taková, Jo policio brutálně napadla koncort mladých v Kuně ticích 17-9-03•
367 z 10.4.84 - Po domovní prohlidoo a dvoudonním zadržaní obviněn z U v .
mař o ní dohlodu /§178/ a odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti P. Josofu Kaj nokoví, nar. I (3.4 .49, lulministrátorowi. ťarního úřadu v ústí nad Orlici. Stalo so 14.-16.3-84.

S

CoeJboslovoniiko
—

8 10'4*84 - tonlžtžak BiatliigSS» vodáronský dílník nor.30.10.49,
8 tl^élio f Třebíčského 1240, okr. Sokolov, odsouzen na 10 mísíců v I.
a
j ^ ^ Q b ^ l i t úílnico nar.27.3.58, 2 Karlových Vor, Pod Joloxda ototom 3 8, na 6 mě b í ců podmínínô, oba pro údajní kriví obvinění /§
174/1/ a J.S. tíä pro údajnou krivou výpovôä /§175/1/, když uvodil, žo
výpovědi v jiné tr. víci byly na nich vynuceny fysickým u psychickým néti-ELk^a vyšetřovateli VB J.Golnhoferem a B.Berkou. Vinnými byli
ohlodáni ovôesi obíeJLovaní, nikoli přísluSnici. Stalo so pred OS v Karlových Varoch 31 .1 -B4 .
^^S^lii^Ř 3 13-4. ^ 14.6.84 - Jan, Pukalík nonorvo zadržon a hrubí vyolýcSfeVÄ«aoSÄ 19--20.11 .83, ponižován a fyzicky napadán, odobrána biblo
a lľlgssacsti s bytu. Od 11.5.84 tr.stíhán pro "pobuřováni" /§100/1b/, robot vyšetřovatel x3iatilf žeMobviněný je vo styku so signatári Charty 77
& vo doaoh 21 .-22.11..oboházel občany LuŽánek, okr^Blansko, a vyzýval jo,
aby JSU pc<IE*cali r**oluoi proti rozmĺstčnl jadornýoh zbraní na úzomí
Ô3SS".
bydlí r Brně, Stolzova /Stolcova?/ 20, jo to mladý krosían,
přess^ rék
•¿>3X2. s® 14.5*£4 - Pc ÄvouApfllletám větními propuštěn na svobodu signatář
dharty 77 Z R S B S M ^ ^ Í ^ S Í 10.5.84. Byl trestán sa svou kulturní aktivitu, mj. v y ^ ^ k i Bô^piisu V0KH0/ posledním vízniným z případu jo Ivan Ji/3 a půl roJai ve H 1 . N V S - vix Krtek ô.1/. F.Stárka čokajl jeítí 2
rcky
tzv*
oobranného ¿ohledu.
373 ce 16.5.84 - P r ^ g a l r a Fajtlová. nar. 7.12.27, bytem Trutnov, U.Pujtamoví 200, dúcIŕodZsym^odsouiona 10.5.84 OS v Trutnovč na 1 rok e podmlnčným odkladem na 3 roky. Jako "pobuřováni" zhodnotil soud zapůjčonl knihy Bvy E t o t i t b w é . J ^ m Ä á o t h o v o r ů
třem lidem. D.FajtJlovd strávila vo
vacbS 4 crSoloo.
37,5 c 25.5.84 - Inž^ Mijclpq Purqy zatčen 10.5.84 a obvinôn z poškozování
zájmů republiky v nahráničí /$112/ a Sířonl poplaňní zprávy /§199/, ktorých co síl dopustit tím, že oo bral za práva maďarskí monôiny. V poslední dobe os např. rabýval omezením ňkolní výuky maäarätiny na základe nového Školského zákona; rozbor v títo vôci zaslal kompetentním úřadům. Na
začátku roku 1983 byl několik mísloů víznín, na jaře propufiten, avSak dále treot&S stíhán pro údajní podvracení republiky /§98/1/.
376 c 29.5.84 - Po pětiletím věznění propuôton na svobodu inž.Potr Uhl
dne 29.5*f byl posledním vízniným v procosu proti VONS v r.1979. Colkom
si P*Uhl oúoóá&l v huoákovokýoh víznicíoh pros dovít let.
377 ce 4.6.84 - Signatář Charty 77, dělník Jiří Cruntorád byl uznán vinným OS v Liberci, přlsluíným víznici Minkovice, ze spáchal tr.čin křivého obvinínl /§174/1/ tím, že oznéjnil, že ho ppor. SNV Procházka zbil.
Hlavni líčení bylo vedeno velmi noobjektivně, bylo vňak vyslochnuto v
jeho průběhu vloo svědků, takže prokázalo nado vůl pochybnost správnost
frtateíné výpovědi J.Oruntoráda. Výpovědi dozorců no rozcházely, vyznamocäI so til vězeňský lékař, který tvrdil, 5o si J.Gruntorád způsobil zraněni v obličeji cám /později so opravil, žo si zranění způsobit "mohl"/.
J.O. vykonává trest odnětí svobody v dóloo 4 roky za svůj zájem o neoficiální kulturu a hudbu, byl přomístón do III.HVS /Valdice/ a 4.6. mu k
trootu přidali dalííoh 14 měsíců vo III.HVS. J.Gruntorád no odvolal.
- » 3 7 g 2 0 14.6.84 - Hlavní líčení proti skupině mladých katolíků z Olomouce Tonáži Davidovi, Josefu Janofiíkovi, Janu Jomolkovi, Pavlu Kvapilovi,
Uarii Kvapilovi, Jaroslavu Opletalovi, Ivanu Simáčkovi, Tomáňi Vážanovi,
Janě Vážanovi a Svatopluku Viktorinovi za uvodoní shakonpoarovskó hry,
kterou obžaloba hodnotí jako "pobuřování" /$100/1a/ f so má konat ?.7.
/Podle neověřených zpráv vynesony podmínění trošty,/

11 Československo
Případy nospravodlivS stihaiyvoh. o nichž rismo se doavždžli odjinud
Vora Spáčilová, nar.3.3.1962 v Přorovó, 1979-82 sestrou v universitní
oloaouckó nomocnici, pak samSstnankynS žolosnic. Pronásledována 2a e tyky s P.Rudolfom Smaholora a kvůli svým dvÔma bratřím, odsouzeným k dlouhým trestům 2a "nodovolonó opuätSni republiky" /§109A Byla satíona v
Maäarsku 21.12.1932 spolu so svým bratrom Potrom» když so pokouňola opojit so svým snouboncem, ktorý so vystihoval do Rakouska v aári 1982.
Byla vydána do československa a drSona do 4.1.83 vo vosnioi v Banská Bystrici, od 5.K83 vo vasbó v OstravS. Hlavni liäoní se mílo konat asi
v dubnu 1983.
Jiří Androska /jméno máme bos háčků a žárek/,nar. mozi 1928 a 1933 »Soňa týf md dospôlóho syna, samóstnán jako sprdvoo sámku Hlubokd nad Vltavou /zom.niuzoa/. Oficiálni zástupce ČSSR v Evropské výzkumné organizaci
pro rybaření /EROTF/, humanista a vôricí. Zúôastnil so shromáždfini organizace v Maďarsku v r.1974. Zmizol začátkora roku 1983, jsou obavy, zda
to nobylo v souvislosti s joho smyslením.
Bočona Duchonová, dominikánka, byla 30.11.1982 odsouzena k troštu odnětí
svobody na 2 roky g podmínkou na 4 roky.
OPRAVA: V minulém čísle uvedeno nesprávné datum narozeni Milana Vlka, drženého v psychiatrické izolaci v H.Bořkovioíoh.. Má být 5.5.63.
PO U z X v É R C E dooel otřosný dopis Jaromíra Šavrdy, ostravského spisovatele
ui podruhé vôznôného pro údajné pobuřoYáni /za "psáni svých dél a přepisovdní nevydávaných/, ktorý jo v kritickém zdravotní» stavu a žádá o
podminéné propuSténi.
ZKRATKY: OS, KS - okresni, krajský soud; SNV - Sbor nápravné výchovy?
NVS - Mnápravné-výchovná11 skupina ve výkonu troštu;
VB, StB - vořojná a tajná nebezpoónost
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IHFORUOVAT I ZAHRANIČÍ

Zprávy jsou ochotni přijmout:
Cyrill John, Storbolsttng, 740 10

Almunge, švédskoy tel. 0046-18365311

Ivan Medek, Hattergasee 12/1/25, 1170 Wien, Rakousko, t.0043-222454113
Palach Press, 19 Earlham houso, 35 Morcor Street, London WC2 H9QS
tel. voláci č.V.Briténie - 18364764
Vilén Pročan, Ford. ťallbrecht Str. 49, 3000 Hannover 1, NSR
tel. volaoi 5. NSR - 511661898
Jaroslav Suk, Poterson-BergersvHg 72, 752 49 Uppsala, Švédsko
tel. 0046 - 18404572
Mezinárodní solidarita pouáhál

Spojeni přes hranioe prolamuje

totalitní bariéry I

Na d&lSí dvojstranní Letáky, výzvy, dopisy, tiskoviny k akoím pořádaným
vo svôté za propuStínl československých politických vSanfli a proti útlaku
v Československu.
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K práci Václava Havla Moc bezmocných
"

JI

Protože předpokládáno malou zasvóconost potenciálních - zvláSté zahraničních - čtenářů osojo Václava Havla, uvádíme hnod na začátku, žo názory,
ktoró v eseji vyjadřuje, odpovídají ideologickému zamoření včtsiny signatářů Charty 77 a zvláště pak prostřoclí, v numž so rodí nová občanské iniciativy a které usiluje o nezávislé životní formy a projovy. Havlovy názory vyrůstají z filozofického odkazu Jana Patočky a pinč odpovídají i
jeho popularizaci: výhradnč morálnímu hodnocení spoločenských jevů, rodukci spoločonské problematiky na "hlodání života v pravdč", nechuti k
politickým reflexím a sociálním analýzám* Idoalistiokó chápání svSta
vsak nelze Václavu Havlovi vytýkat i jo zďo a pod stojným zorným úhlem
pozoruji skutečnost stojky signatářů Charty 77, tiisíco opozičné oriontovaných spoluobčanů a milióny lidí v tóto zemi.
Význam Havlova osojo jo v tom, Žo tyto oboonč rozsířonó názory a postojo
tlumočí s vtipem a orudicí spisovatele; v tom, žo poctivo a noúprosné odhaluje odpovědnost každého z nás za daný stav vecí /pasážo o zolináři a
"zaplotonosti"/; v zdnřilóm zobrazení "svôta zdání" a fUnkco, jož v ním
má idoologio; v dosítkách příkladů a postřehů z oblasti spolačonského odcizení; v barvité ilustraci tloho, co so v tóto zorni nazývá právním řádom.
Psychické začlenôní človôka do spoločenského a politického systému popsal Václav Havel velmi zdařilo. Přiblížil vsom čtonářům - a to nojen
tom, jejichž kritický duch čerpá spolu s Václavem Hkvlora z idealistického poznání svôta - scénu soupořoní omancipačního včdfcraí s vódoraim podřizonosti a nadřizonosti /takto ji označuje Rudolf Bahro/ a ukázal ji v novém svetle a v nových dimonzích.
Bez ohlodu na idoologická východiska jo v práci řada postřohů a myČlonok,
ktoré jsou při nojmonôím diskutabilní. Z rnénč významných jmonujmo alospon politicky krnjnô novhodné /a takó jazykové nesprávné/ užívání slov
"disidont" a "disidonco" a Havlovu nojasnou koncopci "posttotalitiní společnosti" /označení pro politický systém této zemé/. Dále pak neuspokojivé vymezení "diktatury", způsobené ovuom tím, žo Václav Havol důslodné
abstrahuje spoločenské jovy - a v daném případč politickou diktaturu od jejich kořenů, tj. sociální stratifikaco, hospodářského postavení společenských skupin a historických podmínok. Těžko lzo také souhlasit s
vůdcovským principem /úvahy o autorité vůdců a jojich velké pravomoci/,
tak jak ho autor formulujo. Václav H&vol rovnčž smosuje pojmy "politik"
a "politický vôzonl Hoprosvôdčivč polomizujo so stouponoi koncopco cřrobné každodenní práco; snad cítí sám, žo tato koncopco jo roakční utopii,
alo sluônost a tolerance ho nutí, aby i v této koncepci hlodal pozitivní
prvky. Dichotomní pohlod na opoziční činnost, ktorá jo podle autora bučí
odbojom nobo sotrváváním na zásadách legality, jo rovnčž nosprávný: domáhání so zmčny zákonů, různé projovy občanské noposluänosti nobo třobn
stávkové hnutí nomusí být ani jedním ani druhým.
Václav Havol má pravdu v tom, žo politický systém, lopsí spoločonské uspořádání nelze vymyslot, žo je třoba ho vytvářot. K tomuto vytváření
vsak musí patřit rofloxo a seborofloxo. Odpor Václava Havla k vytvářoni
Daný text z obsáhlé diskuse uvnitř Charty 77, jož se konala před víco
noz peti loty, byl - pokud je nám známo - zveřojnon pouzo v rakouokém
Sasopiso Gogons timmon. Pro tisku jeme ho při příležitosti návratu autorit
toxtu Petra Uhla z vózoní, kdo byl nuoon strávit colkom dovot lot za
svou občanskou statočnost v boji za spravodlivéjňí spoločonské poraéry.
Text otiskujomo jen so svolením J.Suka, P.Uhl nebyl o naňorn úmyslu uvňdoraén. - Pozn. red*.kco.
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programů spoloconakých zněn proto nosdílimo. Soudíme naopak, žo naěím
nojbližším cilom jo formulováni programů, různých altornativ, ktoró by
společnost znala a rozvíjela jo; něktoré prvky jon teoreticky, jiné už
dnos. Lzo však souhlasit s tím, :o programy so stanou jon prázdnými
slovy, nobudou-l.i postaveni' na skutočných faktoch a nobudou-li vyplývat
zo skutočné práco a chtěni, nohudou-li vycházot zo strasti a tužeb lidí.
Nojvětší nesouhlas projovujomo s pasážemi /zvláětě v závěročnýoh kapitolách/» věnovanými vztahu politiky a morálky, krizi soudobě toahnické
c i vři li Z aco, perspektivo oxistonciální rovoluco a mravní rokonstrukoo
spoločnosti a popisu latentní spoločenská krizo.
Jo pravda, že jedním z principů rožiuu jo lož a žo život v pravdě jo
nojlopěí a nojúčinnějěi odpovědí. Pravda a lož jcou ověom pojmy ontologické a kognitivní: pravda jo věrným zobrazením roálného světa rodukovaným na stupou naěoho poznání j loz jo faloěný výklad roality, jo ji pokřivení nebo zvráconi. I my prosazujomo pravdu jako kritárium správného
jednání /mj. i v politico/. Až druhotně jsou vňak tyto pojmy morálními
hodnotami. Morálka jsou nopsanó zákony spoločnosti, založonó na konkrétních životních podmínkách. Protso také morálka nomňžo být základním kamonom budoucího spoločonského uspořádání. /Jon na okraj: Co jodon považujo
za otevřenost, pocitujo druhý jako hulvátstvi; oo jodon má za lásku,
druhý za eviňárnuj co pro jodnoho jo solidarita, to pro druhého můžo
znamenat neskromnost nobo vlezlost./ V chartovním Životě jsmo i my pocítili kouzlo spříznění, otovřonosti, lásky a solidarity, alo tato nová
morálka chartistů so utvářela postupně, z větoi části až po zvořojnění
Charty 77 a také jako roakco na ropresivni opatřoní rožimu. /Charta nevznikla jon z naléhavého pocitu "žít v pravdě", jak tvrdí autor, alo i z
mnoha jiných, prozaičtějších důvodů./ Nová "chartovní" morálka jo založona na konkrétních faktoch a změnách. Proto také zastávámo názor, žo
morálka v novém politickém a spoločonském uspořádáni vyroste až z nových
spoločenských poměrů. Jo pravda, žo joji prvky jo možno rozvijot už dnos.
Také politiku chápomo oďlianě. Neměla by být profesi, alo záložitoatí
všech lidí, protožo so všoch dotýká. Pod pojmem "politický", "politická
odpovědnost" rozumí autor často jon mocenský aspokt a poli tli ckou moc.
Neuspokojivý jo rovněž obraz latontni krizo spoločnosti. Autor hovoří o
"samopohybu", ktorý blížo nevysvětluje a až v 21 . kapitolo říká, šo jodním z projovů tohoto samopohybu jo kumulaco' moci.I vo svém dOpiso Husákovi /1975/ popsal projevy colospoločonské krizo ůiroji nož v této práci. Eso j má ovaom jiné téma; pro nás jsou vňak perspektivy nozávislýoh
občanských iniciativ úzco Gpojony s moconskou otázkou, s hospodářským
systémem, s problémy sociálními a národnostními, s postavením žon a raládožo, s problémy kultury, zdravotnictví, Školství atd.
Pesimistická námitka Václava Havla vůči revolučním snahám, žo noní síly,
jež by byla nositelkou takové rovoluco v dnešním systému, noobstojí. Takovou potenciální silou jsou nojon utlačované vrstvy spoločnosti, nýbrž
i celou společonskou strukturu prostupující emancipační vědomi.
Naše hodnoceni práce Václava Havla jo ovlivněno přoavědčoním, zo zásadní
řečení společenských problémů jo třoba vidět v přokonání apoločonského
systému, ktorý jo výrazom hospodářských poměrfl a vňoch sociálních vztahů. No závislé občanské iniciativy mohou takovému řoňoni. napomoci o to
účinněji, čím přoonňji si jejich protagonisté uvědomí ovázanont oblasti
lidských práv, demokratických nvobod a morálky u problémy okoiiomickými a
sociálními.Sociální a okonoiniokou analýzu daného ntavu spoločnosti a pooouzoni. možností, jak tento stav změnit, Havlovu práao neobsahuje. Jasné
a přosnó postřohy Václava Havla z obluoti sociální a politické psyahologio váak naznačují, žo autor noní uzavřen diskusím ani na tuto témata.
lodon 1979
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Na Západě byl koncom roku 1983 zvořejnon utajovaný "Novosibirský dokument" z dbb krdtké Anvžropovovy éry. Vypracovala ho skupina novosibirských okonomů z Akademie vôd pod vedením dnes již sosazoného Ábela Agabegjana a Tuljany Zaslavské. Dokument představujo odvážnou - i když samozrejme rosnými úlitbami chráněnou - kritiku, která se odvažuj© poměrně daleko, i když nemůže jít na kořen věci. Byl projednán v Kromlu s negativním výsledkem a nás na nem zajímá přodověím sraěr uvažování jisté
skupiny ekonomů, který se múze dotrknout vývoje v budoucnu a i u nás.
V jádru nočtivý dokumont plný byrokrntioko-okonomických frází si zdo dovolíme shrnout do několika odstavců:
1/ Objovují so krizové jovy v hospodářství SSSR; signalizuje jo např.
zpomalování tempa růstu národního důchodu: B.pětilotka: 7,5%,' 9.PL: 5,8%i
10.PL: 3,8X; 11.PL: 2,5%.
2/ Důvodom není malá zainteresovanost pracujících, strukturální disproporco, noúrody apod., protožo krizo má věoobocné projevy a tedy i vaoobocný důvod: zaostáváni systému výrobních vztahů za úrovni výrobních sil.
/Formulace jo jak vystřižená z uČobnioových formulací prodrovolučních
krizí./
3/ Současný centralistický, adrosně-diroktivni systém se slabým rozvojem
tržních vztahů a ohraničonosti okonomických práv a hospodářské odpovědnosti podniků, s omozonosti aktivity obyvatelstva v oblasti výroby, služob a směny, s přovahou administrativního řízení nad hospodářskými motodami vznikl v podtatatě ve 30, lotech, kdy byly naprosto jiné podmínky
nož dnos: Drtivou votňinou průmyslových dělníků byli. příchozí z vesnic
"so slabé vyvinutým smyslom pro právo a bez nároků na účast v řízení".
"Při své rolativno nízké úrovni byli pohodlným objoktom manipulaoo."
Provazovaly zájmy matoriální při hrozící nozaměstnanosti a obtížích s
obstaráním bytu. Panoval přísnojůi režim s přivázanosti k podnikům a omezeností cestování, uvnitř podniků doprovázený vojenskou disciplinou a
krutými t r e s t y . 2
4/ Z této doby pochází také toorotioká představa o tom, žo "socialistické výrobní vítahy ,přodcházojí rozvoji výrobnách sil, což vylučuje rozpor mezi nimi", ze "noexistují hluboké a tím spíso no antagonistické
rozpory mozi zájmy různých tříd a spoločenských skupin", žo "práce v socialistické výrobo má bozprostřodně společonský charakter'1, žo pracující
jsou jon pasivními objokty řizoní apod.
5/ Sovětské hospodářství jo dnes mnohom složitějôí. Výrobní síly so zmínily. Disproporce mezi jednotlivými obory mluví o tom, žo centralistické
řízeni "vyčerpalo své možnosti". Zménil so "sociální typ pracovníka" jo
vzdělanější, kulturněji!, informovanější, má hlubôí spoločenské a právní
vědomí. "Hlavni jádro kvalifikovaných dělníků... jo schopno hodnotit činnost hospodářských a politických vodoucích činitelů, zřotolne si uvedomuje své zájmy a jo-li nutno, dovodo jo hájit." Pracovníci so stali "značně složitějším objoktom řízeni nož dříve".
1 - Vin např. Časopis 150 000 slov - Toxty odjinud í. IIX/B4/8.
2 - Byly vynáě<*ny vysoké trošty i za nojmonňí přostupky proti pracovní
kázni: např. 5 let za opožděný /o 15 minut/ příohod do práoo, rok lágrů
za každý kilogram ukradených brambor, dosot lot za klásky na poli apod.
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V důsledku zněny "sociálního typu pracovníka" nastala "demokratizace politického života", vyjádřoná např. "vSeobecným zavoděním osobních průkazů a vyrovnáváním občanských práv väooh skupin obyvatolstva", "zavoděním
sociálního zabezpečení v nomooi a stáří" atd.3 Zvýznamnily se "subjektivní faktory v hospodářství".
Současná hospodářství potřobujo kvalifikovanou, spolehlivou a odpovědna*
"živou práci" a "sub joktdvmí zapojení pracovníků do vykonávaná činnosti"
6/ Spoločensko-okonomické chování pracujících není jednotné, ale různorodé. Jo třoba vytvořit správné rámce píro svobodnou činnost konkrétních
pracovníků, jež by nebyly vymozovány shora a jož by sladovaly chování
pracovníků s colospoločorakými zájmy. Pracující potřebují "dostatečně
rozsáhlou oblast individuálního chování". "Z toho vyplývá nutnost řízoní
chováni jako takového. /.../ Administrativní motody jsou zde bozmocné."
Řídit chování jo možno pouze nopřímo, za pomoci stimulů» Proto je třoba
přojít od centralismu k okonomickýin motodám řízení hospodářství.
7/ V okonomicko-politickém myňlení tradují zastaralé, z jodtiodufiené a nesprávné koncopco a názory. Jo třeba vytvořit nový obor "okonomická sociologie" a vo spolupráci s daläími vědními obory prověřit "konploxní model nového společonského mechanismu rozvojo hospodářství".
Celkovo jo dokiunont pozoruhodně ďomokratickou variantou známých technokratických návrhů, i kdyžizdo proráží napovrch zásadní idea "řízení objoktů", zde v poněkud zmírněné podobě /řízoní podtaíněno pochybnou dobrovolnosti/. Tčžko též rozpoznat, kďo končí pravovôrnost /resp. pomatenost
oficiální ictoologií/ hraná a kdo začíná skutočné myňlení, protožo tochnokratismus a klasický byrokratismus se vo svém autoritářství prolínají.
Z početných odvolávok nn ^jiné práco sovětských okonomů /Kuraňvili, Butěnko, Chalfinová, Kozyr, Fodoronko, Tichonov, Lukinov/ lze vidí t, žo podobné smýšlení není v akadomickýoh kruzích žádnou výjimkou. Vímo také, žo
tyto kruhy mají jistou návaznost - i když často nopřímou - na něktoré
skupiny byrokracie, jimi se říkává technokracie. Technokratická tondonco
uvnitř byrokratické kasty v SSSR a jiných byrokraticko-oontralistickýoh
zemí
nonl ovfioin tlm, zač bývá pokládána. Jojími nositoli nojsou žádní
ekonomičtí odbornici, schopní podnikatolé, "kapitáni průmyslu", obdivovatelé tochniky s racionálnô-tiotalitním myňloním apod. Jsou to prostě aparátnici, kteří si uvědomují, žo pro udržoní své vlá^y by bylo nejlépo nějakým - lhostojno jakým - způsobem zlopňit hospodářství, uspokojit spotřebitelo dostatečnou zásobou zboží, zbavit so dluhů a vůboo všech potíží. Dokonco jsou i takowí - nonl jich mnoho - kteří obvyklé pořadí priorit /1 .vojenská a policojní moc - 2. ideologický monopol - 3«hospodářství/ jsou ochotni prohodit /I-3-2 nobo dokonco 3-1-2/. V současné hospodářsky svízolné situaci so budou chytat jakýchkoli nápadů,- větěinou to
bývají právo takové, jaké jsou obsaženy v Novosibirském dokumontu.
Ovsem systém jo trochu jiný, než jak ho daný dokument popisu jo. Dnos už
to nonl jon direktivní systém donucování k práci, alo propletonoc náhradních komplexů výroby, služob, zaopatřování BL nabídky, kdo bují ty nojpodvodnějňí ranôkapitalistické metody, spokulaco, vyrůstají oolé sociální
skupiny parazitující na nodoutatku a vznikají oolé skupiny obyvatelstva,
3 - Týká so napr. přidělení občanských legitimaci /přispořtů/ kolchozníkům v lotooh sodmdosátých a postupného zavádění důchodů kolchozníkům obojí bylo ovsem značně nosoustavné. Tento akt zmimonal jistou úlovu v
nevolnictví, protožo boz občanského průkazu nomohl člověk cestovat, rozvazovat pracovní poměr, prokazovat totožnost /oož vodlo k zatčení/ apod.
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jož so na těchto machinacích nochtoji nobo spíše nemohou podílot a jojichž životní úroveň jo vo srovnání s témito novodobými nepmany výrazně
nižäí . To vše so dôje na pozadí napros tó právní no jistoty, kdy systém
sico - jak to byrokraté za horších časů téměř vždy délávají - ustupuje
v povolovaní soukromého podnikání, samozásobitolství a svépomoci, ovaon
nikdo si není jist, kdo prosné jo daná hranice a kdy nopřijdo - po ov.
lehkém vzpamatováni hospodářství - nové utažení šroubů. Za tšohto okolností nabývají formy takového malopodnikání volmi sobockou a krátkodobou podobu. Utajování dofioitních zásob a spokulaco s nimi, rozkrádáni,
klany známých a známých známých - to vSoohno nojsou žádná "nošvary",
jož vyplývají "z poruch spoločenského mochanismu vývojo hospodářství",
jak so praví v daném dbkumentu, nýbrž neschopnost samotného systému,
kdo rozhoduje totalitné skupinka lidí o colé spoločnosti, kde jo nosvobodá a z^růlo. V takovém systému psoráží čisté lidská touha prožít a pro
noco žít, i kdyby to mél být pouhý - v podstato nolidský - úspšch Čiró
spotřeby /žít pro jídlo a jíst pro žití/.
Východiskom pro byrokraty nemůžo být přirozené návrh novosibirských ekonomů jako colok, protože by prosté znamenal konec jojich moci J docontralizovaná výroba podnôcujo pracující nojon k výrobní aktivito, alo také
k aktivite politické; byrokracii by pak zbyla k obrano jon policojno-vojenská moc. Falošná ideologie by pak byla naprosto obnažena v podmínkách dravého kvazikapitalismu, proti němuž by pracující stáli jako naprosto bozprávná masa otroků. /O negativné-utopistické vizi vedeckého
řízoní chování obyvatelstva v souladu s joho zájmy a so zájmy spoločnosti - rozumoj byrokracie - pomlčíma, jo to jon nouskutočnitolná fantazie, prohlížející základní skutočnosti./ Co můžeme očokávat, jo jon probírání určitých liberalizačních prvků na určitou přoohodnou dobu, protože jejich stálejší působoní ohrožuje samu podstatu byrokratické moci,
jož je centralistická jako taková. To bylo řošoním pro Andropovy a budo
i řešením pro Ďornénky a joho satrapy vo východní Evropo, protozo samotné diroktivní motody už opravdu neúčinkují: musely by být proráženy terorem možná ježto vétaím, nož byl toror Stalinův, aby dosáhly výolodků
v současném noonopovském propletonci.
Jakou perspektivu však widí obyčejný dolník nobo i nižší byrokrat, vařící so v konkrétním kotli těchto vztahů? Má si snad otevřít soukromé zámečnictví a v kuchyni mít malou soukromou slopičárnu? Uá i nadálo shánot
známé po všech možných obchodoch a výrobnách a nabízot protislužby jiných svých známých? Má radoji "chytro" mlčot k volkopodvodům svých nadři zoných, aby nur byly promíjony jeho drobné krádožo?
Cokoli jiného jo prý jen podnikom pro hrdiny nobo blázny. Novim, hrdina
nejsem, snad jsem blázen, alo nodovodu si představit jinou schůdnou a
důstojnou cestu k lopšímu a rovnějšímu životu než cestu jasného odmítání jak diktatury tak i všech nemorálností, ktoré z ní vyplývají. Někdo
třoba nomá na to, aby mluvil na schůzi, může se však poradit s kamarády
v práci a zkoušot so stavot proti vodoní. Východisko samozřejmé není v
právní pomoci současného rožimu, i když so různé způsoby /kromô udávání
a spolupráco a policií/ dají zkoušet. Haňo síla jo v nás, když 110 nobudemo hádat o inaliohornosti a závidí t si, alo když so dokážomo spoločné
postavit za spravodlivou véc, odmítnomo vňochny drobné "výhody", ktoré
nám nabízí skomírající systém i podvodné výhody, ktoré nám nabízí podsystém na ném parazitující .-Stojné nán ty výhody jon svazují védoealm
zránitolnooti /"na každého nooo védí "/ a nornorálnosti.'Když dokážomo
vzít své záložitosti do vlastních rukou, bránit so a védňt, co jo náš
skutočný zájom. Pak nobudo třoba v práci šidit, nobudo třoba délnt přoo-
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časy a iivit so molouchy a ztracot čas, Nakonoc nobucío tŕoba ani shánôt
a trpot nocfostatkon. Protozo pak budo naäo práoo tím, čin má byt, a by-,
rokracio si nräžo jit na colkom nezasloužoný odpočinok tŕoba k Šípku.
sŕpen 1984

Sandori

^
A.D. /Praha/
Ha prdni autora konspektom Novosibiŕskóho dokumontu
opatril -jos-
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Věechny krixe "lidovýoh domokraoií"1 mohla ai doposud byrokracia vítěxně
překonat /i když oena těohto vítězství stále roste/. Hlavním důvodem je
skutečnost, že SSSR dosud není těmito kriterii silněji dotčen, & proto
mohl intorvonovat /nebo tln vyhrožovat/, aniž by nueel xaplatit r národním nebo mexinárodním mčřítku přílifi vysokou oonu.
Strategie, snažící se věe podřídit podbíxeni se SovětakéBU ovaxu, aby neintervenoval /"nointervenčni strategie H / není růboo korektní. Byla to
strategie dubčekovoů stejně jako KORu a ačkoli obě hnutí měla tak Bálo
společného i dočkala oe v podstatě etejných výaledků. Hlavní B U O Í být enaha o vytvoření takových podmínek, jež by intervenoi učinily co nejdralěí,
tj. aby oe panetvo x Kremlu buä vxdalo svýoh intervenčníoh xáayolů anebo
aby se roxhodlo k takovénu činu, který by byl spiěe aktem xoufaletví
/"poslodním politiokým činem" - or. Kuronův dopis x věxení/. Tato orientace není nijak dobrodružná! akceptovat rixiko intervenoe noxnaaená nutní
vypuknuti rogulérní války, jel by nohla véet k tolikrát předpověxeným
"krveprolitía" • Jiná víc je obsadit Varěavu - nebo Kábul - a jiná udržet
velkou indufitrialixovanou xeni • provoxu.
Co soháxolo v Polsku? Nechyběla bojová odhodlanost ani otupen aobilixovanoati /patříoi k nejmocnějěím v hiotorii dělnického hnuti/ ani taktioké schopnosti Wal^sova vedení. Ne, oo tu chybělo, byl
1. Jasný pojem o nepříteli, který něl být poraien
2. Jasný výběr spojenců v národním i mexinárodnín měřítku
3. /v každém případě pro vedení/ Předot&va o opolečnooti, která ná být
vytvořena.
Tuto bilanoi Walpaa evým xpůoobom nyní připuatil v "Jeho ro»hororechH,
jež byly xveřejněny v č.47 /S.9.83/ CDH Olos wolnego robotnika.
Některé výiiatkyt
Otáskan Co tím myslí tof když mluvíte o onylech Solidarnoaoi?
Walesai Nejednou jsme podcenili protihráče, brali jame ho jaJco partnera
o dobrými úmysly a o mnoha moŽnoetni volby. Dalěi omyl spočíval v naii
neschopnosti sdělit a vysvětlit nafie předetavy nojrůxnějěín aooiálnín
skupinám v socialistických zeních.
Qtdxkat Bylo to viak nožné?
Walosat Myolíra, že ano. Snad ne přímo, ale bylo by to bývalo Božné. Byli
jsme xváni k diplomatiokýn jednAnín, k ofioiálnÍB aetkánln. Uy jene tan
1/ Autor užívá tohoto neělastného tenaínu patrně x nedontatku ternínu
jiného, který by souhrnně oxnačil výohodoevropoké státy xávialé na Sovětském svazu.
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prostě neohodili. Uohli jsme tím získat mnohé,oficiální osobnosti pro naži ví o. S představiteli SSSR by to jisté bylo-těŽSl, ale i zde bychom aohli vykonat dobrou práoi. A oo hůře - nechali jene ei utíot příležitost,
abychom seznámili s naíimi cíli obyčejní lidi se zení naěeho bloku« Budeme na to muset pasatovat, proto Jo bez nioh byohoa nio nedokázali«
Otázka \ Bud» to tedy nožní v budoucnu?
IfcljMLi Jistí• Musíme využívat každou příležitost, víeohno, co nám mohou
dát jednotlivá setkáni a kontakty* Neněli byohoa se prostí obraoet R U B Ů D S
sády a stěžovat si stále jen na rlof kteří nán způsobili. Heaíli byohoa
svaa nenávistí způsobovat nenávist jejich. Unohem lípe by bylo dát jim na
srozumínou, že v na/i cm boji na ní spolíháme a počítáxae c nini. Jednín s
nněich dalSích oaylů bylo, že jsme se nesnažili sloka t vloe řadových člennú PSDS a podobnýoh skupin. Náá vliv na armádu a milioi zůstal slabý. Nafio představy, ktorí povážujeae pro sebe sa nejdůležitíj&í, musíme propagovat mezi lidmi. Lidí musí přesní ví dít, sa oo bojujemo, o jaký typ společnosti a státu usilujeme, jakí odbory ohoome.
Jeden důležitý bod v tito Walesovi "sebekritice" chybí f noni o nic míní
důležitý a roshodujloi než zmínění. V Polsku se o tom nehovoří tak snadno
- o politioké roli dělniokí třídy v kapitalistických xeaioh /rozvinutých
i polokoloniálnlch/. Přesto byl v tomto směru určitý krok učiněni na sjezdu Solidarnosci nebylo jefití možní vyjádřit solidaritu a pronásledovanými brazilskými odboráři, i když Lula /s podobnými křesťanskými tradioeai/
byl už v Polsku trochu znám. Leah Walcsa nicmíně požádal, aby při udělování Hobelovy ceny míru byl přítomen tíž odborář chilský /i když žádný revolucionář, ale "ohráněneo" Vatikánuf ale i takt/.
Tento - přinorjaonfiim zdrženlivý - postoj Solidarnosói k burŽoazním vládán
zapůsobil ve Španělsku, v Itálii a /v ohraničení míře/ ve Francii, kde bojovněji! části dílniotva, tradiční stojící pod vlivem komunistických
stran, nahlížely na Solidarnosc jako na hnutí s nejasným oharaktorem, manipulovaní Vatikánom. Solidárni pozice IKS a KSŠ k Solidarnosci byly proto označovány za dalěl kapitulaci tíohto stran přod třldnla nepřítelem.
V praxi pak toto noporozuaínl sociálním a politickým silám na mezinárodní
úrovni Solidarnosci ufikodilo. Její vedeni přehlídlo nutnost stálého úsilí
o to, aby se soví toká intervence stala pro byrokraoii oo nejvíce nebezpečnou. Následkem toho sůstal oolý nátlakový arzenál SSSR nedotčen. A byl to
z velká části právě stín sovětské intervenoe, který dovolil "polskou intervenoi v Poláku".
Byrokrati se poučili, že se ne«ml opakovat žádná povolnost jako v 70. nebo v 80. leteoh /nebo v 60. v Československu/j krize víak trvá a prohlubuje se. Kdy a kde se projev! nový» výbuchem, by bylo směfiné předvídat.
Jasní je jen, že se dnes jedná jen o roky vývoje, nikoliv o desetiletí či
dokonoe staletí. Polsko a Uaäarsko 56, Československo 6B a zase Polsko v
letech 80-81 - to věe ukazuje na to, že krize je peraanontní a že tsv«
normalizace je stálo těžili na jedni straně se stalo neobyčejně obtížným
/ale ne nemolným/ pro SSSR intervenovat v Polsku 1 981 f na druhí straní j®
polská společnost takovou dlouhou dobu po vojenskím převratu daleko vzdialená tonu.f aby se rponořila do apatie.
„ .
r
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OPOZICI
"Před sebou milotu
vládoi a© smáli..."
Karol Kryl

"Víte, co to je nuleta?" ptával so Karol Kryl vždycky předtím, než zahrál a zazpíval ovou Ruskou rulotu. "Uulota jo ton kuc rudýho hadru, co
so drží bejkovi před očima, aby ho popletli." A pak tačali
V studené parádí
kožených křesel
seěli so k poradě
výrobci hesel«
Unohé, oo platilo,
pozbylo punoe,
za okny mrazilo
srpnové slunce.
Je to volmi trofnó přirovnání oficiální ideologie. Režim, tolik oe honosící svou lovicovostí| jo levicový jo naoko. Jak říkal Rudi Dutoohke,
"v reálnóm socialismu je reálné věo, jen ne ten socialismue". Ideologie
slouží jen k oblbování lidí a "vysvětlování", legitimováni oebo sama. Je
to jeden z nejdůležitějěíah nástrojů moci tohoto režimu, z totalitních
snad nejlépe zařízeného k věčnómu přežití.
Sami smějící se vládci si berou z tě kázané ideologio jen náloi cynicky
berou jakýkoli druh demokracie jen jako zástěrku skutečné moci, kolen níž
oe všechno točí a o které jenom vážně přomýělojí. Dál si berou už jenom
části z navrstvoných doformaoí této ideologie 1 "konunistickou xásadovoetí
kterou so myslí bezohlednost až brutalita, "nesmiřitelnost" atd. atd.
Psychologický rozbor jejich pragmatického myělení a zároveň xanioenýoh
řečí navenek by jistě nebyl nezajímavý.
Je tedy režim pravicový? Těžko říot, v tonto systému platí úplně jiné
souřadnice. Každopádně je to systém nelidský, reakční v ton původním slova smyslu. Není v něm spe-tkn kladného. /Proto oi často říkán, Že slova
Chorty w 77 o "dobrém jnénu ČSSR" nebo o "prestiži SSSR", kterými bývají
zdůvodňovány návrhy řoěíoí krizové nonenty naěí společnosti, jsou snad i
dobrou diplomacií vůči nepříteli, alo volmi nofiikovným a nebexpečnýn si
zahráváním s těmi, kdo jsou - aspoň v duchu a zatím - n&ěini spojonoi: s
obyčejnými obyvateli Československa. Berou to oni jako diplomacii?/
Ve srovnání so systémem na Západě je to zaostalost sana: ve společenských
vztazích, v technice, ve vědě, v kultuře...
Přosto vňak levioo v oporici trvá na svém negativním vztahu ke kapitalismu t
- Kapitalismus má ve svých základoch také v jádru nelidský notori zisk.
/Přes zisk se získává nooonské postavení, na Východě jo to prosně naopak./ Je to výkonný systém, a proto životnějěí, proto pro člověka obyvatelně jfií, ale v msoha prípadoch s člověkem vůbec nepočítá.
- Trhový mechanismus má svůj vlastní samopohyb, který v sobě zahrnuje nj.
i plýtvání* výrobu zbytečnosti, záměrně vyráběných výrobků s krátkou
životností, ničení přobytků pro udržení vyěáich con apod.
- Trhový mechanismus nese o sebou inflaoi a nezaměstnanost. To obojí jsou
už pojny, které lidé u nás už skoro zapomněli /nebýt oficiální propagandy, která si myslí, že může srovnávat "výhody" svého relinu proti západní "hnilobě"!/, také so nedají srovnat o dnofiirini krulárnami v nafiem
reálném totalitarisrnu, alo na člověka doléhají volni těíoe, jo-li jim vy-
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- Porlaeeataí deaakr&cie v *eaích 0 liberálními rožimy noni nijak výrazným řeiesd© okuioteá vlády lidu /deiao-kracie'/. Ve skutečnosti rládnou
předáci o t m s , B O O B Í . a bohatí, ktoří joou jen lépe chráněni zdáním donokrôcio nobo i vládnoucí anohea obtížněji a opatrněji, proto také mnohem
vye&lÓBAviji e jeianiji než běžní diktátoři.
~ Západaí oyůtéa liberálního raženi má pod svým povrchem skrytou totalitu
nápôdišž připomínající tu, ktorou známo od nás. Jak funguje, aůžome potí cr orat na. klasických diktaturách.
- Knpitalieaue nedává stejná žance Yěem, opak je pravdou, spoločnoat je
atále ron&51cna na třídy vlantníků a náaozdně praoujícich - a pros určitá oooiálrtí vyrovnání /existenci nilné střední vrstvy/ toto základní
děloBÍ vytváří také základní rozpory této společnoeti.
- llilit&ri&asuo a ničoní Životního proutředí následuje za principem zisku.
Odsud toká pramení otálá onaha o podmaňování jiných, získávání sfér odbytu, ttajižlování zdrojů apod.
Levice, ktorá 2ije v opozici na Východě f so tím epíô staví kriticky k r*lisu, který se tváří jako negaoe kapitaliemu. Väochny státy, ktoré povfltuly 1 nejailitantnéjfiiho a nejnesnásenlivčjSiho oměru uvnitř ui v 19.
otoleti «byrokrati*ováného dělnického hnutí, byly nakonoc popřoním i tohoto ©séru, eaSru bolflovického.Bolěevici jakožto autoritářští, avangardi/itičti rovoluoitasáři, byli aupoň revolucionáři. Vítězi nad nimi 00 etali V O L N I p i r & £ E A T I Ä T I B U E Í noci ee ovým géniem Stalinem /Uaom, Kim Ir Seneca &pod./# Xérfto^ opravdový revoluoionářj věřící v "komunistické zítřky",
tuhlo úras&tioSccu proměnu nepřežil. Aspoň ne u moci.

- IľoteJi u&í & ccuny o sobě amorfní, nomohou se měnit, jen se trochu upravovat, aby BÍ podrioly základní podobu.
Totalita předpokládá naprostou posluňnost obyvatolstva, zánik veřejnooti, cánifc pojmi o čase, o společnosti, o člověku.
Totalita pr&soní 1 chatrného hospodářského postaveni vládnoucí vrstvy
byrokracie, Mdnrývaného faleénou ideologií. Froto je čistá vojenská a
polioojní moc a kontrola státního aparátu stranickou byrokracií tím
nojoBnonřojeějflín rysom těchto režimů. Prostě nemohou být ani trochu
demokratické, jinak 00 rozkládají.
- Třídně rozdílené v onom klanickém pojetí rozhodování a vlaotnictvi, i
kdy& 50 c do nedá mluvit v takové míře o vlastnictví soukromém, osobnili.
Kolektivita oligarchio dodává eyoténu dokonce jistou pružnost a přizpůsobivost .
Klasické cooiální analýzy levice dokázaly už dávno pochopit podotatu režimů na Východi a určit jejich základní ryoy. Dávno byla přodpovězona
polaké kriao a jiné cociální konflikty uvnitř byrokratických ntátů. Po
13« prosinci 19B1, kdy na polnkou spoločnoot vyrukovala junta "abeolutnlho jádra ©trany" /«do nastala ona teoretická nula Petra Fidolia v pojou
"líé"/, r&bylo sálo tíoh, ktoří dávali za pravdu revolučním konoopoím,
které levioo hlioala odedávna. Uvnitř levico se vypracovávají a diskutují
x\osné konoepce příitích rovoluoí na Výohodě.
Pokud &á ov&csi levice v budoucnu přežít jako relevantní politický faktor, pokud choe nioo lidem říkat a chce, aby ji lidi naslouchali, pak noetači^ aby jen mlela dokola o faloňnonti oficiálni ideologio a o pravosti
ideologie jako takové. Protože téch "zrazonýoh" rovoluoí ui bylo nápadně
DOO. Joeof Skvoreoký oá takové docola trefné přirovnání 1 Představte oi,
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že by nějaká firma vyráběla letadlo, které by bylo známo tím, ío joho
spolehlivost 80 rovná nulo. A ta firma by vonělo vyráběla lntadla dál,
jakoby se nechumolilo. To jo právě případ tzv. marxiomu-leninisau.
Tohlo přirovnáni kulhá jonom v jednom: firem na letadla jsou spouety,
ideologii, slibujících ráj na tomto světě,jo podstatní míní. To taky využívá oficiální propaganda, zvláěl ve třetím avětě.
Aby lidi začali naslouchat, musí so lovice zbavit nejen svého odpuzujícího slovníku /do nčhož i já tady někdo bezděky zabrousím/, to je to nojraonfii.
Je třoba zbavit sos
- Avantgardiomu, nahlížení na "masy" jako na nesvéprávnou hmotu, která ee
má správně tvarovat.
- Jakýchkoli uvažování o "vedoucí roli" ve spoločnosti.
- Klasické stranickosti, tj. profesionálního byrokraticko-politického
aparátu a pěstováni stranické odliinonti.
- Netolerance, arogance z nanySlonosti o vlastnictví jakéhosi patentu na
rozum, podle nčhož človek vidí vSeohno nejlíp, nejhloub, nejkoapleocniji. Unidopifiského hádání o maličkostech, ktoré nezajímají nikoho jiného
než od skutečnosti odtržoné fanatiky.
- Papouíkováni svatých textů a jejich talnudistického rozebírání, zatímco
si skutečnost veselo kvete úplní jinak.
- Charismatického čekání na Velkou Revoluci, která vioohno vyřooí jedním
rázom, pokud možno co nejrychleji. /Pokud se Revoluce nekoná, nastává
kocovina nebo omok./
- Očekáváni systému, pracovní označeného jako "komunismus", kde už vůbec
žádné problémy nebudou- Omezováni pojmu osvobození človika na pouhé zbaveni lidí od vykořisťování /nadhodnota atd./.
Jak takové odstranění dokáže obohatitI fiokneto: ao tedy zbývá z levice?
- vize boztřídní společnosti, která se bude sama opravovat; oelkest propracovaný a prodiskutovaný projekt demokratické sanosprávyj
- jasné viděni pramene společenské krize v třídním rozdíloni společnosti
/u nás i byrokracie - obyčejní lidé/
- jasné vidění motod "jak: z toho"; i když existuji metody různé, smiřuji
v podstatě k jednomu cíli.
Levice nemá rozhodně lehké postavení a budo se muset jeiti hodní snažit,
aby si sví dobré jméno zasloužila. Lze jonom doufat, že ostatní nelevioové směry v opozici zaujmou k levioi v opozici podobně tolerantní postoj,
jaký se snaží zaujmout ona.
Jaromír Prník /Československo/
Petr Uhl a kol.: PROGRAM SPOLEČENSKÉ SAMOSPRÁVY, vydal Index ve spolupráci s Informačními materiály. Reoonze Indexu: Předložená práce radikálního
socialisty v Československu už dlouho vězněného si vňímá toho, čsau věnuje málokdo pozornost: samosprávy obyvatel ve vžoch oblastech společonakého života. Altornativní program proti běžným názorům zprava a zleva." 252
stran. Z obsahu: Kritický a mininální program: Třídní protiklady byrokrerticko-centralietického systému - Prinoip totality - Vztahy nadřízenosti a
podřízenosti - Vlastnictví výrobních prostředků a ekonomické plánování Hospodářské plýtvání - Zdánlivý nedostatek praoovnioh sil - Přechodný
program a prvky maximálního programulUplatnění přímé a n*pfí*4 Awaokraole
Politické strany a politický plurrilisraus-Spoločenská oanosprávaiZásady a
mechanismy bráníaí zneužití moci a byrokratizaoi-Výrobní detaokracio-Plán
a trh-Přodpokládaná teohnokratioká tendenoe-Odbory-Kultumí revoluoe...
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Interview e odborářským důvěrníkem pracoviňtě v podzomnim
Tygodnik Mazowszo č.71

časopisu

- Co dělají dílenské kluby dnos, dva roky po 13. prosinci 1981 ?
- PřodovSím so zabývají distribuci časopisů, vybírají so zdo členské
příspěvky a vyplácejí podpory. Nojlópo jde praco s časopisy. Distribuji
se různo oblastní časopisy a bulletiny. Každý oxompldr čte včtäí množství lidí. Znáni jedno rneněí pracoviště, kdo Tygodnik Mazowszo kolu jo po
colém pracovišti- Průměrně 30-50% zaměstnanců č to podzomni tisk.
Téměř na každém z pracovisl, s nimi 5 mdm kontakt, so vydává časopis
vlastní. /.../ Něktoré bulletiny vydává víco pracovisl dohromady, časopisy jednotlivých pracovisl mají průměrný náklad kolom několika stovok
exemplářů. A ač vycházojí nopravidolno a maji různou kvalitu, posilují
morálku lidi.
- Proč jsou časopisy tak důležité?
- Lidé so chtějí účastnit toho, co so dějo. Lidó čtou s volkým zájmem
časopis svého pracoviště, i když so tioho třeba moc nedovědí. Vňichni
chtějí být informováni. Ti aktivní chtějí také instrukce, vysvětloni.
Co dolájue a proč. Jsou pracoviště, kdo so podzomni časopisy čtou zcola
veřejně. Myslím, žo je velmi důložifcé, žo oxistujo snaha, aby so lidi
zbavili strachu.
- Jak jo to so členskými příspěvky?
- Odhaduji, žo asi 5 % zaměstnanců v colo Varšavě platí člonské příspěvky. Jsou jistá pracoviště, např. v určitých ooňích v Huta Warszawa, kdo
příspěvky platí 50-60%. V závodě Ursus na výrobu traktorů jo to 10%. Vím
o vôtäím pracovišti, kdo 30% zaměstnanců platí příspěvky pravidelně.
To, žo člonské příspěvky platí tak málo zaměstnanců, jo způsobono tim,
žo příspěvky jsou vybírány jen mozi těmi, k nimž mámo plnou důvěru f čoká
so, až nokdb přijďo s ponězi, obávámo co chodit sami vybírat. Často to
bývají stojné osoby, jož uiří časopisy a vybírají poníže.
Podpory so vyplácojí tom, kdo platí člonské příspěvky, a to tak, jak vyjdou poníže. Většina ďílonských klubů vyvíjí také hospodářskou činnost,
prodává známky a fotografio.
- Colá činnost snad nosostává jon z toho, žo so rozšiřují časopisy a vyr
bírají příspěvky?
- Důležitý druh činnosti jo spolupráco s církevními obcemi. Tajné dílonské kluby zařizují rase, kdo so mohou lidé sotkávat. Kolom obco so soustroäují také akco pomoci. Od jisté doby se pořádají v církevních prostorách tióž přednášky. Som přicházoji stovky lidí a to jo také dobrá příložitost, jak navazovat kontakty.
Ha všoch raně známých pracovištích oxistujo odborářská knihovna. Dflonské kluby nakupují knihy, jož pak č to množrtví lidí. Praoujo také /jpounta studijních kroužků.
- Lzo tody shrnout, žo čistě odborářská činnost jo oinozonii?
- Aktivisté Solid/irnosci r>o víco zajímají o politiku noí o odborářské otázky. Moli by dávat instrukce o t;om, žo no mají psát honia a nápisy nu
zdech, bojovat za lopňí pracovní prostředí, za lopřií vontilaci apod. 0tázky, jož zajímají vňochny, mají volky ohlas.
Tajný dilonoký klub má koloin 5-10 lidí. Ti bývají natolik zavaloni prací, dostávají tsolik návrhů, žo vňochno nostaČi. Dílenský klub by m5l
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tak po půl roco styky so věemi cechy. Alo kdy ä nojsou osobní kontakty,
tak 30 díilenský klub mvná také. Jisto způsoby činnosti směřuji k tomu,
aby so získaly nové styky s místními strukturami v dnném místě. Jo málo
lidi. Kdyby měli dostat nové úkoly, tak by stojně dělali vSootípo sami.
Práco jo tožká a plná rizik. Prosto so obávám, žo so dílenské výbory málo zabývají Čisto odborářskými problémy. Jsou stlSnosti, žo so jon málo
lidí angažujo a přijímá pracovní úkoly. Jo väak třoba shromáždit: lidi
kolem činnosti, která jim něoo říká a něco dává. Toprvo pak může Solidarnosc žit na pracovištích plným životem. Mým druhým návrhem pro aktivisty jo, at dělají méně a no voo najednou. /.../
-PoSkodil nějak pracovní koiniso SoliAirnosói fakt, žo nóktoři funkcionáři, ktoří žili v ilogalitô, so přihlásili úřadům na základě vyhláěoné
amnostio?
- Pokud so někdo přihlásil, byli ostatní přosvědčoni, žo policio něco věděla, i když so třoba neobávají, žo někdo udává. Tajná policio různě provolal jo a lžo. ňíkají třoba "my vímo všechno". Ukázalo so vsak, žo vědi
volmi málo a dá so říct, Žo přihlašovací akce nopoškodily organizaci ani
na pracovišti cil ani v místě.
- Jo Solidarnosc přítomna na pracovištích a můžo ovlivnit událooti?
- To jo těžko říct. Na jodné straně so čtou podzemní tiskoviny, ale na
druhé straně lidé, ktoří jsou mimo distribuční sil, vědU jen zřídka, Žo
Solidarnosc jo na pracovišti přítonnui.
Vodoní podniků boro na Solidarnosc ohled, pokucí chce brát ohlod na zaměstnance. Nevodí, jak silná jo Solidarnosc, alo protož© předpokládají,
žo by so něco mohlo stát, bojí so a snaží so konfliktům vyhýbat. Proto
si vždy raději dVakrát rozmyslí, chtěji-li uvSSlat něco, co by mělo poůkodit pracu jjíci. Píoo-li podizomnl tisk o jo jich podřízených pracovištích,
stává so velmi Často, žo so tam situace zlopší.
Na mnoha pracovištích so Solidarnosc pokouši zařizovat věci služební
cestou. A opravdu se c5i tímto způsobem zařídit miaohom vilo než dříve.
- Mohou pracující bránit přodstavitolo Solidarnosói proti vyhazovu?
- Poměr ředitelství k domokratioky zvoloným zástupoům Solidarnosci jo m
různých pracovištích různý. Někde byli zproštěni práoo vňiohni členové
dílonckých klubů, jinde pracuji na stojných - i vedoucích - místoch.
Všichni vSak jsou vystavoni ropresáliím různého dk-uhu; jo vSak jasné,
žo to není na příkaz shora, ňoditolství so často dovolávají toho, žo
to příkazy shora jsou, vo skutečnosti, však pocházoji od nich samých.
Z toho vyplývají jasné úkoly pro Solidarnosc a s a m o s p r á v u . . / Samospráva můžo zařídit mnohé.
- Je samospráva na mnoha pracovištích?
- Na polovině mně známých pracovišt pokračuje samospráva v činnosti, jinde dali přodnost bojkotu. Bcistujo samosprávný orgán v Huta Warszawa a
v továrno na automobily FSO, naproti tomu no v Ursusu. Já osobně jsem
pro účast v samosprávo. Ha těch pracovištích, kdo samospráva fbnguje, mají nové odbory méně člonů. Orgány samosprávy noprojodnávají otázky výroby, protožo so zdají příliš složitými. Zabývají se především sociálními
otázkami, rfovým odborům borou půdu pod nohama. Samospráva se pokoufií mít
kontrolu nad platy, pracovními vztahy apod. Často votuje nespravedlivá
WjV Polsku funguje"samospráva"už od roku 1956, která no postupom doby
zformalizovala, ovňorn začátkem lot 00. žila volněji. Měla být nahrazena
skutočnou samosprávou podle návrhů Soliclarnoóói z podzimu 1901 .-Pozn.př<U.
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odmonování• Pokouší so kontrolovat též bytové komise. Na jistých pracovištích so orgán samosprávy sám stará o rosolováni bytů, aby nikdo nomusol kvůli bytu do nových odborů. Ty orgány samosprávy, ktoré fungují
dobro, např. v: ocelárně, mají \rlastni tisk a rozhlas. Ti, ktoří tam pracují, učí so, jak řUngujo podnik a jak so rozhoduje.
- Mohou so orgány samosprávy tvořit tam, kdo no j sou tVnos?
- NSkdy stačí přosvodčit pár lidí. Ti, co říkají, žo nojlopší jo bojkot,
si vytvářejí alibi pro wífctní neschopnost. Hochul spolupracovat s úřady
jo menší překážkou nož nedostatek lidí. Buä jsou už angažováni v práci
pro Solidarnošc nobo žiji jon soukromým životem. Mnozí se boji působit
v orgánech samosprávy, protožo vodí, žo pokud tam budou pracovat, jak co
má, budou riskovat výpoveď.
- Jak reaguji dôlníci na zvýšoní con?
- Aktivní, s nimiž jsoin so sotkal, jsou toho názoru, žo nikdo protostovat nebude a žo so mocipánům zase povodí jodon z jojich triků. Jedna věo
je však jasná. I když řoditolství nopodala samosprávě žádné návrhy, říkají zaměstnancům: "Hobojte so, uciolújno všo pro to, abychom dopad zvýšoní con zmírnili.1' V Huta Warszawa si všichni myslí, žo zvýší příplatky
na dšti. Plán jo stanoven neskutočné nízký, aby so dostávaly vysoké prémie za jeho překročení. Můžo to však mít no jaký vliv? Spottttánnd roakco
so dají sotva přecípovddut.
TAJHÉ

SMfiRNICB

REŽIUNl

PROPAGANDY

V

POLSKU

Deníky Solidarnooói ve Varšavé zveřejnily součaené směrnici» stranické
propagandy z tajné instrukce vydané Propagačním odborem ÚV PSDS. Vybíráme ty hlavní:
- Yyhýbat ne forraulaoi "naše cocialietioké vymoženosti".
- Spojovat pojmy "Solidarnoáo" - "kriao" - "stávka", aby byly chápány
jako synonymy.
- Využívat každé příležitosti, aby bylo odlišeno vedení Solidarnoóoi od
dělnických aao.
- Vytvářet aoociaoe "extrémioté" - "vedení Solidarnooói", "politioké cíle Solidarnoeói" - "cisí pro dělnickou třídu".
- Znevažovat podzemní činnoet a její účinek- Drát na lehkou váhu všechny
demonstrace - dávat jim co nejmenší prostor vo sdělovacích prontřodoíoh. Pokud nožno informovat jen nojodpovědnájši stranické aktivisty.
- Vinit Solidarnožc při každé příležitonti ze snížení výroby za poslední
roky. Zejnéna z bytové krize, nedostatku potravin, potíží na trhu.
- Vyhýbat se šminkám o kladných stránkách Solidnrnosci. Zmiňovat odbory
jen v aouviolooti o chybami, např. o vysokými ekonomickými požadavky
jako důvod krize. Nesaiňovat ohyby strany.
- Nepsat o vedoucí úlose utrany v oouvialoeti s poválečným vývojem.
- Zlehčovat a zesměšňovat Lacha Walpau, dávat v potaz jeho důvěryhodnoat,
romělnit jeho ooobnoot poukazováním na poradce, tvrdit, žo je poloviční Aneričan a má zahraniční konta.
- Neuvádět počet členů Solidarnooói. Vinit Solidarnonó ze zabíjení nevinných.
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HORNÍCI

ZE SOLIDARNOáčI PODPORUJÍ

BRITSKÁ

STÁVKUJÍCÍ

Dno 17. Čorvna 19S4 v 10 hod. vysílala svůj třetí pořad podzemní rozhlasová stanice "Zvítězíme". Tato stanice patří Prozatímními koordinačnímu
výboru horníků Solidarnosci v Horním Slezsku, v hlavním středisku důlního průmyslu země. Dóhem osmiminutového vysíláni kritizovala stanioo režim Jaruzelského mj. pro jeho politiku obchodování s uhlím a vyjádřila
Bolidaritu so stávkujícími horníky v Británii. Zde je kompletní text dané části vysílání!
M

Prozatímní koordinační výbor horníků Solidarnosci, praoujíoí v ilegaliti, rozhodné protestuje proti současné politice nakládání s hlavní polokou surovinou, uhlím. Jeho prodej za ceny niŽěi nei na světovém trhu je
poručením dohody z Jastrzqbie ze srpna 1980, v níi bylo jasni doklarováno, ie uhlí je národním zdrojem, který musí být uiiván raoionálně. Yýše
zminéná cenová politika méní důlní investioe Y přímé hospodářské ztráty.
Dále politika polské vlády výmluvné protiřečí oficiální propagandě, která vyhlaíuje respekt k důstojnosti a snahám havířů. Za třetí je distribuce uhli a obchod s ním mimo jakoukoli společenskou kontrolu» Polská vláda nemá právo se chovat jako
uhlobaron
a disponovat národními sdrojif jak so jí «líbí. Tak se mohou chovat jen typičtí kapitalisti nebo diktátoři. Za čtvrté so politika polské vlády dotýká zájmů naiiah horniokých přátel v jiných zemích, kteří stratili práci právé následkem této
politiky.
Doufáme, ie stranické vedení a parlament - jsi podle svých tvrzení reprezentují lid - vyevětlí, oč tu jde.
Stávkujícím horníkům vo Velké Británii i
Podzemní Prosatímní koordinační výbor horníků Solidarnosci Vám posílá .
bratrské pozdravy a vyjádření podpory a solidarity Vaiemu boji sa právo
na práoi. Známe ze 6výoh zkufienosti, co to znamená ztratit práai. V tomto směru budemo činit ookoli9 včetně akcí, abychom Vás podpořili. Zaslali jsme protest polské vládě a parlamontu jako počáteční krok naAÍ podpory Vaěemu boji. M
Technický materiál pro rozhlaeovou stanici Zvítiiíme byl darován organizaci Solidarnoso Horního Slezska západoevropskými výbory nazvanými Solidarita se Solidarnosoí jako výsledek sbírky konané moii dělníky a v odborových organizacích.
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Ruské žoncké hnutí
/provolání z lotáku/

Bomba pro KGB
V zárí 1979 promluvily poprvó o svých problémoch žony v Rusku. 0 tôch
nevýslovně těžkých podmínkách, v nichž so žona ocitla po vfiechna ta dosotilotí slavné loninskó politiky. Tohdy vysol první ženský nozávislý
almanach Žona a Rusko. Tajmi policio KGB už mnoho lot znala žony, jež
časopis vydaly, Tatjanu Goričovovou, Julii Vozněsonskou, Taljanu Mamonovovou, Nhtalii Líalachovskou, Sofii Sokolovovou, Nhtalii Ualcovovou
/Vôra Golubjovové/, Nataou Lazarovovou a jiné jako aktivní a stáló účastnico domokratickóho hnutí, tohlo vsak přodvídat nooohlal Vydáni
samizdatového žonského časopisu so podobalo výbuchu bomby. Žony otovřonô a s plnou znalostí věci promluvily o tom, o čom so dlouhá lóta v SSSR
mlčelo: o norovnoprávnosti žon v životě doma, v práci, o hrozných komunálních bytoch*, o vadách na kráso socialistické spoločnosti, jako jo
žonská kriminalita a prostituco.
Pokusili so almanach hnod vymýtit a vykořonit. Redaktorky almanachu byly prodvolávány a předváděny k výslechům na KGB, kdo jim bylo vyhrožováno nejtvrdší ropresí, budou-li i nadále organizovat žonskó hnuti. Alo
málokterou se jim podařilo zastraôit. Spiě nnopak, toprvo pozornost k
žonskému časopisu ukázala, žo jsmo na správné costě, žo« KGD ví patrné
víco nož my o postavení žon v SSSR a bojí so, žo budb-li so žonské hnutí rozvíjet a růst, budou odhalovány na stránkách žonského časopisu další skutečnosti. Tak so potom také stalo.2,
Začátkom roku 1980 so rozhodly vydavatolky almanachu ustavit první no závislý žonsky klub v SSSR pod názvom Maria. Jméno Boži matky nobylo vybráno náhodou. V průbohu dlouhých stalotí to byla Onař k níž ruské ženy přináôely svá hořo a své tužby, k níž so obracely ve svých modlitbách. Honí
náhodou, žo so toto jméno stalo na Rusi nojmilojsim a nojrozsířonějěío.
Po měsíci přípravno práco so konalo 1 .března 1980 ustavující zasodání
klubu Maria. Brzy pak vyšlo v samizdatu první číslo časopisu Maria.
Žona a válka v Afghánistánu
V létě 1981 jsrno už měly vydáno 5 čínol časopisu Uaria. Vňoohna jsou samozřejmě věnována výlučně žonské problomatico. .Jakékoli politické, sociální, nábožonské otázky nahllSímo z "žonského hlodiskn". Vozměmo například válku v Afghánistánu. # Vysvětlujomo to takto: Kromolstí starci, jen
aby rozšířili svou nodomrlou idoologii, svůj prostřodok k uchvdconí přímé politické rnoci, ženou na jatka naň o- syny. Od vlády žádámo zřeknutí no
1/Komunální byt /kommunalnaja kvartira/ - byt, v němž současně bydlí nžkolik rodin, z nichž každá má obyČojno k dispozici jodon pokoj, kdožto
sociální znřízoní jo spoločné. /Pozn. překl./
2/Zdo so ženské hnuti rozdělilo na dvě větve: socialistickou, feministickou, roprozontovanou Uamonovovou a Ualcovovou /časopis Žonňčina i Rossija/ a na pravoslavnou křoslnnskou větov, o niž pojodnává dálo tonto
toxt. /Pozn. přokl./
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expanze a obrácení väoch sil spoločnosti k řeůoní vnitřních problémů. V
zemi r-osto hlad, alkoholismus, kriminalita. Tyto problémy za nás Afghán-ci novyřoSí, dbkonco ani tehdy no, donutí-li jo naSe tanky "dobrovolné
so přičlenit k b m t r s k é rodině socialistických zorni". V5o, co so nás týká, so nachází v naší zomi, naso problémy jsou uvnitř naôich hranic. Nopřojomo si, aby byly mladé životy přináSeny v obol slavomamu sonilnich
starců. NáŠ klub vodo neustálý boj za skonČoní afghánských jatek.
Neomezujeme so jen na protesty a výzvy, na něž nestoudní "Šiřitelé komunismu" uŽ dávno noreagují. Za pomooi leningradské skupiny opoziční mládeže jsme shromáždily pravdivá svědoctví o tom, co se skutočné doje v
Afghánistánu /mládež so vyptávala vojáků, kteří so vrátili z Afghánistánu/. Pale jsme tato svědectví Sířily mezi oďvodenco a jojich matky. Novým
vojákům a jejich matkám jsmo vysvětlovaly, že v Afghánistánu so vede novyhlážoná zločinná válka a žo protio odmítnuti vojenské služby nolzo nazvat dezortérstvím. Vyzývaly jsmo matky, aby raději daly přodnost čestnému octaotí svobody před hanebnou smrtí v Afghánistánu pro své syny. NaSe matky odvodonců Julia Voznôsonnkaja a Sofia Sokolovová se proti pokusu úřadů poslat jojich syny do Afghánistánu katogoricky postavily, mnohé
jojich příklad náslodovaly. J.Voznósenskaja prohlásila, žo spálí povolávací rozkaz svého syna na Rudém náméstí, jiné prosté odVážoly své syny
z města, když so konaly ocřvody, dávaly jo hospitalizovat, využívajíce té
smutné skutočnosti, žo v SSSR jo i mezi chlapci dostatečný počot těch,
kteří maji podkopané zďraví. /Američtii sociologové vypočítali podle oficiálních sovětských příručok, žo jon zjevnými formami avitaminózy trpí
kolom 40% obyvatolstva SSSR, stojné jo proconto alorgických a norvových
chorob./
Lidský klub proti nelidské

totalitě

Stejně důsledně so klub zabývá zkoumáním skutočného sociálního postavoní.
žony. Interview se čtonářkami časopisu Maria nám poskytla obsáhlý materiál, w němž so náhlo odDcrývá ono tajomno, jež se krylo za nadutým heslem
o rovnoprávnosti žon v Sovětském svazu, časopis publikuje články o sovětských ubytovnách, o stavbách, o ženských vězeních a lágroch, o putujících
ženách, nemajících ani práci, ani střechu nad hlavou /a takových jsou v
somi "rozvinutého socialismu" milióny!/. ?CXub so zabývá rozsáhlým výzkumem. Využívá oficiální statistické údajo o postavení žen a články v tisku
na toto téma. Každý lhář so vždy někdo přořokno, stejně tak i sovětský
tisk, je třeba so jon naučit číst mezi řádky. Mezi námi jsou profesionální novinářky, dřívější zkuoonost jim pomáhá vytáhnout pravdu i z těch
nojprolhanójěích novin, jako jsou Pravda, Izvěstija a Litěraturnaja gazota.
Práce* klubu vsak nekonči na vydávání časopisu, i když jo velmi důložitý
a pro voochny zajímavý. Forma klubu nebyla pro naee- sdružoní vybrána náhodně. Uvnitř surové totalitní struktury vytváříme něco zcola jiného, živoucího, živé spoločonství svobodných a navzájom so milujících lidí, čerpajících svoji sílu a statečnost od sebo navzájom, ve vzá^omném styku.
Klub jo svého druhu obec, kde si ženy nejen navzájem vyměňují infarmaaa
a diskutují nebo so sotkávají se zajímavými lidmi, to
tzScé- r^žisat
chom si velmi blízkých lidi. Namísto utilitárních vntahž*
ftffcs&řjž vs*
vsoch oficiálních koloktivooh a bohužel i v některých Qp&tiŽftízfc w r ^ f ú ^
zacích, přichází nový typ vztahů: přátelnký /obóinový/,
vlastni. A my no jsmo samy vo svých hledáních nových v*t
Viäasí*.
Na zásadách lásky, úcty k osobnosti a vzájemné pomoci jsou s&tfcžsqf
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náboženské obco v nnsí zemi a dokonce i nezávislé odbory« Tak so tody nenásilné, coctou přirozonóho vývoje vytvářej! uvnitř rozpadající so společnosti začátky spoločnosti nové, založoné na lásco, rovnosti práv a
společných myšlenkových směřování. Nový typ vztahů, ktorý jsme našli, považujeme za největší úspech našeho hnutí.
Emigrace
V r. 1990 bylo pot člonok klubu Maria donucono k emigraci. Žádná z nich
nechtěla opouštět vlast, všechny přijaly emigraci jako těžkou osobní tragédii. Ukázalo so vsak, žo i v zahraničí jsou možnosti, jak pokračovat v
práci. Ruské nezávislé žonské časopisy jsou prokládány do jiných jazyků
a získávají stálo větší počot čtenářok a přátol. 19-lochm 1981 byla vo
Frankfurtu založena prvmí zahraniční odbočka klubu Maria, založoná J.Voznosonskou a T.Goričovovou. Jojím úkolom jo všostranná pomoc rozvoji žonského hnutí v SSSR, vydávání časopisů v ruštino v zahraničí. V současné
době so připravuje otevřeni podobných odbočok vo Francii a Rakousku. Žony colého světa, jež so seznámily s pravdou o postavoní žon v SSSR, jsou
ochotny podporovat všomi prostřodky ruské žony, jož vodou boj za svá práva. Hojen německé účastnico klubu Maria, ale i mnohé žony z jiných zomí
by si chtěly dopisovat s člonkami leningradského klubu Maria a s obyvatolkami jiných most SSSR, chtěly by si vyměňovat informaco o žonských
problémoch. Zde oznamujomo adrosu němocké odbočky klubu Maria:
Klub Maria, Kaisorstra3o 72, 6000 Frankfurt/M, Doutschland /SRN/
AÍ promluví žena
ftíká so, žo so v Rusku nic nohno, dokud nopromluví žona. A ta má proč
promluvit. Naši společnost rozdělili podlo starého surového hosla tak,
aby so lépo panovalo. Jen náhodou, při služební nobo soukromé costě so
můžo např. obyvatolka čoljabinsku dozvědět, žo v Doněcku noní maso, žo
Krivoj Rog má nodostatok zoloniny, vo Vorkuto noní mléko. Připoutány k
jednomu místu otrokářským poutora "propisky" /zarogistrovaného trvalého
bydliště/, okradony o pravdivou informaci v novinách, žijomo často vo
svém městě a myslímo si, žo všochon nopořádok jo způsoben jon místním
vodoním. Vyméňto vedení a bude zboží, nové joslo, zvétší so obytná plocha. O tom, žo změny jsou nutné v měřítkách celé zorně a jakého druhu by
změny měly být, o tom budeme moci mluvit pouzo tohdy, až spoločnými silami odhalíme voškorou pravdu o postavoní lidu na colém úzomi SSSR.
Neznajíce celou pravdu, nikdy nozvítezímo nad lží. A lož, ktorou niirn odmalička vtloukali do hlavy, spočívá v tom, žo žona jo prý šlastná a svobodná. "Slastná" v naší zemi, kdo dětská úmrtnost vystoupla na 39-40
promilo, kdo vo vězoních odevzdávají svou otrockou práci miliony vězňů
/většina boz jakékoli viny, jon pro ukojoní potřeby státu v bozplatné
pracovní sílo/, kdo 17 miliónů lidí má příjom od 7 do 12 rublů měsíčně.
Kdo stovky tisíců žon vychovávají své déti v dňlnických ubytovnách, nomajíco rodinu, byt ani pokoj v komunálním byté. Kdo osamělá nobo svobodná matka dostává na díto "výživné" pět rublů, což jo jon výsměchem. Kdo
dosud v zomědólských oblastech žony nomaji žádný důchod n jsou prakticky
boz prostřodků. A to všo so dějo v nojvětňí a na prírodní bohatGtví najbohatší zorni na světě.
Sovětský systém prokázal svou nohospodárnost a nolidskost: 60 miliónů
Rusů bylo za dobu sovětské moci zlikvidováno /tororom, násilnou koloktivizací, umělým hladom/. Na řadé jsou další milióny - to jsmo my vňochny,
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nažo détif na5i mužové.
My ženy jsmo absolutní votSinou vfioho obyvatelstva SSSR. Na nás loii nojvžtsi útlak totalitního rožirnu. Přiňol řas promluvit nahlas a naplno a
dožadovat se důstojného života.
Září 1981

Klub Maria

/K ženskému hnuti v SSSR vis též článok Leningradský feministický almanach 2ona a Rusko v Informačních materiáloch &.35 z r.1980, str.36./

Vicl.v l U W «lk.«
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A e r i . - volný pr.klad so o«d*tUtOTÍ knihy Vl.di^rm Albr.ohU. I^k byl
oridětil.ia, krosba - kolii « obilky kadhy SkrattaalTor >ot Sorj.t, vydané Výohodo.rrop.ký* výbor.» solidarity re Švéd.ku./

32

SSSR

PLOCirř

TISK

z

vYSky

Informační materiály uvořójnily v č.38 návod výroby jodnoduchého cyklostylu. Podobný návod Izo najít i v Dialozích č.l/VI /oxilový samizdatový
časopis vycházející v Paříži/. Tižtěni cyklostylom jo založono na protlačování barvy skrz tkaninu a cyklostylovou blánu na papír. Toxt jo
na blánu prosokán psacím strojom boz pásky. Cyklostyl patři k nojofoktivnějSím rozcmožovncím strojům v podzemí. Způsob, ktorý popisujomo dnes,
jo vsak jošto mnohem účinnější, protožo při něm noní třoba shánět blánu
a počet výtisků z jednoho textu jo prakticky noomozohý /oproti asi jednomu tisíci z jodné blány/. Plochý tisk z výsky jo volmi kvalitní a dá
so použít i k roprodukci jindo natištěných toxtů. V podzomních podmínkách jo založon na zcola samostatné domácí výrobo tiskařské formy /štočku/, která má vystouplý rolióf, johož tisknoucí části jsou podstatné
zvýšeny nad no tisknoucími. Earva so rovnoměrně navaluje na povrch roliófli a tlakom so pronáší na potiskovaný matoriál.
Zhotovení tiskové formy
Naprosto rovnou hliníkovou dosku o rozmeroch o néco větších nož vámi zamýoloný formát tiskoviny odmastito. /Např. ji vysmirku jo to jomným stnirkom, umyjete mýdlora, namažoto zubní pastou, znovu urayjoto a vysuňíto./
Pak na ni napíooto váě toxt lotáku, dokumontu apod. rozpuštěným voskom
/třoba z obyčojnó svičky//nobo parnf inoia/rozpuě těnýra v torpontýnu. Toxt
jo třeba napsat zrcadlově, tj• zprava dolová. Nojjodnoduoňí jo napsat si
toxt na psacím stroji /třoba volkými píomony/ s kopírákom přiložoným
obráconě, aby so písrnona okopírovala na zadní stranu listu; mají pak
přosně tu podobu, jakou budotao potřobovat. PÍGmonn pak přomalujomo na
čistou hilinákovou dosku. Psát můžomo rýsovacím porom, plnicím porom,
štětečkem, skloněnou trubičkou - podlo toho, jak silná písmona potřobujomo. Lzo samozřojmě i kroslit obrazy /třoba pro plakáty/. Zadní stranu
pokryjomo tinrto roztokom colou. Poté vložím o doštičku do nádoby /nojlépo
z umělé hmotiy, vhodná jo nádoba na vyvolávání fotografii/ so zásaditým
roztokom /10-20 X í&xOH nobo K O U / . Roztok vyloptá kov v místoch nopřatřoných voskovým roztokom, a to asi za půl hodiny, horký asi za pět minut. Rukou v gumové rukavici nobo pinzetou doštičku zvodámo a spoustímo
a váelijak G ni v roztoku pohybujomo, aby písmona vyvstala co nojzřotolněji a rovnomčrnó. Postačí, kd(yž písmona budou mít výůku půl miliraotru,
mohou mít i vica. Jon dejto pozor, ai dobu loptiáni nopřotilhnotoj aby
roztok nezačal loptat i pod li tórami.
Úpravnější toxt be-z obtížného ručního psaní nogativnich pícmon zhotovíto
fotografickou cestou. Hapíěoto toxt na psacím stroji nobo použi joto .jakýkoli jiný už natištěny toxt, ton ofotografujoto /nojlépo na stativu upovněným fotoaparátem zaměřeným kolmo k dosco podložky toxtu/. Snímok musí
být volmi ostrý, kontrastní, boz stínů. Nogat i v promítnotn zvě tňovaoí rn
prístrojom na film 13x10 nobo 10x2M, podlo formátu vaní tiskoviny, a
film vyvoláto. Hliníkovou dosku zbavonou vňooh tukových nánosů /viz výoe/ pokryjoto touto směsí: tokuté škrobové /doxtrinové/ lnpidlo asi pětkrát rozřoděné v 2% roztoku dichromnnu drasalného v kysolině sírové /běžný prostřodok k odmastování laboratorního skla, tzv. chromsírová směs,
používá so i při galvanických procococh v průmyslu/. /Alternativní směn:
40g kostního klihu rozmočí to vo 250 cra3 přovařoné vody, nocháto 3-4 hod.
bobtnat a pak nahřojoto vo vodní 'lázni do úplného rozpuštění. Profiltrujoto pak přos vatu. V dalších 250 cm3 přovařoné vody rozpustí to 7B chromanu araonraiho, oba roztoky smícháto a přidáte 1,5 cii^ čpavku. Roztok no
nanáší o toplotě 30-40" C./
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Vzniklým roztokom dosku rovnoaSrnft pokryjoroo. Poaůiomo si váločkom nobo
stÓtcem; nojlópo so prý snós rozprostřo, umístime-li destičku na otáČojíci so disk gramofbnu. Susímo pak vo tmo, až vyschnu, a tio v přísní vodorovné polozo, aby so novy tvořily potůčky. Vyschlá vrstva so stáno citlivou na svetlo« Na tuto vrstvu, fotoomulsi obráconou k desco, so kládo
připravoný /jak popsáno výôo/ film. /Místo filmu Izo také použit pouhý
průklopák: Toxt so napíňo na tenký pauzovaai noboli průsvitkový papír,
pro zvýžoní efektu dámo papír moci dva čornó kopíráky, uhlovou stranou
smerom k pausáku, takžo so písmo opíňo s obou stran; abysto kopíráky pri
psaní nepoškodili, vložixo do strojo pauzák s kopíráky mozi dvěma listy
tonkóho papíru. Uůioto takó použít toxt napsaný tufii na pauzáku. Pri fotografickém přonásoní obrazu na dosku jo pak třoba přikládat toxtora dolů, aby na dosco vznikl negativní obraz./ Shora so přikládá sklonSná
doska, aby film nobo papír lópo přilohly. Vso vynonoto asi na 2-5 minut
na přímó sluneční svÓtlo nobo osvítíto silnou asi 500 W lampou zo vzdálonosti 1 ,5m asi 5 minut. Po oxpozici lohoo smyjorao*z dosky za pomooi
vatového tamponu ta místa, na než svótlo nodopadalo. Ostatní místa so
poct svotlora stala norozpustná a přilnula k dosco. Pak dosku znovu vysusímo a colou nalakujomo nitrolakom /olojo\ró barvy vhodná nejsouI/. Až
barva uschno, vloží so doska do horkó \rody. V horkó vodô ryohlo odpadnou dřívo osvíconá místa, kdožto tam, kdo svôtlo nodopadalo, zůstano
barva přichycená na kovu. Nyní natřomo nitrolakom i zadní stranu dosky.
Pak dosku vložímo do roztoku sodnóho nobo draselného louhu /HaOH nobo
KOH, viz výůo/ a utočok so vyloptá. Nitrolak můžoto omýt z nápisu acotonom anobo ho tam můžoto i nochat.
Místo hliníková dosky můžoto použít i dosky z jiných matoriálů a jinó
zíravinyi
Matoriál: moci, mosaz, hliník - Žíravina: voda 500cm^, chlorid žoloznatý
F0CI2 200g.
Matoriál: zinok, oeol, mramor /boz žilkování/ - Žíravina: voda JíOOom^,
kysolina dusičná HHO3 75g.
Ti o tôni
Pro tonfco účol jo třoba mít dva váločky s môkkým povrchom, výborto si
nojaká rovnó vo fotopotřobách, ty ovňom rovnó být nomusí. Proto bývá
lópo si nejaký váločok vyrobit: z kuchynského váločku s navločonou gumovou hadicí nobo z válco zo starého psacího strojo. Horovný váločok
z fotopřístrojů nobo zo starého psacího strojo Izo zarovnat na soustruhu. - Jodním váločkom budoto nanáuot na formu barvu /notlači11/, druhým
přojíždót přos list papíru, přiložoný na formu.
Barva má být rychloschnoucí polygrafická, alo Izo si ji i vyrobit. Koupí to malířské olejové barvy v tubách, potřobné množství vymačkáto na piják a nocháto přos 110c. Za tu dobu so oloj vsákno do pijáku a to, co zůstalo, jo pravá tiskáronská barva. Lotáky můžoto dolat barovné!
- Můžoto také vymačkat nokolik náplni do kuličkové tužky; barva, ktorou
takto získáto, noní o nic horňí nož tiskáronská.
- Nobo z 200g vody, 35g akrobu, 20g čornó tiufio a 5g glycorinu. Dobře
smíchámo v plechové nádobco a dámo pak do votňí nádoby s vodou; vařímo
až do zhoustnutí omósi za stálého míchání. liarva má mít hustotu zubní
pasty. - Panó množství barvy ntaČí asi na 5 000 oxotnplářů lotáku A5*
Barvu nanáňímo na váločok tak, žo jí dámo přimóřonó množství m sklonfi^studonou vodou
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nou desku, rozválcujomo ji válečkem, aby byl váleček rovnomerne pokryt
tenkou vrstvou /aby barva nevložia do mezer uvnitř liter a mozi nimi/.
Dojte též pozor, abyste nozabarvili kraje otočku, aby toxt nomél špinavý rámecok. Na štočok priložíme opatrne papír /no lesklý, hladký, spiše
takový, ktorý dobro saje barvu/, několikrát přojodomo druhým /čistým/
válečkom /toa už přitlačíme/, sojmomo za růžok a dámo sušit. Tisknemo-li
po obou stranách, dámo si mozi popsaný loták a váleček list papíru, aby
se valečok nouraazal. Lzo také tisknout dva stojné toxty na dvojnásobný
formát, ktorý so pak rozřízne nobo rovnou na dva monší formáty. No kdy"
so tiskne lópo, když listy papíru trochu přodom namočíme /přojodomo
vlhkým váločkom - třoba na natíráni/. Dojto pozor, abyste nonanosli na
papír svůj barovný otisk prstu nobo dlanŠ. Udržujto proto při tištóní
pořádok a používejte gumové rukavico nobo aspoň"gumová prstíky".
Vzhladom k r»omu, žo štočok mílžo vytisknout volké množství oxomplářů, vyberte vhodný toxt, u něhož lze předpokládat, žo vzbudí volký zajom, ktorý lr.o používat víckrát v budoucnu nobo chcoto-li podniknout lotákovo\i
akci většího rozsahu.
Šikovné ruco a myslivó hlavy jisto doplní tonto málo čtivý návod konkrét
nimi vylopšoníini: přišroubováním nobo přiloponim formy k podkladové doscof vymyšlením jednoduchého strojo atd. Jodnodušší to budou mít lidé s
prístupom k ofsetu, ovšom - jak vidno - i prostá amatérská fotolaboratoř
stačí. A noní-li ta, obojdotno so i boz ní.
Jodnoduchý rozmnožovací stroj, používající štočok, so bude blížit svou
podobou tiskárnnskomu stroji na zhotovování obtahů.
Podle brožurky K rossijskoj moloáoži,
nakl. Posov 1981
a lotáku Dorogoj drug, Rottordam,
Postbu» 902
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Ekologická katastrofa v SSSR
Žoros Lředvedóv uveřejnil 27. lodím 1994 v Kow Sciontist Uagazino, časopisu vycházejícím ve Volké Británii, zprávu o nobozpočné nehodo, jož
prorostla v obrovskou okologickou katastrofu. Autor zprávy jo význanný
biolog a obránoo lidských práv, ktorý se od roku 1973 nachází v oxilu a
bydlí v Londýne. Jo bratrem historika Rojo Medvědova, žijícího v SSSR.
/Oba jsou známi přodovsím knihou Kdo sílí, jež popisujo pronásledování
Ž. Modvědeva, statočnou obranu obou bratrů a jojich přátel a jež protestu jo proti užívání psychiatrie jako nástrojo roproso. Roj Medvěděv so
stal jodnim z prvních objoktů sikun Cernonkova roŽimu./
Žoros Modvěděv odhalil v téužo časopiso již v roco 197o volkou atomovou
katastrofu náslodkom havário jaderné oloktrúmy u mňota Kystym na Uralu
/mozi čoljabinskom a Sverdlovskom/, ktorá so odohrála na prolomu lot
1957 a 1958. /PozdĎji podal o katastrofo podrobné důkazy v knizo vydané
v r.1979./
Nové odhaloní so týká katastrofy, jož započala 15. září minulého roku,
kdy so protrhla odpadni nádrž závodu na výrobu umelých hnojiv u Lvova.
Jodovatá voda, obsahující soli draslíku, se rozlila po l:raji sost motrů
vysokou vlnou a urazila 25 to, nož zmizola v Dno3tru. Jod pronikl dálo
po řoco do volkó nádrže na pitnou vodu Novodněstr, jož zásobujo Odesu a
Kiěiněv. Nyní ovsom musí tato mesta brát vodu z nádrží vzdálen?jíích.
Modvôdôv píôo, žo voskorý život podél roky byl vyhuben: ponrely vňochny
ryby a další živočichové v řoco a stojná tak i voôkorá zvěř a ptactvo,
pijící znečistenou vodu. Byly zničeny vookoré biologické cykly. Jod so
navíc usadil na dne roky a jo postupné odnáoon dále.
"Nikdo noví, co to bude zmimonnt pro Torné raořo,M dodává ?,oros Uodvěděv.
/Podrobné údaje o zmíněné knize

materiály č.33/1979 na str.26./

Vledvěděva uvádí Časopis Informační
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P R Í T O M N O S T I
Odkud to ví ?

Toaái ŘEZÁČ t H Je totii mylné domnívat se, že tajné služby rozhazuji peníze plnými hrotmi. Haopaki účetní tajných služeb kdokoli na světě /podtrženo náni/ nejsou o mnoho Štědřejší než Uoliérův Uarpagon blahé panSti."
/Ze Smrti v ulicích /o terorismu v Evropě/; kniha plná závratných "odhalení", padělků a fantastických lži potěěí asi jen vysloužilé ostébáky;
lvi spár jejich gardy je xnatelný na každé straně této publikace, vydané
v edici pro mladé Kamarád. Zmíněná strana má číslo 37./
Kam až je možno jit ?
Ha záložce nového románu Jana KOZÁKA Adam a Eva i "V díle národního uměloe
Jana Kozáka znamená román Adam a Eva dalěí vykročení vpřed; vytvořil jim
dílo, jež nám svou poetičností a lidskou opravdovostí, připomene Rollandovu knihu Dobrý Člověk jeětě žije, v němž se věak zřetelně zrcadli sila i
bolesti naôí současnosti."
/První vydání knihy nakl. Československý spisovatel se jistě briy dočká
vydání dalěích. Z knihy samotné necitujeme: opoziční tiskovina musí přeco
kolovat a nechceme tedy, aby byla ov. znehodnocena náhlou nevolností n8kterého ze čtenářů./
Kult boz objektu
Eva VONDRÁČKOVÁ ve Vočerni Praze z 25*11.83 v pravidelné rubrice Po eohodech známých i neznámých: M Za naěimi zády si Vltava pod mostem Svatopluka
Čecha líně razí cestu Prahou a před námi se vzhůru k Letné vypíná strán
zbarvená pozdním podzimem. Uonuoontální sohodifitě zve k procházce. A tak
stačí jen přivřít oči a nechat se alespoň prvních pár kroků doprovázet
historií.•
/Nostalgická novinářka co ovfiom počlivo vyhne historii onoho "monunontálního schodiětě" - poněkud ověem nahoře nevypointovaného gonoralissinovoir
sochou - a raději se věnuje historii úplně vidáloné. Ak. malíř pak doprovází článek přesvědčivým vyobrazením tohoto vpravdě symbolu současného režimu, jehož mramor - jak so dozvídáme - je rozkrádán a kde maji policojni
hlídky tolik práce... Co tam hlídají?/

suvenýry x přítomnosti
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Dopis časopisu Time ohledni
v

MUČEHÍ

IRÁKU

Vái článek Torture i A Worldwide Bpidesiio /Mučení i Svčtová ©pideaie/
ze 16. dubna se na dvou místech dotýká né země, jež oe pro západní tisk
stala objektem pomluv a kampani, které Írán äpiní a poÔkozují jeho povést. V Iránu není kamenování řádným druhem mučení, nýbrž treste* ofÍ~
ciálně schváleným podle nového íránského trestního zákona na sákladech
svatého Koránu a islámské Šáríje. Ukamenování není používáno proti politiokým zločincům, nýbrž proti obyčejným pachatelům takových aávašných
zločinů, jako je cizoložství a pederastie.
Navío fotografie iránské Ženy, předvádějící své rány po nuČení provedeném pořezáním skleněnými střepy, je podvrh. Není žddný důkaz, že
rány byly xpůeobeny v době, kdy Žena byla ve vězení, není uvedeno ani
její jméno, věk, místo věznice či politická přísluěnost. Mudžaheddínská
/hypokritická/ organizace /epojená s protichonejniovskou gerilou/, která Ván patrně tento faloěný snímek dala k dispozici, oo takto pokouftí
krýt své iloČiny v Íránu, i když jsou její pokusy odsouaeny k láhubě.

/Time 21. května 1984/

Abbás Rahiai Hidžád
generální ředitel
Zahraničního tiskového oddělení
Teherán

Komplexní systém znemožňujíc!
UUCENÍ

V

ČESKOSLOVENSKU

Ekonomická a sooiální rada OSN - Komise pro lidská práva
37. zasodání 5» července 1904
Zpráva vlády Československé socialistické republiky /výňatky/
V Československé socialistické republice existujo účinný a rozsáhlý
systém politických, institucionálních a zákonných nástrojů, jož zaručují dodržováni lidokých práv osob jakýmkoli způsobem zadržených nebo
vězněných.
Ústava Ceskoslovonské socialistické republiky zaručuje nedotknutelnost osobnosti. Nikdo nesmí být pronásledován jinak než na základě případů schválených trestním zákonem a trestním řádem. /.../ Ve výkonu
trestu nesmí být ponižována lidská důstojnost. /•../ Odsouzeni nebo obžalovaní mohou být postiženi kázoňskými tresty za naruěování předepsaného pořádku nebo kázně. Proti těmto treotům je možno podat stížnost.
Tyto tresty jsou odstupňovány ... avňak žádný z trestů noní opojen s
omozoním množství potravy. Tělosné tresty nebo trest korokce jsou nepřipustni.
"
"
- Pokud přísluoník Sboru nápravné výchovy použije neoprávněně náoilí
proti odsouzenému, jo disciplinárně potrestán nebo jo proti němu zahájeno trestní stíhání. Postižená osoba má právo oxnánit trestný čin prokurátorovi, vyfietřovatoli nebo vyěotřovacímu orgánu. Do měsíce pak musí
být uvědoměn/-a/ o přijatých opatřeních.
- Trest smrti je trestem mimořádným, v posledních dvou desetiletích
užívaný jen za některé vraždy spáohané za přitěžujioíoh okolností a xa
trestné činy kriminálni povahy, jež zahrnovaly vraždu.
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POSLEDNÍ

POHÁDKA

0

HONZOVI

Bylo , nebylo - vlastně bylo, protone kdyby nebylo, tak by nebylo, ale' ono bylo. Bylo jaro a Honza došel ke krásné zahradě
nebo spíš k lesoparku, protože tam převládaly okrasné křoviny - a na ozdobném tepaném plotě si přeslabikoval nápis: CIZÍM I VLASTNÍM VSTUP ZA ÚČELEM SHLÉDNUTI PRINCEZNY PftíSNE ZAKAZÁN POD TRESTEM PROPADNUTÍ HRDLEM.
Honza byl prosíáČek, jak dobře víte, milé děti. Nejdříve si
tedy zabal lámat hlavu, jak je možno jakýmkoli hrdlem propadnoutř případně jak Ire něco zakázat pod trestem propadnutí
týmž. Na druhé straně se však náš oblíbený hrdina potuloval
po světě UŽ hezky dlouho, dávno snědl poslední máminu buchtu,
skosil řadu draku a o vlásek ušel několika polovinám království, a tak jeho reakce byly již do jisté míry deformované
prožitými zkušenostmi. Přestal si proto lámat hlavu lexikálními problémy a místo toho z nápisu na plotě vyvodil, Se se ocitl v nejprávnějším právním státě. Neboí. - to přece vědí i ty
nejmenší z vás, milé děti - nejprávnější právní stát se pozná
hladně podle toho, že občanům je prostřednictvím různých nápisů zcela jasně dáváno na vědomí, co je Čeká, kdy* něco vymyslí nebo udělají, či naopak._
A opravdu, náš Honza se nemýlil. Ocitl se skutečně v jednom s
nejprávnějších právních států, jemuž vládl král široko daleko
slynoucí svým smyslem pro ducha i literu zákonů. A nic, dôti,
ne ilustrovalo tento jeho charakteristický rys lépe, neS právě
onen nápis na plotě lesoparku, u něhož se zastavil náš Honza.
Uprostřed parku stál nádherný zámeček, a v něm*sídlila královna dcera, překrásná Zlatovláska. Byla to opravdu holka jako
obrázek, budila zaslouženou pozornost u všech Šlechtických i
nešlechtických synků v okolí, a to jejího otce krále hnětlo.
Byl svým způsobem vyšinutý, milé děti, nebot Zlatovlásku miloval láskou spíše mileneckou než rodičovskou. Ale dosti freudismu - držme se tématu a povšimněme si, jak se jeho zvrhlý cit
promítl do jurisprudence. Kdyby vládl státu policejnímu,* byl
by dal sprostě odkráglovat každého vetřelce na místě a bez
soudu. Ve státě pouze právním by se tento hrdelní problém vůbec nevynořil, šlo by nanejvýš o přestupek rušení držby, a
král by' s tím neměl co dělat. Ve státě ne jprávně jším z právních však dal vtělit do zemského zákoníku /první hlava/ jeden
paragraf, jejž uvádím v plném znění, milé děti: "Kdo se z nenávisti ke králi dopustí vniknutí do královského parku za účelem spatření princezny Zlatovlásky, jest po dopadení povinen
pronést libovolný výrok. a/Uzná-li královský sudí, že obsah
výroku jest pravdivý, bude zločinec síat. b/Uzná-li královský
sudí, že oboah výroku jest nepravdivý, bude zločinec obOfien.11
Stálý zástupce království u OSN Často používal tohoto paragrafu při svých projevech v plénu světové organizace. Dokazoval
jím, jak jeho vláda poskytuje všem občanům země bez rozdílu
rasy, náboženství a politického přesvědčení alternativu neboli svobodu volby. Kromě toho zmíněný paragraf reguloval přirozenou cestou přebytky početního stavu mladíků, aniž bylo třeba za tím účelem vést válku, a byl tedy i významným činitelem
mírotvorným.
Tohle všechno náš Honza stojící před parkem ovšem nevěděl, milé děti, to jsem vám vyprávěl, jenom aby vám bylo jasné pozadí příštích událostí. Nebol všeobecné líčení terl vystřídají
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události, a budou se valit jedna za druhou.
Honza byl YŽdycky na princezny. Nerozmýšlel se dlouho a hup
přes plot. US se % plíží křovím, už vidí překrásnou Zlatovlásku,
jak si hraje s družkami na labuti a pávy - a už ho mají orgáni. Královsky sudí se dostavil okamžitě a po nejnutnějším zákonném poučení vyrval Honzu, aby pronesl nijaký výrok. Honza
se zamyslel a pravil: n Vy mě oběsíte."
"Prima," řekl sudí a obrátil se na kata: "čin svou povinnost!"
"Podle kteryho odstavce?" reptal se kat věcně. "A nebo bé?11
Nebyla to totiž vůbec žádná sranda, milé děti. Kdyby Honzu pověsil, byl by výrok pravdivý - ale za pravdivý výrok se přece
stínalo. Kdyby ho slal, byl by výrok nepravdivý - ale za nepravdivý výrok se v&žel o.
Královskv sudí dal v rozpacích Honzu satím zavřít do hladomorny, nebo^. situace byla skutečně prekérní. Sudí byl /jak tomu
bývá v nejprávnějších právních státech/ povinen viníka odsoudit a kdyby se mu to nepodařilo, byl by sám podle jiného paragrafu první hlavy odsouzen k trestu smrti utopením. Je tedy
nasnadě, Že ve věci Honzova rafinovaného výroku svolal nejlepší právnické veličiny království a ty dnem i nocí bádaly, jak
vyhovět zákonům a přitom nepopravit sudího, nýbrž Honzu.
Leč vše se zdálo marné. V nejprávnějším právním státě si někdo
nemůže jen tak mírnichtstýrnichts vykládat zákony po svém a
účelově, jenom ta úplně nejvyŠŠí vrchnost, jinak jsou na všechno precedenty a kdoví co jiného, milé děti. Zdálo se tedy,
že selský rozuin našeho osvědčeného Honzy oslaví další triumf ale v té' chvíli zasáhl do běhu událostí' jistý rotný královské
tajné policie, který měl sudího v referátu a navíc se chtěl
stát rotmistrem. Jeho zásah měl ovšem povahu pouze právního
rozboru, protože každý ví, že královská tajná policie se do
soudní^pravomoci zásadně nevměšuje. Rotný ve svém elaborátu
upozorňoval na existenci dalšího paragrafu první hlavy, podle
něhož ten, "kdo uvede v posměch krále či orgán činný ve výkonu královské moci, bude upálen". A co jiného - odvozoval rotný - udělal svým chytrým výrokem Honzaf než uvedl v posměch
králův orgán? A tak Honzu upálili, zcela podle práva. Pak
předhodili lvům onoho vychytralého rotného, protože ještě jiný paragraf první hlavy stanovil, že ten, "kdo projeví nebezpečnou chytrost, bude rozsápán".
Tecí mě napadá, že podle toho paragrafu mohli dát pohodlně rozsápat i Honzu a nemuselo z toho být takové pozdvižení. Nejlepší právnické veličiny království tedy projevily mírně řečeno
nevynalézavost, viclte, milé děti. Ale nebojte se, nic se jim
nestalo, protože proti blbosti v první hlavě žádný paragTaf
nebyl. A nejen v první.
Hned po obou exekucích se sešla královská rada a zrušila onen
paragraf, který občanům poskytoval alternativu. Stálý zástupce království u OSN to ve svem příštím projevu uvítal jako
další zjednodušení administrativy a další posílení právního
řádu.
Honza už tedy není mezi živými. Bude-li vám o něm ještě někdy
někdo vyprávět pohádku, nevěřte mu. Je zas ostatně na čase,
abyste už z těch věčných pohádek vyrontly, milé děti.
Praha 10. května 1976
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nexárisld kultura
PETR

(XJDA

čili

PIHĎA

líladý dôlník & písničkář undergroundu, ktorý si odsedil přán tři roky ve
•éxení /x toho dva roky sedil xa tof Že odmítl svědčit proti signatáři
Charty 77 Jiřinu Chmelovi/, chartista, popisuje ve svých píeníah nj.
beznadějné hlodání mladé generace a její "reálné" perepektivy. Text"
písně jsme xískali jeětě v době, kdy P. Ouda sedil.
Nemůžeme zde bohužel reprodukovat buričský hlas, nejvíoe alySitelný v
refrénu, ani tómbr lyrických pasáži a doprovodnou kytaru...
Lidem jsem pořád jenom na obtíž,
do znnmoni vepsali ui křiž,
číslo mi dali na hlavu
už v kojeneckým ústavu.
Chcerao říct, že vám děkujem,
nevíme ale, jak se jnenujeo,
nevadí, to je jen maličkost,
čísel - těch je pořád dost.
Pak jesle, školka, družina,
ton případ pěkně xačíná,
v děcáku do patnácti let
žil jsem pod číslem třicet pět.
Chcome říct, že vám děkujom...
Když potom při5el internát,
já uŽ se musel všemu smát,
pak dali khaki parádu...
Já nonáviděl armáduI
Chcono říot, žo viim dokujem...
Za to jsem seděl vo věxnici
a nakonec i v blásinoi,
te3 na poslední otaci jsemi
ve starobinci důchodcem!

Při nJvitcvť Frankfurtu rwvínvfe caké kmhkupcctv!

Dialog
Guilcuisir. 15, 6 0 0 0 Frankfurt/M. 1
(tel. 2 3 5 2 8 0 )
Pouze přt minut cliu/c od hlavního niilraíí.
Otevřeno denní od 13 do I8f30 a v sobotu od
10 do 13 hod. nebo po telefonické domluví
(také tel. 234806). Ik>haiý výbér exilové literatur)' a íasopiiu.
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nesávislá kultura

I* V
Jaromír Šavrda i VfeZKÄ

YX

8XLAKJ

Dej hodinky n kravatu
běda ti
není návratu
KoSili
kalhoty
a sáhy
stojíž ta nahý
zcela nahý
Dej vlasy
kůíi
sval
a koot
pamôt
a lidskou dflstojnoot

•

Ze sbírky Cestovní deník, vydané nakladatelství» Poesie mimo domov
v Mnichově v rooe 1984, Nová řada poeiie, svaiek 4« K vydání přispěl
finský PEH-klub a Nadaoe Charty 77 ve Stookholmu. Adresa nakl. PmDt
Vjxx WOnner Str. 31 , 8000 UQnehen 50
KRTEK

PO

PRVNÍM

ČÍSLE

Získal dostatočný počet kladných ohlási9 aby si podržel elán i do čísel
dalěíoh. čtenáře z československa upoxornujeme, že není nutné, aby se
podepisovali plným jménem.
Z doSlýoh ohlasů:
"Krtek jo právč to, co tu chybélo, xaplnuje to jednu x dir v exilovém
tisku."
Karel Kynol, Londýn
"Přečetl jsem si oznámení o novém Krtku v posledním čísle Práva lidu.
Jako starý abonent Infomatu bych si velmi rád předplatil i Krtka,"
Láäa P., Portsmouth
"V totalitních státeoh jo človék odmalička vychováván v přetvářoe, liioh
a v dospělosti se setká s pravou tváři nepsaného totalitního zákona,
ktorým je státem znetvořována lidská společnost." ^ ^
Brno
"Krtek mě velmi překvapil, ráda bych se stala jeho předplatitolkou."
V.D., Amsterdam
"Můj komentář ke Krtkovi i 1/lilas z podzemí i Hutně a velioe konkrétní vyotavěný článek, přehledný a čtivý interview, velioe potřebný, který jistědodá ohuti čtonářům a distributorům. 2/Vozněsenskajai Nevím, jestli to
byl zdměr překladatelo, avěak mí to kladeni infinitivu na koneo vět,
které propůjčilo oelé věci takovou tu zvukomalebaost prostě bodré slovanské poudačky trochu ručiloj jinak velioe silné, probouzí to v člověku tu
hmatatelnou hrůxu, i když v lehkovážném tónu."
II.B., Německo

Jciitek
alternativní levicové opoziční časopis - vychází zatím nepravidelná, a proto zaslaná předplatné považuje za solidární čin
cena Čísla 2,- DU nebo ekvivalent
předplatné na Čtyři čísla: Evropa
zánoří lotecky

DU 10,DU 15,-

Předplatné plalte prosím v hotovosti dopisom na nafii
adrasu; Seky musí být přovoditolnó na třetí osobul U Seků
je třeba připočíst bankovní provizi. Neposílejto doporučené
dopisy.
Čtenáři v československu a v ostatních
východoevropských zorních dostávají ndo
časopis zdarma.
Překlady a články, označené jako diskusní příspévky, nopochAzejí od redakčního koloktivu a nevyjadřují tedy nutné joho
mínéní.
Roprints and translations of our texts are welcomo provided
that the sourco is mentionod. Wo shall bo gratefull for
complimentary copiec.

Adresa

rodakce:

Krtek
BOX

/nebo jakékoli jméno/

19 0h9

750 19

Uppsala 49

švédeko

Reklamní slogan, zaslaný jodním z příznivců našeho časopisut
Krte, krte, krtečku,
dôlái mnoho kopečků,
na zahradá, na pažití
trávu kaxíS, kazlô kvítí.

Křečku, křečku, krečíčku,
ty se mýlífi troiičku.
Já jen ohodím na žížaly,
aby ňkody nedělaly.
Staré české pořokadlo

/Odborníci přes žížaly, pažití, zahrady apod. al si laskavé nochají
své rozumy od cocty./

