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Před poločasem čtyřicetiletí
února, zvaného Vítězný, vtrhl
ke mne Milan Weiner: "Napíšeš
Jaderné hlavice
USA 26 000
SSSR 22 000
nedělní poznámku?" Otázka u
něho znamenala přidělení práEkvivalent v TNT
ce. Prohnal jsem hlavou možná
4 741
7 225
v milionech tun
mezinárodní témata, ale rychle mi došlo: choe vstoupit do
dosud nekomentovatelných
Množství
Jaderné hlavice
Strategické
vnitřních dějů* Seat neděl po
nukleární síly
zvolení IXibčeka vřely kuloáUSA
SSSR
USA
SSSR
ry, ale jen pár odbojníků rušilo rozhodnutí nepublikovat;
jako Husák nebo Smrkovský,
Pozemní interkdyž v novinách jitřili veře>
kontinentálni
nost, že může jít o víc než o
balistické rakety
palácový převrat« "To myslíš
(ICBM)
1 000
1 418
2 261
6 440
vážně?" ušklíbl se. "Je to
mezinárodní téma".
ICBM na ponorkách
640
928
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3 344
A tak jsem vysílal. Se ve
svobodných volbách 1§46 zísStrategické
kala KS C skoro 40% hlasů, Se
bombardéry
317
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165
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i v únoru mnozí viděli stvrzení, Se demokracie zakotvi i
v sociální sféře. Místo toho
vedení opustilo vlastní cestu, rozpoutalo čistky a proStrategické síly
cesy. brzdilo rehabilitace,
celkem
2 511
11 044
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zavedlo hospodářství na aoestl. Je čas vyvodit důsledky
v politice, ns nlS se budou
Podle dohody Reagana a Gorbačovem z prosince 1987 mají
dílet všichni. NevyuSigemepřijít do šrotu rakety:
soužaané šance, nemusí nám
U§A
SSSR
ji dějiny poskytnout znovu.
Chodily stovky dopisů* A- středního doletu rozmístěné
470
429
však drsný akord pozdního 14*
- kratšího doletu rozmístěné
0
ta ztrestal i Weinerovu iro387
nii»
Druhý poločas znásobil
- středního doletu skladované
260
356
skepsi veřejnosti,která spíi
- kratšího doletu skladované
170
ignoruje nel sleduje manévry
539
vládnoucích« 1 z nich mnozí
vědí, jako Jan řojtík, Ss už
Celkem
859
1 752
po únoru mohli a měli postupovat jinak. Avšak tím, Se
znovu opustili vlastní cesta,
Podle údajů týdeníku Peking Review.
rozpoutali čistky, zavedli.,
hospodářství do slepé uličky,
přikovali si kouli k noze-*
Bojí se pravdy až tak, Se zaDopis federálnímu úřadu pro tisk a informace: Dovolujeme si
klínáním podobn ostí roku 68
Vám pro Vaši informaci poslat první číslo Lidových novin,
se sovětským obrcdným pročekteré chceme dělat. Zároveň Vás žádáme, abyste nám doporučisán spotřebovávají energii,
li organizaci s vydavatelskými právy, která by mořila tyto
potřebnou k reformě. Nuže, i
naše noviny vydávat. Jsme totiž skupina občanů, kteří mají
my víme, Se to nebyli oni,kdo
sice dobrou vůli noviny vytvářet, ale kteří nezastupují žádsypal popel zavražděných na
nou organizaci. Lidové noviny chápeme jako určitý experiment, umrzlou vozovku; a posílá-li
jako noviny určené užšímu okruhu čtenářů, nikoli tedy s maso- neúspěch všude politiky do
vém ná^adem.-poj^is^sme#odeslal^ 11. ledna.
penze, pošle tam pravda o
včerejšku i dnešku taká mnohé
Těsné pc uzávěrce tohoto čísla, 28.1., jsme byli pozváni
z nich - aniž by je nahradila
ředitelen III. odboru zmíněného úřadu JUDr. Jaroslavem Malým
minulými. Gorbačovova lekce
k jednání, jehož se účastnili zástupce ředitele dr. Křelina.
právník odboru JUDr. Pinc a za LN člen redakční rady dr. Hej- je také o tom, že každá doba
potřebuje své lidi* Jen takodánek a redaktor Jiří Ruml.
ví, kteří zruší apartheid a
Dozvěděli jsme se, že podle dosavadních právních předpisů
nemůže být vydavatelem periodik skupina občanů, pokud netvoří zahájí demokratiokou diskusi,
řádně schválenou organizaci oprávněnou takové noviny vydávat, přesvědčí obyvatelstvo, aby
a byli jsme proto odkázáni na dalôí jednání se zástupci Národ- znovu riskovalo stát se vení fronty, event. s příslušnými výbory Federálního shromáždě- řejností s pak i občany. Dějinná třpytko se opět blyští*
ní. Podrobné podmínky registrace dostaneme písemně poštou a
Kdo najde odvahu odhodit koubudeme o nich čtenáře informovat.
Rádi bychom v dalších číslech zavedli listárnu a proto uví- li a vydat se za ní?
táme též dopisy čtenářů. Současně připomínáme, že zveřejněné
články nemusí vždy vyjadřovat mínění redakce.
LN
Jiří Dienstbier

S

PRVNÍ KOLO NA CESTĚ ZA REGISTRACÍ

STRANA 2

SNOR 1 9 8 8

z DO:.;OVA

DOHODA S VATIKÁNEM
na obzoru

V minulých letech bylo sice
historické členění katolické
církevní správy uvedeno
v soulad se současnými státními hranicemi, ale o nedobrém právním i faktickém postavení katolické církve
v Československu svědčí mj.
skutečnost, že ze třinácti
diecézí pouze tři mají svého
biskupa. Pražskému arcibiskupovi kardinálu Tomáškovi je
89 let, banskobystrickému Ferencovi 78 a nitranskému Pasztorovi 76 let* Ostatní diecéze jsou spravovány tzv. administrátory. Podle církevního práva je tato funkce pouze
přechodná a po smrti biskupa
má trvat co nejkratší dobu,
nicméně v některých diecézích
ge takové provizorium uplatňováno už celá desetiletí.

Naposledy byli noví biskupové u ná3 jmenováni v roce
1973, ale bylo to pohříchu
řešení kompromisní, neboí někteří z nich nebyli s to dostát svým pastýřským závazkům
a většina diecézí zůstala i
nadále zcela osiřelá. Když
bylo v březnu 1982 vydáno prohlášení Kongregace pro klérus, jímž se mimo jiné zakazuje kněžím činnost ve sdružení Pacem in terris, československá vláda reagovala podrážděně a přerušila s Vatikánem na delší dobu jednání.
V červenci 1985 navštívila
Prahu vatikánská delegace
v čele.s kardinálem Casarolim
- vatikánským představitelem
na úrovni ministra zahraničí.
Byl tehdy přijat i prezidentem Husákem. Při setkáních
s vládními představiteli byla
dohodnuta kritéria pro jmenování nových biskupů, kteří
však podle dekretů z roku
1982 nesmějí nadále setrvávat
v hnutí Pacem in terris, i
když byli třeba předtím jeho
členy. Kardinál Casaroli se
tehdy zúčastnil též památné
velehradské pouti, po níž měla jednání pokračovat, ale
československá strana (snad
pod dojmem statisícové účasti
věřících) odmítla zasednout
k jednacímu stolu.
Dva roky se nic nedělo. Teprve po několikeré urgenci
z Vatikánu mohl v lednu 1987

navštívit Prahu arcibiskup
Colasuonoj nový muž zodpovědný ve vatikánské diDlomacii
za východní Evropu. Ale opět
nic,až se situace značně vyhrotila po úmrtí dvou biskupů
- v Olomouci a Trnavě. Možná
i proto v prosinci minulého
roku navštívil Vatikán ředitel Sekretariátu pro věci
církevní při federální vládě
CSSR Vladimír Janků v čele
vládní delegace, která jednala pouze o jmenování nových
biskupů, třebaže okruh nevyřešených problémů ve vztazích
mezi církví a státem je pod~
3 t a t n ě širší.
V lednu pokračovalo jednání v Praze. Informace přineseme v příštím čísle.
V. M.

Profesorka Božena Komárkové

XXX
Z podnětu moravských katolíků
se od počátku letošního roku
rozšířila po celé republice
podpisová akce, které se účastní již desetitisíce našich občanů.
Požadavky věřících jsou •
shrnuty do JI bodů, v nichž
se na prvním místě žádá odluka církve od státu a dále,aby
státní orgány nebránily jmenování nových biskupů a nezasahovaly do jmenování kněží
ani do výběru studujících na
teologických fakultách. Obnovena má být bohoslovecká fakulta v Olomouci a také činnost řeholních společností
mužských i ženských.
Moravští katolíciř jejichž
podnět byl vřele přijat zejména na Slovensku, v závěrečném bodě své petice žádají,aby se utvořila smíšená komise
ze zástupců státních orgánů a
katolické církve (včetně laiků jmenovaných kardinálem),
která by se těmito návrhy zabývala a řešila je.
Akci podpořil svým osobním
listem arcibiskup pražský a
metropolita český František
kardinál Tomášek, který zdůrazňuje, že rozšiřování a
podepisování uvedené petice
je v souladu s ústavou a ostatními platnými právními
předpisy.
ex.

Pocta prof. MACHOVCOVI
Evangelicko-teologická fakulta bemské univerzity udělila
čestný doktorát marxistickému
filozofovi prof* dr* Milanu
Machovcovi, DrSc*, který byl
v r. 1970 vyloučen z Karlovy
univerzity a od té doby žije
v soukromí v Praze* Titul
"doctor honoris causa" mu byl
udělen v jeho nepřítomnosti
za jeho přínos v marxistickokřesíanském dialogu a také za
jeho knihu Ježíš pro ateisty,

J

která dosáhla desítek cizojazyčných vydání po celém světě* Slavnostního zasedání
bemské univerzity se zúčastnili zástupci švýcarské spolkové vlády.
Profesor Machovec přijal
toto vysoké mezinárodní oceněni na švýcarském velvyslanectví v Praze z rukou představitelů bemské univerzity*

"ftíkala jsem vám, jak Roger
Garaudy začíná svoje vzpomínky? Když se člověk narodí,tak
je velmi starý* Má za sebou
celý genetický vývoj od začátku života a není nic více
nežli ta minulost* Když se už
narodí, tak dále zarůstá do
minulosti celého sociálního
dědictvít které ho obklopuje,
jako rodina, škola, společnost. Nabývá lidského tvaru
v rámci sociální skutečnosti
a zkušenosti, která ho předcházela* Teprve když dospěje,
začíná zpochybňovat minulost,
staví se k ni kriticky, začíná být svůj a teprve mládne*"
Tak uvedla před lety pani
profesorka Božena Komárková
ve svém bytečku v Brně své
vzpomínky* 28* ledna 1988 oslavila své osmdesáté páté
narozeniny* A mne napadlo, že
Garaudy naznačil jeden kořen
toho, proč nám, počínajícím
vysokoškolákům, připadala jako středoškolacka, ač se narodila čtvrt století před námi* A ona mládne dále, dál
kriticky zpochybňuje minulost,
stále je více svá a stále nés
předbíhá*
Druhým kořenem její mladosti je její víra, pro niž se
na prahu dospělosti rozhodla*
Dovede však církev i ostře
kritizovat, též proto, že je
poučenou čtenářkou a vykladačkou evangelia* Před pěti
lety jí univerzita v Bazileji
udělila čestný doktorát teologie*
Jsme jí vděčni za mnohé: za
to, že se jí můžeme svěřovat,
že nás vede k radikálně etickému rozhodování, že nás neopustila, když jsme byli v úzkých, v bolestech, v žalářích
a na rozcestích a že zůstává
svědkem pravdy*
- 5 -
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planá pychá
FRANTIŠEK
ŠAMALÍK
Před dvaceti léty, v lednu 1968, vyvrcholilo
rozehrané politické drama odvoláním A.Novotného z vrcholné mocenské funkce* Domácí důvody tohoto tehdy téměř neuvěřitelného vyústění byly různorodé, v odvolávacím aktu se
dočasně sešly i konkurenční plstformy a tato rozbíhavost byla daleko podstatnější než
shoda v "dekumulaci funkcí". Nebol leden byl
nutný i ve vyšším a širším smyslu - jako moment destalinizace, jako moment přechodu od
"extrémní formy politické společnosti" (Gramsciho termín) k autonomní, svobodné občanské
společnosti. V souladu s Gottwaldovou tezí zákonem socialistického vývoje je maximální
řibližování sovětskému vzoru - byl u nás
obudován stalinský politický systém, jehož
podstatu (naprostý politický monopol; nijak
neměnily zachované "tradiční prvky" a který
v relativně krátké době ukázal své zlovolné
ledví.
Nejen u nás, nebol stalinský odkaz byl obecný, naše tzv. krizové období je jen fragmentem společné krize, podmíněné jednak zakořeněním stalinského dědictví, jednak jeho
další neúnosností z vnitřních i vnějších důvodů. Pacifikace "krizovosti" u nás i jinde,
pokud zachovávala stalinský odkaz, byla jen
konjunkturálním řešením, odkladem. Chruščovova •destalinizace" byla z pozic stalinismu
nejhorší herezí, zjevnou "kontrarevolucí",
jak to i nyní tu a tam upřímně vyznávají jeho sirotci. Ačkoli nezpochybnil stalinský
politický systém přímo, demokratizačními reformními projekty ho problematizoval, jimi
rozhodil fermenty kritického znovuprověření
a přehodnocení ideologie, praxe, institucí.
Nastala zlatá doba "revizionismu" s "pravičáctví", řečeno stalinskou či neostalinskou frazeologií, nebol vůči stalinskému
systému skutečná demokratizace je revizioniamem, pravičáctvím, kontrarevolucí. Tak se
prohlubovala roztržka mezi čilejšími vrstvami společnosti a brzdivými tendencemi politického vedení, která nemohla být ztlumena
velkohubými sliby, jež konečně vyplynuly
z věrného následování Chruščovovych utopismů
("Ještě naše generace bude žít v komunismu"
apod.).
U nás byl - jistě i v důsledku politických,
intelektuálních a morálních tradic - průnik
společenského kvasu do politických orgánů
větší, takže snaha A. Novotného pacifikovat
ho administrativně a mocensky (formami umírněnými, jak to odpovídalo situaci) se setka2 * ^itikou, která nakonec vedla k jeho
pádu. V mýtizované interpretaci ledna se Novotnému vytýká, že nečelil "pravici", ačkoli
z protokolů tehdejších zasedání je zřejmé,
že byl kritizován - třeba nejednoznačné, neurčitě - za nedostatečnou vnímavost k "pravici", tj. k naléhavým potřebám sociálně ekonomických a politických reforem. Z hlediska tohoto mýtu byl leden spíš omylem než
nutností, nebol Novotným zastupované represivní řešení by dovolilo odkládat velké reformy kosmetickými úpravami, přikrašlováním
sterilní, tápavé, na místě přešlapující poetiky. Tím spíš, že v "rozhodné zemi" už
ohruščovovské reformy vyčpěly. Jinou alternativou byla politickoekonomická reforma,
provázená nezbytnou demokratizaci,tedy vlastně aktivizací celého komplexu sil opozičních
vůči "extrémní formě politické společnosti".
Takový historický blok demokratizačních

S

sil se po lednu ustavil kolem nového, Dubčekova vedení a oživil v celém socialistickém
bloku inovační impulsy, jinak už rozplynulé
či potlačené. Mohutně narůstající společenská odezva měla své stíny, a nové vedení mělo jen dvě reálné možnosti: zvládat toto
společenské hnutí jako oporu reformního programu, což příliš nevyhovovalo politikům vyrostlým v stalinském nařizovacím systému.nebo toto hnutí potlačit, a tím prokázat, že
leden byl hrubým omylem čili že pravou tváří
socialistické politiky je represívnost. Mírnějším jazykem by se dalo říct: nepřecenit
zralost společnosti a nepovolit jí víc volnosti. než je únosné pro systém.
I kclyž rok 1968 je už historií a jeho aktéři postupně odcházejí, úkol a konfrontace
- přes všechny změny - zůstávají stejné,
problém pohřbu stalinského odkazu trvá. A
jestliže se podíváme na onu dobu z hlediska
jejího podstatného usilování a jen z hlediska toho, co se stalo (tedy bez strašáků občanské války a zániku socialistického vlastnictví). je hnuti z roku 1968 nekonečně příbuznější nynější sovětské politice přestavby
než jeho brutální potlačení a následná politika normalizace, v níž zcela zanikla kritičnost a zplanél duchovní život.
Perspektivy přestavby u nás nejsou příliš
jasné a neurčitý je zatím i jazyk, jímž se
k ni přihlašujeme. Jestliže opravdu končí
monopol na pravdu, jestliže glasnost a kritika (náhradní termíny svobody) se stanou
faktem, vyplyne z toho vše ostatní, ale zejména to, jací jsme a jak se vyrovnáváme se
svou odpovědnosti. Vznikne plurál nost,i konfrontanční. kterou stalinismus zamítal, ba
krutě trestal. A u nás se ještě stále každá
opozice považuje za antisocialistickou a
kontrarevoluční jen proto, že se pokouší
formulovat jiný názor. Vžayl politika přestavby sama o sobě je přece všestrannou opozicí vůči všemu, co zkřivilo či zahubilo původní osvoboditelskou a humanizující misi
socialismu. Tato nová orientace potřebuje i
nový slovník, vliv starého myšlení se prozrazuje starými floskulemi, které tvoří matoucí mlžinu, z níž se inspirace a uvolnění
společenské energie a důvěry obtížně prodírají. A to je velmi markantní rozdíl mezi
hnutím československé obrody 1968 a nynější
sovětskou i naší aouputnickou přestsvbou.
Nebol tehdy (možná ještě z doznívajících
podnětů XX. sjezdu KSSS) se aktivizovaly
stále širší vrstvy naší společnosti a reformní programy, na něž nebylo ani mentálně, ani intelektuálně připraveno. Byla to jedním
slovem revoluce zdola, kdežto nynější přestavby jsou předem připravené, promyšlené a
naprogramované. Jsou to revoluce shora a jejich úspěch bude záviset na probuzení důvěry
a podpore společnosti, tedy na tom, co pražské jaro dostalo do vínku hned jako důsledek
dřívějších politických a jiných chyb. Národy
jsou koneckonců svým vlastním pánem, na tom
nic nezmění jejich třídní rozvrstvení a hierarchizace. Tzv. demokratizace, která diskvalifikuje spontánní hnutí a uznává jen řízený a plánovitý pohyb, se z "extrémní formy
politické společnosti" organicky nevymaní.
Představa, že perestrojka nemá svou prehistorii, která také potvrzuje její nezvratnost,
je planou pýchou planých.
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MASARYKOVA RODINA
Olga Sulcová
S vnučkami T.G. Masaryka jse®
se seznámila v září 1987 na
lánském hřbitově» Skoro každý,
komu jsem o tom setkání pověděla, se podivil: Ony žijí
tady? Málokdo už věděl, jak
to s Masarykovou rodinou bylo, a nikdo neměl tušení, jak
je to s ní dnes. Zatímco před
druhou světovou válkou se to
Masarykovými portréty, bustami, pamětními deskami? stezkami, chatami, gymnázii? ulicemi a podobně jen hemžilo,
dnes československý občan o
Masaryka téměř nezavadí. Shora a striktně je určováno i
to, které naše sdělovací prostředky, v jakém rozsahu a
při jaké příležitosti se smí
o zakladateli našeho státu
zmínit.
Uměřenosti jsou zřejmě
schopny jen náležitě "vykvašené" poměry.
XXX
Dům v Cihelné ulici v Praze
na Malé Straně, v němž jedna
z vnuček TGM bydlí, nemá půvab některých malostranských
domů; je pouze starý.Dr. Anna
Masarykové v něm obývá byt upravený před dvaceti lety
z půdy. Je to vlastně takový
ateliér: z jeho oken je vidět
na Karlův most.
"Mám tu trochu čurbes, na
to nekoukejte," žádá mě Anna
Masarykové. Jde uvařit kávu a
přináší ji s nakrájeným makovcem. Usedáme k velikému
kulatému stolu a jsme tři,
protože kromě mne je tu na
návštěvě také Herberta Masaryková-Pocheová, sestra Anny,
která bydlí kousek odtud - na
Maltézském náměstí. Než se u
toho stolu, který hodně pamatuje, dáme do řeci, musíme se
s Masarykovou rodinou seznámit*
Na jaře 1878 si osmadvacetiletý doktor filozofie Tomáš
Masaryk vzal za ženu stejně
starou Američanku Charlottu
Gariguovou; poznal se s ní
v Lipsku, kde studovala hudbu» V květnu 1879 se manželům narodila dcera Alice, rok
nato syn Herbert, roku 1886
syn Jan a v roce 1891 dcera
Olga.
Herbert. talentovaný malíř,
se roku 1910 oženil s vdovou
po svém příteli malíři Antonínu Slavíčkovi Bohumilou.
Z tohoto manželství přišla na
svět roku 1911 dvojčata Herbert a Anna, první vnuci TGM.
Malý Herbert zemřel po roce
na zápal plic. V roce 1915 nedlouho po smrti pětatřicetiletého Herberta Masaryka,
který podlehl tyfu - se narodila dcera Herberta. To již
působil T.G. Masaryk se svou
mladší dcerou Olgou v zahraničí.

Válečné útrapy, věznění
starší dcery Alice, obavy o
manžela a mladší dceru za hranicemi i bolest nad ztrátou
syna Herberta podlomily zdraví paní Charlotty Masarykové.
V květnu 1923 ve věku 73 let
umírá. V té době má Olga,provdaná za švýcarského lékaře
Henri Revillioda, dvouletého
Herberta a ročního Leonarda.
T.G. Masaryk se ještě dočkal v roce 1936 doktorátu své
první vnučky Aničky, která
vystudovala dějiny umění, a
mohl se radovat z hudebního
nadání vnučky Herberty, pozdější hudební redaktorky.
Herberta Masarykové se těsně
před druhou světovou válkouprovdala a v roce 1940 se jí
narodila dcera Charlotta.
Charlotta - stejně jako její
otec, známý historik umění
akademik iinanuel Poche - vystudovala na univerzitě dějiny umění a pracovala pak
v 2idovském muzeu. Roku 1970
odjela s několikaměsíčním
synkem Tomášem do Spojených
států za svým manželem flétnistou Petrem Kotíkem, stipendistou orchestru pro soudobou hudbu v Buffalu. Tam se
jí po dvou letech narodil
druhý syn Jan. Masarykova pravnučka Charlotta Kotíková žije v New Yorku, její starší
syn Tomáš studuje na univerzitě. Je zaměstnána v Brooklynském muzeu jako kurátorka
oddělení pro soudobé umění.
Tomáš G. Masaryk měl mladšího bratra Ludvíka. Ludvík
byl typografem a už před první světovou válkou žil no území dnešní Jugoslávie. Ještě
předtím měl v Praze na Starém
Městě malou vinárnu, v jugoslávské Portoroži pak vlastnil malý hotel a restauraci.
"Když se otočíte," říká mi
hostitelka, "tak uvidíte u
toho malého stolku takovou
neobvyklou židli - ta je z té
Ludvíkovy restaurace. Navrhoval ji Mikoláš Aleš, oni si
tykali." Ludvík Masaryk měl
českou manželku a jedinou dc&-

aru Lidunku. Byla to hezká
černá paní - "celá Masarykova'"; zemřela ve věku 92 let
v roce 1983 v Praze.
XXX
Přinesla jsem s sebou do
mansardního bytu v Cihelné ulici staré obrázkové časopisy,
(rozkládám je po velkém kulatém stole, obracím stránky.)
kde jsou vyfotografovány mladé a hezké slečny Masarykovy
- Anna a Herberta.
"Tak tohle je na Barrandově,"
komentují jeden ze snímků.
"Tenkrát tam režisér Jiří
Slavíček, náš nevlastní bratr,
natáčel film Pantáta Bezoušek
..." Sestry se naklánějí nad
časopisem.
"Tys měla na sobě ten nový
béžový kabát, vi3?" říká jedna druhé.
"To byl můj oblíbený kabát.
A ty jsi měla ten šedivý baloňák..." Z obou dam se na
chviličku staly malé holky.
Též panu prezidentovi to
sluší, zvlásl 8 jeho švýcarskými vnuky: jako světlovlasá
batolata je má na klíně, již
trochu odrostlejší si s ním
hrají v topolčianském parku
a v roce 1937» v posledním
roce jeho života, sedí s dědečkem u stolu v lánském zámku - sympatičtí mládenci v oblecích s kravatami. Přijížděli do Československa jednou
ročně a mluvili dobře česky.
V poválečné Vlastě byly uveřejněny jejich poslední fotografie: na jedné je mladý muž
s ušlechtilou tváří a vlnitými vlasy hrající na housle Herbert Revilliod, starší
vnuk TGM, posluchač konzervatoře a filozofie; na druhé
pak krásný důstojník podobný
svému dědečkovi - Leonard Revilliod v uniformě britského
letectva, v civilu studující
politických nauk.
"Co se s oběma chlapci stalo?"
"V srpnu 1944 se při průzkumném letu v mlze srazila
dvě britská vojenská letadla.

Na snítrKu zleva: Dr. Anna Masarykové, Charlotta Kotíková,
Herberta Vasaryková - Pocheová v Praze v roce 1936.

ÚNOR 1988
Zahynulo šestnáct chlapců,Leonard byl mezi nimi," vypravuje Anna Masarykové. "Bylo
to nad ostrovem Tiree ve Skotsku. " Přináší ke kulatému atolu své vlastní památky. Na oxeroxováném
snímku z té doby
je vidět otevřenou jámu a
smuteční obřad; byli mu přítomni též Olga Revilliodová a
jan Masaryk. A je tu také
mapka s vyznačenou trasou nešťastných letadel i tužkou
nakreslený pomníček s nápisem:
Flying Ofřicer L. Revilliod
^
pilot
Royal Air Force 16th August
1944
5 1 8 squad.
"Ten pomníček jsem si nakreslila, když jsem se tam
v pětaosmdesátém vypravila.

Bylo to kulaté výročí konce
války, všude všichni kladli
kytice, tak jsem si řekla, že
Lenovi taky položím na hrob
kytku," říká energická Anna
Masarykové. Ukazuje mi pohlednice ostrova Tiree: typická
skotská krajina, jak si ji
představujeme - skalnatá půda, pastviny, vřes a moře kolem.
"A jeho starší bratr Herbert?"
"Zemřel půl roku nato v londýnské nemocnici. Měl nemocný
žaludek, a také se mu hrozně
stýskalo po bratrovi..." Revilliodovi osiřeli; může se
stát lidem něco horšího? Olga
po válce ovdověla, žila střldavg ve Švýcarsku, v Anglii a
ve Spojených státech. Zemřela
v roce 1978 v anglickém Suaexu, bylo jí 87 let.
Také Alice Masarykové,starší dcera TGM, se dožila vysokého věku, ale ani její život
nebyl v posledních desetiletích štastný. Před první světovou válkou byla otcovou důležitou spolupracovnicí,v době naší obnovené samostatnosti pak první paní na Pražském
hradě i v republice. Ona"vedla u dědečka dům", její zásluhou to mělo na Hradě
švunk", jak říká její neteř
A^na. Své roli podřídila celý
evuj život; skutečné soukromí
mela jen ve svém domku v Bystřičce u Martina. Tam podle
slov svých neteří "teta Elis
vždycky okřála". Zemřela
v Chicagu v roce 1966, daleko
od milované Bystričky i od
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lidí, které měla ráda.
"Nebylo to v psychiatrickém
ústavu, jak si lidé povídali
- říkali takové věci i o naší
babičce - bylo to v domově
důchodců. Byla jsem ji tam
několikrát navštívit, naposledy v še8tašedesátém. Ten
dům stál v tskové strašně
dlouhé ulici..." vzpomíná paní Herberta. "Ona byla tehdy
už skoro slepá, byl to smutný
osud... Pořád si kladla otázku, zda neměla zůstat doma,
nést to všecko s s e b o u . . Ty věčné a těžko zodpověditelné otázky...
"Teta Elis emigrovala po
smrti strýce Jendy. Už nevíme, kdy docela přesně to bylo, ale vánoce v osmačtyřicátém už trávila u Olgy v Ženevě. Její pražský byt se vším,

doopravdy zazpívám. Ale když
jsme tam přijeli, bylo už
pozdě..."
"Bývaly jste v Lánech často?"
"Skoro každou sobotu a neděli. Jezdily jsme tam s maminkou, paní MMS (jak se podepisovala) - Mílou Masarykovou-Slavíčkovou. Měli jsme
byt nad dědečkovým bytem.
V neděli dopoledne jsme dědečkovi dělávaly kytičky
z nejmenších květin a ty jsme
mu u oběda položily k talíři.
Při obědě bývali v Lánech zajímaví lidé - cizinci i zdejší."
"Jak byste stručně charakterizovaly svého dědečka?"
"Byl to jemný člověk, citově kulturní. Ten dojem o něm
jako o zemitém člověku je
trochu zkreslený. Možná,že ho
nechtě vyvolal svým psaním
Karel čapek. Jemu - nemocnému
- se tsk mohl jevit svou fyzickou vitalitou, svým zdravím."
"Jak vypadal váš dědeček?
Fotografie někdy podobu zkreslují."
"Dědeček byl vysoký - asi
180 centimetrů - ale ne robustní, byl štíhlý, subtilní.
Měl medově hnědé oči..."
"Kdy začal jezdit na koni?"
"Až jako pan prezident. On
měl koně rád od mládí, ale
jako chlapec je pouze plavil.
S ježděním na koni začal kvůli pohybu, on také každý den
cvičil."
"Existuje ještě nějaká z jeco v něm bylo, i dům v Bystho proslulých čepic-brigadýřičce na Slovensku propadly
rek, které si tak oblíbil?"
po jejím odchodu z republiky
"Máme jednu v Rybné v Orliestátu. Přišla o všechno. Ona
kých horách. Po první světové
měla i věci po rodičích, také válce nám tam dědeček nechal
fotografie a jiné památky, to postavit dům, abychom měli
všecko je pryč."
kam jezdit. Býváme tak o
Naposledy se dr. Alice Maprázdninách do dneška. Když
sarykové objevila na veřejnos- Charlottini synové Tomáš a
ti v československu v březnu
Jan přijedou z Ameriky na ná1948 při pohřbu svého bratra
vštěvu, tak v Rybné tu dědečministra zahraničí Jana Masa- kovu čepici nosí..." Na důkaz
ryka; jeho tragická smrt páje mi předloženo barevná fodem z okna Černínského paláce
tografie: asi desetiletý chlanení dosud zcela objasněna.
pec sedí na travnatém svahu a
Jako by smutné životní pří- na hlavě má známou "masaryčku"*
běhy Masarykových dětí byly
logickou součástí neveselého
X X X
příběhu jejich vlasti.
"Tak jsme tady přece jenom
X X X
u potomků..." povídali potěšeUkusuji makovec a popíjím
né mladí závozníci z obchodkávu a napadá mě, copak asi u
ního domu Kotva, když koncem
Masaryků rádi jedli?
loňského roku přivezli dr.
"Dědeček měl rád bílou kávu
Anně Massrykové nový sporák.
3 vánočkou, škubánky s mákem
Nová listonoška se ptala:"Vy
a zemlbábu, taky s oblibou
jste také z té rodiny?" Jiní
jedl hrušky, vždycky je nám
mladí lidé se dotazují - odětem a naši mamce nabízel.
sobně i písemně - jak to všeoStrýc Jenda miloval šunkafleko vlastně bylo, a přinášejí
ky a teta Elis šťouchané bram- fotografie i knihy TGM k podbory se škvarkama."
pisu«
Pořád je aktuální, co v ú"Pamatujete se na babičku?"
vodu ke své monografii Tomáš
"Babičku si pamatuju průG. Masaryk, která vyšla v rohlednou, s velkýma modrýma oce 1968 v pražském Melantričima," odpovídá Anna, protože
chu, napsal M. Machovec: "
Herberta byla tenkrát ještě
"Jestliže se o Masarykovi
malá. "Ona byla muzikantka a
pouze mlčí, musí tím právě u
vždycky po mně chtěla, abych
nejlepších a nejmyslivějších
ji zazpívala. Já jsem se nepříslušníků i mladé generace
rada předváděla, a tak jsem
vznikat nedůvěra a podezření
zpívat odmltala.Jednou, když
právě proti tomu mlčícímu...'
pro nás zase přijeli a odváželi nás do Lán, jsem si umiňovala, že tentokrát babičce
Leden 1988
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JUSTICE

těna "shromáždění věřících
v kostele nebo v jiné modlitebně, slouží-li výhradně bohoslužebným úkonům,
dále procesí, pouti, svatební průvody, pohřby a
jiné průvody, sloužící
Svoboda shromažčovací a
k výkonu náboženského vysvoboda pouličních průvoznání, dějí-li se obvyklým
dů a manifestací, zaručená způsobem" (§ 10. věta 2.
čl. 28 tfstavy CSSR (zók.č. citované vyhlášfcy).
100/1960 Sb.), je upravena
V ostatních případech
zákonem č. 68/1951 Sb. o
lze pořádat shromáždění,
dobrovolných organizacích
"ohlásí-li se týden předem
a shromážděních (§§ 6-8),
okresnímu národnímu výboru
prováděcí vyhláškou číslo
s udáním programu 8hromáž320/1951 tf.l. (§§ 6-12) a
dění a místa a doby jeho
zákonem č. 126A968 Sb, o
konání" (§ 10, věta 1. ciněkterých přechodných otované vyhlášky). ONV může
patřeních k upevnění vepodle ustanovení § 1 zákořejného pořádku (§§ 1,3).
na č. 126/1968 Sb. zakázat,
popřípadě rozpustit veřejPodle této úpravy k pořádání shromáždění, pouli& né shromáždění a) jestliže
nich průvodů a manifestací jeho "zaměření nebo průběh
(dále jen shromáždění) zá- by mohl narušit důležité
sadně není třeba povolení. zahraničně politické zájmy
Podle § 12 vyhlášky č.320/ státu", b) jestliže by jeho "konání bylo v rozporu
1951 tf.l. je povolení pose zákonem, bylo zaměřeno
třeba jen tehdy, pokud by
proti socialistickému řádu
shromáždění bylo pořádáno
nebo by jinak ohrozilo ve"na veřejných silnicích a
v jejich sousedství, jest- řejný pořádek". Podle § 3
tohoto zákona může být toliže by provozem"tohoto

SHROMAŽĎOVÁNÍ
* **

Právní poradna
shromáždění "mohla být ohrožena bezpečnost nebo
plynulost silničního provozu".
Podle platných předpisů
o provozu na veřejných
silnicích rozhoduje o vydání takového povolení okresní dopravní inspektorát v součinnosti s ONV.
2ádost o povolení takového
shromáždění se podává u okresního dopravního inspektorátu. Ve všech ostatních
případech vyžadují právní
předpisy pouze splnění ohlašovací povinnosti, pokud jí pořadatelé shromáždění nejsou zproštěni/bu3
přímo vyhláškou č. 320/
1951 Ú.l. anebo KNV na základě zmocnění dle § 11
této vyhlášky/. Ohlašovací
povinnost je dána potřebou
"péče o shromáždění", kterou ukládá ustanovení § 6
věta 2. citované vyhlášky
národním výborům levent. i
za pomoci orgánů SNB - § 6
odst. 4 zákona č. 28/1973
Sb. o národních výborech,
§§ 4 písm. i a 37 zákona
č. 40/1974 Sb. o Síro).
S ohledem na toto ustanovení a ustanovení § 7 zákona č. 68/1951 Sb., podle
něhož "svolavatelé shromáždění a členové jeho
předsednictva se starají o
udržení pořádku ve shromáždění a každý jeho účastník je povinen dbát jejich
pokynů", jsou ohlašovací
povinnosti zproštěni pořadatelé, jsou-li veřejnými
činiteli, organizace nebo
spolky (§§ 7-9 citované

mu, kdo poruší tento zákaz
nebo jinak zvýšenou měrou
porušuje veřejný pořádek
uložena pokuta až do výše
3 000 Kčs, nejde-li o
trestný čin.
Pro zneužívání ohlašovací povinnosti nezákonnou
aplikací zákona č. 126/
1968 Sb. (archaického po
dvaceti letech již svým
názvem) k maření ústavního
shromaž3ovacího práva občanů, platí upozornění dokumentu Charty 77 č. 78/
1987, že by totiž "mohlo
vést občany k vědomému nedodržování této podzákonné
povinnosti za účelem realizace jejich ústavního
práva", nebot "občanská
neposlušnost by v takovém
případě byla jedinou možnou bezprostředně účinnou
reakcí na neústavní postup
státních orgánů a jediným
nutným způsobem sebepotvrzení člověka jakožto občana".
JUDr. Josef Danisz

Poznámka redakce: Z uvedeného je patrné, že zásahy
Bezpečnosti proti shromáždění občanů na Staroměstském náměstí dne 10.12. ,
1987 a tím spíše proti fóru Charty 77 konaném ve
veřejné místnosti dne 17.1.
1988 byly protiprávním aktem; právě tak nezákonné
bylo i zadržování některých občanů po celé tyto
dny v domácím vězení'nebo
na odděleních VB. V některém z příštích čísel se
hlásky). Zvláště gsou o- proto budeme zabývat svoašovací povinnosti zproS- bodou domovní a osobní.

S

ÚNOR 1988

Tání

se nekoná?

Jedním z nejfreJcventovanějších termínů z oblastí publicistického i
politického žargonu uplynulého roku
se stal v naší části světa pojem
"glashost", který je do češtiny obvykle překládán jako veřejnost, otevřenost apod. Přikládá se mu rozhodující význam pro fungování mechanismu nového - dosud ovšem nedefinovaného - východoevropského politického modelu, který by měl údajně překonat dosavadní autokratický, totalitně pojímaný systém
poststalinského brežněvského typu.
Zatím by bylo předčasné glaanoat
odmítat pouze jako další retuši systému, která sice možná mírně zkultivuje jeho vnější kulisu, ale nedotkne se jeho podstaty, pokud nedojde k zásadní změně v pojetí občana, občanské společnosti a jejího
vztahu k moci, zejména naplněním
principů fungováni politického pluralismu jako elementární formy sociální a politické emancipace společnosti. Pozitivní význam glasnosti by totiž mohl být umocněn právě
faktem, že její důsledné prosazení
jako metody a principu formulování
a realizace politické vůle by nutně
vyvolalo nezbytnost veřejné diskuse
právě o základních přístupech k to-j>
mě sociální a politické organizace
společnosti.
V rámci československého přihlašování se k sovětskému vzoru se
glasnost - zatím povýtce gen verbá>
ně - zahrnula do politického slovníku a součaaně jsme svědky nesmělých pokusů o její uvedení do reality. Jedním z nečetných příkladů
tohoto pokusu je znovuobnovení tzv.
všenárodní diskuse o navrhovaných
zákonech. Veřejnost dostala k připomínkám hned tři návrhy - osnovu
zákona o podniku a zákonů o zemědělském a nezemědělském družstevnictví. K jejich obsahu a možnostem
jsme se již v tomto listě vyjádřili
a jaký praktický dosah bude mít skutečnost, že došlo k možnosti připomínkovat návrhy legislativních úprav před jejich realizací nelze
zatím seriozně posoudit. Lze však
již konstatovat, že zatím to s glasností v ČSSR není ani v oblasti
přípravy a tvorby právních norem
tak horké. Je totiž obecně známo,
že v současné době probíhají práce
na celé řadě zákonných osnov, jejichž bezprostřední dopad na každého jednotlivce bude neporovnatelně
větší. Připravuje se nová ústava
(předsedou komise je G. Husák), nový zákon o bydlení, nový občanský i
trestní zákoník, nový zákon o sociálním zabezpečení, nový zákon o individuálním podnikání a řada dalších norem. Žádná z těchto norem
však nebyla v podobě návrhu publikována a v žádné z nich se ani nepřipustila úvaha o možnosti jejího
předložení veřejnosti k připomínkám. Zdá se, že ani v oblasti právní propagandy se tání zatím nekoná.

Jurist
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CESTA
NEIMENSÍHO
ODPORU
Návrh postavit přehradu na
Berounce přibližně v oblasti
Křivoklátská je starý několik
desetiletí. Důvodem tehdy byla ochrana proti povodním a
splavnění řeky» Záměr postavit přečerpávací vodní elektrárnu (PVE) je starý přibližně 10 let. Před několika
lety byly provedeny přípravné
roňektové práce včetně geoogického průzkumu y ceně několika desítek milionů Kčs.
Na Berounce se má postavit
přehrada v profilu pár km nad
Křivoklátem, vysoká několik
málo desítek metrů. Strmě
vzhůru na náhorní plošinu na
pravém břehu řeky povedou obrovské roury, kudy se bude
převádět voda do horní nádrže,
která se má vybudovat v prostoru dnešní hájovny Emilovny.
Zde vznikne mnohohektarové
celkem mělké jezero. Elektrárna má mít obrovský výkon až
1000 MW (pro srovnání: instalovaný výkon všech vodních elektráren ČSR je necelých
1400 MW - údaj pro rok 1985).
PVE není zařízením pro výrobu
energie, nýbrž jejím akumulátorem, v celkovém úhrnu její
provoz naopak určité kvantum
energie spotřebuje«
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Legenda:

07773 zatopená oblast, ^ ^ státní přírodní rezervace

Důvodem stavby navrhované
PVE je rozdíl mezi vcelku
rovnoměrnou a těžko regulovatelnou výrobou elektřiny zejména v jaderných elektrárnách
a nerovnoměrnou spotřebou,kumulovanou do špiček. Mezi uváděné výhody návrhu patří
velká energetická účinnost akumulace energie, nikoli maximální investiční náročnost a
čistota provozu. Vodohospodářský význam vodního díla na
Berounce ge minimální, má zadržet maximálně destiíetou
vodu.
Devastační účinky navrhované PVE jsou obrovské. Má být
umístěna přímo v centrální
části biosférické rezervace
Křivoklátsko. Spodní nádrž
zničí unikátní rezervace na
břehu. Horní nádrž a spojova-

Pytel s informacemi o kvalitě životního prostředí u nás
v posledních letech přeci jenom trochu proděravěl. Už víme,
že nejvíce škodlivin dýcháme v Praze, Bratislavě a také
v severních Cechách, že umírají lesy a vymírají někteří živočichové. Čteme o ropných haváriích a otrávených rybách, o
nutnosti ekologicky myslet.
Nejsme na tom růžově. A víme vůbec to nejdůležitější?Casto mně připadá, že nám jsou - jako těžce nemocnému - podstatné informace ztajovány. (Ani příbuzným to neřeknou?)

S
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Nevymřeme po meči!

Dostaly se mně do rukou zápisky z přednášky dvou českých odborníků. Jména neuvedu, nevím, zda by souhlasili.
Jejich poznatky však utajit
esmím. Jednak jsem pamětliv
stavy ČSSR, kde se praví:
"Všichni pracující mají právo
na ochranu zdraví...", a tudíž i na informace, které jim
mohou pomoci při realizaci
tohoto práva, jednak... Jste
přeci příbuzní!
Zde jsou:
Mléko. které se prodává,obsahuje 300 násobně vyšší množství bifenylů než připouští
naše velmi tolerantní normy.
Zjistilo se, že se naše mléko
hodí jedině pro výrobu kaseinu pro knoflíkářský průmysl.
Na Mělnicku je mléko s takovým obsahem škodlivin, že nemůže být konzumováno. Vozí se
proto na Kolínsko, kde se suší. A 3 ním pak krmí prasata,
což zase kontaminuje maso
prasat.
Při výzkumu gsme zjistili,
že hlavní příčinou proč krávy
přežijí .ien malý počet lakta-

STRANA 7

EKOLOGIE

cí je závadnost krmiva. Analýzy ukázaly, že 50 - 70% v krmiv je kontaminováno plísnovými toxiny a kancerogeny.
(Kontaminace • znečištění choroboplodnými zárodky nebo jinými zdraví škodlivými látkami.)
Dalším problémem je vysoká
koncentrace dusičnanů a dusitanů, což u zvířat vede k jaternim chorobám. Veterináři
na jatkách při pouhé vizuální
kontrole zjišlují, 5e 91% jater jatečních zvířat je poškozeno tak, že nejsou vhodná
pro konzumaci. Při podrobnější prohlídce zjištujeme, že i
zbylých 9% je závadných. Dnes
u nás nemáme poživatelná játra.
Důsledkem kontaminace potravin je také ztráta reprodukční schopnosti, která se
projevuje i u lidí. Většina
těhotenství matek starších
24 let je riziková.
Dnes používáme 550 druhů
pesticidů, herbicidů a defoliantů. značná část z nich
není vůbec testována na ob-

cí potrubí zasáhne jedny
z nejcennějších Částí oblasti.
Nutnost výstavby je více
než sporná. Je to typická ukázka "cesty nejmenaího odporu" - nejjednodušší řešení
víkendových a nočních přebytků elektřiny. Ty by se daly
samozřejmě snížit různými
technickými úpravami přímo ve
výrobě a byly by pravděpodobně investičně srovnatelné
s výstavbou PVE.
Výstavba přečerpávací vodní
elektrárny by prakticky znamenala likvidaci biosférické
rezervace Křivoklátsko.- zk 4.2.1988 Rada pro životní prostředí při vládé ČSR navrhla
ustoupit od výstavby vodního
díla Křivoklát.
Red.
sah škodlivin. U kancerogenních látek neexistuje prahová hodnota.I sebemenší množství těchto látek představuje riziko.
Nejrizikovější jsou u nás
tyto potraviny: mléko,máslo,
všechny vnitřnosti, hovězí
maso, řepný cukr a vegce. Ke
konzumaci lze doporučit zvířata s krátkou dobou života
jako jsou kuřata, králíci,
nutrie, jehňata, drůbež, pokud nejsou z veíkochovů.Nejvíce je poškozen reprodukční
systém člověka konzumujícího
právě tyto potraviny.
Jak čelit této situaci?
Těžko, veřejnost není informována, přestože zpráva byla
zaslána na UV KSČ, kde byla
podrobně čtena, rozmnožena a
bylo za ni oficiálně poděkováno.
Zkušenosti vyspělých evropských států prokazují, že péče o nezávadnost potravin
nejúčinněji ovlivňuje kvalitu
životního prostředí a zdraví
lidí.
(Sluší se ještě poznamenat,
že gsou tu uvedeny i údaje
z diskuse, která na obě přednášky navazovala.)
Nezávadné potraviny - to by
byla nezvětší šance pro ony
tři milióny dětí, které se u
nás možná do roku 2000 narodí. I pro nás, kteří tu už
jsme. Co s tím tedy uděláme?
Rudolf Zeman
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my ¿iž čtyřicet let budujeme
socialismus.
Třiačtyřicet let po válce
není dosud naše měna směnitelná. Kurs naší koruny se
nestal hodnotovým měřítkem,
jímž bychom mohli poměřovat
Téměř denně můžeme slyšet a číst, že naše životní úroveň je
naše ceny s cenami v ostatvysoká a že neustále vzrůstá« Pokusíme se na číslech a fakních zemích. Musíme si proto
tech ukázat, jak je tomu doopravdy.
vzít na pomoc jiné ukazatele.
V Československu životní úroveň ve skutečnosti již deläí
V našem případě.průměrná mzda
dobu stagnuje, ba v některých letech dokonce klesá, A to i
v CSSR a NSR. Pomocí ni si
přesto, ze průměrné mzdy rostou. Uzdové zvýšení je zcela povypočteme, jak dlouho musí
hlceno růstem cen.
zaměstnanci v obou státech
pracovat, aby získali prose skutečné zvýšení mzdy sníZa posledních pět pětiletek,
středky na koupi určitého
tj. od roku 1960 do roku 1985» žilo na 55,8%. Růst cen pohlzboží. Tak dosáhneme alespoň
stoupla u nás průměrná měsíč- til téměř polovinu přírůstku
přibližného srovnání naší a
mzdových příjmů. Zajímavé a
ní mzda pracovníka v sociazápadoněmecké životní úrovně.
ilustrativní je, v kterých
listickém sektoru (bez JZD)
I toto měřítko je ovšem
pětiletkách nejrychleji rostz Kčs 1 365 na Kčs 2 883. Ve
přibližné. V obou zemích je
la reálná mzda, a tím i žistejném období vSak stouply
určitě rozdílná intenzita
votní úroveň:
životní náklady o 35,5%« Tak
práce. Rovněž týdenní pracovní doba se liší svou délkou.
V NSR se pracuje 40 hodin
roční průměr
roční pyCtpiěr
ob^ot?:f;
aMfitií- ...
týdně, u nás 42,5 hodiny.
5* pětiletka
3o pětiletka
Stejně tak počet placených
1,2 %
1961 - 1965
3,4 %
1971 - 1975
státních a církevních svátků
je rozdílný, v CSSR je pod6. pětiletka
4« pětiletka
statně nižší, československo
1976 - 1980
1966 - 1970
0,7 %
3,7 %
má šest nepracovních státních
7. pětiletka
a náboženských svátků, pokud
0
JL981 - 1?85
ovšem nepřipadnou na sobotu
nebo neděli, které se nadělávají (teprve v roce 1990 se
má od této praxe upustit).
úrovně se nedotýká všech oby- Rovněž délka roční dovolené
Vzhledem k tomu, že růst
je značně rozdílná: V NSR čivatel stejně. Nejhůře jsou
reálné mzdy je hlavním zdropostiženy ty vrstvy obyvatel- ní 30 pracovních dnů, u nás
jem růstu životní úrovně, je
stva, jejichž příjmy jsou del- 15 - 20. V roce 1985 byla
z přehledu názorné, jak to
ší dobu neměnné, to jsou zej- v NSR pracovní doba (bez dos naší životní úrovní v povolené a svátků) 1 708 hodin,
ména důchodci, značná část
sledních deseti letech vypau nás se (bez přesčasů) pohydá. Tak např. v roce 1982,kdy důchodců se dnes pohybuje na
hranici životního minima, ne- bovala kolem 2 000 hodin.
došlo k podstatnému zvýšení
Průměrná mzda byla v CSSR
bot přes polovinu příjmů jsou
cen masa (v průměru o 28,1%)
v roce 1970 1 937 Kčs, v NSR
a některých dalších druhů zbo- důchodci nuceni vydat na nápak 1 148 marek. V roce 1985
ží denní spotřeby, stoupl in- kup nezbytných potravin, a
tak jim na další nutné výdaje dosáhla průměrná měsíční mzda
dex životních nákladů oproti
v CSSR 2 883 Kčs, tedy zvýšepředchozímu roku o 4,652»,tak- mnoho nezbývá. Druhou velkou
skupinou, kterou ohrožuje sou- ní o 48,8 procent. Za stejné
že reálná mzda v tomto roce
časná sociální politika, jsou období v NSR stoupla průměrná
klesla o 2,2%. Při současné
mladá manželství. Jejich příj- mzda na 2 907 marek a zvýšení
sociální politice nelze se
cny jim nedovolují založit ro- činilo 153,2 procenta.
pak-příliš divit, že reálná
dinu, a proto růst životních
mzda v roce 1985 byla přesně
Index spotřebitelských cen
nákladů je též jedním z důle- stoupl za stejnou dobu v CSSR
na úrovni roku 1979. Celé
žitých
faktorů
poklesu
porodzvýšení bylo pohlceno zdražoo 23,4%, v NSR o 98,4%«Porovnosti.
váním, přestože za těchto
náme-li ovšem tento index
šest let stouply měsíční mzdy
spotřebitelských cen s růstem
XXX
o 246 Kčs. Přitom do indexu
průměrných mezd. vyjde nám,že
životních nákladů není a ani
3e v CSSR zvýšila reálná mzda
Srovnáváme-li naši životaií
nemůže být zahrnuto nepřímé
za patnáct let o 20,6%. zaúroveň s ostatními socialiszdražování formou různých
tímco v NSR o 27,6%. Růst cen
tickými zeměmi, pak můžeme
pseudoinovací, kdy nový výrozápadoněmeckého občana nepokonstatovat, že je vysoká.
bek je sice dražší, ale jeho
škodil, ačkoli ceny v NSR
Např. v Rumunsku lidé mrznou
užitná hodnota je stejná nebo
rostly
rychleji než u nás.
v nevytopených bytech a sto^í
dokonce nižšíř nebo formou
dlouhé fronty před prázdnými
V roce 1985 se tedy průměrzhoršení kvality zboží se
obchody, v Polsku je dodnes
ná mzda v ČSSR a NSR pohybová»
stejnou cenou. (Např. zhoršu- maso na příděly v Jugoslávii
la v podstatě na stejné výši,
jící se kvalita uzenin, větší
inflace dosahuje každoročně
vyjádřeno ve státních měnoobsah vody v másle, zhoršení
velký přírůstek a jak potvrvých jednotkách. Rozdíl 24 makvality piva apod.). S podobdil sám generální tajemník
rek ve prospěch NSR je při
nými jevy, ovlivňujícími naši
KSSS Gorbačov, ani v Sovětnaší úvaze zanedbatelný. Můživotní úroveň, se setkáváme
ském svazu není zásobování
žeme proto pro naše cenové
každodenně*
vnitřního trhu v pořádku.
srovnávání brát hypotetický
poměr, že 1 Kčs se rovná 1 DMPro porovnání naší životní
Jestliže procento akumulaúrovně jsme si zvolili Němec- Na základě tohoto přibližnéce na národním důchodu činilo
ho poměru pak můžeme sledovat
kou spolkovou republiku. Je
ještě v roce 1980 24,9, pak
ceny v katalogu zásilkových
to náš bezprostřední soused,
v roce 1984 kleslo na 16,6%,
firem Neckermann, Quelle a
klimaticky i stylem života
v roce 1985 to bylo 17% a
dalších a přemýšlet o tom,jak
jsou si oba státy podobné.
v roce 1986 17,9%. To je velbychom žili, kdyby takové cePodstatný rozdíl je pouze
mi znepokojující jev- který
ny byly u nas.
v tom, že Německo prohrálo
se projeví zejména v příštích
- k válku a platilo reparace. My
letech. Naše zastaralé výrobní základna bude ještě starší, jsme byli vítězi. Německo měPříště
věnujeme
pozornost
lo totálně zničené hospodářcož 3e ukáže na kvalitě a
tomu, jak dlouho musí dělníky
ství, u nás byly válečné škotechnické úrovni našich výv CSSR a NSR pracovat, aby si
dy podstatně menší. V západrobků.
mohl srovnatelné zboží koupil
ním Německu je kapitalismus,
Stagnace a pokle3 životní

Jakou máme životní úroveň
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BANKROT POMAĎARSKU
Ztrátu 272 miliónů forintú vykazoval za rok
1986 podnik VAÉV - Státní stavební podnik
župy Veszprém - první významná organizace
v Madareku, jejíž likvidace podle nových
zákonných předpisů byla nařízena městským
soudem v Budapešti» Podnik VAÉV totiž za
posledních deset let odvedl do státního rozpočtu méně, než kolik z něj odčerpalo
Příčinu "trvale nízké efektivnosti" práce
likvidovaného podniku vidí autor analytického článku o jeho krachu v týdeníku Magyarország již v samotném jeho zrodu. Přes upozornění odborníků, že hromadná panelová výstavba již nemá v Maaarsku velkou budoucnost,
vynutily si resortní a župní orgány vybudování obrovské psnelárny - mimochodem poslední v Maďarsku
která se stala základním
objektem podniku VAEV. Kapacita "Spatně projektované, nevhodně lokalizované a chybně
postavené" panelámy nebyla nikdy ekonomicky
využita a její výrobní náklady přesahovaly
skutečný výnos* Z potíží podniku se vždy dělala politická otázka, nepřihlíželo se k hospodářským zákonitostem a skutečný stav se
znovu a znovu zastíral* Velké ztráty utrpěl
VAZV také při "dobrodružném podnikání maaarského stavebnictví" v Iráku, do něhož se vedení závodu samo přihlásilo v naději, že
vavříny z ciziny zakryji domácí neúspěchy*
Podnikavému vedení, které neslo .odpovědnost
za nejkritičtější desetiletí VAEV, bylo umožněno "hladce odejít" a nově zvolená podniková rada odmítla nabídku na sloučení
s jinou organizací* A protože celonárodní
hospodářské zájmy mají nyní v Madarsku přednost před ostatními, bylo rozhodnuto likvidovat VAEV "bez právního nástupce"* Z toho
pak vyplynuly tři hlavní úkoly:
1) Uspokojit z prodeje majetku zkrachovaného podniku alespoň částečně jeho věřitele*
Městský soud v Budapešti odhadl aktiva VAEV
na 843 miliony forintú, výôi jeho závazků a
dluhů na 928 milionů. Výrobní prostředky
však nejsou zs odhadnutou cenu prodejné, a
jelikož v evidenoi likvidovaného podniku
Osou značné mezery, chce se leckdo přiživit
na bankrotu a "okrást mrtvolu". Tak se stslo, že zatímco byly počátkem roku 1987 u-

Polskégmgy
Zda se to neuvěřitelné, ale je to skutečnost.
Polské gangy, vytvořené na principech mafie,
ňsobí již několik let na "zlaté tras§" Varava - Káthmándú - Singapur - Rembertow. Na
bazarech v Dillí je každý cizinec považován
za Poláka, většina hotýlků v centru starého
Dillí mé přívlastek polský.
Všechno je poměrně jednoduché. Výpravy,
které odlétají z Varšavy do Dillí, spojuje
jen jedno - předstírání turistiky. V Dubaji
při mezipřistání si tito "turisté" doplňují
zboží o whisky. Na Dálném východě polský
překupník nakupuje video a umělé hedvábí.
Daleko větší pozornost indických celníků
však vyvolávají přílety Poláků ze Singapuru či Kuala Lumpuru, odkud převážejí například 20 tisíc US dolarů. 12 kg zlata či 20
videokamer. Bohatí indičtí zákazníci rádi
koupí alkohol, rádia, magnetofony, fotoaparáty apod. Počty jsou zde prosté: fotoaparát Zenit stojí v PLR 20 tisíc zlotých,
v Dillí je prodán za 800 rupií. Za to je
zde možno koupit sto nátělníků a jeden každý prodat ve Varšavě za 1 500 zlotých.

r

platněnj vůči VÁÉV reklamační pohledávky za
20 milionů forintú, stoupla jejich výôe do
konce roku na desetinásobek.
2) Zajistit dodavatele pro akce, k nimž se
VAEV zavázal, ale které bua nedokončil, nebo
vůbec nezačal. Podniky, které byly ochotny
se ujmout osiřelých zakázek, žádají dnea ověem mnohem vyšší ceny. Tak naoříklad v bytové výstavbě se nyní za jeden metr čtvereční žádá o tři tisíce forintú více.
3) Ukol nejzávažnějóí: postarat se o dva
tisíce čtyři sta pracovníků, kteří přišli o
místo. Kupodivu působí méně starostí, než se
zprvu čekalo. Téměř třetina dělníků už pracuje u jiných stavebních organizací, další
si našli místa v nejrůznějších odvětvích* Asi sto lidí se zabývá likvidací, hlídáním a
nezbytnou administrativou, další stovka provádí reklamační opravy* Pouze pro tři sta
lidí se zatím nenašlo vhodné řešení, protože
v župě Veszprém je stále méně volných míst*
Stejné starosti bude mít asi 200 zaměstnanců, kteří se vrátí z vojenské prezenční služby, delší pracovní neschopnosti nebo mateřské dovolené*
Nejen postižení, ale také značná část maSarské veřejnosti se však "těžce smiřuje se
skutečností, že tíhu bankrotu nesli jen tito
lidé, zatímco potrestání skutečných viníků
na sebe nechává tak dlouho čekat".
Potíže madarské ekonomiky přicházejí nár
ramně vhod zastáncům zdejší normalizační nehybnosti. Halasně vychvalují přednoati "existenčnlch jistot" československého státu
quo před "maaarskou nezaměstnaností". Jenže
maďarští ekonomové poukazují na to. že současné potíže v Madarsku nejsou produktem reformy, nýbrž důsledkem toho, že se nová opatření zaváděla mnohdy polovičaté. 150 podniků a družstev bylo v prvních třech čtvrtletích označeno jako ztrátové, jen u dvou se
zatím přistoupilo k likvidaci a tři jsou sanovány. To je varovný signál před polovičatými řešeními a oportunistickou konzervací
neekonomických, protitržních prvků z dob
stalinského direktivního modelu.
- hum -

Jsou však i velkorysejší obchodníoi.
S podnikem v PLR si polský překupník dohodne podmínky prodeje počítače. V Aeroflotu
si koupí letenku do Singapuru nebo Kuala
Lumpuru, kde zakoupí počítač za 1 500 US
dolarů. Polský podnik za dodaný počítač rád
zaplatí sedm milionů zlotých. A všichni jsou
spokojeni.
Pouze u dillíských celníků nevyvolává pohled na polský pas nadšení a dávají zde za
pašování dva roky vězení. Ale ani to není
problém. Přilétává letadlo z Moskvy, ve
kterém jsou krajané - a potom stačí prostě
vyměnit zavazadla. Jindy odsouzenec, kterému chce polský konzul pomoci, jenom děkuje:
"Pomoc nepotřebuji, máme zde v Dillí polský
klub". A skutečně - za dva týdny odsouzenec
opouští vězení. O tom však rozhodují šéfové,
které lze potkat na dillíském letišti. Diskrétně pozorují celní odbavování a dojde-li
k maléru, klidně odejdou. Delikventa potom
vykoupí - pokud jim na něm záleží. Nejbezpečnějšl návrat domů je však přes Nepál. A
tak se jezdí do Bangkoku pro brilianty, odtud do Singapuru, kde se prodají a nakoupí
zlato, které se zase výhodxjě zpeiněží v Dillí.
Kruh se uzavírá na Rembertowu - což je bazar
na předměstí Varšavy.
(Z polského týdeníku POLITIKA)
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PROGNOZA DO PRISTIHO TISÍCILETÍ
Prognostický ústav ČSAV vydal
vloni (zatím pro služební potřebu) studii Základní poznatky z dosavadních prací na souhrnné prognoze do roku 2010,
která - jak se podotýká v úvodu - není ještě definitivní
variantou. Přesto se z ní již
dají postřehnout principiální
východiska i cíle, jakých má
být za 20 let dosaženo. Je to
studie zajímavá a netradiční,
vymykající se svou myšlenko*»
vou úrovní z ubohé produkce
našich společenských věd«
Pokusme se nejprve stručně
naznačit, jak je zde charakterizován s tav naší ekonomiky»
Konstatuje se, že se nepodařilo zvrátit proces extenzivního rozvoje naôí výrobní základny. Využití národního bohatství a tradic je blokováno
dosavadními mechanismy ekonomického řízení« Ztrácí se potřebná dynamika rozvoje a dochází k relativnímu zaostávání vůči vyspělým kapitalistickým zemím. Nekvalitní produkce má za následek sedimentaci lidské práce, obsažené
ve výrobcích, do neprodejných
zásob. Naôe výrobky jsou materiálově a energeticky podstatně náročnější než podobné výrobky ve vyspělých zemích. Na všech trzích klesá
schopnost naší produkce konkurovat, čímž se zužu.ií naše

dovozní"možnosti. Je stále
obtížnější uspokojovat investiční nároky přežívající
struktury naší výrobní základny; např« doořou polovinu
celkových průmyslových investic odčerpává palivoenergetická základna, investičně
velmi náročné jsou i hutní
provozy, těžké strojírenství,
průmysl stavebních hmot, těžká chemie atd. Tím jsou silně
limitovány investice na progresivní modernizaci ostatních průmyslových odvětví.
Produktivita práce se v průměru pohybuje jen okolo jedné
třetiny úrovně vyspělých kapitalistických států. Další
vývoj ekonomiky dosavadním
směrem nutně povede k inflačním tlakům na vnitřním trhu.
Celkově lze říci, že výchozí stav naší ekonomiky pro
její budoucí optimalizaci je
chmurný. V čem vidí mitoři

U 2 DOST. S O U D R U Z I . TÉ KRITIKY
M I N U L Ý C H O M Y L O II I I

NEJAKÁ
V naší vesnici bylo na samém sklonku války
hrozně moc zabíjaček. Rychlí poslové s výslužkami bystře křižovali náves a běda tomu, komu upadla jitrnice. Kolemjdoucí pes si
čuchnul, zavrčel a okamžitě šel po nohavici
neštaatníka. Kamarádi z těch dob. které jsem
nedávno potkal u Domu potravin, dokonce tvrdili, že dosud u nás žije zvláštní psí rasa,
která se nedotkne žádných zabíjačkových výrobků. Tskové tvrzení pokládám za upřílišněné. Prosímj snad jeden pes, dva psi, no, pro
dobrou vůli připustím tři takové psí mutanty, avšak nová rasa psů - nikdyI
Ué proplešatělé mládí odešlo. Zanechalo
mne s pekelnou, nepotlačitelnou. zničující
chutí na jelito. Před očima mi tančila Tintěrova jelita, jež kroupami jsou nabita.••
To nemůže být,problém, rozhodl jsem se. Uprostřed milionové metropole, v druhém roce
přestavby a urychlení. A protože my chlapci
z malých moravských vísek nejsme žádní malí
troubové, šel jsem na problém jako pan Mahen
na mníka. Totiž od lesa.
V telefonním seznamu jsem si nsšel heslo
Potraviny. Třicet sloupců čísel obnáší toto
heslo, dvaatřicet z nich vede do Výzkumného
ústavu obchodu. Který ze vstupů však fruktifikovat? Vědeckého tajemníka? Svodné oddělení výzkumu? Ci oddělení výzkumu tržní spotřeby? Nebo snad oddělení výzkumu trhu? Začalo
mi docházet, že poživatelné jelito uprostřed
miliónové metropole a v druhém roce přestavby nebude žádná bagatela. Tím spíše, že na
třech namátkou zvolených vstupech mi telefon
zahrál "ovčáci čtveráci" a bylo po váhání.

studie zdroje pro její vzestupný rozvoj? Konstatuje se,
že hlavní pružinou rozvoje
výrobních sil by se měla stát
přestavba našeho ekonomického
mechanismu, v jejímž důsledku
by ae měl realizovat kvalitativně nový vztah plánu a trhu.
Z nynějších ztrát,která vznikají hlavně vlivem působení
překonaného systému ekonomického řízení» by se pak měly
stát rezervy pro nový ekonomický rozvoj.
Pomocí těchto zdrojů by se
měla naše ekonomika postupně
zaměřit k novým cílům, které
lze souhrnně chatakterizovat
jako efektivní a vysoce kvalifikované obory průmyslové
výroby. V tomto smyslu se
předpokládá hluboká kvalitativní přestavba československého strojírenství s útlumem
a likvidací výrob energeticky
a materiálově náročných. Ve

JE

CAS

SOUSTŘEDIT SE N A
OMYLYI

BUDOUCÍ

SOUVISLOST

To už jsem se však nevěřícíma očima do seznamu začetl. Ponořil. Vhroužil. Doporučuju.
Kdo ho prostuduje jako já, hodně pochopí.
Vnímavý čtenář už zajisté začíná tušit, že
se poživatelné jelito tímto okamžikem začíná z řádků vytrácet, autor však slibuje, Že
se na samém konci vrátí.
Jestlipak víš, milý čtenáři, že Rada pro
životní prostředí při vládě CSR má dvě pracoviště. a to na Pankráci a v Lazarské? Případné adresy, což? špatně však nepochodila
ani Redakce propagandy. Sídlí Dělostřelecká
30. Zřejmě podle písně "voják v boji s nepřítelem, střílí hubou, střílí dělem...". To
je však jen úsměvná ouverturka. Lermo zaduní
u písmene -v-. Výzkumné ústavy. Víte kolik
jich máme v Praze? Sto devět, jestli jsem
dobře počítal. V zájmu pravdy přiznávám: počítal jsem i ony ústavy, které slovo "výzkum" nemají přímo v názvu. Například Studijní typizační a vývojový ústav pro výstavbu
zdravotnických zařízení, viz Státní ústav
pro projektování zdravotnické výstavby. Viznul jsem. Má jen dvě přímé linky, to je
chvályhodné. Jak asi tráví čas pracovníci
této instituce? Nemocnice, pokud vím, byla
v Praze postavena od r. 1945 jenom jedna:
v Motole. A vlastně ještě jedna: urologická
klinika na Novém městě. Dvě nemocnice zs
čtyřicet tři roky, to je fofr, že musí být
výzkumní pracovnici přímo zchváceni. Výzkumný ústav finanční a úvěrové soustavy existuje taky. A zkuste platit v Kotvě šekem, to
si užijete! Výzkumný ústav mechanizace, automatizace a technologie výroby stavebních
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strojírenství by se měla podstatní prosadit elektronizace
(např. ve vyspělých kapitalistických státech je elektronizován každý druhý vyráběný
stroj). Spotřební průmysl by
se měl vrátit k tradici vysoké kvality; nelze např. vyrábět textil, obuv, porcelán,
sklo a nábytek při zhruba třetinových kilogramových cenách
ve srovnání s kapitalistickými státy« V chemickém průmyslu se předpokládá orientace
na tzv. kvalifikovanou chemii
specialit, např. léčiv, diagnostik, veterinárií, barviv,
výrobku ze speciálnícn polymerů a kompozitů apodo Doplňkový význam by mělo mít
využití moderních biotechnologií. založených na genovém
a buněčném inženýrství•Celková přestavba průmyslové struktury by se měla dotvářet rozsáhlou modernizací a restrukturalizací potravinářského
průmyslu a ekonomizací celého
agrokomplexu. Předpokládá 3e
dosažení kvalitativně nového
postavení československé vědy
a vědeckotechnického rozvoje
ve smyslu selektivního pronikání do světové Špičky, rozvoje investic do sektoru služeb atd.
Na těchto prognostických úvahách je sympatické, že jsou
poněkud realističtější než
dosavadní socialistické prognozy, které obvykle pouze
slibovaly předstižení kapitalistického světa» Přes větší
smysl pro realitu má však i
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tato studie některé vážné nedostatky. Při rozboru stavu
naší ekonomiky například chybí jakákoliv zmínka o faktoru,
který při direktivně centralistickém uspořádání společnosti nemůže být opominut.
Nemluví se tu o vedoucí úloze
KSC, jejímž prostřednictvím
se naše ekonomika dostala do
krizového stavu. Taktně se
mlčí o téměř dvacetiletém období normalizace, v němž KSČ
vedla naši společnost přesně
opačným směrem, než žádá její
optimální rozvoj naznačený ve
studii. V prognoze se prostě
jen vypočítávají nedostatky
naší ekonomiky a neprovádí se
žádná příčinná analýza tohoto
stavu, chybí zde odpově3 na
kardinální otázku, proč tomu
tak je.
Dalším nedostatkem studie
je stručná a neúplná partie,
pojednávající o zdrojích obratu v dosavadním vývoji naší ekonomiky. Vzniká dojem,
jako by stačila určitá reforma ekonomického mechanismu
(snad jen v podnikové sféře?),
a vše se začne odvíjet jinak:
ze ztrát se stanou rezervy a
z pasívních, rezignovaných
lidí - aktivní tvůrci a budovatelé. Ale cožpak může tento
systém bez zpětné vazby na
vlastní obyvatelstvo ^enom
převzít tuto prognostickou
studii a začít ji uskutečňovat, aniž se sám změní? To by
byl podobný omyl, jako kdyby
si racionalizační tým, který
chce optimalizovat činnost

určité podnikatelské firmy
v úpadku, představoval, že
stačí poučit její vedení a osazenstvo, na co se má věcně
orientovat, a že beze změn
může zůstat celá její dosavadní struktura, systém rolí,
vazeb a technologií. Pokud se
žádoucí cíle netransformují
do programu k jejich dosažení
(a tím programem je vlastně
celá struktura institucí.které tyto cíle mají uskutečňovat), zůstávají cíle jen zajímavou literaturou a mají
daleko k realizačnímu projektu.
Do roku 2010 zbývá zhruba
dvacet let, což je stejná doba, jako trvalo období normalizace. Dost dlouho potrvá,
než se nějak napraví jen
škody tohoto obdebí, neboí
každý systém musí za pokles
uspořádanosti - třeba navozený vlastním úsilím - zaplatit
výkony, které by si jinak
mohl ušetřit. Rovněž bude asi
dost dlouho trvat, než polovičatá ekonomická reforma povede k nějakému významnějšímu
efektu, když je notabene připravována z vnějšího přinucení stejným politickým vedením,
které ji s takovou důsledností po roce 1968 zlikvidovalo.
A tak čtenáře prognozy napadá,
zda letopočet 2010 byl zvolen
opravdu s ohledem na nějakou
konkrétní variantu realizace
anebo zda je to jen odhad na
základě pouhého přání.
- mjk -

TADY BÝT MUSÍ
dílců si hoví v novostavbě na konci Novodvorské. Má 41 přímou linku. Počítejme deset
pracovníků na jednu linku, to dělá 410 pracovníků, Není snad nějaká souvislost mezi
tím, že někdo čeká na telefon více než deset
let, zatímco tam zkoumají, až jim hlavy praskají, skoro každý s telefonem v podpaždí?
Ministerstev je v seznamu také neúrekom.
Dvacet devět včetně Státní plánovací komise
a VLKa, avšak bez ústřední celní správy. Bude náš odhad troufalý, předpokládáme-li na
jedno ministerstvo 200 pracovníků? To by pak
bylo prakticky 6 000 úředníků. A máme ještě
jedno hlavní město a tam taky, tam taky...
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický,
pracoviště pro údolní nádrže a tekoucí vody
zaujme vymyšleností názvu. x Pokud se nemýlím,
zbývají už jen vody stojaté (pozor, velký
ozor!) a vodopády. Pro vodopády v seznamu
ádný VU není, ani Studijní skupina či Racio»
nalizační pracoviôtô.
Podnik automobilového opravárenství a ochrany životního prostřední upoutává devatenácti přímými linkami, z nichž však jen jedna jediná, ta poslední, vede do odboru likvidace toxických látek. Na závěr našeho výčtu ještě s láskyplnou kolegialitou uveäme
český úřad pro tisk a informace. Má jen devět přímých linek; věříme, že s méně linkami
by se taková horo odpovědné práce ani zvládnout nedala. Přesto však: tístav pro výzkum
veřejného mínění má pouze jeden vstup. Pekordman mezi ústavy. Proč taky více, stejně
je všechno jasné.
Vychází nám to. el počítáme jak počítáme,

t

na takových plus minus třicet tisíc pracovníků výše uvedených ústavů. Taková síla něco
stojí. Už jenom na platech a na páskách do
strojů. Nějaká souvislost mezi neexistencí
poživatelného jelita uprostřed metropole a
v druhém roce přestavby a existencí této armády uměle zaměstnávaných tady být musí.
Vrazí-li se peníze do Výzkumného ústavu finanční a úvěrové soustavy, aniž byste mohli
zaplatit šekem útratu v restauraci, nemohou
uzenáři fortelně narazit .ielita.
Kdesi se proslýchá cosi o tom, že by se
s tím mělo něco dělat. Počkáme a uvidíme. Uvěříme, až poživatelná jelita nebudou jenom
pro Ekonomicky Silného Občana, ale i pro tfplně Chudého Občana. Až budou nejen v ESU,
ale i v UCHU.
Jiř£
Hanák

Telegram.
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Možná, že se ptáte, proč se Alexandr Dubček
dostal v LN na stránku "zahraniční", když
řece nadále žije v Bratislavě* Patrí už

g

paradoxům doby, že také on k nám promlouvá pouze zpoza hranic prostřednictvím cizích novin{ rozhlasu a televize; zde mu asi
- jako i jiným - qeště dlouho oficiální místa sluchu nedopřejí* Jeho odpovědi na otázky
italského komunistického žurnalisty vyvolaly
ve světě pozornost (možná i tam, kam především směřují). A do značné míry i u těch
z nás doma, kteří přestávali věřit, že Dubček ještě někdy promluví a že má vůbec co
říci*
Požádali jsme proto našeho bratislavského
spolupracovníka, aby nám o tom napsal do únorového čísla LN*
- Napřed jsem slyšel z vídeňského rádia
hodinu co hodinu opakovat zprávu, že v Unitě
vyšla první část rozsáhlého interview Alexandra Dubčeka. Pak jsem z BBC a VOA slyšel

DUBČEK PROMLUVIL
skrze fading a rušení podstatné výňatky
z textu. Byla to dobrá chvíle. Dubček přerušil dlouhé mlčení a řekl, co si o všem mysli
Byl nejvyšší čas. Dalo se čekat, že v osmičkovém roce nebude už dále možné vést
Dubčeka jako ne-osobu, že se jeho jménp ve
výroční kampani objeví, že se bude vesele
lhát a urážet. Obrysy kampaně se již vynořují. opírají se o geniální myšlenku: jednotlivé body programu z Dubčekovy éry se sice
podobají jednotlivým bodům Gorbačovovy perestroqky, ba jsou s ní dokonce identické,rozdíl je však v tom, že v roce 1968 vedly přímo ke kapitalismu a dnes vedou ke zdokonale1ní socialismu* Dubček pak už není prezentován jako renegát, který usiloval o vytrhnutí
Československa ze socialistického tábora,reformátoři z donucení ho dnes vykreslují jako
kapitána, který byl slabý a neschopný, proto
prý lod ztroskotala.
Komu věřit? ptali se v padesátých letech
zoufalci, zmateni velkým lhaním. Jak jsme
dozráli za ta léta! Nikoho nenapadne takto
se ptát* Lidé budou přirozeně věřit Dubčekovi. už jen z toho důvodu, že při tom nemusí
dělat kotrmelec a hodnotit svou zkušenost
z polohy vzhůru nohama.
Dubček se ve svém vystoupení plně přihlásil ke Gorbačovovi, k jeho východiskům i
k jeho reformním představám. To by nemělo
nikoho překvapovat. Na rozdíl od těch,kteří
utloukali dvacet lét každou zmínku o reformě,
je DubČekův postoj legitimní. Gorbačov je
Dubčekovým žákem, i když o tom třeba nemusí
vědět* Dubček ovšem ví, že je mezi nimi rozdíl v čase a místě činu. Gorbačov, jak se to
dnes jeví, měl možnost připravovat se na
svou roli, měl k dispozici také průkaznější
studijní materiál. Dubček byl vržen do vody
lednovým plénem a musel plavat ve vodě, kde
nebyla nouze o žraloky. Přesto v krátkém
čase zformuloval přesně to. co ^e dnes obsahem sovětské přestavby* O to je zbytečné
se přít, stačí si přečíst třeba Kadlecovu
knihu o Dubčekovi a porovnat ducha autentických textů s tím. co k nám dnes doléhá
z východu. Není to k jásání, člověku je
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z toho spíš smutno: to moře ztraceného času!
Dubček se hlásí k sovětské přestavbě,protože mu tento vývoj poskytuje nepochybně
hlubokou vnitřní satisfakci* Byl ve své době jediným z vysokých komunistických funkcionářů, který zřetelně vytušil sestupnost
vývoje a dospěl k přesvědčení, že komunistické strany ve východní Evropě, uzavřeny
v ideologickém sebeklamu, kormidlují ke
krizím a národním katastrofám. Vyvodil z toho bezpodmínečnou potřebu demokracie, otevřenosti a hospodářské reformy. Vyvolal navíc lidové naděje, které se proměnily ve
spontánní podporu. Ľtties by jistě mnozí politikové, kteří hledí do nedůvěřivé a nevšímavé tváře lidu, o takovou podporu také
stáli* Kdyby měli dost charakteru, byli by
už přišli za Dubčekem, aby jim řekl, v čem
to vlastně vězelo* Určitě by neodmítl poradit*
Dnes mu ti, kteří zadupali do země všechno, co z roku 1968 zbylo, předhazují, že
prohrál* Chtějí tím asi naznačit, že kdyby
vyhrál, stáli by neochvějně na jeho straně*
Dubček to neprohrál u československého lidu, prohrál to u krátkozrakého a hloupého
vedení spřátelené velmoci, u mužů, po kterých brzy nezůstane pojmenováno ani to poslední náměstíčko, prohrál proti tankům a
letadlům*
Dubček ve svém interview netrvá příliš na
tom, aby byly okamžitě rozpleteny všechny
uzly šedesátého osmého. Dívá se také do budoucnosti. i když bez velkých iluzí. Kdo asi může vědět lépe než on, jak to v naší
politice chodí. Vždy* všechny zná, seděl
s nimi za jedním stolem u těch posledních večeří na jaře v roce 1969*
Dubček ví, že po dvaceti letech nelze začít přesně tam, kde se v srpnu skončilo*
Změnil se svět a změnili jsme se také my*
Ve zkušenosti národa je zabudováno příliš
mnoho skepse. Bylo dost času domyslet mnohé,
co euforie roku 1968 smířlivě zakrývsla.Navzdory důslednému umrtvování společnosti se
u nás vytvořilo značné pluralitní sebevědomí* Přede dveřmi mravně pokleslé společnosti čeká na vstup nová generace, která je
nastražena vůči frázi a lži* Na stav národního hospodářství raději nemyslet* Komu uznáme oprávnění žádat oběti, disciplínu a
poctivou práci? Všechno bude mnohem, mnohem
složitější než tehdy*
Jisté je, že Dubček má historicky potvrzené právo obracet se k nám přímo a nejen prostřednictvím italských novin* Bez uznání tohoto práva je každá otevřenost skutečně jen
přestrojením. Dubček se zmínil o tom, kolik
bylo takových funkcionářů, kteří prostě nesnesli pomyšlení, že by mohli být nezvoleni
na svá místa ve státních autech. Nu ano, kolik bylo dělníků i nedělníků, kteří se stali
pány; když jim pak hrozilo, že by o své panství měli přijít, volali o pomoc, jako by se
hroutil stoletý sen o osvobození dělnické
třídy od vykořisťování. Dubček byl dělníkem,
pak se dostal na vrchol moci a řízením osudu
se stal mužem roku. Když jsem s ním naposledy mluvil, ukazoval mi ruce* Měl je popálené
autogenem a mozolnaté, přivydělával si k důchodu - zase jako dělník*
Milan Šimečka -
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Invalidé z městečka Saki

Komentátor týdeníku Moskevnám zmizeli z očí i se'svými
skije novosti Turšstov a fopodomácku vyrobenými vozíčky»"
toreportér Berestovskij se
(Kapitán Babič naráží na známý
kvůli afghánské válce nevyvýnos Nejvyššího sovětu, ktepravili do Kábulu, Chostu či
rý doslova vyhnal invalidy
Kandaháru, nýbrž na Krym. Na
z Moskvy, Leningradu a daltomto slunném poloostrově
ších měst tím, že je přiděv městečku Saki vzniklo před
lil k opatrováni kolchozům na
několika roky vojenské sanavenkov.) Nevím, zda nám to
torium prakticky výhradně pro někdy odpustili. A nevím, zda
sovětské vojáky raněné v afnám i nová vlna invalidů odghánské válce» Berestovskij
pustí náš formální soucit a
byl už hodinu po příjezdu do
pomoc, vyjádřenou předpotopSaki tak otřesen tím, co viními protézami a berlemi a
děl, Se uložil kameru do braš- nedostatkem invalidních vozíny, sedl si na lavičku,chytil
ků. ..
se za hlavu a řekl: "Dost,dál
Zástupce náčelníka sanatoaž nemohu."
ria G. Dorofejev byl naprosto upřímný a přiznal.že mnoSakinské sanatorium je vy-r
zí ranění utrpěli i duševní
baveno nejmoderněji, ovšem
poruchy: "Netrpí jen fyzicnejmoderněji v sovětských poměrech« Kapitán Michail Babič, ky, ale mají nervy doslova
zástupce vojenského šéflékaře, nadranc. Nedokážou normálně
žít bez přátelské starostliříká: "Často vidím nové vzory
vosti, podpory a pozornosti»
protéz v zahraničních časopiTo vše qí® mohou poskytnout
sech a neustále se vracím
lidé z jejich okolí. Ale k myšlence, proč naši chlapci
bohužel, ti jsou často slepí
musí mít horší» Dnes je přece
a hluší.»."
invalidů stokrát méně než za
druhé světové války, my jsme
Jeden místní opilý mladík
stokrát bohatší - ale jsme
ze Saki na ulici prohodil:
také milosrdnější? V druhé
"Hele, mrzák!" Prý to nemyspolovině čtyřicátých let se
lel zle a střízlivý by to asi
ulicemi našich měst toulaly
nikdy neřekl. Příhoda však
tisíce válečných invalidů»Poskončila tragicky. Opilce to
tloukali se po nádražích,zoustálo život, protože invalida
falí a nasupení, na náměstích
mu jediným strašným úderem
vyžebrávali své almužny, div
své berle rozbil hlavu. Turse navzájem neutloukli k smršatov se také dal do rozhovoti, a zvonili při tom válečru s Igorem Ovsjannikovem,
nými medailemi. A protože
který v Afghánistánu jako vejsme jim ničím nemohli pomoci, litel výsadkové útočné jedpostarali jsme se o to, aby
notky přišel o obě nohy. Na

otázku, co říká vývoji v této
zemi, zvláště politice "národního usmíření", tázaný odpověděl :"Mám-l i to říci poctivě, nevím» V televizi ukazují. jak se dušmani vzdávají. Ale naši chlapci se dále
vracejí s těžkými zraněními.
Protože musím nyní změnit povolání. stanu se historikem.
Prostuduji tuhle válku a doufám, že pochopím, co a jak."
Přejme mu, aby skutečně pochopil, co a jak» Ale chodit
už nikay nebude. Nebylo by
proto prospěšnější, kdyby pochopili především ti, kdo ho
tam poslali?
- jp -

Lidská cena války
Profesor ženevské univerzity
Marek Sliwinski podnikl ve
druhé polovině minulého roku
rozsáhlý výzkum v táborech
afghánských uprchlíků v Pákistánu. Pokusil se stanovit
"lidské, společenské a ekologické důsledky" války v Afghánistánu. Hovořil s 12 592
lidmi, aby si mohl vytvořit
skutečně spolehlivý úsudek.
Zjistil, že od roku 1978

zahynulo v Afghánistánu v důsledku událostí, souvisejících s válkou asi 9 % obyvatel, Pro srovnání: sovětské
ztráty za druhé světové války, pokládané za dosud největší v dějinách, dosáhly
8,6 %. Celkový počet padlých
Afghánců činí asi 1 200 000
lidí (Sliwinski připouští
patnáctiprocentní odchylku)»
Dvacet šest procent ztrát

působí letecké bombardování,
33 procent pěchotní zbraně,
12 procent děloatřelectvo a
3 procenta miny» Letecké bombardování postihuje nejvíce
ženy, děti do patnácti let a
starce; proti partyzánům je
neúčinné» Od roku 1978 odešla plná třetina Afghánců do
emigrace a desetina žije doma v ilegalitě.

Brežněvův jarmark
Dvě mladé sovětské ženy jsou
nesporně nej obtížené Á ší mi pasažérkami na lince Kábul Moskva. Namáhavě vystupují po
schůdk$ch letadla s kořistí
v kartonových obalech,v nichž
se nepochybně skrývá japonská
stereofónni elektronika.
Je to pravděpodobně jediná
výhoda, kterou pro sovětské
občany představuje pobyt
v Kábulu: v bazaru hlavního
města, jenž rozkvétá bez ohledu na osm let války, se
najde všechno. Pro zákazníky

špatně zásobených sovětských
trhů a prázdných krámů představují kábulské ulice, většinou zásobené podloudným obchodem, hotové poklady za nesmírně výhodné ceny. Samozřejmě koberce, vodka, kosme*
tické výrobky, střevíce z NSR,
západní obleky, ^potřební elektronika, kartony amerických cigaret za pět dolarů,
japonské videomagnetofony a
plakáty s Ramboem»
Za mešitou přejdeme lávku
přes Špinavý potok, a ocitne-

me se v úzkých uličkách "Bre&něvova jarmarku"» Tak říkají
Afghánci místu, kde lze nalézt všechny náhradní díly do
sovětských strojů, např. i
výškoměry z vojenských helikoptér. Ptáme se obchodníka,
jak k nim přišel, a dostáváme
vyhýbavou odpověa: Přinesly
to děti. Jiný říká, že je nabízejí sami sovětští vojáci,
když nemají dost prostředků
na koupi západních obleků«
(Z pařížského deníku Le Monde)
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Hladomor s pozadím
Nejprve proskočily zprávy o
tom, že předloňský a loňský
rok byly v Etiopii opět velmi chudé na vláhu, a úroda
proto slabá. Pak se počátkem
prosince minulého roku objevil v Addis Abebě irský zpěvák Bob Geldof, který v roce
1985 organizoval pomoc hladovějícím Habešanům a sbíral na
velkých koncertech spolu s jinými umělci peníze na potraviny a léky. A konečně na Štědrý den se člen etiopského
vládního výboru pro pomoc obětem sucha Berhanu Jembere
obrátil na svět s dramatickou
výzvou: Potřebujeme velké dávky potravin. Máme zásoby ng
pouhé dva měsíce, pět milionů
rolníků na severu dojídá poslední zbytky a chystá se
k cestě na jih za potravou.
A tak není nejmenších pochyb
o tom, že Etiopie, o níž nedávno Rudé právo napsalo, že
"vykročila směle na cestu
k lepším zítřkům", zažije letos stejný hladomor, jako
v letech 1984 až 1985.
Zajímavý údaj z amerického
týdeníku Time (21.12. 1987):
V roce 1984, v době, kdy denně umíraly tisíce lidí hlady,
utratila etiopská vláda sto
milionů dolarů za oslavy desátého výročí vítězství revoluce.
Mohutná kampaň lidskosti a
milosrdenství se opět dá do
pohybu: tisíce lidí ve Spojených státech a západní Evropě
se znovu budou skládat na tuny potravin, léků a na nákladní auta. Televizní kameramani
těchto zemi budou totiž každý
večer předkládat svým občanům
strašné obrazy: rachitické déti s nafouklými bříšky, palčivým sluncem vybělené kosti

zdechlých zvířat v příkopech
silnic a tisíce vyzáblých
kostlivců, kteří měli dost
sil a dostali se do sběrných
táborů. My je neuvidíme, ale
také od nás snad dojdou tradiční přikrývky a sušené mléko.
Africké sucho ¿e hrozné a
postihuje Etiopii stejně jako
Sahel. Avšak francouzský expert Francois Jean z humanitární organizace Lékaři bez
hranic nedávno v Le Mondu napsal, že hlad v Habeši je
"důsledkem sucha, války a politického režimu". Nejvážnější situace je v tomto ohledu
v Eritreji a Tigré, dvou oblastech, kde centralistický
etiopský režim vede už několik let boj s nacionalisty.
Partyzáni z Eritreje ovládají
silnici z přístavu Massaouah
do Asmary. 23* října minulého
roku se zmocnili šesti set
tun potravin na gih od Asmary.
Nelze se jim divit, mají také
hlad a musí živit vlastní civilní obyvatelstvo, sužované
válkou, v níž na straně vládních oddílů proti nim bojujítaké kubánští vojáci. Neustálé srážky vyřadily z provozu
silnici Makale Axoum a na
trati Asmara Makale používají
humanitární organizace raději
leteckého mostu.
Někteří pozorovatelé mají
dokonce za to, že vláda v Addis Abebě nebude proti tomu,
aby se rolníci na ce8tě za
potravou shromáždili ve sběrných táborech. Už několik let
totiž usiluje o to, aby se
oblasti bojů vylidnily a partyzáni se tu nemohli cítit
"jako ryba ve vodě". Chce do
roku 1990 uskutečnit hromadnou kolektivizaci etiopakého

venkova, a to prý přesto, že
ji sovětští experti, pracující v zemi, před něčím podobným varují* V důsledku tohoto
plánu musely už některé země
EHS a Švédsko zrušit své pomocné programy, které s koldfr
tivizací nepočítaly.
Humanitární organizace jsou
proto nyní v těžké situaci.
Chtějí a budou ubohým Habešanům pomáhat, protože takové
je jejich poslání. Nekladou
si politické podmínky, ^de
jim pouze o to. aby jejich
dodávky došly ao cíle včas,aby je dostali všichni potřební bez ohledu na to, zda jsou
Eritrejci nebo Amharové. Oranizátoři záchranných akcí
y také rádi měli jistotu, že
jejich nákladní auta se nebudou používat k jiným, například vojenským účelům. Zkušenosti z minulých let je nabádají k největší opatrnosti.
Stanovisko těch, kdo říkají,
že za takových okolností raději nedají nic, pokládají
ovšem za sobecké a zbabělé.
Hlad je všude krutý bez ohledu na systémy.
(ir)

§
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NA ŽEBŘÍČKU LIDSKÝCH PRÁV
V loňském roce vyšla pozoruhodná statistika o lidských
právech (Charlea Humana:
World Human Rights Ouide. Pan
Boocks, London a Sydney).Opírá se o dotazník se čtyřiceti
otázkami. Např.:je možno volně cestovat v zemi a do zahraničí, lze se svobodně sdri>»
žovat a shromažďovat, indoktrinují školy jedinou státní
ideologii, funguge politická
opozice, existuji nezávislé
noviny, lze svobodně praktikovat náboženství apod. Na
jednotlivé otázky nutno odpovědět ano či ne, připojit
lze stručnou vysvětlivku»
Za střední hodnotu byla
zvolena padesáti pěti pro-

centní realizace lidských
pua - Nová Guinea, Portugalpráv. Stav lidských práv nad . sko, Švédsko, Švýcarsko, Ang*touto hodnotou se považuje za lie, USA, Uruguay a další.
relativně dobrý, pod ní za
V tomto bodování lidských
relativně špatný. Ceskoslopráv je československo předvensko se svými 36 procenty
stiženo i státy jako Argentise ocitá hluboko pod střední
na, Bangladéš, Benin, Bolívie,
úrovní. Méně než 36 procenty
Botswana, Brazílie, Kamerun,
jsou hodnoceny: Bulharsko,
Kolumbie, Dominikánská repubChile, Cína, Kuba, Indonésie^
lika, Ekvádor, Egypt, Ghana,
Severní Korea, Libye, RumunIndie, Jamajka, Kuvajt, Lisko y JiZní Afrika, Sýrief Sobérie, Maďarsko, Malajsie.
větský svaz, Vietnam, Zaire,
Mexiko, Maroko, Nigérie, Panejméně procent (13) získala
nama, Paraguay, Polsko, Peru,
Etiopie.
Senegal, Sierra Leone, Srí
Tanzanie, Thajsko,TuNejvíce procent (90 a více) Lanka,
nis, Turecko, Venezuela,Zamdosahují státy: Austrálie,
bie,
Zimbabwe
aj.
Belgie. Kanada, Rakousko,Dánsko, Finsko,ftecko,HolandR. P.
sko, Nový Zéland, Norsko, Pa-
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POPRAVENÝ MILÁČEK STRANY
Před padesáti letv (2• března 1938) začal v Moskvě proces s lidmi, o nichž Pravda
týž den v úvodníku uvedla, že
je to "banda tr9ckisticko-buoharinských špionů, vrahů,
škůdců a diverzanta,chycených
při činu". A o den později
pod titulkem "Smečka krvavých
psů" v reportáži ze soudní
síně napsala o nejvýznamnější
oběti této tragické frašky:
"Sedl s hlavou avěšenou - tato odhalená, zrádná, slzavá a
zlá nula o dvou tvářích* Už
dávno byly strženy z obličeje
Bucharina a jeho přisluhovačů
masky a objevily se v pravém
světle pravé tváře agentů kulaků, advokátů buržoasie, lokajů restaurace kapitalismu
v naší zemi.A nyní na posledním stupínku, v poslední etapě je tento politický intrikán a podvodník odhalen jako
šéř špionážní terorietické
zlodějské bandy, jako intrikán. usilující o vraždu tří
nejlepších z našeho středu,
tři tvůrců socialistického
státu Lenina, Stalina.Sverdlova. Hle, ňaký je - tento
malinký, špinavý Bucharin!"
Mnozí lidé v SSSR si na to
ještě pamatují, ale přesná
citace obvinění je stále ještě šokující. V souladu s výzvou Gorbačova, že historii je
třeba znát plně, se však už
objevují pokusy uvést věci na
správnou míru. Kandidát historických věd Anatolij Latyšev uveřejnil v nedělní příloze Izvěstijí (č.51, ročník
1987) velkou s ta t "Bucharin

snámý a neznámý"• Oenl ho vysoko a připomíná rruSrrj Leninovo vyjádření, že Bucharin
je "miláčkem strany" a "jejím nezvětším a nejcennějSím
teoretikem". Píše:"Jaem přesvědčen, že není daleko doba,
kdy si čtenáři budou moci sami přečíst původní práce Nikolaje Ivanoviče Bucharina".
Je tento optimismus správný? Vysoce postavení sovětští
hietorikové říkají asi toto:
už nyní je možné rehabilitovat Bucharina morálně a občansky, ale politicko-atranická
rehabilitace je možná jen po
zvláštním usnesení ústředního
výboru strany, neboŠ je nutno
zároveň zrušit platnoet řady
dokumentů z doby před padesáti lety. Cekat na to ovšem
není nutné. Latyěev už Bucharina "morálně a občansky" rehabilituje. Srovnává Stalinovo chybné hodnocení fašismu
a Bucnarinovou prozíravější
analýzou, připoalná, že na
rozdíl od Stalina neházel do
jednoho pytle fašiaty i sociální demokraty. Upozorňuje,
že falzifikace Bucharinových
postojů měly velmi dlouhý život: "Do mtmoárů A.I. Mikojana byly dokonce ještě za jeho
života a proti jeho vůli vpisovány "události . které měly
diskreditovat Bucharina,ýehož
si Anaataz Ivanovič velmi vážil..."
To není jen ozdobné pikantnost. Dějinná pravda to ani
dnes v Sovětském svazu nemá
lehké. Lež aloužl k zachování
pozic a blahobytu mnoha lidí.

Sergej . .
* a vlci
Velká kniha o životě a díle Sergeje Prokofjeva vyšla ve Spojených atátech. Napsal ji
Harlow Robinson, profesor slovanských jazyků a literatury na Státní univerzitě v New
Yorku. Kniha má 573 strany a četné obrazové
přílohy. Mezi dosavadními kronikáři jeho života ae vedou spory o výklad jeho tzv. západního a sovětského období. První Prokofjevův životopisec V. Něstyjev soudil, že jeho
nejlepší věci byly napsány v Rusku, zatímco
pobyt v Americe a Evropě znamenal jeho intelektuální a tvůrčí úpadek. Pravý opa^ tvrdil
Victor Seroff, ruský emigrant v Americe,který nazval svou knihu: Sergej Prokofjev - sovětská tragédie.
Na rozdíl od dosavadních skladatelových
životopisců zaujímá Robineon objektivní stanovisko, pojímá skladatelovo dílo jako celek
a snaží se vyplnit i některá bílá místa v j»ho osobním životě. Prokofjev opustil Rusko
v roce 1918 a usadil se zpočátku ve Spojených státech, kde o něco později slavila
velký úapěch jeho opera Láska ke třem pomerančům. Po vlažném přijetí Třetího klavírního koncertu v r. 1920 odjel do západní Evro-

A rehabilitace má také zcela
osobní rysy. V Moskvě žije
Bucharinův syn Jurij Nikolajevič Larin. Když jeho otec
stál před popravčí četou, byl
mu pouhý rok. Před několika
měsíci řekl zahraničním novinářům: "Nedělejte senzace kolem mého otce. Nic se nezměnilo. Už v roce 1961 jsme
s matkou shromáždili všechny
dokumenty, svědčící jasně o,
jeho nevině.Nikdy nebyl špion
ani terorista. Jsem hořce
zklamán tím, že jeho jméno
nebylo očištěno".
Perestrojka historických
pravd si skutečně dává na čaa.
Ale na konci toho tunelu už
přece jen bliká malé avětlo..
- JP Pozn.red.: 5.února oznámil G.
Gerasimov, že komise pol. byra
ÖV KSSS právně rehabilitovala
N. Bucharina' a daldích devatenáct odsouzených z r.1938.

py. Na rozdíl od I. Stravinakého, S. Rachmaninova. N. Nabokova, S. Kusevického a jiných ruských hudebníků se Prokofjev rozhodl
pro návrat do Sovětského svazu. V roce 1936
přijel ae avou manželkou, španělskou zpěvačkou Linou Lluberovou, a dvěma syny do Moskvy.
Horší dobu pro návrat si vybrat nemohl.
V lednu toho roku byla v Pravdě podrobena
zdrcující kritice Soatakovičova opera Lady
Mecbeth. Byl to jeden z nejprudších Stalinových útoků na sovětskou kulturu. Co mohl čekat Prokofjev?
Robinson se pokouší vysvětlit skladatelovu
manželskou krizi, která nese pečet tragičnosti té doby. Roku 1941 opustil Prokofjev
svoji ženu a začal žít s mladou sovětskou
spisovatelkou Mirou Mendelsonovou. Oženil
se s ní teprve po sedmi letech společného
života v r. 1948. Lina Prokofjevová byla jako cizinka pod dozorem úřadů, tři týdny pred
novým sňatkem svého bývalého manžela byla
zatčena a odvezena do pracovního tábora na
Sibiř, kde strávils osm let. Kolem těchto
tragických náhod se vyskytlo mnoho nejrůznějsích spekulací, ale Robinson s pomocí
svědků a přátel dokazuje, že šlo jen o ahodu nešťastných okolností.
Právě v roce 1948 prožil Prokofjev hlubokou krizi, z níž se vlsstně už nevzpamatoval- Zemřel 5. března 1953, doslova několik
hodin před J.V. Stalinem. Teprve v roce 1958
byla z něho sňata klatba.
- ip -
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KULTURA

CHCEME BÝT
LEGÁLNÍ"
Rozhovor LN s Karlem Srpem
V polovině šedesátých let ho znali čtenáři dodnes nedoceněného časopisu Repertoár malé scény. Pak léta spolupracoval
s Melodii. Jako dlouholetý zaměstnanec Pantonu stál v pozadí
mnoha významnýoh gramofonových desek* V roce 1969 byl jedním
ze signatářů žádosti o založení nové jazzové organizace* Po
jejím vzniku v roce 1971 působil nejdříve jako jednatel a
později jako předseda Jazzové sekce Svazu hudebníků* Přestože během sedmdesátých let rostl konflikt mezi Sekcí a ministerstvem kultury, dokázala parta mladých aktivistů pod jeho
vedením vydávat výjimečně dobrý hudební časopis a bez vší
státní podpory organizovat Pražské jazzové dny* Když i ty
byly znemožňovány, začala Jazzová sekce vydávat knižní řadu
Jazzpetit, jakož i další výtvarné a hudební publikace* Vše
skončilo razantním zásahem státních orgánů - když se nedala
zakázat Jazzová sekce, byl zrušen celý Svaz hudebníků* Boj o
existenci však pokračoval dál - a jak se Sekce bránila a odvolávala, rostla i mocenská perzekuce® Předseda organizace,
která už dávno přerostla jazzový rámec a začala popularizovat i jiné druhy hudby, divadlo a výtvarné umění, byl spolu
s ostatními členy výboru 2. září 1986 zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 16 měsíců nepodmíněně. Odseděl si
je doslova do minuty. Na Nový rok se Karel Srp vrátil a už
je ho zas plná Praha. Jazzová sekce se opět probouzí...

Mnozí mají námitky, že dnešní
Jazzová sekce je až příliš
politická. Měla by se prý víc
zabývat hudbou...
• Před lety jsem byl za redakci Melodie v porotě Bratislavské lyry. Vítězná píseň
mohla získat 21 bodů. Bodování naskakovalo na světelné
tabuli, přenášela to Intervize. A najednou velký malér.
Etyli jsme obviněni z toho, že
jde o provokaci. Vítězných 21
bodů mělo prý představovat
21. srpen. A v tom okamžiku aí chcete nebo ne - jste se
s muzikou ocitli v politice.
Musíme mít na paměti, že
všechna rozhodnutí, ale úplně
všechna, od provozu poslední
lochnesky po státní rozpočet,
jsou politická. Vždyt i náš
Jazzpetit o vizuálních partiturách byl v hodnocení hudebního oddálení ministerstva
kultury CSR dán do souvislosti s kontrarevolučními proudy
v roce šedesát osm. Před pěti
lety totéž ministerstvo začalo ničit naše knihy o koncentračních táborech a s antifašistickou tématikou. Do^
dnes mlčí ke zničení pomníčku
obětem 2. světové války a ke
40. výročí vzniku OSN, který
jsme kdysi postavili. Ti, kdo
nám političnoat vyčítají, se
nemohou divit, když jame proto na Federálním shromáždění
žádali doplněk k zákonu o míru. ity jsme nechtěli být politickou organizací - stát
z nás politikum udělal.
— Nebojíte se, že členská základna pomalu stárne, je přesycena soudními spory a nestravitelnými právními poučkami a především zklamána nedostatkem toho, o čem vlastně

Sekce původně byla - to jest
muziky?
• Není naší vinou, že nám nedovolují organizovat koncerty. Podílíme ae však na živote hudební scény stále, i
když ne všude visí emblém
Jazzové 8ekce. Vlastně není
dnes důležitější akce, kde
bych se nesetkal a ijašimi aktivÍ8ty, a t už na podiu, mezi
pořadateli nebo novináři. I
my jsme přesyceni administrativními spory a také jsem se
dwnníval. že to nikoho nezajímá. Až do včerejška, když
jsem četl třetí číelo Jazzstopu. Pěkně se tam obuli do
jedné z variant pokračování
Sekce - Unijazzu.
—Slýchávám často výhradu,že
Sekce žije duchem pořád ještě
na konci sedmdesátých let doba se změnila*..
* V naší společnosti existuje
duchovní propaat padesát let
hluboká. Nedosáhli jsme možná
ani ducha Karla Havlíčka Borovského. Známe něco, ale bez
souvislostí, napřeakáčku.Proto si myslím,že bychom v Sekci měli vydat dobře zpracovanou knihu o éře hippies - a
pravdivé dějiny 2. světové
války. Jsou to témata zdánlivě rozporná, ale aby kdokoliv
pochopil Lennona, Okudžavu,
Quernicu, smrt Jana Palacha
musí znát hodně, když to nemohl prožít*
Proste musíme stavět na Širokých zkušenostech druhých,
když si na ně nemůžeme sáhnout sami. Ne, Sekce nežije
duchem aedmdeaátých let.Bereme 8Í však poučení ze všeho naším cílem je zlepšení současných kulturně společenských poměrů.

tflOR 198«
-Choete, aby vaáe organisaoe
byla znovu ofioiální. Jak si
představujete. Se toho doaáhnete? Co budete dělat? Samizdaty?
•Samozřejmě, že choeme být i
nadále legální* Úřady nás
chtějí dostat na administrativní kolej • protahovat jednání. Nedělám marně přes dvaeet let v kultuře, abych to
neznal*.. Podle Ústavy jsme
legální stále, to jednoznačně
potvrdila i Mezinárodní liga
právníků v Haagu. Ale abychom
toho doaáhli ve skutečnosti,
bude se muset hodně změnit*
Nebude-li pořádek v základních mechaniamech řízení státu, budou naše koncerty nadále rozháněny, my vyslýcháni a
vězněni. Rádi vstoupíme v jed
nání s kýmkoliv, kdo to myslí
dobře. Chtějí nás vzít na vědomí - dobře. Nechtějí - žádná škoda. Ify jedeme dál.
A co budeme konkrétně dělat
kromě úsilí o oficiální uznání? Nápadů je opravdu hodně..
— Máte tedy přeanou představu, co by mělo být naplní
Jazzové sekce (nebo jejího
pokračovatele Unijazzu)
v dnešní době, kdy se uvolnily publikační možnosti v Melodii. Gramorevue a v dalších
časopisech?
• Mám. Pro tuto chvíli i pro
dalších dvacet let*Jde o kulturní, humánní program, v němž
jsou obsaženy i prvky občan8ké sebeobrany pro případy
jako byl ten z 2* září 1986*
Zásahem proti Sekci atát poznal, že chybil, a začal mnohé uvolňovat* Mnozí si na tom
dokonce založili existenci*
Místa je však dost pro všechny* Stát to zase dělá jen jako atát. Tedy bez pokory k li*
dem - a to nejenom v rovině
kulturní. Člověk musí mít nejprve důvěru ke všemu, co stát
dělá. Nestačí povolit pár
festivalů, když máte odposlouchávaný ,telefon nebo vám
aeberou pas.
—Uvažujete o tom, jakou šanci vy a celá Sekce ve svém
zápase máte? Věříte, že se
ledy pohnuly?
•Určitě. Ale zároveň si přitom připomínám jeden z nejsilnějších zážitků.které jsem
měl z kriminálu. Oaebrali mi
tam noviny s materiály z lednového zaaedání UV KSSS. Příslušník ministerstva spravedlnosti - podotýkám spravedlnosti - s nimi švihl do koše:
Jakýhopak Gorbačova! Ale
v Gorbačovovi šance Jazzové
sekoe nejsou. Musí se nejdřív
něco změnit v celém národě.
Jsem týden venku, ale cítím,
že před zavřením to tola jak říkal Havel - moc bezmocných. Dnes je to bezmocnost
mocných. A tak myalím,že laňce jsou. Snad se charakter
národa začal měnit. Podpora,
kterou Jazzová sekce v posledních měsících v naší veřejnosti měla, mě v mém optimismu utvrzuje.
Petr Sedloň
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Koncert na uvítanou
Přesně týden po svém návratu z vězení měl
Karel Srp schůzku s přáteli a příznivci
v Opolanech u Poděbrad při koncertu na uvítanou.
Začátek byl krátce po třetí, účinkující
stručně uváděla Lenka (u většiny neprozradila ani jméno). Ozvučení bylo na převážně
rockový podnik nezvykle dobré, hudba až na
řídké výjimky nikoli. Mikuláš Chadima po sepsání pamětí a po letech experimentů dospěl
ke sdělnějšímu výrazu,, přibral technicky
zdatného bubeníka, zahrál několik překvapivě
líbivých saxofonových a kytarových sol, ubyio disonantních hudebních prvků, převládaly
ostinátní riffy blížící se k minimalismu.
Disonance se přehoupla do zpěvu: němčina až
příliš evokovala zupácký pokřik příslušníků
SS z válečných filmů.
Psí vojáci - tentokrát netradičně s Yamahou místo akustického klavíru - mají větší
schopnost navázat kontakt s posluchači. Filip Topol, soustředěný, ukázněnější více než
jindy, dovede téměř pokaždé 3trhnout posluchače expresivním zpěvem, v němž však je zároveň kámen úrazu: v nejexponovanějších pasážích zpravidla není rozumět výborným textům.
Neškodilo by také více humoru.
Zdánlivě z podobného těsta je uhněten projekt výtvarníka Vladimíro Kokolii "E"; ve
skutečnosti je ale více postaven na exhibici
protagonistově nežli no hloubce výpovědi.
Když však napůl křiče a napůl zpívaje, volá
"dávám pozor, abych napochodoval", souhlasně
kývám hlavou a to nejen do taktu. Rovněž brněnská skupina Ještě jsme se nedohodli, jediná přítomná kapela těžící vědomě z humoru a
absurdity okolního života, neměla svůj den.
líožná její vystoupení poznamenala přítomnost
nezvaných návštěvníků, shlížejících zachmuřeně z balkónu. Pánové netleskali, ani se
nepou3máli.
Uilan Jakiíbec měl být patrně po bigbítech
zástupcem folkařů. Kdyby ovšem takto vypadal
náš folk, museli bychom hořce zaplakat. Jednotvárné doprovodné kytarové strojky, stere-

otypní melodie a tuctový harmonický kabát,
texty jakoby "o něčem", radostný klukovský
hlas a zjev. Věčný omyl začátečníků, že další písní už konečně chytnou publikum za srdíčko, se žalostným výsledkem vzrůstajícího
trapasu ve vzduchu.
"End is well - all is well", říkávají rozšafní Anglosasové a platilo to i v Opolanech.
Neodolatelný Jim čert celý koncert zachránil*
Od prvního taktu, od prvního akordu své tahací harmoniky, která zpívá, pláče, hladí i
škrábe, má publikum (až na zachmuřené pány,
významně si bukající na čelo} jednoznačně
v kapse. Na rozdíl od předchozího folkaře
končí v nejlepším.
Jan Samson

Filip Topol a ťsí vojáci

PÍSEŇ MĚSÍCE
MÁMA BUBO je pražská rocková skupina, složená z členů souborů Babalet a Relaxace. Působí už pět let a za tuto dobu vytvořila několik vynikajících demokazet. Začínala glosami
společenského dění v roce 1983, prošla obdobím blízkým reggae, zkoušela témata sci-fi a
letos překvapila novým cyklem písní s křesťanským obsahem.

Planeta Ha.i
Jestli tu sedíš už dlouho
Nestačil jsem si tě ani všimnout
Protože jsem měl spoustu vyřizování
A ty ses mě nezeptal, co je novýho
Na týhle planetě
Takže jsme se zase minuli
Nestačil jsem ti říct ani naznačit
2e věci nejsou, nejsou na svých místech
Od chvíle, kdy jsme se začali starat
Jeden o druhýho
Takže jsme se zase minuli
Al je to náš, al je to náš, al je to náš
Společnej obřad
Zatím tě stačili, stačili obezdít
Aby ses nemusel obtěžovat skutečností
Protože všude, všude je spousta svinstva
Takže je pro tebe lepší, když
J8eš izolovanej
Takže jsme se zase minuli
Aí je to náš společnej obřad
Jim čert
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E3 Brněnská premiera
fJii

V Brně v Divadle bratří Mrštíků byla zas
jednou premiéra - a dokonca původní hry brněnského autora. Vlastně by to měla být veliká sláva, kdy2 ale on ten autor není 51enem ani Svazu spisovatelů, ani Svazu dramatických umělců*
Karel Tachovský (nar. 1926) vydal dvě básnické sbírky, ale doopravdy úspěšný byl do>oaud jako autor rozhlasových her (Kudy
jloudí Odysseus se hrála porůznu i v Evropě),
početných adaptací a dramatizací, pro rozhlas upravoval Aischyla, Sofokla, ale také
Vančuru* Kdysi dávno pracoval jako redaktor
Lidových novin, Hosta do domu a v Československém rozhlase v Brně, ale pak se po dlouhá léta živil neobyčejně podnětnou prací ve
skladu, až se pro něj naôlo - ovšem méně
placené - místo v Moravaké galerii* Prostě
banální osud českého literáta*
Ohlédnutí na Tachovakého dosavadní^dílo
prozrazuje, že jde o autora, který v dramatickém žánru mnoho ví nejen o technice jprá
ce, ale už ze své profese musí umět vážit
smysl a poslání díla cizího - a tím spíô i
svého vlastního* Nevím, jestli to, co jsem
teď tady napsal, je ještě chvála, nebo už
pochybnoat* Jisté je, že Karel Tachoveký
patří k onomu typu autorů, u nichž znalost
řemesla a "britská" nechut k citové exhibici
způsobují, že nejsou schopni rozmlouvat se
čtenářem, posluchačem nebo divákem zobrazením svého vlastního osudu nebo prožitku a
zpravidla se vyslovují cizím osudem, cizí
látkou, cizím citem, které nově a po svém
naaranžují* Divák nebo kritik může vlaatně
jenom z povahy změn původní látky usuzovat
na charakter a podobu vnitřního 8věta autora, který je ochoten mluvit o vôem kromě sebe samého.
Karel Tachovský vychází ve své divadelní
hře Mor z Boccacciova Dekameronu. Boccacciovo aranžmá lascívních, humorných i ctnostných příběhů, které už dávno ¿ako vyprávění
kolovaly mezi lidmi, je notoricky známé* Tachoveký si vybral historky, převzal zarámování, ze své invence obohatil postavy o nový
rozměr: útěk florentské galantní společnosti
nemá jenom své veselé a romantieké stránky*
Jednotliví členové společnosti si s sebou
přinášejí své úzkosti a vazby k lidem, které
zanechali v těžce zkoušeném světě, v extrémní situaci se vyjevuje i různost jegich povah, zdaleka ne věichni jsou ochotni účinkovat v "inscenacích" nevážných a málo zbožných anekdotek. Nový rozměr přidává Tachovský postavami Pána Moru, Kápa Moru a oddílem
pochovávačů. Ti jako by nebyli z Boccaccia,
ale z EeAc Poea, který si také boccacoiovaký
motiv upravil po avém v povídce Maska Červené smrti. Od Boccaccia přes E*A* Poea k Tachovskému se uskutečňuje charakteristický
posun. Lidé, kteří na tragickou aituaci ve
středověké Itálii celkem suverénně reagují
tak. jak jim to umožňuje jejich společenské
postaveni a bohatství, mění se v hrstku
naivních, nevědomých zajatců - u Poea romanticky démonického knížecího šílence, u Tachovského party pochopů, jakoby vystoupivších z ještě nezapomenutých koncentráků nebo
velmi aoučasných oddílů jisté policie* Mor a
jejich no první pohled pouze nutná a užitečná práce v obecném zájmu jim dávají možnost
omezovat, terorizovat a posléze olupovat a
pochovávat lidi snad ještě živé. Publikum
má být vtahováno do hry apelativními a vysvětlujícími šansony (hudba Daniel Forro)*

e

Z herců (Jana Janovská, Simona Peková, Jana Oazdíková, Drahomíra Kočová, Libuše Kafková, Dana Baslerová, Jan Kučera, Karel Rie-

Erik Pardus, Karel Mišurec, Miloš Krosi nikoho nemohou individuálně vybavit
myslím však, Se to není jejich vina* Hereo,
který musí hrát, že hraje, je na tom skoro
stejně špatně jako spisovatel, který píše o
tom. že píše* Onen způeob divadla, kdy se mi
stále strká pod nos, že jsem v divadle, kde
herec musí, at to má nebo nemá smysl, zpívat
a baletit a všelijak tajtrlíkovat, jenom aby, probůh, se nezdálo, že cosi prozívá, aby
se divák, probůh, nemohl dojmout osudem postavy na jevišti, mi vždycky připadal jako
režisérská schválnost. Vždyt přece odedávna
každý divák věděl a ví, že ¿de do divadla,
že to, co se předvádí, je fikce, tak jako
každý čtenář otevírající knihu ví, že svět
literatury není skutečný svět - což ale nic
nemění na tom, že divák i čtenář právem očekávají, že se jim prostřednictvím fikce vyjeví pravda.
Jakou tedy pravdu, oslovující současného
diváka, sdělují z jeviště autor, režisér a
herci? V prvním dílu hry se vlastně genom
rozkrývá situace: společnost přichází do
svého azylu a baví se šíavnatými scénkami
"ze života", které si sama inscenuje* Zdá se
jim, že utekli vnějšímu ohrožení^ Pán Mor,
Kápo Mor a pochovávači se pohybují kdesi na
okraji, za horizontem* Ale proator společnosti, která veselost ovšem spíš předstírá,
se přece jenom, zatím nenápadně, zužuje* Pochovávači - to je výborný nápad režie (Stanislav Moša) a výpravy (Emil Konečný) - ho
atále znovu vymezují dlouhými tyčemi* Z titulku se v druhé části hry tímto způsobem
stává vězení; mor a pochovávači už pronikli
mezi společnost, která se jim svou dobrovolnou izolovaností vydala na milost a nemilost* Tedy, milý diváku: jeetli si myslíš,
že zlému světu unikneš do soukromí, zjistíš
nakonec, že tvůj prostor se stále zužuje,
žes dovolil, aby kolem tebe postavili vysoký
lot, v jehož hranicích si s tebou mohou děat. co chtějí* Je to pravda? No ovšem* Ale
snad až příliš přímočará a perfektní. Divák
odchází z divadla s pocitem, že viděl kus
chytře vymyšlený, napsaný, v rámoi zvolené
poetiky dobře profesionálně inscenovaný,
s vervou zahraný? přít se tu však nemá a kým
ani o coj ale ani dojmout se nemá čím, protože mezi ním a těmi prastarými příběhy, jejichž poezie tkví v jejich bezelatnosti a
naivitě, stojí dvojí aranžmá: Boccacciovo a
Tachovského. A písničky, zpívané na mikrofon
a reprodukované v diskohlasitosti*
Vím velmi dobře, proč se většina autorů
dnes tak často'opírá o látky z minulosti, o
cizí předlohy, proč se jim zdá výhodnější
demonstrovat dnešní problémy na situacích a
postavách minulých století. Ale málo platné: inteligentní nápad ještě netvoří drama,
a když uvážíme, že poatavy. které si autor
vypůjčil, jsou už v původním textu anekdoticky zjednodušené, modelové, kde je pak ta
skutečná člověčina, která by mohla diváka
uchvátit, která by v něm mohla utkvět a přimět ho k zamyšlení nad sebou a nad dobou,
v níž žije?
Karel Tachoveký a doubor Divadla bratří
Mrštiků vytěžili z látky, co mohli. Naznačili, Že by měli co říct. kdyby jim to dovolili* Ale pochovávači mají pořád ještě po ruce
dost dlouhých tyčí, aby zabránili napeat neexistující třetí dějství: v něm by se ukázalo, že vůbec žádný mor nebyl, že si ho Pán
Mor a Kápo Mor vymysleli, aby měli čím a
proč své spoluobčany zahánět do kouta*
Jan Trefulka

?
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Jen zdráhavě jsou v našich
kinech uváděny některé kritické sovětské filmy.
Řada z nich (z uvedených
pouze přehlídkově např.ukrajinské "Znamení neštěstí" M.
Ptašuka, gruzínská "Cesta domů" A.Rechviašviliho, z dříve
hraných Klimovovo "Jdi a dívej se") podává s tradiční
byzantskou černobílou monumentalitou zobrazení zprávu o
národních kulturách v okamžiku. spatřeném jako okamžik
jejich zániku, který je prvním příslibem příští obecné
apokalyptické zkázy.
Společná posedlost požárem
jako kataklysmatem - sotva
něco opravňuje k tvrzení, že
očistným - vrcholí v "Loučení" podle V. Rasputina,které

větskými diváky považován za
hrdinu sui generis.
Podobně "evropsky" kritický
je i lotyšský dokument J.Podniekse "Je lehké být mladým?"
Záhy jsme však vtaženi do
většinou neradostných individuálních osudů. Nasloucháme
rozhovoru s budoucím studentem medicíny, plným plánů, a
pak s jeho plačící matkou:syn
zemřel při banálním lékařském
zákroku. Adept režie 3e s kamerou v ruce proplétá tísnivě
úzkými chodbami, kam do výklenků umístil fimrtvé", své
vrstevníky, brzy nato rukující do Af^ianistánu.
Katastrofické scestí je tu
jako ve filmech Abdrašitovových předvedeno atomizované,
na individuálních úrovních,

anketa L N

Řekli, napsali nám, slyšeli
jsme...že v literatuře,divadle, filmu, v hudebních či výstavních síních je zaujalo
v posledním čase zvláště...
Karel Pecka (spisovatel):
Paul Johnson HISTORIE MODERNÍHO SVfiTA. Nedávno publikovaná studie (r.1985) je shrnujícím a suveréním pohledem
na dějiny 20. století se všemi navzájem propojenými vazbami a souvislostmi.
Ivan Klíma (spisovatel):
Bohumil Hrabal PROLUKY, rozhovor Václava Havla DÁLKOVÍ
VÝSLECH a kniha Richarda P.
Feynmana SURELY YOU RE J0KING Mr. FEYNMAN.
Jan Burian (zpěvák, textař
a skladatel): Divadelní představení Ha divadla DCERY NÁRODA, film Věry Chytilové
PRAHA-NEKLIDNÉ SRDCE EVROPY,
verše Michala Jůzy a koncert
skupiny Z KOPCE s jejím zpěvákem a kytaristou Petrem
Vášou.
Jan Lopatka (literární
kritik): Ctu v poslední době
jen esejistiku a recenze, a
sčítajících se v drtivé sociz toho ještě jen to, co rediální trauma novodobých janiguji. Tedy: 1. Ivan Dubský
čárů, "nacmenů", jak se te3
DISKURS NA TÉMA JEDNÉ KLÍMOVY
v SSSR říká neruským elitním
sborům. Byla vznesena námitka, VfiTY (KS 2, 1987), eseje Evy
Formánkové. 2. 2ivá redakční
že interviewováným vojákům
není ve filmu položena posled- práce patrná z posledních čísel Revolver revue a Vokna.
ní otázka ve smyslu "proČ"bo3. Milan Cais START DO PROTIjovali. Za to autory dokumenSMERU,
ČST 1. program, 5.a 6.
tu chvalme: za cudnost a ne1.88. Výhružný dokument pro
senzacechtivost tváří v tvář
literárního historika přítomproblému nejpalčivějšímu.
nosti - eastern typu Zelených
Závěrem o nejvěhlasnějším
obzorů po téměř 30 letech (uz těchto filmů. Také u něho
je patrno, že obraz je inspi- vádím jeden příklad za mnohé
rován evropskými prameny (Bu- - třicetiletou stagnaci tzv.
společensky kritické literaňuel). Ba co víc, "Pokáním"
tury).
Tengize Abuladzeho se epochálně doplňuje a uzavírá
jeden z platných vzorců evropské kulturní tradice. Ketevan, dcera malíře, kterého
samovíádce Varlam s rysy Stalina a Beriji pošle do lágru,
kde zahyne, chce po tyranově
amrti ozdravit morální ovzduší gestem protichůdným Antigoninu: Vykope tyrana z hrobu
a zapřisahá se, že nestrpí,
aby byl pohřben, poněvadž neJosef Simon, šéfredaktor
ní hoden země, v níž leží.
Odeonu:
Zneuctění hrobu je tu paraNemůžeme hodnotit pouze odoxně aktem mravnosti a spraficiální směr v naší literavedlnosti, který nakonec po
tuře, ale všechny čtyři prousebevraždě Varlamova vnuka,
dy, a to: oficiální stranicuzná jako platný i tyranův
ký, na který se soustřečuje
syn a sám předhodí mrtvolu
pozornost naší kritiky, dále
supům, jak si to přála mstije tu široký proud literatury
telka.
, .
nestraníků, jehož si všímáme
méně, třetím proudem je vnitřPokud pak jde o obě skupiní samizdatová literatura a
ny filmů, o nichž se tu refekonečně zahraniční samizdatoruje souhrnně, zdálo by se,
vá literatura. Chceme-li pože druhé, analytické a dynastihnout a zhodnotit českou
mické pojetí je nám, Evropaliteraturu, musíme zhodnotit
nům odjinud, bližší. Zoufalvšechny čtyři proudy.
ství ale je v obojím případě
upřímné a nehledané. A není
(z Dobříše)
divu.
Andrej Stankovič

dvojí ikonografie
debaklu
režíroval nový šéf kinematografie Elem Klimov. Zde je na
příkladě sibiřské vesničky
líatjory, ležící na ostrově,
jenž má být zatopen při stavbě elektrárny, předvedena
kompletní ohňová zkáza celého
světa patriarchálních vztahů
a tradiční morálky.
Kazach Vadim Abdrašitov (se
svým gruzín8kým scénáristou
A. Mindadzem) je na rozdíl od
Klimova nepatetickým, avšak i
nelítostným kronikářem stejně
nezvratných dějů. Své téma.
generální pitvu "policajtské
nátury" průměrného "nového
sovětského člověka" přivádí
k dokonalosti ve filmu "Plumbum aneb Nebezpečná hra".
"Plumbum" je "světská" přezdívka ohavného teenagera,
skrčka s vysokým IQ a bez
skrupulí a v "občanském životě" vzorného středoškoláka
Ruslana Cutka, který je obrazem toho, jak se tea Pávka
Morozov v sovětské realitě
transformuje v Jamese Bonda,
aniž by pozbyl kterékoli ze
svých mohutností. Naopak, doba je náročné a úvazek větší:
denuncuje nejen svého otce,
ale mj. i ubohé standardní
somráky a gang nepoctivých
zelinářů; otce sám vyslýchá a
na jeho staromódni výhrady
odpoví, že takový postup je
v SSSR přece něčím zcela běžným. V patách fízla, fízlovštějšího než rutinou už unavená kriminálka
Snímek je natočen s intelektuální lehkostí a nevtíravostí, s trpce humornou
střídmostí, jaká je zřídkakdy
k vidění. Stává se prý ostatně běžně, že "Plumbum" je so-

Různé proudy
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Vemisáž v Lidovém domě ve
Vysočanech se podobala spíš
vzrušeným pařížským vernisážím konce století v Salonu
odmítnutých nebo v Salonu nezávislých než zaběhanému stereotypu a nudě zavedených
pražských vemisážních rituálů* Celá ta velká hala byla
plná spontánního života, hemžilo se tu obecenstvo všech
generací. Umělci, jejichž sebeironické fotografie s divadelními rekvizitami ze zašlých časů zdobí skvostně vypravený katalog, by],i obecenstvu ^ slavnostně představeni
na podiu. Nikdo nepronesl
projev, úvodní klasická hudba
si nezjednsla náležité ticho
v sále a několik krásných
slečen roznášelo v té kulturní tlačenici slíbené pohoštění: vajíčka natvrdo v osatkách.
Skupina se ustavila v červnu 1987, jeden člen po druhém
se za klavírní improvizace
slavnostně podepsal na zakládající listině ve Slováckém
salonku Obecního domu. Název
skupiny nemá záměrnou souvislost s Tvrdošíjnými - vznikl
po vzrušených debatách spíš
z potřeby vyjádřit společný
životní i generační pocit sebeobrany proti všem a jakýmkoli omletým konvencím, už
málem obligátním náležitostem
a škatulkám modernosti, i
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Tů TVRDOHLAVÍ
proti manifestačnom ideovým
programům. Manifestuje se tu
jediné: potřeba nikam se nezařazovat, nio nehlásat, nedat si v ničem poroučet. A
naopak potřeba cítit se ve
svém umění volně jak v občanských džínech, stát si jen s
jen za pravdou své libosti,
fantazie a inteligence, odvažovat se všeho: lézt do houští, dělat objevy ze zvědavosti, z uličnictví, z pocitu
zárodečné spřízněnosti se
vším přirozeným lidským, civilizačním, minulým i přítomným. Nic není zakázáno, není
zde nízké ani vysoké, přípustné ani nepřípustné - všechno je hmatání do vzduchu,
do času, do spleti, hrůzy,
krásy, banality, radosti i
nesnesitelnosti života, který
žijeme, a hledání tvaru pro
jeho vyjádření.
Výstava trvala pár dní. Byla to výstava zároveň monumentální i hravá, ukázněná i
rozpoutaná, plná poučného intelektu i naivismu a humoru,
znamení i tajemství. Ornament,
vlys, vyšívaný nebo heraldický symbol k luštění (David)
s obřím šípem z klukovské
fantazie nebo něžným bibelo-

tem z kousků barevných mýdel
(Skála), monumentální okřídlené prase (Milkov) s lodici
vezoucí zelené homole stromů
v záři sluncí (Diviš), pěší
pták - ptákočlověk s hlavou a
třeštivým okem ze sochařských
starých kultur a s tělem zbroceným rumělkou (Gabriel)»sotva se rozlepující líhnutí jakéhosi obřího hmyzu (Nikl)
s těžkým zlatým a černým třpytem filigránsky jemné znakové
geometrie (Lhotský), štětcem
hnětené hnědé krajiny mýtů,
šelem, slují, horstev, příběhů a lhostejné krutosti (Rona) s řvoucí bájnou hlavou
uprchlou z Velikonočních ostrovů a monumentálním asiat9kým totemem (Suška).
Je to celé velký svět, ve
kterém se žije a bydlí svobodně a bez zákazů, a při vší
různorodosti svět samozřejmého řádu. blízkého řádu přírody. Je to svět otevřený,energicky barevný a hmotný. Krásná výstava.
V novinách jsme se o ní dočetli - ve dvou třech drobných. opatrně shovívavých referátech - že ae konala a že
slibuje.
Cas ukáže, kolik je v kom
z devíti vystavujících tvrdohlavců síly, talentu a vytrval08ti. Zatím o nich podáváme
tuto první zprávu.
Sergej Machonin

Steklíku, kdes byl ?
Tak začínají zápisy v pamětní knize výstavy Meister-Nepraš-Steklík v galerii Mladá
fronta (7.1.-31.1. 1988). Na
zahájení Jan Steklík skutečně
nedojel, ale to už se mu dařilo před dvaceti lety také,
takže to nebude dobou, spíš
nadčasovostí jeho umění nedojet na místo předem dané.Snad
vážně seděl v Brně na nádraží
v nádražní restauraci, ^ak se
dušoval jeden
jeden Brňák,
Brňák, p;
přicesdušoval
tovalý na
na vernisáž.
tovalý
vernisáž. Ai e co se
děje? Proč byla v Mladé frontě hlava na hlavě a omdlela
dokonce dívka ročníku neznalého mačkanic ve výstavních
síních? A přitom nikdo nevěděl - ani dr. Jan Rous, který
Dromluvil - že je to přesně
desátá společná výstava Karla
Nepráše (1932) a Jana Steklíka (1938), Křížovnické školy
čistého humoru bez vtipu!
(1961 Pardubice. 1967 Brno,
Plzeň, Brno. 19o8 Hradec Králové a Lipnice, 1972 Brno.
1983 Brno, 1985 Praha, 1988
Brno).
Ale rozumím: je to jako
když sovětský člověk může
v literárních muzeích oči nechat na Puškinově priavé vestičce či na Gogolově velké
aktovce, protože dokazují, že
Puôkin a Gogol fakt existovali, nejenomze jsou v čítankách, tam může být, víme, cokoli - ale oni opravdu byli,
není to zkrátka propaganda,
nosili sako...
Dobrá, přesvědčit se na
vlastní oči, že Nepraš a Stek-

lík doopravdy jsou, aan"- o d
sebe, a natírají někde své
sochy dehtem a máchají filigránským párečkem - to stojí
za trochu návalu. Nepraš měl
sváteční kalhoty, Steklík nikde. Díla tam měli oba dva. A
zatímco na fotografiích spoluvystavujičího herce Karla
Meistera můžeme řešit jen
nejjednodušší dilemata amatéra, s Karlem Neprašem a Janem
Steklikem se pohybujeme ve
vysokých, vysokých rovinách
stylu*
Neprašovy sochy Rozhovor a
Černého jednorožce jsme viděli v létě na společné výstavě
několika klasiků (Sopka aj.)
s omladinou v Lidovém domě ve
Vysočanech. U sochy
neštovice si sochař ještě rozmýšlí, zda je údernější "černé" nebo "plané". Nejnovější
sousoší Sněhurka a sedm trpaslíků (zde redukovaných na
ět, scházejí Cuk a Gek) dobudoval Nepraš na místě a
spoustu armatur šel bohorovně
koupit den před vernisážít
pevný v kramflecích: napojením na unifikovaný železářský
program naší "kovárny východního bloku" vzrostla jeno
tvůrčí síla k nekonečnosti.
"Dělal jsem je dlouho, ono se
to nezdá, co je na tom různých úkonů," říká sochař o
práci na trpaslících. My se
pozastavme u jejich černého,
dehtového nátěru: není to nátěr, kterým se opatřuje něco,
co se ukládá pod zem? Krásné,
sofistikované.

I

Janu Steklíkovi končila
3.1. 1988 velká výstava v Brně; v Mladé frontě byla polovina věcí z ní, polovina jiných - Triptych knedlík Steklík (meruňkový, švestkovýfjahodový), odvezený tvůrcovi
přea jeho protesty, nebo odstřihovánky Láska a Dým.Steklíkova tvorba je sice zcela
rukodělná (zamalovánka Černé
a hnědé uhlí) a řekl bych až
neulehčitelná, ale také druhý
protagonista Křižovnické školy míří k metám vyspělého kolektivního života. Představte
si vystřihovánku Tráva (bezpočet, mrak krátkých, špičatých zelených traviček,nudliček předkreslených k vystřihování) vydanou ve stotisícovém nákladu v Odeonu; představte si, jak se nad ní sto
tisíc vybraných individualit
směje, protože jenom vybrané
individuality se Steklíkovu
humoru mohou smát. Čerstvé
jeho kresby jsou Střihy na
krajiny, hemživé, křehké, velebné; "člověku neupadne huba,
když občas mluví vážně^" (Jirous dixit et salvavit animam
suam) - Steklíkovi pero neupadlo. A co říkal před výstavou o své práci umělec v hostinci v Brně - Komíně, kde
žije? "Pozdravujte Nepráše, a
at nechá místo, že ještě přivezu tři objekty asi takhle
velký." (Velikosti bělice,
pozn. autorao)
BEDEL
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SNBOROVÁ

MŮRA

V primě nebo v sekundě jsme si museli pořídit lupu, pinzetu a korkovou destičku a pitvali jsme sněženky. Jednotlivé petály ležely
přišpendleny na třech soustředných kruzích
vytažených v destičce tuší a představovaly
rozloženou stavbu okvětí. Pod lupou to byl
pří»o královský materiál, jako ostatně jsou
všechny květy, tento byl zeleně a bíle žilkovaný, na dotek pinzety nepoddajný a na omak chladný jak bourbonská lilie* Blizna se
semínkem představovaly důmyslnou fabriku.llělo uplynout ještě šest let, než se mi dostala do rukou podivuhodná knížka Maurice Maeterlinoka o inteligenci květin a hmyzu, která nejenže mi z mých dřívějších domněnek nic
nevyvrátila, nýbrž dokázala navíc celou
rostlinou říši obklopit božskou svatozáří.
Po přečtení knížky, o které možná dneska už
nikdo neví. jsem se dívala na čmeláky jako
na stvořeni plná rafinovaných úmyslů a úvah,
navíc stále se měnících tak, jako se pořád
mění chování některých* rostlinných druhů, a
k orchidejím jsem vzhlížela jak ke skvostně
oděným kurtizánám, které se však svého zlatohlavu chtějí co nejdříve zbavit a touží
s tát se oddanými matkami.
Jednoho teplého letního podvečera, na naši
rovnoběžce velmi zřídka zaznamenaného právě
tou voňavou vlažností a barevným vzduchem,
jdouc ulicí, která se nalézá hned vedle sadů
a je vždycky plná vůní, ale přesto vysoko
nad městem, takže její vily jsou přilepené
těsně ke starým měBtským baštám, jsem skrze
plot uloupila růžovozlaté poupě. Hlava květu
se už prodrala mříží ven. stonek byl za plotem. Teplota Doupěte neodpovídala teplotě
povětří, ta růže byla chladná a připomněla
mi zimomřivé prsty velmi mladých dívek a pak
ve vzpomínce sněžné petály prosektorsky rozložené na korkové destičce v dusnu studovny.
Ulomila jsem růži a útěchou nad mým vzbouřeným svědomím z toho barbarského činu, nebofc
trhání květin je vždycky barbaraké, bylo, že
do těch končin eem by se nikdy nedostalo tolik obdivovatelů, aby trnutím nad krásou
poupěte vyvážili trnutí moje. Dost možná, že
by jen letmo sjeli pohledem po plotě a věnovali by pozornost spíš ornamentu mříže a
způsobu, jakým je opracována, anebo zahradě
anebo vile za tím neuspořádaným porostem.
Zahrada byla zpustlá a zarostlá, lebeda obracela evé měsíčně bledé listy nad trsy
příliš vyhnaných kalendul a divoký kmín tvořil v jednom rohu na hromadě suchých hrud
jílu a kamení úplné houšti. Ta růže, ten růžový keř tu žil jen proto, že se mu naskytla
příležitost úniku skrze plot a že litinové
ornamenty mříže dovolovaly v hojnosti zalévat keř slunečním světlem přes dehet ulice,
který teä po tropicky horkém dni byl klouzavě měkký.
Byla jsem dost udivena pustotou té zahrady
a můj pohled přelétl zástup pelargonií, které polosuché jakž takž živořily v truhlících
pod parapetem přízemního okna. Okno bylo dokořán a vevnitř, a to mne udiwilo, svítil
anohoramenný křišťálový lustr, zářil jen tak
pro sebe a nešířil kolem sebe žádný jas,protože letní večer, dosud sluncem nasycený,
z pokoje ňeště neodešel. Lpěl dosud na žlutých 8tónách a odlesky z okenních skel tetovaly vnitřek místnosti zářivými plamínky.
Lustr svítil jako vyhaslá hvězda. Když jsem
ee dost vynadívala na mrtvé odleeky křiltálu, cosi mě upoutalo, nějaké zjevení jako by
se před chvílí vyhouplo na okno a ztmulo.
Na římse okna těsně nad polousohlými pelargoniemi seděla dívka oděná do černého sametu, s koleny u brady a s rukama sepjatýma
na kolenou. Samet byl nečiatý, jako vyválený

v peří, prachu a mrtvých listech.Černé mastné vlasy splývaly té dívoe v dlouhém proudu
na rameno, trochu koketně zdálo by se, kdyby
tu ovšem nebyla sama! Trochu koketně, přiznala bych, kdybych neviděla její očil Byly
černé jako bez panenek a pozorovaly mne odněkud nehnutě patrně od okamžiku, kdy jaem
stanula v obdivném vzdechu před poupětem,nabízejícím se mi na dlouhém stonku skrze mříž.
Nepohnula víčky, možná že je neměla, a zírala na mne, takže jsem si myslela, že je to
socha, která "se před chvílí přemístila od
paty omlácených schodů do otevřeného okna.
Držela jsem poupě dost nevinně, ale hotová
obhajovat sé, anebo kát. Dívka se na mne utkvěle dívala a mladý vítr, který proběhl
nedalekou branou, jí zdvihl vlasy a hodil jí
je přes tvář. Nepozvedla ruku, aby si je odhrnula. Vlasy jí černě žíhaly obličej.Strašná škraboška!
Teprve teä ^sem v hrůze pochopila, že hlídala svou jedinou růži! Nic jiného tam v její zahradě nebylo, co by stálo zato. A pochopila jsem též, že je to lstivé a zkažené
stvoření, které věčně nosí masku přetvářky,
a že její lhostejnost skrývá vůli dostat ruži zpátky. Jenže tato sestra pekla měla své
kruhy přesně vytyčené a nemohla je za jistých okolností překročit, totiž právě tehdy,
když je překročil někdo jiný.
V tu cnvíli jsem stiskla poupě oběma rukama a utíkala jsem ulicí bez lidí a můj běh
se odrážel od domů podivuhodnou ozvěnou,takže jsem měla za to, že za mnou běží tlupa
pronásledovatelů. Běžela jsem po žulových
kostkách chodníku a pak po posledním pokusu
lapit mě na klouzavém asfaltu vozovky,který
jsem musela překonat, ale málem jsem tam
zůstala přilepená jalc muška na medu, po tom
posledním pokusu za mnou ďáblice vysílala
pouze kletby: že mi ještě tisíckrát zkříží
cestu jen proto, že mám to, co ona nikdy
mít nebude.
Zastavila jsem se až v parku, hodně vysoko nad městem, Praha se po kolena brodila
v modrém pelu, který byl tak modrý, ach tak
modrý pod večerní oblohou. Někde se rozklii>
kal zvon a docela pode mnou na věži svatotomáŠ8kého kostela mu přitakával další. A
potom na protějším vltavském břehu. A v zápětí v strahovské klášterní zahradě. Věže
dosud zlaté se potápěly do houstnoucího
soumraku a tu a tam ještě nějakou lucernu
na vrcholu chrámové báně protknul poslední
paprsek. Okna nábřežních domů se karmínové
blyštěla jako při požáru. Hladová zeä ukrývala své čelisti do načechraných bezinek,
krušin a svídového křoví.
Stála jsem čelem ke svému městu a držela
jsem si ho před sebou jako zlatý štít.
Toho večera jsem na parketách svého pokoje nalezla mrtvou můru. Byla neporušená, ale bez života. Vyhledala jsem starou lupu,
nasadila k oku a podrobila jsem ten hmyz
zkoumání. Vypadala zblízka hrozivě. Byla to
můra SMRTIHLAV. Její oči děsivého motýla mi
mrtvou nehnutostí připomněly oči dívky
v okně. Co říkám, připomněly, byla to přece
ONA v jednom ze svých pekelných převleků.
1968
(Z knížky snů HYPNOTIKA)^
STIBOROVÁ Věra - provdaná Putíková
nar. 15.1. 1931 v Písku, prozaička, publíci8tka. Autorka plakátů a knižních obáleK.
Po absolvování reálného gymnázia vystudovala
školu užitého umění. Pracovala v redakcích
novin a *8. rozhlasu. Koncem 60. let se věnovala literatuře. Od r. 1972 pracovala jako
zahradnice, pak Qako prodavačka gramodesek.
Publikovala prózy a reportáže v Práci, Plameni, Hostu do domu, Literárních novinách
aj., později ve Ctení na léto.
Knižní bibliografie:/titulv. oež vyôly,
nebo se realizovaly ve strojopisných edicích/
Modré lásky /1964/, Minuta na cestě /1968/,
iKariana /1970, 1984/, Den dam /I9Q1, 1984/.
Rediguje Jan Lopatka,
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CESTY BÝVAJÍ RŮZNÉ
Tisková redakce nakladatelství Československý spisovatel vydala k sedmdesátým narozeninám národního umělce Jana Pilaře
úryvky z jeho vzpomínek Mnoho životů pod názvem MA CESTA ĽO
NAKLADATELSTVÍ« V takto zveřejněné ukázce spisovatel Pilař
vzpomíná, jak se v druhé polovině padesátých let stal z rozhodnutí schůze stranické skupiny Svazu spisovatelů na UV KSC
ředitelem nakladatelství*
Citujeme: "Z Československého spisovatele odcházel Ladislav Fikar, který jako mladý
básník vstoupil roku 1947 do
služeb F. Borového a po Řezáčově smrti v roce 1956 byl
jmenován ředitelem nakladatelství,
Fikar pocházel z Vysočiny,
Na její mapě najdete vesnici
Samotín^ ta dala svým symbolickým jménem titul jeho jediné sbírce básní, kterou za
života vydal, (,.,) V dlouhých, rozvodněných básních se
to hemžilo zdrobnělinami,frai>»
tiškánskou pokorou a hezkými
slovíčky, V této zamilovanosti hledali nejmladší štít
proti valící se černé obludě
nacismu, Vyznsvačský postoj
s přemírou nekontrolovaných
emocí zůstal Fikarovi i do
pozdějších let. Rozuměl poezii, miloval Seiferta, Hrubí na, Nezvala, Současně však
podléhal nekriticky destrukčním snahám ve spisovatelské
obci, kde se Únorem potlačení
představitelé spiritualistických, existencionalistických
i antisocialistických proudů
znovu pokoušeli vniknout do
arény, revidovat realistickou
koncepci literatury a nahradit ji protichůdným rodokmenem, (,.,) V době 2, sjezdu
spisovatelů v roce 1956 se
přihlásil k těm, kdo prováděli nesmiřitelnou čistku
v "Augiášově chlévě" české
literatury. Stál ale spíš
v pozadí, Hrubín i Seifert mi
prozradili, že redigoval jejich příspěvky, které pronesli na 2, sjezdu."
XXX
Spisovatel Ladislav Fikar
se v červnu 1968 do nakladatelství vrátil, «le při tzv.
normalizaci byl nucen znovu
odejít. Dostal se nám do rukou dopis, v němž syn L. Fikara, Marek, reaguje na
vzpomínky Jana Pilaře, opětovného ředitele nakladatelství Československý spisovatel.
Cituňeme: "Leckterá vaše
tvrzení přímo volají po komentáři, a protože jsou veřejná, zvolil jsem formu otevřeného dopisu. Když jsem
si přečetl část týkající se
Ladislava Fikara a okolností
vašeho příchodu do nakladatelství, první reakcí bylo
rozčílení. Avšak rychle pominulo a převládl pocit uspoko-

jení, žš Ladislav Fikar téměi
13 let po své smrti sám o sobě i tím,co představoval,stále vyvolává v« vás i v těch,
které představujete vy,závist
a nenávist, že stále privolává pokořující připomínky
vlastní minulosti.
Vím,jsou to tvrdá slova, ale je načase, aby vám je někdo znovu řekl. Možná namítnete: Co on o tom může vědět,
když mu tehdy bylo jedenáct,
a určitě zabouříte: Co si to
dovoluje?! Byl to Alexandr
Matuška, kdo nechtěně zbavil
české spisovatele oné svatozáře, jež je v mých dětských
očích obklopovala. Po spisovatelské konferenci, o níž se
tak letmo zmiňujete, přišel
s otcem k nám domů, pravda
trochu oviněný, o to víc naplněn znechucením a sebeopovržením, a hned v předsíni
pokračoval v načatém monologu: "Ládíčku, LádíČku, spisovatelé vždycky byli kurvy^ 8le českej spisovatel, to je
ta kurva největší. A já taky,
dyí já tu ruku zdvihl taky."
Neměl jsem tehdy ponětí ani o
kurvách, ani o zdvihání rukou, leč tvář a slova byly
natolik sugestivní, že dodnes jsou živé. (...)
Pro tento dopis je důležité, že existuje mnoho dobových materiálů (zákazy, příkazy, vyhlášky; zápisy jednáni Svazu spisovatelů o této
věci jak z konce 50. let, tak
z roku 1968; protokoly spisovatelských sjezdů; korespondence), že kontury událostí a
jednáni účastníků dostávaly
přesnější obrysy na základe
hovorů se spoustou lidí, jež
byli či ještě jsou pamětníky, zvláště s Hrubínem a Seifertem (Hrubín byl můj kmotr
a vídával jsem ho po léta
nejméně jednou týdně,Seiferta
jsem léta pravidelně navštěvoval), že si vzpomínám na udivené a rozpačité otcovy glosy in margine vašeho jednání
a chování v souvislosti s jeho opětovným příchodem do
Spisovatele v červnu 1968 (ke
kterému mimochodem sám nedal
podnět), že vím naprosto bezpečně, že se k vám otec vždycky choval slušně a nikdy vám
neublížil, a neméně bezpečně,
že byl přes všechny své chyby
vnitřně poctivý, že znal rozdíl mezi tolerantností nakladatele či dramaturga a into-
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lerantností tvůrce, že spíš
než na sebe myslel na druhé a
na věci,jimž pomáhal na svět,
že věděl, co je mravnost,
čest, charakter, věrnost sobě, prostá, lidská slušnost,
úcta.k člověku, jeho názoru,
zkušenosti, viaění světa, a
nejen že to věděl, že taxový
byl - a 'tím zanechal stopu
v lidech podobného ražení a
koneckonců v české kultuře,
jejíž relevantní, nejlepší
část je podložena étosem a opravdovostí tvůrců. V tomto
smyslu stál otec vskutku na
druhé straně barikády, té barikády, jejíž linie neodděluje třídy, strany, skupiny či
směry, ale lidi jako takové.
Její jméno je svědomí.
Už proto nehodlám 8 vaši
"pamětí" polemizovat, chci
jenom konstatovat její účelovou konjunkturálnost a v aouvislosti s přibývajícím
věkem, pevným postavením a
poctami - jistou samolibost,
jež žonglují s fakty a dotykem kouzelnické hůlky některým dají zmizet, jiná promění, další upustí, všechna
rozvíří. Takže jenom pár věcných připomínek (...)
Do roku 1956, tedy do února,
kdy proběhl XX. sjezd KSSS,je
nesmyslné mluvit o destrukčních snahách a nekritickém
odléhání. Ani po něm to neze nazvat destrukcí, spíš úsilím několika jedinců v mezích možností odčinit bezpráví ? jež postihlo velkou část
spisovatelské obce, a rozšířit prostor pro ty, jejichž
poetika, dikce či vidění světa byly nezařaditelné do světa stalinských "jediných
pravd", a to vše v atmosféře
obecného zděšení. Zděšení
těch, kteří teprve začali objevovat bezbřehou zločinnost
stalinismu, i těch, kteří se
at už jako hlavní protagonisté minulosti a přítomnosti
nebo jako snaživí prisluhovači snažili tyto objevy zpochybnit a bagatelizovat.U,.)
Jste znám jako člověk, který
se rád zaštiťuje přátelstvím
a^ důvěrou těch největších osobností z onoho pomyslného
druhého břehu, aby si dodal
lesku a zvláště důvěryhodnosti. Ale kdybyste si jich skutečně vážil, nemohl byste
z nich dělat nesvéprávné děti
- Seifert ani Hrubín nepotřebovali, aby jim někdo redigoval projev, jímž vyjadřovali
svou úzkost a svou naději ve
spravedlivé a skutečné lidské
lepší příští, i když rád připouštím, že otec jejich projevy předem četl, tak jako
byl po léta prvním čtenářem
jejich veršů."

Í

Otevřený dopis Marka Fikara
Janu Pilařovi byl odeslán
těmto redakcím: Rudé právo,
Lidová demokracieř Tvorba,
Svobodné slovo, Literární
měsíčník.

(frOR 1988

KALENDAR1UM

STRANA 23

1968

1. - 3. Na VII. sjezdu JZD A. Dubček: Základni
Úlohou naší společné činnosti je, plněji otevřít
prostor pro aktiyitu všech sociálních skupin
(...). Když se podaří prohloubit socialistickou
demokracii, otevřít ôirôí prostor pro všestrannou aktivitu lidí, odstranit bariéry, které stály v cestě, dát doslova do pohybu tvořivé úsilí
lidí, všechny fyzické a morální síly společnosti,
když každý čestný občan pocítí, že je potřebný,
že se s ním počítá - bud« to pro začátek mnoho.,
4. V Komárně se A. Dubček sešel s J* Kadárem.
6. Předsednictvo uV KSC jednalo o přípravě akčního programu KSC a rozhodlo ae vypracovat nový
jednací řád. který by umožňoval svobodu kritiky
a střetáváni názorů. - V Grenoblů byly zahájeny
X. zimní olympijské hry* Jiří Raška na nich získal ve akocích na lyžích zlatou a stříbrnou medaili, hokejisté stříbrnou a bronzovou krasobruslařka Hana Mašková*
7* A. Dubček se v Ostravě sešel s W. GomuUfou^
9* V Rudém právu J. Smrkovský připomíná: Je třeba odstranit všechno, co deformovalo socialismus,
co kazilo duše, působilo bolest a bralo lidem
tolik víry a nadšení. Dokončit do všech důsledků
rehabilitaci těch komunistů i ostatních občanů,
kteří byli nevinně odsouzeni v politických procesech, tak, abychom se my, komunisté, mohli
všem i sobě podívat se ctí do očí.
13• Zdeněk Mlynář v Rudém právu: Potřebujeme
systém zaměřený nikoli k výkonu direktivy, která
se předem pokládá za správnou, ale k tvorbě rozhodnutí, jež ma^í vyjadřovat objektivní potřeby
celé společnosti (...) Nelze volit jinou cestu
než tvůrčí hledání společných zájmů,byt i v nutných rozporech a konfliktech.
22. Na Pražském hradě se konalo slavnostní zasedání UV KSČ, Národní fronty a vlády k 20. výročí
únorových událoatí. Za přítomnosti tehdejších
představitelů socialistických států L. Brežněva,
W. Gomulky, W. Ulbrichta, J. Kadára, N. Ceaušeska, T. živkova a V. Vlahoviče zde A. Dubček prohlásil: V posledních letech opět u nás. převládl
z minulosti přežívající pohled na stranu jako na
aílu, která místo politického vedení společnosti
rozhoduje autoritativně často i o dílčích, nepodstatných otázkách (...) Našemu hnutí ani naš»>
mu státu nedělá dobrou službu ten, kdo hledí na
každou národní aktivitu jako na něco podezřelého.
- Sovětský tisk cituje projev L. Brežněva z Leningradu: Dnee již není a nemůže být řeči o řízeni komunistického hnutí z nějakého jediného
centra. Každá strana určuje svou politickou linii samostatně a naprosto nezávisle.
26. V Budapešti byla zahájena konzultativní porada 67 komunistických a dělnických stran. Za
KSC se jí zúčastnila delegace v čele s Vladimírem Kouckým. Byl v ní i František Kriegel. Ze
schůzky předčasně odešla rumunská delegace, mj.
pro kritiku čínské strany v nepřítomnosti jejích zástupců. - Na aktivu pražských novinářů
promluvil O. šik o nejdůležitějších ekonomických a politických problémech.
27. - 28. Národní shromáždění schválilo zákon o
postavení Bratislavy jako hlavního města Slovenska a zbavilo imunity poslance J. Sejnu, který
záhadně opustil území republiky.
28. Do Prahy přiletěl vrchní velitel spojených
ozbrojených sil států Varšavské smlouvy maršál
SSSR I.I. Jakubovskij. - Na filozofické fakultě
Univerzity Karlovy ae ustavila Akademická rada
studentů, která převzala funkci dosavadní fakultní organizace ČSM.
29. V novinových stáncích se objevilo první číslo Literárních listů. Nový předseda Svazu čs.
spisovatelů Eduard Goldstücker v úvodním článku
píše: Přál bych si, abychom zase jednou po přejití vichřice hněvu poprvé v dějinách podnikli
pokus 8pojit ve věrném manželství to, co nerozlučně k sobě patří: socialismus a svoboda.

• SIK Ota (nar. 1919).
Ekonom a vysokoškolský profesor,laureát
státní ceny. Autor
několika významných
ekonomických studií
a protagonista hosodářské reformy ze
edesátých let, kdy
byl členem UV KSČ,
v roce 1968 náměstkem předsedy vlády.
Po srpnové invazi
zůstal v zahraničí, kde vydal knihu Třetí cesta. Nyní přednáší na universitě
v Basileji ve Švýcarsku«

§

•ŠEJNA Jan (nar. 1928?). Generál, do počátku roku 1968 předseda celozávodního
výboru KSČ na ministerstvu národní obrany, oblíbenec Antonína Novotného, k jehož záchraně chtěl koncem roku 1967 zneužít některé vojenské jednotky. Po obvinění z různých podvodů opustil před svým
odhalením tajně území republiky a pres
Jugoslávii a Itálii uprchl do USA, kde
dostal politický azyl.
•MLYNÁR Zdeněk (nar.
1930). Právník a politolog. Studoval
práva na Lomonosovově univerzitě v Mosk
vě,kde poznal M.S.
Gorbačova. Od roku
1956 v Ústavu státu
a práva, posléze tajemník právní komise
při UV KSČ. V roce
1968 se stal tajem,
_
níkem a členem předsednictva UV KSC. Po odstoupení z těchto
funkcí v listopadu 1968 pracoval jako
entomolog v Národním muzeu. V červnu
1977 se z československa vystěhoval a
žije v Rakousku, kde přednáší na univerzitě v Innsbrucku.
•BREZNfiV Leonid Iljič (1906 - 1982). Za
války působil jako náčelník politické
správy několika frontů, dosáhl hodnosti
maršála. Když v roce 1964 'vystřídal ve
funkci prvního tajemníka Nikitu Chruščova, UV KSSS pod jeho vedením zmrazil
proces destalinizace. Jako vyznavač teorie tzv. omezené suverenity zorganizoval
vstup vojsk do československa v srpnu
1968 a posléze též do Afghánistánu. Od
roku 1977 byl rovněž předsedou prezídia
Nejvyššího sovětu SSSR.
>GOLDSTUCKER Eduard (nar. 1913). Pochází
z oravského Podbielu, maturoval na gymnáziu v Košicích a v Praze začal na filozofické fakultě studovat obor germanistika - romanistika. Studia dokončil
roku 1944 v Oxfordu a stal se pracovníkem exilového ministerstva zahraničí.
V diplomatické službě zůstal i po válce
až do svého zatčení v roce 1951.V procesu s Rudolfem Slánským byl odsouzen
na doživotí. V roce 1955 byl z vězení
propuštěn a plně rehabilitován. Začal
přednášet na filozofické fakultě, UK a
později se stal jejím prorektorem. Po
srpnu 1968 odjel do Anglie, kde přednášel světovou literaturu na univerzitě
v Sussexu. Nyní ži^e v Brightonu a je i
nadále literárně činný.
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OBSAH
PREDEVÍÍM
Některé věci radno nerozmazávat, jak je patrné z poznámky
Jde o obsah Evy Fojtíkové
v Rudém právu» 23« ledna se
rozhorlila, že někomu vadí
nepřesný překlad ruského slova "obnovlenije" jako "upevněni". Spor nastal nad oficiálním telegramem, jímž M.Gorbačov přeje M. Jakešovi hodně
úspěchů v hové funkci. Pisatelka sice nabízí dalších
sedm adekvátních výrazů, ale
trvá na svém upevnění asi
proto, že právě tento výraz
byl přikázán všem deníkům a
musel se dodatečně vkládat až
do zalomených stránek. Pouze
v týdeníku Tribuna to už nestihli.
Slovníková nabídka Evy Fojtíkové obsahuje tyto výrazy:
obrodit, opravit, vyspravit,
oživit, osvěžit, reformovat,
zasvětit. Jen onoho "upevnení" se jaksi nedostává.
Téhož dne, 23» ledna, ňsme
v Rudém právu našli další
příklad nedostatečné interpretace obsahu zpráv. Oceněna
je tu práce západoněmeckých
novinářů, kteří byli příjemně
překvapeni formou a obsahem
ozhovoru s předsedou vlády
trougalem, a za příklad byl
vybrán zvláštní zpravodaj
listu Frankfurter Rundschau,
"který vyzdvihl, že Lubomír
Strougal se nevyhnul odpovědi
na žádnou z otázek včetně
problematiky roku 1968 a Alexandra Dubčeka". Kdo se jí ovšem vyhnul, byl zdejší denní
tisk v čele s Rudým právem.
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KoAmunistické strany Československa Mlloél |aka
io*l «OBdrnh Michail OorbaCov. Praví se * stm:
Drahý soudruhu JakeSI!
Neie strana a zemé Vás zna|l.
Pfliraéte
srdeCnô
blahopřáni
k VaJemu zvoleni generálním tajemnlkem ústředního výboru Komunlstlcké strany Československa.
Jsme přesvfldíenl. i e ústřední výbor pod Vaílm »edenlm zajisti reaIfzaci rozsáhlých úkolú, k t e r é stoji
před stranou, úkolú datlího rozvoje
a upevnént socialismu v Česko.slovensku, přestavby h o s p o d s k é h o
mcchanlsrou a d e m o k r a t i z a c e spoleConskopolttlckého Nvota zemfi. tA•
vérú XVII. sjezdu KSC. k t e r é |sou
zamořeny na
urychleni soclálnfl
okonomického rozvoj» CSSR.

poslední slovo . . 4
Šéfredaktor Tvorby Jaroslav Čejka napsal pod
mnohoslibným názvem Prostor pro tvorbu do
bojovně reformního sovětského časopisu Uoskovskije novosti článek (uveřejněn byl v č.
3/88), který je uplácán z funkcionářské hantýrky up to date, takže by nestálo za to se
o něm zmiňovat. Za povšimnutí ale stojí
smysl, který mu zřejmě přisuzuje jak autor,
tak redakce, totiž přesvědčit sovětské čtenáře, glasnost neglasnost pořád zkresleně
informované o situaci u nás, že v československé kultuře probíhá stejný revoluční proces přestavby jako v jejich, že demokratizace a s ní spojená větší svoboda tvorby i sv&domí jsou také v ČSSR na nezadržitelném postupu.
Obraceje se k sovětským čtenářům dostal J.
Čejka odvahu přiznat, že taky u nás se dělaly chyby a došlo k omylům. Kdo za ně je odpovědný a jak se budou napravovat, o tom ovšem raději mlčí. Přiznává nicméně, že řada
významných autorů nebyla přijata v roce 1972
do nově zakládaného Svazu českých spisovatelů, což znamenalo - dodávám - automaticky umlčení. Naštěstí se dá všechno snadno napravit, přislibuje Čejka: vedoucí^činitelé strany a státu prý nejednou zdůrazňovali, že nejde o "krevní mstu nebo o stálou diskriminaci" . Jistě, Jan Fojtík na sjezdu novinářů
taky v očividném rozporu s fakty tvrdil, že
neexistují seznamy zakázaných autorů. Ideologové moci dávají taková falešné ujištění

•

soudruhu ]ake*l. Jako zásadového
komunistu, akttvntho zastánce tésnô spolupráce »o Sovětským svazem a upřímného přítele naSl zemB. Jsme hluboeo přesvédCenl, i e
bratrský svazek m « l KSSS a KSC
bude l n a d á l e spolehlivou z á r u k o u
nerozborného přátelství mezt naJlml z»méml a národy,
Přeji Vám. drahý soudruhu JakeSI. mnoho úspéchfl v nové odpovédn é lunkcl.
•
. . .
DaUl blahopřejné telegramy přin á f l m e na etr. 7.

KREVNÍ MSTA
bez rizika, nikdo je nemůže vzít za slovo.
V opačném případě by se jich stovky politicky ocejchovaných umělců a vědců zeptaly, zda
málem dvacet let není dost dlouhá doba na to,
aby se mohlo plným právem mluvit o trvalé
diskriminsci a o opravdové krevní mstě.
Kulturní politika řídící se celonárodními
zájmy a neprosazující výsady úzké mocenské
skupiny by už byla dávno usilovala o skutečnou, ne pouze slovně deklarovanou konsolidaci. Sliby o rozšiřujícím se prostoru pro
tvorbu zůstanou v oblasti báchorek, dokud se
neprojeví koncepční snaha vytvořit vskutku
demokratickou atmosféru, v níž se může dojít
od lživých, ideologicky účelových floskulí
k pravdě o minulosti i současnosti a mohou
se napravit přiznávané chyby a omyly - i
když mnoho chyb bohužel napravit nepůjde...
Cejkův článek však v duchu oblíbených te3
propagandistických polopravd uklidňuje svědomí sovětských intelektuálů, kteří v euforii demokratizace vlastní zapomínají, že
s jejich mlčenlivým souhlasem byla pokořena
jedna malá země s demokratickou tradicí a
byly spáchány nesčetné "duchovní vraždy" na
vzácných uměleckých a vědeckých talentech.
Cesta od lži k pravdě ale nevede přes polopravdy. I polopravda je lež, byt v balení
nových líbivých frází.
24. ledna 1988

Milan Jungmann
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