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Praha - Moskva -Tokio
Hovoříme telefonicky g. L.M. Timofějevem,předsedou moskevského PRBSSKLUBU G^ASNOST,a ptáme se ho na praktickou náplň tóhoto dnes tak modniho slova.
Pressklubu sovětská inteli- Náš klub začal pracovat
gence?
loni v červenci. Snažíme se
- Když jsem připravoval mepředevším, aby otevřenost
zinárodní seminář, nikdo ze
platila i v nejožehavějších
známých se nepřihlásil, ale
případech. Formou tiskových
tea se práce účastní široký
konferencí a seminářů využíokruh méně známých, o to však
váme možností, která nám poaktivnějších osobností z řad
skytuje součqsná společenekoneformálních klubů.
politická situace, ale KGB
klade naši činnosti stále
- Vy jste původní profesí evelké překážky.
konom, jak vidíte dnešní hospodářskou situaci ve vaší ze— Jaké akce připravujete
mi?
v nejbližší době?
- Situace je neobyčejně slo- Nejdříve druhou část jedžitá, zatím jsou zřetelné
nání v národnostní sekci; aspíše slovní snahy o zvládnule už te3 máme zprávy, že
tí této složitosti. Různá omístní orgány chtějí delegápatření jsou bohužel příliš
tům znemožnit cestu do Moskkrotká a nedůsledná.
vy. V dubnu začne pracovat
nezávislá univerzita, která
- Co vzkážete našim čtenábude mít několik fakult: fiřům?
lologickou, teologickou, so- Pro nás i pro vás nastal
ciálně ekonomickou a čtvrtá
čas činů, pro něž se otvírá
bude víceoborová. Předpoklámnohem větší prostor než dodáme, že půjde o seriozní vě- sud. Neměli bychom ani my, adeckou činnostt která by neni vy meditovat, zda máme být
měla mít politický charakter. optimisty či pesimisty. Musíme být aktivisty.
— Jaký vztah má k vašemu
Poděkovali jame za rozhovor a příště se optáme, s jakým ohlasem se v Moskvě setkává rozhovor, který poskytl japonskému komunistickému listu Leonid Jagodovskij. Na str. 12 si
přečtěte, co v Tokiu Píše AKAHATA o srpnové Brežněvově intervenci roku 1968 v Československu.

M a A y Ar regr/sfrac/
11. března 1988 jsme poslali
Federálnímu úřadu pro tisk a
informace březnové číslo Lidových novin s tímto dopisem:
... potvrzujeme příjem Vašeho
dopisu z 15.2. 1988, z něhož
citujeme podstatné části
v třetím čísle IN a zároveň
Vás chceme ujistit, že se podle Vaší rady vážně zabýváme
možnostmi legalizace dalšího
vydávání Lidových novin, což
hodláme konzultovat s příslušnými složkami Národní fronty.
0 tomto jednání si dovolíme
Váš úřad včas a zevrubně informovat.
28. března jsme odeslali
dopis UV Národní fronty CSR:
... Obracíme se k Vám s žádostí o radu a pomoc. Již nějaký čas se prakticky zabýváme možností vydávat Lidové
noviny. Sám název napovídá,
že bychom chtěli navázat na
bohaté a slavné tradice české
žurnalistiky, což chápeme jako úkol nelehký.
Připravili jsme zkusmo několik čísel Mí a vstoupili
v jednání s Federálním úřadem
pro tisk a informace, jehož

Miloš Jakeš navrhl pásmo důvěry a dobrých sousedských
vztahů na linii dotyků Varšavské smlouvy s NATO. žádá
"komplexní přístup, zaměřený
stejnou měrou do vojenské,politické, ekonomické, ekologické a humanitární oblasti".
Chce rozšiřovat kontakty,vzájemně se lépe poznávat. Nuže
dobrá. Ve vojensko-bezpečnosly-

PÁSMO DŮVĚRY
nich aspektech může být Československo jen sekundantem
mocností. Má však některé
možnosti, jak okamžitě začít
budovat domácí i mezinárodní
důvěru politicky. Odstranění
ostnatých drátů, kulometných
věží, zakázaných pásem,nebezpečí střelby na hranicích,založení pásem malého pohraničního styku, to by byly přímo
šoky důvěry, z nichž by se
rozbíječi přátelských vztahů
mezi národy těžko vzpamatovávali. Československo může samo zrušit a od svých partnerů
žádat, aby zrušili cestovní
omezeni, například výjezdní
doložky a víza. Umožněme občanovi, aby se o životě v zemích našich sousedů dověděl
ze zahraničního tisku, který
bude všude, bez omezení a za
přijatelnou cenu k dostáni.
Přeměna pasových odděleni
z nástroje moci ve službu občanům, zrušeni paragrafu 109
o nedovoleném opuštěni republiky, hle další možnosti ke
sníženi obav z úniku obyvateL
Občan většinou neprchá, můželi se kdykoli vrátit a znovu
vyjet.

představitelé nás upozornili,
že naše činnost "nemá oporu
v dosud platných právních
předpisech", nicméně jame byli ujištěni, že správní řízení proti nám jako "skupině osob bez vydavatelských práv"
zahajováno nebude. To kvitu-*
jeme a současně se snažíme
řešit otázku vydavatele, kterým může být pouze právnická
osoba, tedy organizace nebo
společenství s právní subjek- ^
Především je však třeba přetivitou. A tady nás zástupci *
FUTI. vzhledem k zjevné nedo- ^ konat mentalitu orgánů, která
konalosti právní úpravy spol- umožňuje potýkat se před očima
čovacího práva, odkázali na 4 hostitelů s hosty, pozvanými
ústavněprávní výbor FS a také g na večeři oficiálním činitena Vás. Domníváme se, že již --.'. lem britského ministerstva
za daného stavu lze hledat
^ zahraničních věci, nebo zadržovat občany na 48 hodin na
řešení této situace.
základě vymyšlených důvodů.To
Pozorně sledujeme úsilí,
rozhodně neslouží rozšiřování
s nímž orgány Národní fronty ^ kontaktů. Co se tím vypovídá
hodlají umožnit všem našim
^ v rámci "vzájemného lepšího
občanům, aby se mnohem důsaž- ¿f poznáváni", je zbytečné rozněji podíleli na společenském vádět. Jakešovu plánu může
a politickém životě republiky*^ někdo v cizině stěží uvěřit,
Proto bychom se chtěli a Vázu
je-li ihned kompromitován
poradit, jak máme postupovat
praxi skupin, rozhodujících
při realizaci svých záměrů. § v Československu o výkonu
Nepochybujeme, že i pro Vás ^ moci.
by takové setkání mohlo být ^
Jiří Dienstbier
podnětné a užitečné.

STRANA 2

Z DONOVA

CÍRKEV BOJUJÍCÍ
V
Africe
chytili
lva.
Svázali
ho, nedali mu
jist a po týdnu
ho pustili do arény. Lev vidi
množství lidi, slyší jejich řev
a před sebou vidi několik vyz&blých
chudáků.
I
pomysli
si
smutně:
"Tak už je se mnou ámen. Vydali
mě na pospas křesťanům..."
Anekdoty lidové Francie
Na sklonku loňského roku vyhlásili češti a moravští biskupové
a
ordináři
včetně
nebožtíka
olomouckého
biskupa Vraný paměti
rozhodně
ne svaté, nechť je mu
alespoň
za tento jeho poslední
skutek mnohé odpuštěno - desetiletí
duchovni
obnovy
národa,
jehož
každý
rok
je
zasvěcen
jednomu
českému
světci
a jednomu tématuz
Desatera. Vyvrcholením
tohoto
desetiletí,
mimochodem
inspirovaného
příkladem
z
doby
před
třiceti
lety,
maji
být
oslavy
milénia sv. Vojtěcha 1997. Vstupní
rok 1988 je zasvěcen blahoslavené
Anežce (která má být v témže roce
svatořečena) a v jejím duchu obraně
života, respektivě službě životu.
Jednou z mnoha akci již uskutečněných
nebo
připravovaných
pro
tento rok, tichých a meditativních
či
spektakulárnich,
pracovních
či
slavnostních,
byla
národní
pouť ke cti blahoslavené Anežky
Přemyslovny
a na podporu jejího
svatořečení, jejímž vrcholem byla
pontifikální
mše, sloužená první
neděli po Anežčině svátku českým
primasem
kardinálem
Františkem
Tomáškem ve Svatovítské katedrále.
Z příčin ne zcela jasných vyvolala
právě tato pouť mimořádně nepřátelskou reakci státní moci. Detaily
již byly a budou důkladně zaznamenány,
spokojím
se zde
toliko
konstatováním
celkového
dojmu
nervozity a naprosté nepřiměřenosti. Při příležitosti tak nevinné,
jako
je
bohoslužba
a
společná
modlitba většího počtu osob, byl
totalitárni
aparát
zmobilizován
způsobem,
jehož obdobu nalezneme
jen
v
bouřlivých
dobách
před
dvaceti
či
čtyřiceti
lety.
Přinejmenším
byl
na
dva
dny
prakticky rozvrácen dopravní systém
v
celé
republice,
značná část
ozbrojených sborů uvedena do stavu
plné
bojové
pohotovosti
atd.,
atd. Moc v jistém smyslu dosáhla
svého cíle: obřadů se zúčastnilo
8 - 1 0 000 poutníků a celkový počet
těch,
kdo alespoň opožděně dorazili do areálu Pražského hradu,
nepřevyšoval
12 - 15 000
z odhadnutelného počtu
50
60
000
zájemců.
Zbývá
otázka,
zda se moci tento úspěch vyplatil.
Jednoznačně
odpovídám
ne:
zahraniční
publicitu
spíše povzbudil
a
k zastrašeni
věřících
byl
příliš
bezzubý.
Vždyť
my
můžeme
a budeme
často opakovat
podobné obřady, a to i z toho
prajednoduchého
důvodu,
že
je
křesťanům
přikázáno
světit
den
svátečni.
Režim
se
při
svých
nepřiměřených
reakcích může velmi
snadno
ocitnout
v
situaci
onoho
pastýře
z
bajky,
který
tolikrát darmo volal "vlk, vlk",
až
se
při
skutečném
ohrožení
pomoci nedovolal. Navíc nám Ru-

dé
právo ve svých
proticirkevních
článcích nadiktovalo
jakýsi "krizový štáb" katolické opozice
pro
celou
československou
republiku.
Určité korekce
budou
nutné,
nicméně
myšlenka
sama
je
výtečná.
Zdůrazňuji,
že se
nepokládáme
za
opozici,
protože rozklad
a zlo, jemuž jsme
nuceni čelit, není projevem žádné
"pozice",
nýbrž
nihilsmu a
popřeni hodnot. Stejně tak naše
katolicita
nechce
být
deklarací
nějaké výlučné
konfese, nýbrž všeobecnosti v původním slova
smyslu: všeobecnosti, v niž
jsou katolíci, evangelíci i ateisté
zavázáni
neposluhovat
lži
a
být
si
navzájem
skutečnými
bližními.
Duchovni
kontext
této
pouti
se
neodvažuji odhadnout a
rozhodně
jej
nikdo
nepředvede
na
pár
řádcích
v
novinách.
Omezím se proto na 3 + 3 marginálie,
které
představují
vybočení
z
původního
programu
pouti
a
která podle mého názoru mohou
přispět
k osvětleni
jejího
ducha.
Kardinál
Tomášek
se od
stanoveného
programu
odchýlil
třikrát:
když
započal
své
kázáni
motlitbou
za ty, kdo se
mše nemohli účastnit (s nepochybnou intenci za momentálně internované či jinak postižené), když
citoval
papežovo
požehnáni
ke
svátku
blahoslavené Anežky a k
desetiletí národní obnovy a když
třikrát
žehnal
zástupům z balkónu
svého paláce (což mu úřady zakazuji a což ještě několik
dni před pouti kategoricky vyloučil) .
Také účastnici
mše a následné
demonstrace
nejméně třikrát vybočili
z předpokládaného
rámce.
Poprvé,
když namísto nově složené písně o bl. Anežce zpívali
staročeskou
Jezu Kriste, štědrý
kníže, oblíbenou
to píseň Husovu, k jejíž definitivní redukci
patrně sám Hus přispěl - snad
naši
evangeličtí bratři
správně
pochopili,
že tato zdánlivá náhoda nebyla
jen pouhou náhodou.
Podruhé,
když zástup před arcibiskupským
palácem zaspival, což
při
obdobných příležitostech věru nebývá obvyklé, také čs. státní hymnu - byl tím podtržen národní charakter desetiletí a snad
také učiněn první krok k zrušení
oné
vzájemné
nedůvěry mezi
katolictvím
a
češstvim,
která.

DUBEN 1988
jakkoli
uměle
živena, má přece
své nepominutelně historické zdůvodněni.
Potřetí a v samém závěru
se
účastníci
manifestace
držíce
se
za ruce
rozestoupili
po obvodu náměstí, za zpěvu písně -Po lásce poznáte nás, křesťany, se vystavili objektivům policejních kamer a posléze poklekli na nepříliš, čistou březnovou
dlažbu
k
společné
motlitbě za
Otce kardinála. Toto gesto (mimochodem
zdaleka ne
nezavazující:
je již doložen nejméně jeden případ vyhazovu
z práce za účast
na této pouti) mluví jasnou řeči:
tady
nás máte,
vystavujeme
se vám,
jsme tišší, pokojní a
pokorní,
nerebelujeme,
dáváme
i pochybnému císaři, co mu patří, svou duši a svou viru si však
nenecháme
brát: Pak jsme připraveni přijmout Kristův křiž.
Nebyl
jsem
účastníkem
těchto
událostí
fyzicky a přísně vzato
ani
duchovně,
neboť
jsem
byl
internován
v
ruzyňské
věznici
a
zrovna v
inkriminovanou
dobu
vyslichán
příslušníky
Stb.
Hovořil
jsem, s
mnoha
účastníky
a
vyslechl
si
Zvukový
záznam
celého
průběhu. V poslední
instanci
se však dovolávám Kristových
slov: Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.
Václav Benda
Psáno po uzávěrce
Pětadvacátého
března,
na
den
Zvěstováni Páně, proběhla v Bratislavě
manifestace
za obnoveni náboženských práv a občanských
práv vůbec a za obsazení biskupských
stolců
věrnými
biskupy.
Preventivní opatření byla obdobná jako v případě pražské pouti.
Na pokojné modlící se zá&tupy,
odhadované zhruba na 15 000 účastníků, byl však v tomto případě
podniknut
pečlivě
připravený
a neobyčejně brutální útok. Byl
použit
mimořádně
široký
repertoár
potlačovacích
prosředků:
najížděni aut do zástupu, obušky, vodní děla, psi, slzný plyn.
Bylo mnoho lehce zraněných, 150
200 účastníků mezi nimi asi 10
západních
korespondentů,
bylo
na několik hodin zadrženo. Slovensko
je rozhněváno, veřejnost
na Západě i na Východě rozhořčena a jménem českých i moravských
katolíků prohlašuje
primas Tomášek, že tato demonstrace sily a nenávisti je pro nás
výzvou k ještě odvážnějšímu boji za náboženská práva a svobody.
V.B.

Hradčanské náměstí 6.března 1988

DUBEN 1988
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STRANA 3

LADtSLAV HEjOANEK
Pozornost naší i zahraniční veřejnosti je
v poslední době přitahována nezvykle širokou
akcí katolických laiků, známou jako "31 bodů". Kdo chce brát často opakovaná slova o
demokratizaci naší společnosti opravdu vážně,
musí si být vědom důležitosti toho^ aby sc
také katolíci více a hlouběji zapojili do
společenského i politického pohybu. Slyšíme
ovšem mnoho skeptických hlasu, že lze jen
těžko očekávat pozitivní příspěvek k obnovování a upevňování demokracie od církve tradičně politicky konzervativní, které je nejbližší princip monarchický a Která v průběhu
staletí vystupňovala svou tendenci k centralismu až k prosazení poslední svrchovanosti
a dokonce neomylnosti římského velekněze.
Katolický centralismus je přirovnáván k centralismu bolševickému a oba typy jsou viděny
jako diametrální protivy opravdové demokracie. Na první pohled je však zřejmé, že taková skepse je neproduktivní a zejména v našich poměrech zcela bezperspektivní.
Už před 63 lety upozorňoval protestantský
teolog J.L. Hromádka, že navzdory nápadným
konzervativním až reakčním tendencím v katolictví "v jeho systému theologickém je místo
i pro radikální, demokratické, ano socialistické snahy". Vaticanum II. potvrdilo toto
hodnocení, i když po jeho skončení nechybělo
a nechybí pokusů o zadržení změn a o izolaci
tzv. progresivních proudů (a nutno říci, pokusů nejednou úspěšných). Pro naše národní
společenství je ovšem nejdůležitější, jak se
utvářela v tomto převratném století povaha
českého katolicismu (Slovensko nechám stranou). Ten vstupoval do 20. století ještě daleko méně připraven na nadcházející společenské i politické změny, než jak tomu bylo
v řadě jiných pokročilých evropských zení.
Především bylo české katolictví těžce handicapováno svou minulosti. Barokní vroucí lidová zbožnost zůstávala izolována od společenských a zejména politických otáček, jež se
pro bytí a nebytí národa jevily jako zásadně
důležité; a všude tam, kde docházelo k politickému a kulturnímu uvědomění, bylo to provázeno větším nebo menším odcizením katolicismu. Práce nižšího kléru a její význam
v národním obrození nemůže být podceňována,
ale nikdy nebyla obecně chápána jako reprezentativní pro církevní strategii.Ve vyšších
společenských vrstvách se opravdová zbožnost
stala výjimkou a pouhá vnějškovost kombinovaná s vnitřní vyprahlosti pravidlem. Vyšší
klérus byl nejčastěji národnímu životu zcela
cizí.
Rozpad Rakouska a vznik demokratického
státu nutně znamenal pro katolickou církev
otřes, na který reagovala s nedůvěrou a odporem. Necháme-li stranou hmotné zchudnuti
církve a ztrátu jejího postavení hegemona,
musíme si připomenout oficiální ideologii,
často dutě halasící o navazování na husitství a na reformaci. Jen malá část katolíků
byla schopna se s novým státem vyrovnat a
hledat si v demokracii své místo. Nebylo málo těch, kteří v době kolem Mnichova pociťovali i jisté zadostiučinění; protože republiku nemilovali a o skutečné povaze fašismu,
s níž si nakrátko zakoketovali, neměli dost
ponětí.
Už v průběhu okupace se ale věci začaly
měnit. I nejzmatenějši rychle vystřízlivěli.

Odpor proti nacistické zvůli si vyžádal
značné oběti i mezi katolickými laiky a dokonce kněžími; a to mělo dvojí důsledek. Na
jedné straně se katolíci nejen podstatně
přiblížili, ale skutečně zapojili do národního života, a na druhé straně tak byli také
ostatními složkami chápáni a přijímáni. Rozhodujícím obdobím však byla paradoxně léta
padesátá, která znamenala pro obrovské množství katolíků represe a utrpení, jakých po
staletí nezakusili. Právě v tomto období byla dovršena národní rehabilitace katolíků a
katolické církve v českých zemích. Druhý vatikánský koncil vyvolal hnutí pokoncilové
obnovy také u nás, demokratizace společnosti
umožnila katolíkům, aby obnovili nejenom své
sebevědomí, ale aby se začali společensky i
politicky uplatňovat a otevřeli se v duchu
ekumenismu jiným církvím a v duchu nyní vítané demokratizace progresivním proudům mim(^
křesťanským. Po naprostém zhrouceni reformního komunistického hnutí jako následku vojenské intervence a upevnění protireformní
reakce a po odpadnutí malého, ale do té doby
nemálo významného protestantského tábora zůstala katolická církev či spíše katolická
složka společnosti jedinou společenskou silou, která se nenechala zahnat k ústupu.
Katolicismus je u nás jediným společenským
útvarem, který v posledních dvaceti letech
nepřestal být v pohybu, a to v pohybu vcelku
správným směrem i za velmi nepříznivých okolnosti. Přestože by bylo možno k jednotlivým* formulacím i k celkové koncepci "31 bodů" říci leccos kritického, nesmí nám uniknout to podstatné: jde o laickou iniciativu
a laici se tu hlásí ke slovu a chtějí být
při tom, až dojde k jednání. Tento nepochybně demokratický prvek představuje celou záležitost jako eminentně důležitou. Nezáleží
tolik na tom,že současné politické vedeni
na navrhovaný rozhovor není připraveno; překvapilo by nás spíše, kdyby tomu bylo jinak.
Dnes existuji v naši společnosti dvě více
nebo méně vnitřně strukturované a integrované společenské a v širokém smyslu politické
sily: komunisté a katolíci. Obě tyto části
společnosti jsou značně zatíženy svou nedemokratickou minulostí, ale obě jsou v přítomnosti konfrontovány s nutnosti podílet se
na demokratizaci společnosti a také se vnitrně demokratizovat. Naše národní budoucnost
je nemožná a nemyslitelná bez těchto významných složek; je národním zájmem, aby demokraticky smýšlející komunisté a katolíci našli
cestu k rozhovoru jak mezi sebou, tak s ostatními demokratickými silami menšími, žijeme dnes zase jednou v historicky mimořádné
situaci. Na pořadu dne je kulatý stůl a dialog, z něhož nebude vylučován nikdo - sám se
vyloučí ten, kdo dialog odmítne. Demokraté
této země se musí spojit a jasně a zřetelně
prohlásit, že chtějí nadále žít spolu a ne
proti sobě, že se navzájem chtějí respektovat a že chtějí o prosazeni svých cílu a
programů, kterých se pochopitelně nehodlají
vzdát, bojovat čestně a otevřeně, bez postranních úmyslů a s respektem k lidským i
občanským právům svých partnerů a protivníků.
Káme-li se uchránit nových katastrof, potřebujeme právě dnes nový Rudolfův majestát,
přiměřený naší velmi komplikované době.
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STRANA 4

Akreditace č.465
Z novin jsem se dověděl, že 19. - 22. března
je v Praze rozšířené zasedání předsednictva
Světové rady míru. Usoudil jsem, že Lidové
noviny by neměly v Paláci kultury chybět.Tak
jsem tam šel.
U vchodu do paláce mě zastavili bystři mladici s dotazem, kam mám namířeno. Ptám se na
akreditaci novinářů. Ochotně mě poslali hlavním vchodem do tiskového střediska.Na chodbě
zkouším postupně všeahny dveře, až mě jediný
volný průchod zavedl mezi chovatele jezevčíků. Jdu tedy zpátky. Mladíci se chvíli dohadují a pak mě posílají do třetího patra.
Slečna, u jejíhož stolku žádám o akreditaci pro Lidové noviny, evidentně neví, oč jde
a chce vidět novinářský průkaz. Začíná to
být zajímavé, protože dvě další ženy naši existenci nepopírají. Sdělil jsem jim, že vedeme jednání o registraci e Federálním úřadem pro tisk a informace a chceme mít z tohoto závažného shromáždění vlastní zpravodajství. Trvám proto na uděleni akreditace
oficiální cestou jako nezávislý novinář.
Je přivolán šéf tiskového střediska pan
Dušan Piesnica. Přichází šedovlasý asi čtyřicátník, který vede Presscentra velké většiny podobných podniků. Od první chvíle je
patrné, že by se rád vyhnul skandálu. Vyměnili jsme si stanoviska a musím přiznat, že
mě překvapilo, když dal pokyn, aby mi byla
akreditace udělena. Dostávám na kapsu bleděmodrou cedulku PRESS se jmenovkou a číslem
465. Dokonce i stravenky na celý den.
XXX
Vmísil jsem se do davu a brzy jsem pochopil, že zrovna začíná přestávka na oběd. Naštěstí jsem potkal známého z mládí, který mě
zasvětil do tajů takové konference. První
nesmělý pokus o interview skončil špatně. 0 slovil jsem pána, z něhož se vyklubal spolupracovník anglického vysílámí pražského rozhlasu. Postávám na chodbě a začínám mít pocit, že jsem se uchytil. Rozhovory s kolegy
z oficiálních redakcí prozrazuji, že už vědí
0 přítomnosti Lidových novin a nijak se mi
nevyhýbají, někteří nám nepokrytě fandí.
Vtom slyším moskevskou ruštinu sympatického Andreje Kortunova. Ochotně souhlasí s rozhovorem, i když mu předem vysvětluji naši
současnou situaci. Pracuje jako starší výzkumný pracovník Institutu USA a Kanady Akademie věd SSSR.
- Mohl byste mi říct, jak se dnes v Sovětském svazu hledí na spojení boje za mír a
lidská práva?
"V současnosti probíhá proces demokratizace ve všech sférách a tím se zvyšuje i role
společenských organizaci. Především jde o
větší infonnovanost* v základních zahraničně
1 vojenskopolitických otázkách. Dlouhou dobu nám prostě stačilo, že u nás jsou všichni pro mír, dnes ale chceme znát konkrétní
názory, představy a myšlenky různých vrstev
společnosti."
I další delegáti se zájmem vyslechli mé
vysvětlování, co jsou Lidové noviny, ale
vzápětí jsem si všiml, že poblíž se neustále
pohybuji tři pánové s cedulkou STAFF na klopě. Ničeho si příliš nevšímali, jen pozorně
naslouchali. Asi bych měl zmizet z tiskového
střediska někam mezi delegáty.
V salonku kulturní sekce se chystá k natáčení televizní štáb, a tak byla vyhlášena
krátká přestávka. To se mi hodí, protože
jsem v seznamu přítomných objevil Genricha
Borovika, tajemníka Svazu spisovatelů a také
ředeedu sovětského mírového výboru. Pokouím se mu vysvětlit, že prosím o rozhovor

pro nezávislý československý časopis. Pozorně naslouchá a pak opatrně formuluje odpově&
"Podívejte, přesto že máte akreditaci, jste,
jak sám říkáte, ještě neregistrovaný časopis.
Já jsem zde jako oficiální osoba a proto raději prokonzultuji tuto věc s československým
mi přáteli. Zítra se uvidíme a já vám řeknu
výsledek." Říkám, že chápu jeho postoj. Vyhledám ho druhý den. protože bych se chtěl
zeptat, zda glasnos? platí pro všechny anebo
jen pro někohp. Směje se a nenechá mě domluvit. - "Nu što vy, glasnost dlja vsjech?" a
použil slovo objazatělno. Zcela určitě pro
všechny. Říkám, že naše zkušenost je zatím
poněkud jiná. Opakuje moje slova a odchází
do vzdáleného koutu vyhlídkové terasy, odkud
se divá na prosluněnou Prahu. Jeho tvář má
přemýšlivý výraz.
X X X
Ze Spojených států přijel dr. Berry Childers, který tu s velkým úspěchem předvedl
svůj film Jak se dělá nepřítel.
- Co chcete svým filmem demonstrovat?
"Chci lidem předvést, jak si vytváříme
představu nepřítele, a chci, aby pochopili
kořeny tohoto stavu a začali přemýšlet o tom,
jak ho změnit. Abychom začali vychovávat své
děti jiným způsobem a že my sami bychom měli
být čestnější k vlastním nectnostem, aby potřeba představy o nepřátelství vymizela.
- Myslíte, že xenofobie je, jak říkají někteří lidé, přirozeným stavem mysli?
"Mém zato, že je to v jistém smyslu přirozené, ale nikoli nevyhnutelně nutné. Jinak
řečeno, nevěřím, že je to neoddělitelná část
lidské psychiky, že se to nedá změnit.
- Jak se díváte na roli malých národů a států a nakonec i jednotlivců v tomto úsilí?
"Jsem hodně ovlivněn Carlem Jungem a proto
říkám, že individuum je důležitou součásti
čehokoli. Národy, státy, organizace,to všechno je jenom sekundární. Změny začínají vždyoky v jednotlivci. Protože pouze jednotlivé
lidské bytosti nenávidí, miluji nebo mají
strach. Organizace mohou mluvit jen o abstrakcích, kdežto řešení těchto problémů
spočívá opět na jednotlivých lidských bytostech."
Ptám se dále na cenu aktivit v oblasti obrany lidských práv.
"Lidská práva mohou být nazírána jako klič
ke všem těmto věcem. Potřebujeme právo být
nezávislí na vládách, které v nás živi růst
představy nepřítele. Velmi na mě zapůsobil
v tomto směru jeden z textů Václava Havla.
Slyšel jsem, že měl nedávno nějaké potíže.."
Chvíli nato jame se dozvěděli, že Childersúv film zakoupí sovětská televize.
X X X
Prohodil jsem ještě pár slov s Ninou Bčljajevovou, která mi přislíbila rozhovor na
příští den a vyjádřila názor, že na konferenci o výměně informaci, kterou navrhla,by měly mít přiatup i nezávislé sdělovací prostředky a občanské iniciativy. Jen jsme se
rozloučili, hned za dveřmi mě očekával poněkud nesvůj pan Piesnica s asistentkou.
"Nezlobte se, ale po telefonické konzultaci na FÚTI mám na jeho příkaz zrušit vaši
novinářskou akreditaci. Neberte to osobně,
ale dokud nemáte registraci..."
Vyjádřil jsem pochopeni pro jeho situaci
s přáním, aby z toho neměl osobní nepříjemnosti. U šatny mě ještě upozornil, Že má
příkaz vyprovodit mě z budovy. Sledováni
třemi pozornými jsme si podali ruce a já vyšel do tmy. Zdejší glasnoat se konala pouze
napůl a nikoli pro všechny. Zahnul jsem od
metra na úzké chodníčky kolem Vyšehradu.
Jan Urban
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HOUKÁNÍ
V
MLZE
První nedočkavá světlice nahnutě stanula uprostřed mého
okna, pak zelenavě zapadla za
krčské činžáky. Ta další byla
žlutá, potom se probudil můj
třídenní syn. Přenesla jsem
ho z postýlky na svůj orazítkovaný polštář a nabídla mu
půlnoční přípitek. Polykal
pomalu, ale už zkušeně, dělal
si pauzičky na zamyšlení a po
tmavém plátně silvestrovského
nebe nehlesně vzlínaly další
hvězdy barevných nadějí. Připadala jsem si jako osamělá
sfinga držící pod tlapou svůj
poklad a nehybně přihlížející,
jak se lid zase jednou krotce
raduje. Potom i mě přitáhly
k pozornosti ruce hodin, užuž
se chystaly k tlesknutí, a
tak jsem zavřela oči, nebot
šestmedělky už odedávna dohře funguji jako přijímače
vyšších úradků. Ve tmě pod
vičky mi ještě chvíli rotovaly dohasinajici pablesky rachejtlí, ale pak se začala
přibližovat jakási stavba.
Rostla a rychle košatěla^j$nže vtom už se u paty pavilonu
houkavě probudila lochneska.
Vyrušeně jsem otevřela oči,
byla půlnoc a řidič sanitky
to s gustem oznamoval živým.
Syn škytl, zašilhal, pak začel houkat taky. Chytil ten
zvuk 8 bravurou a citem hudebníka. Zvědavě jsem mu rozvinu?la pěstičku a vrytý trojúhelník uprostřed teplé dlaně mě
až ohromil čistotou kresby.
Netušila jsem, že je to taková rozkoš mít syna!
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Dnešní oslavy M & není třeba
popisovat příliš podrobně:
tyto celonárodní íuperkálie
zná každý, kdo chodi do zaměstnání. Ceremonielu ubylo,
alkoholu a veselí přibylo.
Co se však po mém aoudu za
celá ta léta nezměnilo, je
rozpačitý až negativní vztah
žen k MDz i jeho oslavám. Dokonce i oficiální ženský časopis Vlasta před několika
lety uveřejnil dopisy čtenářek, které ae domáhaly, aby
byly podnikové oslavy tohoto
svátku zrušeny.
Patrně především z pocitu,
že vlastně není co oslavovat.
Být ženou je prostě jedna ze
dvou základních podob člověčenství, která člověka pre-

mínek, kdy se stávají problémem i takové banality, jako
je droždí nebo špendlíky. Nesmí si tato Yombinaci životních roli přiznat jako problém. veřejně o něm diskutovat,
hledat různá řečeni, běžná
jinde ve avětě. Chce-li se
dlouhodobě zabývat rodinnou
péčí (o děti, o nemocné příbuzné. o staré rodiče), komplikuje ji to nízký plat manžela a zákonné předpisy (léta
péče o bezmocná rodiče se do
důchodových let nezapočítávají). Chce-li se zaměřit na
profesionální kariéru, komplikuje ji to nizká úroveň služeb. složitost nákupů apod.
Okřídlený feminiatický pojem
"seberealizace" zni českoslo-

SWTEK MATEK PROTI MDŽ

disponuje k určitým přístupům
ke světu, staví před něho určité otázky a úkoly, určuje
ho celého: myslíme jako ženy,
cítíme jako Ženy, prožíváme
vše kolem sebe jako ženy. Totéž se dá ale říci o mužích,
protože člověk jako takový
přece neexistuje. Narodit se
jako žena je stejně osudová
určenost a stejně otevřená
možnost jako narodit se v určité rodině, v určité zemi,
v určitém režimu, v určité
době.
Jistě, existuje jeden
zvláštní, nikoli symetrický
způsob umocnění ženského osudu, a tím je mateřství. Důraz
na mateřství se však v oslavách MDZ stírá: mateřství je
zde pouze jednou ze stránek
života "pracující ženy". (I
"Nejdůležitějši je odtrhzde jsme v průběhu času svědnout kryt chemického filtru,
ky určitého posunu akcentů a
to si prosím vás pamatujte!"
příznačné je to třeba v mimoupozorňovala o týden později
dětská sestřička a v předklo- slovní sféře: když se vnitropolitická atmosféra uvolňuje,
nu nám demonstrovala, jak 8e
to odtrhává. Stály ysme v kru- převažují v ti8ku před MD2
snímky matek s robátky. když
hu kolem ní a té červené gupřituhuje, přecházejí do omové postýlky, zapomenuté
fenzívy záběry údernic u
jsme tiskly mimina k tělu a
8trojů. Letošní Rudé právo:
ta se zmítala v nepohodlném
sevření. "Uvnitř bude pár pa- 4*3* - údernice ve skleníku;
5.3. - údernice dvojmo - lx
pírových plenek, ale doporučuju vám dát si tam i bavlně- pracovnice celní aprávy, lx
zdravotní sestra; 7.3. - úné". pokračovala mateřsky
dernice u stroje; 8.3. školitelka. "Filtr vydrží asi
představitelé
strany a vlády
čtrnáct hodin, což je dostačující doba k transportu,kdy- blahopřeji ženám - dvojmo.)
by něco..". "A kde tu postýlZvolim-li si MD2 a Svátek
ku seženem, kdyby něco?" pře- matek jako znamení určité porušila jsem ji. "Nejspíš je
doby ženského života, vychází
bude rozvážet národní výbor", mi asi toto.
uhnula očima sestra. "Ale o
"Pracující žena", kterou oto se ted nestarejte. Ted dá- slavuje MD2, je žena postiževejte radši pozor, jak se dí- ná nejasností životních roli.
tě v takové postýlce přebalu- Očekává se od ní, že nabude
je pomoci těchhle otvorů zavzděláni stejným způsobem a
končených gumovými rukavicemi. ve stejné době jako muž; že
Pak vám předvedu způsob dopl- v téže době nějakým blíže neňování potravy do kojenecké
ujasněným způsobem zvládne
láhve injekčni jehlou."
socialistické mateřské minimum (1-2 děti. kolektivní zaVycouvala jsem ze dveří a
řízeni, praroaičovská péče),
teprve na chodbě jsem začala
že roli plně zaměstnané ženy
houkat.
a matky malých děti zkombinuLenka Procházková
je dohromady, to vše za pod-

venské ženě dost exoticky, a
ani se v tomto směru nemusí
cítit zvlášt diskriminována:
vždyt proč by vlastně právě
ženy měly nacházet životní
naplnění v mateřství nebo
dalším povoláni, když v naší
zemi s téměř stoprocentní docházkou do zaměstnáni téměř
nikdo nedělá, co by chtěl, a
když už to dělá, nemůže to
dělat, jak by chtěl?
Mohu říci, a nejsem v tom
sama, že jedině v těchto letech, kdy jsem se, jak se říká, "věnovala pouze rodině",
jsem měla možnost neplánovaně
přerušit činnost a uprostřed
dětského rámusu vyslechnout
člověka, který přišel se životním problémem a potřeboval
se vymluvit; vypravit se za
někým, kdo je sám; s potěšením přijmout nedomluvenou
návštěvu. Domnívám se, že jeli v širším společenství příliš málo žen vylsděných mateřstvím především na lidské
vztahy stává se naše společnost tvrdou a bezcitnou.
Nemyslím, že by se dnes u
nás podstatně snižovala vůle
žen mít děti. Většina žen si
děti přeje: chce je pro své
sebepotvrzení,pro pocit rodiny, pro určitou citovou jistotu. Mít děti je samozřejmé,
patři se to. Ale mateřskost.
jako hlubší rovina lidskosti
se z naši společnosti vytrácí úměrně s tím, jak společnost ženám ztěžuje věnovat se
mateřským úlohám - alespoň na
část života - skutečně naplno.
Ztěžuje jim to vnějškově rodina s jediným platem zpravidla balancuje na hranici
životního minima, ne-li pod
ním. Ale i vnitřně: ideologickým tlakem, pokřiveným veřejným míněním, nedostatečnou
výchovou.
Proto bych se přimlouvala
za to, abychom letos v našich
rodinách slavili Svátek matek
(ostatně je řada rodin, kde
tento zvyk dodnes nevymizel).
M?

JUSTICE

STRANA 6

§Výsvět)ení
Podle § 19/1 zák.č. 40/
1974 Sb. o SNB jsou příslušnici SNB oprávněni požadovat potřebné vysvětlení od každého, kdo může
přispět k objasnění skutečností důležitých pro
zjištění trestného činu,
prečinu nebo přestupku a
jejich pachatele, jakož i
pro vypátrání hledaných
nebo pohřešovaných osob a
věci; za tím účelem jsou
oprávněni ho vyzvat, aby
se ve stanovenou dobu dostavil k určenému útvaru
SNB.
Této výzvě je každý povinen vyhovět ($ 19/2

splněny podmínky pro odepřeni vysvětleni. Zda má
či nemá důvod k odepřeni
vysvětleni si totiž každý
rozhoduje sám za sebe.Jakékoli zdůvodněni tohoto
rozhodnuti může být poskytnutím vysvětleni. Základním předpokladem
k rozhodnutí o použití
práva odepřít vysvětlení
je zjištění - formou dotazu vyslýchajícímu orgánu k jaké konkrétní věci má
být vysvětleni podáno. 0právnění vyslýchajícího
orgánu je taxativně vymezeno v citovaném již
$19/1 zákona. Co je nad
tento rámec, přesahuje oprávněni vyslýchajícího
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Rok 1987 - zejména jeho druhá polovina - proběhl ve znamení obecného
zájmu o přestavbu hospodářského mechenismu. Publikovaný návrh zákona
o podniku více méně proklamoval zásady samostatnosti a samosprávy
pracujících. Jistá je však markantní změna atmosféry v hospodářské
sféře, která je nyní postavena před
reálnost likvidace celého středního
článku řízeni průmyslového a hospodářského komplexu a možná i některých odvětvových ministerstev.Podle
střízlivých odhadů by realizace tohoto prvního nezbytného kroku mohla
zák.). Sankcionována je
orgánu.
reprezentovat 30 000 pracovníků
však tato výzva jen tehdy, 2. - Nikdo nemůže být po-. vyšších platových kategorii, kteří
je-li provázena poučením
stihován za poskytnuti ne- navíc dosud pouze rozhodovali bez
o následcích jejího neupravdivého vysvětlení. Vy- přímé odpovědnosti za následné ekoposlechnuti. Sankci zde
povádá-li později jako svě- nomické důsledky. 0 jejich dalším
zná zák. o SNB jen jednu
dek podle tr. řádu, může
osudu není dosud rozhodnuto a již
- předvedeni ($ 19/7
vypovídat odlišně od poda- přichází další krok - urychleně byzák.). Zákon o SNB výslov- ných vysvětleni, nebot
ly zpracovány další základní právní
ně nestanoví povinnost
právně relevantní je až
dokumenty, která by měly kodifikovysvětleni poskytnout.Najeho výpověč podle tr. řá- vat a umožnit rozjezd a provoz reproti tomu však výslovně
du, protože až ta je čině- formy ještě nedávno pouze proklamoupravuje zákaz poskytnout
na pod sankci křivé výpované.
vysvětleni v § 19/3 - vyvědi. Podle nesprávné prasvětleni nesmi být požaNesporně nejpozoruhodnějši je mexe
se
někdy
koná
výslech
dováno od toho, kdo by
zi "i nil novela hospodářského zákosvědka,
kteiý
již
dříve
jim porušil zákonem uloníku, která zcela konkrétně upravupodal vysvětleni podle
ženou povinnost mlčenlije fungování vzájemných vztahů mezi
$ 19 zák. o SNB, tak, že
vosti. ledaže by byl této
zejmť
výrobci a jejich odběrateli a zejmépovinnosti zproštěn a prá- vyšetřovatel má snahu ho
v rozšířené verzi opsat do na mezi podnikem na straně jedné a
vo odepřít vysvětlení
státem,
respektive
jeho
orgány
hosv § 19/4 - vysvětleni může protokolu o svědecké výpo- podářského řízeni, ne straně druhé.
vědi.
Tento
postup
je
neodepřít ten, kdo by jim soDlužno dodat, že půjde o vztahy
zákonný - odporuje uet.
bě nebo osobě blízké mohl
protikladné: každý podnik bude o§
97
a
náal.
tr.
řádu
o
způsobit nebezpečí trestprávněn podat k arbitráži návrh na
ního stiháni. "Osobu blíz- výslechu svědka. Na počát- vyslovení neplatnosti takového oku vlastního výslechu tokou" lze obecně vymezit
patřeni, vydaného orgánem hospodářtiž musí být dána svědkojako osobu, jejíž újmu
ského řízeni (zpravidla ministerbych pocitoval jako újmu
vi možnost, aby souvisle
stvem nebo národním výborem), které
vlastni.
vypověděl vše, co o věci
bude v rozporu s právními předpisy.
Z odepřeni vysvětleni
ví a odkud zvěděl okolnosPodobných revolučních změn do
nelze vyvozovat žádné záti jim uváděné($ 101/2 tr.
věry v neprospěch toho,kdo řádu), a teprve pak mu mo- hospodářských vztahů přináší novela
vysvětleni odpírá nebo to- hou být kladeny otázky
celou řadu - například zdánlivě saho, koho se vysvětleni mě- k doplněni výpovědi nebo
mozřejmé, ale u nás dosud neexistulo týkat. Po odepřeni
jící právo odběratele stavebních
k odstraněni neúplnosti,
tleni nesmi být k t<
prací odmítnout dodávku, která bude
nejasnosti a rozporů (§
věci kladeny další otázky, 101/3 tr. řádu). Svědek
vadná, anebo dokonce právo odběranebol by šlo o formu psytele penalizovat vadné plnění dodánení povinen vysvětlovat
chického donucováni.K povek stavebních prací, ačkoliv bylo
rozpory
mezi
vysvětlením
dáni vysvětleni nelze žád- podaným podle $ 19 zák. o
dosud zcela beztrestné! Ejhle - zdá
ným způsobem donucovat.
se, Že úskalí přestavby je dvojjeSNB
a
pozdější
svědeckou
Vysvětleni není a nemůže
být pod sankci křivé výpo- výpovědí. Podáni vysvětle- diná - první vánky demokratizace i
vědi (§ 175 tr.zák.).To má ni (podle $ 19 zák. o SNB) v oblasti úřednických rituálů zvedají odvahu nejen reformátorům, ale
není totiž důkazem podle
dva závažné důsledky:
tr. řádu a soud k němu ne- i zakukleným normalizátorům. I po
1. - Nikdo nemůže být popřipomínkovém řízeni úatřednich ormůže při svém rozhodováni
stihován za to, že odmítá
gánů a instituci, ve kterém bylo
poskytnout vysvětleni, i
přihlížet.
kdyby objektivně nebyly
Josef Danisz vzneseno 1039 připomínek (!),musela
být novela předložena federální
vládě a 21 rozpory, které se nepodařilo mezi reaorty odatranit a o
Stín dolnokubinského předsedy Jednoty Babinského nedá
kterých musí rozhodnout vláda. To
Rudému právu spát. Opět se k případu vrátilo 16.3.
je ovšem pozitivním předznamenáním
zjištěním, že "odčerpal z pokladny OSP v Trstené 167
doby, ve které budeme hodnotit jako
tisíc korun, pořádal různé oslavy, posezení a bohaté
samozřejmost situaci, za které pluhostiny, kde se prohýřilo nejméně 790 tisíc Kčs". Poralita a rozpornost názorů bude ařád ale zůstává tajemstvím, kde čerpal ty dalši tisíce
tributem normálnosti, zatímco dřía pro koho je čerpal. Přece nám nechce nčkdo namluvit,
vější jednostejná a bezvýjimečná
že všechno zkonzumoval sám nebo jen s okresním tajemjednota bude signalizovat nebezpečí
níkem Kymanem. Zajímavčjší by byl jmenný seznam hostů
při oslavách a posezeních a soupis darů s adresami
regresu.
příjemců.
^
Jurist

Právní poradna
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KVALtTA OVZDUŠÍ V PRAZE
Praha je bezespoiu krásné město. Rozmístění
na úbočích vltavské kotliny jí dodává zvláštní půvab, který obvykle chybí městům ležícím
v rovině. Stinnou stránkou této polohy je
však špatné provětrávání velké části města,
zejména jeho historického centra. Převažující západní proudění probíhá napřič údolím
Vltavy a jen nedokonale vymývá škodliviny
uvolňované činností člověka do ovzduší.
Rozvoj Prahy však specifika daná přírodními
podmínkami
příliš
nerespektuje.
Tuhá
paliva se na celkové spotřebě paliv a energie
v Praze podílejí stále ještě 36,2%, z toho
více než dvě třetiny tvoří sirnaté a popelnaté hnědé uhlí. Kapalná paliva (lehké a
těžké topné oleje, při jejichž spalováni
jsou do ovzduší - emitovány sloučeniny siry
a vanadu) se na energetické bilanci města
podílejí
17,8%,
plynná
paliva
32,4%
a
elektrická
energie
13,6%.
Ušlechtilé,
ekologicky čisté formy energie (elektrická
energie, zemni plyn a svítiplyn) jsou však
v
rozhodující
míře
užívány v okrajových
částech
města,
při
vytápěni
sídlišť
umístěných vesměs na plošinách
lemujících
vltavské údolí, kde je rozptyl škodlivin
podstatně lepší než u jeho dna. Sídliště
postavená
na
severní
terase
(Bohnice,
Ďáblice a Prosek) navíc tvoři téměř souvislou
bariéru,
podstatně
narušující
promývání
pražské
kotliny
větry
přicházejícími
od
severu.
V centrálních částech města je podíl tuhých paliv neúnosně vysoký (Praha: 1 45,8%,
Praha 2: 34,9%, Praha 3: 39,8% atp.). Uhlí,
koks a brikety jsou zde spalovány téměř
výlučně
v kamnech
a malých kotlech bez
odlučováni
popílku
a
odsiřovacích
a
denitrifikačnich zařízení; toxické spaliny
vypouštěné
z
nízkých
komínů
pak
za
nepříznivých
meteorologických
podmínek
klesají přímo do ulic. (Velké kotle jsou
vesměs vybaveny alespoň odlučovači popílku
a vysokými komíny, které usnadňují ředěni
spalin v atmosféře.)
Ekologické problémy
přinášejí i tuhé zbytky spalováni. Žhavý
popel z lokálních topenišť často zapaluje
obsah popelnic, kde pak vznká oxid uhelnatý
a
další
jedovaté
plyny. Popel rozsypaný
kolem popelnic nebo užívaný v zimě při posypu
chodníků zvyšuje prašnost ve městě (obsahuje
mj. značné množství pyriticky vázané síry).
Celkem tak bylo v roce 1985 na území Prahy
ze stabilních zdrojů emitováno zhruba 25
000 tun popílku, 66 000 tun oxidu sořičitého
(SO,), 19 300 tun oxidu dusíku (NO ), 29
000 tun oxidu uhelnatého a 6 800 tun různých
uhlovodíků.
Celková
emise
škodlivin
tak
v porovnání s r. 1984 vzrostla o 3,0-3,5%
v důsledku vyšší spotřeby paliv a energie
1 zhoršující se kvality uhlí a tento trend
dále pokračuje.
Měrné emise škodlivin ze stabilních zdrojů
jsou v Praze několikanásobně (nebo dokonce
řádově) vyšší než v jiných krajích CSR.
Jen měrná epise SO, v severočeském kraji
(125 t.r /km ) se blíží průměru Prahy.
Druhým
nejvýznamějším
faktorem
bezprostředně přispívajícím ke znečišťování ovzduší v Praze je její dopravní systém. Metro
sice tvoří páteř městské hromadné dopravy,
velká část přepravy osob i materiálu je
však stále zabezpečována autobusy a osobními
i
nákladními
automobily,
které
narušují
prostředí výfukovými plyny
a hlukem. Ročně
je tak v Praze uvolňováno do ovzduší asi
dalších 56 000 tun oxidu uhelnatého, 3 200
tun oxidů dusíku, 3 700 tun uhlovodíků a

značné množství sloučenin olova. Množství
emisí ovlivňuje nejen hustota automobilové
dopravy, ale také řada neřešených technických
problémů. Naše automobily nejsou vybaveny
katalyzátory výfukových plynů, které umožňují
řádové sníženi emisi škodlivin do ovzduší
o několik řádů. Ani benzínu se sníženým
obsahen
olova
není dostatek, takže jsou
jím zásobována jen některá čerpadla v Praze
a
Středočeském
kraji
(koncentrace
olova
na
pražských
křižovatkách
poklesly o 10
-35%). Většina silničních komunikací probíhá
středem
města
(včetně
spojnice
Vídeň
Berlin, která vede kolem Národního muzea,
budovy
parlamentu
a Smetanova
divadla),
kde
je
také
největší intenzita provozu.
Výfukové
plyny
vozidel
zde přispívají k
emisím škodlivin ze stabilních zdrojů.
Ke zničení ovzduší Prahy přispívá také
nedostatečná údržba staveb, vysoká a dlouhotravjici rozestavěnost, neuspokojivý úklid
ulic a veřejných prostranství, malá hustota
zeleně
(zejména v centru města) a obecně
špatný zdravotní stav stromů i křovin, které
se podílejí na eliminování škodlivin z ovzduší.
Všechny uvedené i některé další faktory
přispívají
k
velmi
špatné
a
stále
se
zhoršující kvalitě ovzduší v Praze, především
v historickém centru. Svědčí o tom zejména
průměrné roční koncentrace škodlivin (imise),
které
jsou
vesměs
vyšší
než
nejvyšší
přípustné
hodnoty
povolené
hygienickou
normou.
Např.
průměrná
roční-koncentrace
SO, činí v-Praze 150-190 ugm'
(norma Kd
*
150 <ugm' ), prašného spadu 100 - 400
t.r /km
(norma 150) atp. Hladina trvalého
znečištěni ovzduší v Praze je
tak nejvyšší
v československu (viz tabulka).
Průměrná roční koncentrace
oblastech CSSR (ugm ):

Chomutovsko
Mostecko
Teplicko
Ostravsko
Brněnsko
Praha
Bratislava
Košice

SO, ve vybraných

1970

1975

1980

53
57
51
36
48
100
49
27

71
80
77
36
29
100
67
18

94
102
93
46
37
128
55
25

1985
126
132
110
55
42
155
60
28

Snad ještě závažnější jsou špičkové koncentrace škodlivin (po dobu několika hodin
či
dní)
za nepříznivých
meteorologických
podmínek, především při teplotních inverzích,
kdy nad Pťahou vzniká "smogová čočka", ve
které
se
hromadí
škodliviny. Koncentrace
SO, tak rostou až na hodnoty vyšší než 3200
ugm*
(leden 1982, únor 1987) , což přímo
ohrožuje některé skupiny obyvatelstva (zvláště děti a nemocné či staré lidi). Obdobně
se při inverzích zvyšuji hodnoty koncentrací
ostatních škodlivin. V Praze nastává v zimním
období kolem 50 případů přízemní inverze
(do 300m) a zhruba 30 případů inverze nad
300m; v údolních polohách navíc ještě vznikají krátkodobé nízké inverze s výškou několika desítek metrů, tedy v dýchací zóně
člověka. Praha je tak nejen městem s nejhorši kvalitou ovzduší v Československu, ale
zároveň jedním z nejvíce postižených míst
v celé Evropě.
Jaroslav Zima
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Rozhovor LN s ekonomem
ZDISLAVEM SULCEM
IH: Dozvěděli jame ae o Vašem incidentu na čeakoalovenako madarakých
hranicích, k němuž došlo
ve čtvrtek 17.března. Kam
jata jel a co ae vlaatně
etalo?
ZS: Jel jaem do madarakého
Oyoru na mezinárodni ekonomickou konferenci pořádanou MaSarakou akademií
věd. Tématem byly zkušenoati z ekonomických reforem v aocialiatických
zemích. Na hraničním přechodu Ruaovce - Rajka
jaem byl zadržen a odůvodněním, že vyvážím písemnosti, na které nemám
úřední povolení. Zabavili
mi paa, dotyčné píaemnoati a poalali mě zpátky do
Prahy. Vrátil jaem ae domů pozdě v noci, a hned
příští den ráno pro mě
přijeli dva příalušníci
Státní bezpecnoati a odvezli mě k několikahodinovému výalechu.
M!: Jaké píaemnoati Vám zaba-

vili?
zS: Můj diakuaní příapěvek
v angličtině na téma "Několik tézí o konaiatenci
ekonomického mechanismu",
dále obaah a první kapitolu mé knihy "Stát a ekonomika", taktéž v angličtině, a její třetí díl
v češtině, který ae zabývá podmínkami fungování
plánovitě regulovaného
peněžně tržního mechaniamu aocialiatické ekonomiky. Také ještě dva exempláře knížky doc. B. Urbana "Zrod a konec velké
diakuae" vydaná Karlovou
univertitou. Tato práce
ae zabývá ekonomickými
diakuaemi v Sovětakém
avazu ve 20. letech. Knihy jaem chtěl předat aovětakým účaatníkům konference.
HT:
Jate už rok v důchodu,
před tím jate akoro devět
let pracoval ^ako vulkanizér a později jako
akladník. Téměř dvacet

USPĚCHANÝ HARMONOGRAM
Přestavba má u nás opravdu
zvláštní průběh. Na někoho by
mohla dělat až dojem, že jde
o promyšlené dílo machiavelisty, který hraje vysokou
hru, v níž jako na lékárenských vahách balancují prvky
rozhodného radikalismu s momenty plánovitě šířené umrtvující skepse. Politické vedení bedlivě ochraňuje svou
dosavadní výlučnou iniciativu
a nechce do hry připustit
žádné jiné síly, které by
mohly vést nahromaděnou energii společenského pohybu směrem by^ jen vzdáleně připomínajícím rok 1968. To jen věrně zobrazuje stav vnitřní
rozpolcenosti celého vedení,
které je vě stavu jakéhosi
intenčního třesu mezi krajními polohami všechno a nic.

pečeni propuštěných lidi.
Správně se má za to, že prvním problémem není samotný
počet zaměstnanců v řídícím
mezičlánku, jako tento mezičlánek sám.

Po tolika letech nehybnosti
musí každého doslova šokovat
ráznost a snaha udělat celou
operaci bez velkých průtahů.
Posu3te sami: 30 kalendářních
dnů od vyhlášení zásad do uzávěrky individuálních a kolektivních návrhů k založení
státního podniku. Dalších 30
kalendářních dnů na vypracování a předáni projektů přestavby organizačního uspořádání, které na základě individuálních a kolektivních návrhů za svůj úsek předloží
národním vládám příslušná ministerstva nebo územní orgány^
Ironik by možná dodal, že je
Podívejme se ale blíže na
skoro škoda v další fázi zrusamotné zásady přestavby oršit tak výkonná ministerstva.
ganizačních struktur podnikoCynik by ale opáčil, že převé základny. Jádrem zásad je
stavba
organizačních strukradikální zjednodušení nadoodnikových řídících struktur. tur nemůže být vymyšlena lépe, než že odvětvová minisMá se přejít od třístupňového
terstva po sobě uklidí,a pak
řízení ke dvoustupňovému,zruse zruší i ona. Doufejme.Další se tedy tzv. střední čláší měsíc budou národní vlády
nek řízení v podobě výrobních
zpracovávat své projekty přehospodářských jednotek a gestavby. aby je mohly předat
nerálních ředitelství a pofederální vládě, která si nedobně se zruší i ostatní odchává jen patnáct dnů na jevětvové, oborové nebo Uzemni
jich projednán^ a od 1. čerřídící mezičlánky. To je velvence se už rozjíždí první emi dobré. Sympatický je i
tapa realizace organizační
rozhodný ton, vylučující pořestavby. Jsem ale přesvědchybnosti, že se to třeba neen, že kvalita takové blesmyslí tak vážně. Dokument obkové přestavby nebude o nic
sahuje také podrobné zásady
dalšího zaměstnávání a zabez- horší, než kdyby se. podle do-

let mimo obor. Kdo a proč
Váa na tuto konferenci
pozval?
ZS: Věnoval jaem ekonomii
veškerý avůj volný čaa.
Napaal jaem v uplynulých
letech kromě mnoha článků
též dvě knihy: 'Stát a ekonomika" a "Ke kritice
politické ekonomie aocialiamu". Měly avůj počátek
již na mém poslednám vědeckém púaobišti v Ekonomickém úatavu ČSAV, odkud
jaem muael odejít v roce
19?1. Na konferenci do
Qyoru mě pozvala Madaraká
akademie věd. Předaeda
této konference prof.Kálmán Pecai mi po zaalání
první kapitoly a obaahu
knihy "Stát a ekonomika"
osobním dopiaem nabídl úhradu veškerých nákladů
apojených a pobytem na
konferenci. Původně jaem
totiž pozvání odmítl
z finančních důvodů.

savadních tradic v jedné pětiletce experimentálně zrušila
jedna VHJ, v následující by
se pak experimentálně zrušilo
několik dalších náhradou za
ty. které mezitím vznikly, a
v další by se začalo znova,
poněvadž se "prohloubilo poznání na teoretické frontě".
Jedno nebezpečí tu však
přece je a není vůbec malé.
Nebylo by dobré si myslet, že
organizační strukturu celé .ekonomiky lze napořád vymýďlet
nebo projektovat. Moc bych
chtěl doufat, že si to nikdo
nevymysli. Organizační struktura ekonomiky jako celku je
v každé normální zemi produktem staletého spontánního vývojového procesu, jehož výsledek samozřejmě nikdo neprojektoval a ani nemohl, protože
takovou moc tam nikdo zásadně
nesmí mít. Naši organizační
přestavbu musíme tudíž chápat
jen jako velký úklid, jako pokus jednorázově odstranit důsledky mnoha minulých organizačních megalomanií a konstruktivistických libovůlí. Jako
začátek procesu, v němž organizační struktura už natrvalo
přestane být výsledkem projektu nějakého Velkého Hybatele.
Po velkém úklidu by se organizační struktura podnikové základny měla začít plynule a
zevnitř měnit a přizpůsobovat
nově vzniklým skutečnostem již
svými vlastními silami. Ze všeho nejdůležitější proto nebude
samotný útvar organizační
struktury, který z přestavby
vzejde, tedy jak budou podniky
velké a kolik jich bude, nýbrž
to, jaké budou možnosti vzniku
nových podniků a jak rozhodně
se bude postupovat proti podnikům ztrátovým.
g. _
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Jakou máme životní úroveň !!!
V minulém čísle LN jsme uvedli,jak dlouho musí průměrný dělník v CSSR a v NSR pracovat, aby si mohl koupit různé druhy
zboží. Čtenář mohl oprávněně namítnout, že takové srovnání
je jednostranné, nebot nebere v úvahu, že např. nájemné a
doprava jsou u nás podstatně levnější a některé další položky jsou dokonce bezplatné (sic!).
Podívejme se proto na statistiku rodinných účtů. Jde samozřejmě pouze o průměrné výdaje průměrných rodin, spočítané
za pomoci tzv. spotřebního koše. Tyto údaje obsahují sice
také nejedno metodologické úskalí, nicméně poskytují určitý
obraz o spotřebě, zejména vezmeme-li v úvahu, že člověk má
tendenci přednostně uspokojit potřebu potravin.

Průměrná roční spotřeba r. 1984 (kg nebo litry) v CSSR a NSR
obiloviny
brambory
cukr
zelenina
ovoce
maso
máslo
mléko a mléč.
výrobky

109
78,5
38,5
73
57
84,5
8,8

72
70
34
68
103
99
6

242

147

Podíl výdajů na potraviny a
nápoje ve vyspělých kapitalistických státech se pohybuje mezi 15 až 25%; v NSR to
bylo v roce 1959 ještě 51 %,
v roce 1970 35%, v roce 1980
25% a v posledních letech už
jen 20%. V CSSR se tento údaj
pohybuje kolem 40%.
Údaje jasně prokazují, že u
nás je spotřeba potravin více
zaměřena na energeticky vydatné a levnější potraviny.
Znepokojující je spotřeba alkoholu. V roce 1986 se u nás
za alkoholické nepoje zaplatilo 30 050 milionů Kčs, což
je téměř 7% veškerých peněžních příjmů obyvatelstva. Podíl alkoholických nápojů činil téměř 21% v nákupech potravin, na Slovensku dokonce
25%. Dalším problémem je kvalita zboží. Skutečnost, že
některé naše potraviny jsou
vyloučeny ze západních trhů
pro vysoký obsah škodlivých
látek hovoří sama za sebe, i
když je zároveň třeba konstatovat. že EHS trvale produkuje naábytek potravin, a proto
všemožně brání dovozu dalších.
Přes poměrně vysoký podíl
výdajů za potraviny v rodinných rozpočtech jsou u nás
ceny základních potravin významně subvencovány a nebýt
těchto subvencí, musely*by
být daleko vyšší. Rudé právo
v červenci 1977 uvedlo,že při
nákupu potravinového zboží za
100 Kčs se dotace rovná dalším 25 Kčs, které stát doplácí výrobcům. 0 pět let později předseda vlády Strougal už
hovořil o tom, že dotace na
potraviny dosahují 40% ceny.
V Hospodářských novinách (c.
51-52/87) napsal doc.Komárek,

rostl, tuky,
oleje,
káva
pivo
víno
lihoviny
(přepočet na
100% alk.)

7,2
1,89
140,1
15,6
3,3

14,1
7,2
144,4
25,7
2,3

že průměrné produkční náklady
mléka činí 6 až 8 Kčs na litr,
což převyšuje maloobchodní
cenu až trojnásobně; u hovězího masa jde o dvojnásobek.
Vratme se však k ostatním
položkám rodinných rozpočtů.
Pokud jde o podíl rodinných
výdajů na oděv a obuv, pak se
tato položka v kapitalistických zemích rovná 6 až 10%,
v NSR to v roce 1985 bylo
8,1%. V CSSR se podle posledních výzkumů tento údaj pohybuje mezi 12 až 15%. Podíl
výdajů za nájemné, palivo a
energii je v kapitalistických
zemích obvykle podstatně vyšší než za potraviny a nápoje.
Pohybuje se mezi 20 až 30%.
V NSR dosáhl v roce 1985 25%.
U nás se pohybuje mezi 7 až
9%. I tady je třeba vzít v úvahu, že výdaje za bydlení a
palivo jsou významně dotovány
ze státního rozpočtu. Výdaje
za nábytek a vybavení domácností představují v kapitalistických státech v posledních letech asi 6 až 9% rodinných rozpočtů, u nás se

tento údaj ustálil na 11%.
Výdaje na dopravu a spoje se
tam pohybují mezi 13 až 17%,
u nás činí poaze 5%, opět díky dotacím na železniční a
městskou dopravu, ale naproti
tomu máme relativně velice
drahý benzín* Výdaje na vzdělání, kulturu a rekreaci se
v kapitalistických státech
pohybují kolem 10%, v našich
rodinných rozpočtech tvoří
pouze 4%, zase díky státním
dotacím. Zbývá už jen položka
"různé zboží a služby",kde je
vlastně veškerý zbytek výdajů
rodinného rozpočtu. Ve vyspělých státech představuje 12
až 15%, u nás kolem 18%.
Pozorný čtenář jistě sám
dojde k závěru, že citované
údaje jasně ukazují, jak se
naše životní úroveň opozdila
za vývojem životní úrovně
v zemích západní Evropy,s nimiž bychom se srovnávali nejraději vzhledem k společným
dějinám i zhruba stejným výchozím pozicím po skončení
druhé světové války.
Je velmi obtížné vyčíslit
toto zaostávání, protože dosud neumíme přesně definovat,
co všechno do životní úrovně
patří. Náš cenový systém se
totiž natolik odchýlil od ekonomických nebo rovnovážných
tržních cen, Že srovnání je
velmi složité. K tomu přistupují značně rozsáhlé redistribuce prostřednictvím státního rozpočtu v podobě různých dotací a subvencí,které
nadále zkreslují hodnotu na8i spotřeby.
Další problém pak spočívá
v tom, že řadu položek životní úrovně, nebo chcete-li
kvalitu života, lze vyčíslit
obtížně, anebo je to vůbec
nemožné. Jde například o kvalitu vzduchu, vody a půdy, o
kvalitu vzdělání a lékařské
péče, o hodnotu obecné kultury, o cestovní ruch, o možnosti volby jak trávit volný
čas. Tedy nejen chlebem živ
je člověk. Takovými ukazateli
životní úrovně, která odrážejí celý soubor kvalitativních
hledisek, jsou koneckonců i
průměrný věk dožití a kojenecká úmrtnost. Tyto údaje
signalizují další složité problémy, k nimž se v budoucnosti ještě vrátíme.
R.Z. + A.K.
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Jak dál ve finanční politice
Pod tímto titulkem uveřejnilo
Rudé' právo rozhovor 3 federálním ministrem financí Jaromírem žákem. Hned na počátku je
třeba říci, že jde o rozhovor
v našich podmínkách a poměrech
netypický a že by bylo škoda,
kdyby unikl naší pozornosti.
Názory vyslovené ministrem
financí v tomto rozhovoru
jsou zcela jednoznačné. Zdůrazňuje, že nám nejde "o pouhé přemalování fasády", že je
třeba, aby každý začal u sebe a zametl před vlastním
prahem, nikoli jen kritizoval
a dával rady druhým. Připouští, že dnešní nadměrně rozsáhlá finanční legislativa
(předpisy, vyhlášky, pokyny)
upravuje po všech stránkách
finanční hospodaření organizací často dokonce v rozporu
s chozrasčotem, že dnešní
nadměrné a nežádoucí přerozdělovací procesy jsou jedním
z hlavních a rozhodujících
nedostatků a že se nacházíme
v paradoxní situaci. "Místo
abychom pěstovali a pořádně
krmili slepici, která snáší
zlatá vejce, tak jí sypeme
méně a méně, abychom mohli
živit i ty, o nichž víme, že
zlatá nebo dokonce žádná vejce neponesou".

zcela jiného druhu, jak to
dělá většina představitelů ekpnomického centra. Ministr
financí se tak přihlašuje
k těm politikům, kteří snad
opravdu chtějí důslednou přestavbu hospodářského mechanismu. Můžeme si jen přát,
aby se podařilo zlikvidovat
přebujelé množství předpisů
a vyhlášek, vytvořit*jednotné, relativně jednoduché a
stabilní vztahy organizací
ke státnímu rozpočtu, prosadit postupnou likvidaci všech
dotací, které konzervují málo
efektivní hospodaření a přispět k eliminaci existujících
inflačních tlaků.
Zamyslet bychom se však měli nad tím, co asi ministr
financí považuje za důslednou
přestavbu hospodářského mechanismu. Bude k ní patřit
poskytnutí naprosté autonomie
centrální bance vůči ministerstvu financí a vládě? Bude
snad přímo podřízena Federálnímu shromáždění? Bude k ní
patřit vznik soustavy komerčních (úvěrových) bank? Budou
tyto banky - nezávisle jia ministerstvu financí - provádět
redistribuci finančních prostředků od organizací, které
jich mají přechodně nadbytek,
k těm, které jich mají nedoSoučasně se zdůrazňuje
statek? Bude k ní patřit přihlavní cíl následujících let:
znání statutu plnoprávné chozvytvořit předpoklady pro obrasčotní organizace každé
novu ekonomické rovnováhy,
z těchto komerčních bank, aby
protože rovnováha a nový ekomohly bdít nad dodržováním 0nomický mechanismus jsou spobecných pravidel finančního
jitými nádobami. "Nevyřešímehospodaření organizací? To
li první úkol, nebude úspěšné
ani řešení druhého, a naopak." jsou otázky jen zdánlivě technické. Jsou však klíčovými
S názory tohoto typu je
prvky skutečně důsledné přetřeba souhlasit. Snad ještě
stavby hospodářského mechadůležitější však je, že citonismu v této oblasti.
vané věty nejsou v rozhovoru
Ale to ještě není všechno.
vzápětí vyvažovány větami

Je ministr financí ochoten
připustit, že sama velikost
státního rozpočtu (resp.jeho
podíl na národním důchodu)
není konstantou a že v dnešní
době představuje extrémně vysokou částku, poplatnou dosavadnímu, vysoce ceňtristickému modelu socialistické ekonomiky? A že při opuštění tohoto modelu mudí velikost
státního rozpočtu (alespoň
relativně) klesat? Skutečná
přestavba musí zcela zvrátit
veškeré dosavadní uvažování,
protože rozsah státního rozpočtu není nic jiného než objem peněz, který občané dobrovolně (prostřednictvím
svých politických zástupců)
svěřují státu k zabezpečování
tzv. veřejných statků, tedy
těch statků, které není schopen efektivně zabezpečovat
trh, orientující se na tzv.
statky soukromé. Přestavba
musí přinést i změnu podílu
veřejných a soukromých statků,
nebot se ukazuje, že řadu
těchto statků (používáme-li
tento ekonomický termín označující jednotlivé služby a
zboží) není schopen stát e?
fektivně zabezpečovat a že
bude třeba svěřit je trhu čili iniciativě jednotlivých
výrobců. Začne ministerstvo
financí studovat světové učebnice veřejných financí,
které v našich knihovnách
chybějí?
Přes řadu nezodpovězených
otázek je rozhovor ministra
financí s Rudým právem sympatický. Věřme, že signalizuje
skutečnou změnu uvažování našich finančníků a třeba i
dalších představitelů ekonomického centra.
M. F.

PAN VÁCLAV K.
Všechno je jednou napoaledy, přilítám. A čím
je člověk ttarší, tím horší chut má to alovo
"naposledy".No. ještě že pan Václav ae takovými myšlenkami nezaobírá. Vidím a alyším ho
přicházet, blíží ae kachní chůzí těžkého
artrotika, dvě láhve amíchovaké dvanáctky
v ruce.Dnes napoaled byl na řadě a pivem on.
Všechno je jednou napoaledy, zabručí Václav a ataví dvě láhve na atůl. A kterou že
chci, zelenou nebo zelenou? Zelenou, já na
to, a tak doatávám jednu ze dvou hnědých.
Všechno je jako vždycky, jenže je to napoaled. Pan Václav K. jde do důchodu.
Sedíme tak apolu už aai po patnáctiaté a
vždycky jame se na pozdně odpolední chvíli
jednoho piva těčívali. Ruch a ahon velkého
akladiště a překladiště postupně tichne, my
dva v malém, temném brlohu, akoro neviděni,
pozorujeme cvrkot. I dnea. Při druhém loku
ae ozývá mohutné ššššš...šššš.To ae valí paní B. a bimba^ícím kapaářam mezi nohama pod
sukní. Dnes je plný vajíček. Paní B. ai vypůjčuje brilantně a kontrolou pronáší akvěle,
avšak akce nedotahuje do konce. 0 její dnešní kořiati víme proto, že přeložku od třiceti éček nám pohodila před dveře. Někdy už jí
holt chybí lepší koordinace. Když ai před

vánocemi aama aobě začala krást brambory a
po čaae zjiatila,,že ji chybí metrák, apuatila velké lamentózo. Uklidnila ae, až když
zjiatila, že doma má metrák brambor zdarma,
takže škodovat nebude, Přeato však dlouho
chtěla znát jméno lotra, který ji okradl.
Už pana Václava nepřamlouvám, aby zůstal
i v důchodu. Odejde. Do prvního muaí vyklidit ubytovnu. Nebude to veliká operace.
Veškerý hmotný majetek pana Václava K. ae
vejde do jednoho většího a jednoho menšího
kufru. Plua dvě atě třicet pět knih. Ty už
uložil u vzdálené ae*třenice, kde bude zřejmě bydlet. Svůj domov nemá pan Václav K. už
dvacet let.
Když jaem já alouiil deaáté léto, vyaloužil j8em ai...
Co jata ai vyaloužil. Václave? Co jata ai
zaaloužil? Nebo naopak?
Zaslechneme charakteristický zvuk bezvadně
aeřízeného dvoutaktu. K rampě zajíždí vedoucí dopravy, aby ai ukradl atokilový balík
aliaovaného papíru do aběru. Ciní tak obden
a doat ae nafuní, než a pomoci závodní atráže neforemnou krychli do Trabantu-kombi nacpe.
Pan Václav K. nikdy nic neukradl. Je to

DUBEN 1988

STRANA 11

O SKLÁDÁNÍ ÚČTŮ
Pro společnost je rozhodující,
o kolik je na konci roku bohatší než na jeho začátku.Říká se tomu přírůstek užitého
národního důchodu. Když je
dobrý, je co rozdělovat na
zlepšení osobní spotřeby,společenské spotřeby a akumulaci.
Když je přírůstek malý, rozděluje se málo. Když není žádný, musí se přerozdělovat
z jedné hromádky na druhou.
Touto nepříjemnou cestou jsme
šli zejména v poslední pětiletce 1981 - 1985.
Přírůstky.v minulých pětiletkách:
38 miliard Kčs
1951 - 1955
49 miliard Kčs
1956 - 1960
20 miliard Kčs
1961 - 1965
76 miliard Kčs
1966 - 1970
91 miliard Kčs
1971 - 1975
42 miliard Kčs
1976 - 1980
nula
1981 - 1985
Z uvedených čísel je patrné,
že šestá a sedmá pětiletka
byly nejslabší. Sedmá je bez
přírůstku vůbec, což znamená,
že celá mašina pracovala naprázdno. Za celý vývoj od roku 1948 se to stalo pouze jedenkrát, v roce 1963. Nyní je
to celá pětiletka. Přestože
výroba společenského produktu
v letech 1981 - 1985 vzrostla
o 82 miliardy Kčs, nepřineslo
toto zvýšení ani jednu korunu
užitého národního důchodu navíc. Vše bylo spotřebováno
při výrobě nebo ztraceno v zahraničním obchodě. Na rozdělování pro společnost nic nezbylo .
V čem je problém? V roce
1951 činil podíl UND ze společenského produktu 51,4%. Postupně tento podíl klesal až
na 40% v roce 1984. Kdyby UND
dosáhl stejného podílu ze spo-

lečenského produktu jako v roce 1951 také v roce 1985, činil by 513*5 miliardy Kčs
místo dosažených 400 miliard.
Rozdíl 113,5 miliardy Kčs lze
nazvat ztrátou efektivnosti.
To se bohužel projevuje v nižší osobní spotřebě, citelná
je ztráta ve školství a zdravotnictví, omezují se prostředky na budoucnost. Samozřejmě se také neuskutečnilo
mnoho sociálních opatření.
Přitom od roku 1951 byla vyškolena řada nových odborníků, do výrobního procesu byly
zapojeny statisíce nových
pracovních sil. byly vybudovány nové závoay a mohli jsme
za toto období získat nové
zkušenosti, jak účinně organizovat a řídit národní hospodářství. A proto bychom měli právem požadovat, aby cíle
byly náročnější, než ukazuje
skutečnost.
Zato rok 1968 byl rokem
zcela výjimečným. Dosažené výsledky jsou důkazem, čeho je
národ schopen, když uvěří a
tuto víru promění v činy. Bohužel nám bylo dopřáno jen 9
měsíců. V tomto roce byly zrušeny soboty jako pracovní dny
a byly plně nahrazeny zvýšenou produktivitou práce. Přitom společenský produkt
vzrostl o 6,5% a přírůstek
UND činil 22 miliard Kčs, což
se rovná 10,l%.Takového vzrůstu již do dnešních dnů nebylo
dosaženo a nelze ho očekávat
ani v nejbližší budoucnosti.
Tehdy byla také vytvořena
základní koncepce pro pětiletku 1971-1975* která se realizovala. A protože v počátku této pětiletky ještě doznívaly vlivy reformního ob-

dobí, nemohly ani všechny
snahy normalizátorů zabránit
úspěšným výsledkům.
Jsme přesvědčeni, že naše
ekonomická věda by se měla
zabývat vyhodnocením zkušeností z roku 1968 a právě ony
by se mohly stát východiskem
z dnešní neutěšené politické
a hospodářské situace.
Nelze se proto divit, že ve
zprávě Státního úřadu statistického (RP z 30.1. 1988) je
uvedena pouze tato zmínka o
tvorbě národního důchodu: "Pomalý pokrok v intenzifikaci
ekonomiky je příčinou toho,že
vytvořený národní důchod dosáhl podle odhadu více než
dvouprocentního růstu,což je
méně než předpokládal plán."
Toí vše. Až obdivuhodná
skromnost, bohužel v tom nejzávažnějším ukazateli.
Národ má právo znát skutečné výsledky národního hospodářství, a proto musí vědět,
jaká byla tvorba společenského produktu, výrobní spotřeby, hrubého národního důchodu,
saldo zahraničního obchodu a
jiné finanční ztráty, z čehož
vyplyne výše užitého národního důchodu. Současně by se
mělo zveřejnit, kolik bylo
rozděleno na osobní spotřebu,
společenskou spotřebu a na akumulaci. K jednotlivým číslům pak uvést ve srozumitelném komentáři, jaký byl skutečný účet republiky má dáti
- dal.
Poznámka na závěr: V letech
1986 a 1987 dále pokračuje
dosavadní tendence nežádoucího růstu výrobní spotřeby,neupotřebitelných zásob, omezování prostředků na budoucnost.
Všechna data zde uváděná
jsou ve srovnatelných cenách
a jsou čerpána z oficiálních
ročenek Státního úřadu statistického.
Jan Svobodný

JDE DO DŮCHODU
dnes aice už podivínatví. jaRtS však nikoliv
zcela ojedinělé. Pan Václav však
na
proto, za aa bojí, ala proto, ža tak byl vychován. A to už je dnaa zřídkavý zjev.
Pan Václav K. měl dvě příjmení, než aa mu
v dokladech ustálilo třetí. Původního otce
neznal a dva další znát nechtěl. Oaud mu to
vynahradil jinak. Je dítětem vítězná generace. 25. února 1928 apatfil avětlo světa,
start k oalnivé kariéře začal přesně za dvacet let: přední dělník, miatr, politruk, vedoucí PaM, funkcionář okresního formátu, už
už funkcignář krajského formátu, od roku
1970 lázenaký. A když ho manželka, upozorněna bigotními strážci nejpravověmějBÍ víry.
viděla, jak v lázních hází nahé pacientky do
rašeliny a hraje ji* k tomu na houale, zbyla
mu na světě už jen ubytovna a pár knih.
Pan Václav jde do penze a medituje nad posledním lokem posledního společného piva.
Jaou země, kde se lidé narodí, prožijí nějaký život a zemřou. To já prožil okupaci, padesátá léta, rehabilitace, liberalizaci, intervenci. normalizaci a dokonce přestavbu.
Není on ten život někde jinde?
Eunderu zcela jiatě nečetl. Proatě přišel
na to, že život bude aai jinde.

Kolem našeho pozorovacího atanovičtě prochází velitel stráže. Nemáme ho rádi.Mrkneme
a panem Václavem na sebe. Dnes naposled. Objekt naší nelibosti zachází za roh, vybíhám
a umiatuji na váhu bednu s párky. Zhasínáme
a čekáme. Napětím ae nám chce močit. Přichází a zaatavuje ae, tři metry od našich neviditelných obličejů. Naklání ae a rozepíná ai
blůzu. Zaleskne se cípek mikrotenu, chrání
ai jím košili.-Navyklým pohybem souká dvoumetrový řetěz párků mezi mikroten a blůzu.
Zapíná se a mírně naducaný odchází. Pukáme
smíchy.
Co jste si vysloužil, Václave, za 44 roky
poctivé práce pro společnost? Odepsané nohy.
Hnutá záda. A jistotu - nikdy se neangažovat
pro cokoliv. A důchod ai vysloužil náš dělník Václav. 1605 korun československých. To
stačí měsíčně na 341 smíchovské pivo nebo na
94 a půl kilogramu banánů. Nebude na tom
nejhůř, pan Václav. Mnohá opice v ZOO tolik
banánů za měsíc nemá.
Je dopito. Podávám panu Václavovi ruku,jediný zástupce podniku. UjiStuji ho, že mu
závidím. Pan Václav ujištuje mne, že mne lituje. A odchází do důchodu.
Jiří Hanák
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Z rozhdvoru, který poskytl tokijskému listu AKAHATA náměstek ředitele
sovětského ústavu ekonomiky světového socialistického systému Leonid
JAGODOVSKIJ.
Na otázku, zda dojde k přezkoumání vojenské intervence proti Československu v r. 1968, L. Jagodovskij odpověděl, že oficiální dokument o
tom ještě nečetl. - "Mohu však říct. že naše strana by se dnes rozhodla
jinak než tehdejší vedení, káyby v československu došlo k obdobnému vývoji jako v roce 1968. Současná vláda naší země by podnikala jiné akce,
protože nikdo nemá"právo na monopolizaci pravdy. Rozhodnutí žádné strany
nesmí být ovládáno zvenčí."
A : Dá se říct, že politika Brežně- a rovnost, respektování suverenity
vovy vlády v roce 1968 byla chybná? a zamítnutí jakéhokoliv nátlaku.
LJ: Absolutně špatná.Politika z ro- Přesné zhodnocení minulosti je poku 1968 byla chybou. Přezkoumání če- dle mého soudu velmi důležité, neskoslovenských událostí roku 1968 se bot může být vodítkem pro soucasvšak dotýká nején naší strany. Také nost i budoucnost,
pro současné československé vůdce je A : Podle vyjádření bývalého prvto problém a pro ně to musí být vel- ního tajemníka KSČ Dubčeka se Pražmi choulostivá otázka, zejména když ské jaro podobá sovětské perestrojproblém přehodnocení přichází z dru- ce.
hé strany. Je možné^ že to nový ge- LJ: S tím bych nesouhlasil. Tehdy
nerální tajemník KSÍ Jakeš vezme do se v Československu vyskytly různě
úvahy, poněvadž zásady dnešních re- síly. Nejen ty, které podporovaly
forem v CSSR odpovídají zásadám re- demokratizaci, hospodářské reformy
formy z roku 1968. Hospodářské pod- a přiměřené vztahy mezi stranami
mínky
nyní
samozřejmě
. jsou
.
.
. jiné, ale ale také sílyy. které využívaly p^ípo odstranění reformy 1968 dnešní
ležitosti k odtržení Československa
československé vedení nastoluje po- od socialismu. Avšak linie, která
dobné téže a úkoly. Jestliže uznáme byla v lednu 1968 schválena, se vechybu intervence a přehodnotíme celý líce podobá současným reformám u
tehdejší proces, dobereme se společ- nás i v jiných socialistických zeného přezkoumání tehdejších událostí^mích. Podobnost je tu evidentní.VýNyní ovšem čekáme na iniciativu če- voj v Československu se tenkrát uskoslovenské strany. Pro nás je pod- bíral poněkud jinak, ale tehdy přistatné, že naše dnešní politika je ijaté dokumenty jsou ve svém úhrnu
vedena v duchu perestrojky, v níž
velmi podobné dnešní perestrojce.
je zakotvena skutečná rovnoprávnost

PAST NA GLASNOSŤ ?

Náhorní Karabach není prvním
ani posledním projevem rozporu mezi skutečností a manipulací v sovětské společnosti.
Stalin kdysi přeměnil zaostalé impérium v průmyslovou
velmoc. To, co mu překáželo,
odstranil vraždami, gulagem a
nadekretováním lásky k vůdci
a lásky mezi národy i vytvořením policie, která na to
dohlížela. Nyní přišel Gorbačov s vědomím, že jediným východiskem je "humanizace socialismu", že pravda o skutečnosti, zájmech a konfliktech a jejich demokratické
řešení nemají jinou alternativu.
V krizích tíhnou postrašené
aparáty ke stereotypům. Gorbačov navrhl plénum o otázce
národností, ale centrum odmítlo arménské požadavky
s běžnou rutinou, dasnost opět selhala. Tisk - stejně
jako po Černobylu - "nejitřil
vášně". V důsledku fám prchaly tisíce z domovů a pověsti
o masakrech jedněch vyvolávaly skutečné masakry druhých.
V této situaci se Gorbačov
obrátil ke kavkazským národům
osobně, žádal demokratický
přístup a soustředění na konkrétní hospodářské, sociální
a další problémy, tedy i zásadu, aby "každý národ mohl

perspektiva úspěchu, ale také
uspokpjovat své potřeby ve
všech sférách společenského a
politického života, v mateřském jazyce, ve své kultuře,
zvycích a vyznání".
Když Gorbačov přesvědčil
Armény, aby šli domů a do práce, ukázalo se, že má důvěru
jako nikdo jiný. Je v tom

hrozba pro případ, že by nenalezl demokratické řešení či
ho nedovedl prosadit. Není
pochyb o tom, že na to, kdo
zůstane nakonec chycen v kavkazské pasti, čekají dychtivě
nejen mnohé sovětské národy a
formující se demokratické síly v sovětské společnosti,ale
z důvodů právě opačných také
všichni, kteří v Corbačovově
případné prohře na Kavkazu
vidí skvělou příležitost
k "obnovení pořádku". - jd -

Nezávidí jednaM v Moskvě
Ve dnech 12. a 13. března se v Moskvě uskutečnilo dlouho odkládané setkání Národnostní sekce prosincového nezávislého
mezinárodního semináře k otázkám lidských práv. Většině účastníků tehdy zabránily republikové bezpečnostní orgány
v cestě do Moskvy a setkání bylo proto odloženo na příhodnější dobu. I tentokrát, byt už v menší míře, byli jednotliví delegáti, zvláště z menších svazových republik, obtěžováni orgány milice. Sedm z nich bylo pod různými záminkami zadrženo po cestě a pět dalších bylo předa* varováno, aby neopouštěli domovy. V Moskvě však seminář proběhl bez rušivých
zásahů.
Práce sekce se zúčastnilo přes sedmdesát delegátů z celého
Sovětského svazu. Hlavní koordinátor semináře Lev Michajlovič Timofejev označil diskusi za ostrou a přesně takovou.jaká má, podle jeho názoru, diskuse o těchto problémech být.Ve
velké většině referátů převládala snaha nalézt principiální
řešení těchto pro SSSR dnes tak palčivých otázek. V závěrečné rezoluci delegáti konstatují, že po desetiletích mlčeni a
zamlčování národnostních problémů společnost nemá pro jejich
řešení vypracovánu nejen metpdu, ale dokonce ani jazvk,politickou mluvu, srozumitelnou všem národnostem a občanům.Proto
rezoluce žádá maximálně otevřenou veřejnou diskusi ve sdělovacích prostředcích i uvnitř společnosti.
- ju -
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Kavkazský gambit
V Sumgajtu, vlastně severním
předměstí Baku, byly krvavé
bitky. Třicet jedna mrtvých,
zatím. Neoficiální zprávy
mluví o mnohonásobné ázerbájdžánské odvetě proti Arménům.
Odvetě za co? Za předchozí
velmi početné demonstrace
v arménských městech (v Jerevanu se jich mělo účastnit
přes čtvrt miliónu lidí) a
hlavně v autonomní oblasti
Nagornyj Karabach, žádající
připojení k Arménii.
Encyklopedická poznámka:
Nagorno-karabašská autonomní
oblast (NKAO) byla zřízena
7.7. 1923 v rámci sovětského
Azerbájdžánu. Slavné Karabašské chánství - územně mnohem
rozlehlejší než dnešní NKAO patřilo před dvěma sty padesáti lety k nejvýznamnějším
státním útvarům Kavkazu. Ale
vliv Ruska sílil a místní
vládci se velmi obtížně rozhodovali, jak se zachovat mezi třemi mlýnskými kameny:
Osmanskou říší, Persií a Ruskem. Rusko slibovalo největší
autonomii, a tak se vládce
Karabachu Ibrahim Chalil-chán
v roce 1805 podrobil Rusku,
šest let poté, co gruzínský
car Georgij XII. přihlížel
vstupu ruských vojsk do Tbilisi. Karabašský chán si dovolil kritizovat nedodržení
moskevských slibů, v roce
1822 bylo chánství zrušeno a
nastoupila ruská vojenská
vláda. Krátce na to získává
Rusko ve válet s Persií (1826
- 1828) Jerevanské a Nachičevanské chánství a celou východní Arménii. Říjnová revoluce nejprve poskytla Zakavkazsku svobodu. Vznikla
nezávislá Arménie, Azerbájdžán a Gruzínsko. V roce 1921
jsou však už všechny tři opět
začleněny do říše severního
souseda. V témže roce dochází

v zakavkazakém byru komunistické strany k ostrému sporu
o Nagornyj Karabach. 0 dva
roky později rozhoduje Stalin.
Když se loni začalo mluvit
o tom, že se v roce 1988 bude
v SSSR slavit velmi okázale a
s mezinárodní účastí tisíc
let křesťanství na Rusi, doneslo se to i do Nagorného.
Karabachu. A Arméni se ptali:
budeme konečně moci koately,
z nichž se staly skladiště,
vrátit původnímu účelu a trochu opravit? Dostalo se jim
cynické odpovědi, že místní
mramor a dekorativní štěrk je
pro lokální potřeby zbytečný
přepych, což arménské Karabachy rozzlobilo. Mozaikový kamínek strhl lavinu. Na transparentech manifestací se pak
objevily hříchy mnohem rozsáhlejší. V Jerevanu se nedá
dýchat pro vrcholnou ekologickou nestydatost místní
chemičky, která už dávno měla
být - jak bylo několikrát závazně slíbeno - zrušena. Buldozery by neměly likvidovat
ovocné sady, které Jerevanci
založili bez povolení v okolních roklinách zlákáni výzvami k novému myšlení. V ázerbájdžánu zase chtěli, aby
naftaři neničili mořskou kolébku kaviáru. A ptali se:
kdo je odpovědný za likvidaci
Kara-Bogaz-Golu, malého moře,
které bylo nepromyšleně odděleno od Kaspiim a vyachlo,což
představuje jednu z největších ekologických katastrof
v SSSR?
Z počátku kritika místních
vládců v Azerbájdžánu a Arménii vypadala - viděno z Moskvy - sympaticky a konstruktivně. Opírala se o deklarované principy perestrojky.
V Baku byla zrušena vysoká
škola, kde synáčkové a synovci vlivných osobností dostávali za úplatky tituly, aniž
Historická
mapa
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by uměli - jak prokázaly dotečné prověrky - dělit zlomek
zlomkem! Ale cynici v Moskvě
pochybovali o tom, že bude
kavkazská byrokracie poražena.
A opravdu, v prosinci 1987 se
konalo plénum UV KS Arménie,
kde první tajemník prohlásil:
"U nás je všechno v pořádku!
Perestrojky netřeba!" Naopak
byla kritizována Moskva.Kdosi
na plénu pravil: "Když u nás
svítí slunce, moskevská televize raději divákům zatají,
jaké je u nás počasí!" Jediný
člen UV KS Arménie Gajk Kotandžjan kritizoval místní
vedení a byl ukřičen.
V Zakavkazsku se nyní vede
boj o to, kdo bude zastupovat
tyto republiky na Všesvazové
komunistické konferenci
v Moskvě, na níž se rozhodne
o osudu perestrojky. V okolních republikách padají hlavy: v Kazachstánu dělá pořádek Kolbin, který odstraňuje
zbývající přátele Kunajeva
(kterému hrozí soud). Předseda Nejvyššího soudu Tádžikistánu byl označen za zloděje a
vyhozen z místa. Padli ministři vnitra v Báškirii a Cuva&ské ASSR. Odešel i první tajemník ÚV KS Uzbekistánu Usmachodžajev. Jeho předchůdce
Rašidov byl nedávno exhumován
z mauzolea uprostřed Taškentu,
protože se ani posmrtně nedá
zapomenout na čtvrtstoletí
jeho "sultánské vlády".V Turkménii čeká řada nejvyšších
stranických Činitelů a funkcionářů ministerstva vnitra
na soud. A za této situace se
stranická špička v Azerbájdžánu, ale zejména v Arménii
snaží využít nacionalistickonáboženských vášní a zarazit
t m do paty pospíchajícího
Michaila Sergejeviče. Pospíchajícího k lepším zítřkům.
Hraje se kavkazský gambit,
vždy bohatý na oběti těžkých
figur a nečekané obraty.
- pk -
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JAK DLOUHO POTRVÁ MÍR
Kdvž se počátkem roku 1979
v Iránu zhroutil režim Páhlávího, když o dva měsíce později byl v Pákistánu popraven
bývalý prezident Bhutto,zdála
se celá oblast ve Střední
Asii na jihu od Sovětského
svazu zralá pro radikální
změny do té míry, že by byl
hřích toho nevyužít. Tím spíše, že do té doby poměrně málo zajímavá oblast Afghánistánu už prošla mnoha změnami
téměř nepozorovaně.
V dubnu 1973, v době, kdy
král Zahir byl na dovolené
v Itálii, provedl populární
politik Mohamed Daúd převrat.
Zrušil monarchii a vyhlásil
republiku. Král, udržující
přátelské styky se Sovětským
svazem, byl svržen ještě prosovětštějším Mohamedem Daúdem.
Za pět let a deset dní v dubnu 1978 - přišla "socialistická revoluce", která se
ovšem spíše podobala puči a
spiknuti. Daúd a řada jeho
ministrů byli zavražděni a ani dvě frakce komunistické
strany se moc nešetřily.První
z nich se jmenovala Parčam
(Vlajka) a druhá Chalk (Lid).
Šéf Parčamu Babrak Karmal se
musel podřídit vůdci Chalku
Mohamedu Tarakímu, který se
jmenoval prezidentem a předsedou vlády. Karmal byl rád,
že zůstal naživu a směl ode-

cím pásu a obě frakce komunistické strany se navzájem potíraly. Tarakího svrhl Hafizulláh Amin, který o něm prohlásil: ."Ten zdechlý pes
chtěl zradit socialismus a
našeho velkého severního
přítele." Dodnes není jisté,
zda byl "zdechlý pes" uškrcen
či podřezán. Amin vládl jako
"velký vůdce komunistické
strany a všeho lidu" jen tři
měsíce. V posledních dnech
roku 1979 prý "požádal o bratrskou vojenskou pomoc" Brežněva, ale byl při ni kupodivu
sám zastřelen. Moci se ujal
Babrak Karmal, který přijel
se sovětskou armádou.
Skoro sedm let se Karmal
pokoušel vytvořit klasickou
mocenskou strukturu, národní
frontu se všemi organizacemi
od pionýrů, mládežníků, žen,
odborů, milice až po "uvědomělé věřící muslimy". Byly
to samozřejmě pouhé skořápky
bez jádra. Mudžahedínští bojovníci ovládali téměř dvě
třetiny území, Sovětům a jejich kábulským spolupracovníkům patřila velká města a
hlavní komunikační tahy, a to
pouze za denního světla. Ale
v dubnu 1985 se v Moskvě něco
změnilo. Přišel k moci Gorbačov, který údajně za pobytu
v Kanadě v roce 1983 označil
intervenci v Afghánistánu -

Babrak Karmal při návštěvě Prahy
jít jako velvyslanec do Prahy, kde mohl být ve styku
s Moskvou, která pozorně a
nedůvěřivě sledovala boj
frakci v Kábulu a projevy odporu obyvatelstva. Akbar Khabir, zakladatel strany a nejblizší Karmalúv spolupracovník, měl méně štěstí a zahynul. Tarakí mluvil nepřetržitě o "dělnické revoluci"(skutečných dělníků je ovšem
v Afgánistánu sotva několik
tisíc) a svrženého Daúda nazýval "lokajem imperialismu".
Popravovalo se jako na běží-

soukromě ovšem - za "vážnou
chybu". V květnu 1986 vystřídal Karmala Nadžíb. Změnily
se metody i cíle. Karmal mluvil o revoluci, Nadžíb o vůli
k míru a národním smíření.Te3
se Babrak léčí v Sovětském
svazu a bývalý král Zahir čeká v Římě na občanství.
Jaký je historický podklad
této nové reality? Z Kábulu
se nikdy nedalo ovládat celé
afghánské území velké jako
NSR, NDR a Polsko dohromady.
Dalo se vládnout jménem celé
země jen za předpokladu,že se

tolerovala faktická a nepopiratelná autonomie všech dvaceti osmi provincii. Každá
z nich si žila po svém bez
velkého zájmu o svět a Kábul.
Sovětská vojenská účast na
afghánské občanské válce měla
jeden významný účinek: sjednotila po staletí rozrůzněné
kmeny. Tento proces probíhal
ovšem pomalu a obtížně, ústřední vedeni odboje v Pešávápu má sedm soupeřících složek. Počítá-li Nadžíb s tím,
že mu po odchodu Sovětské armády postačí hlídat Kábul a
severní část území přiléhající k Sovětskému svazu, nekalkuluje právě hloupě. Afghánistán vždy vynikal nejrozmanitějšími dezercemi v dějinách válek. Dalo se přebíhat
od.jedné skupiny partyzánů
k druhé, případně od partyzánů k vládnímu vojsku a pak
zase s ukořistěnými zbraněmi
nazpátek.
O amerických ztrátách ve
vietnamské válce víme vše p a desát tisíc vojáků přišlo o
život a přes sto padesát tisíc bylo zraněno. Dozvíme se
někdy - díky glasnosti -, kolik rakvi putovalo z Afghánistánu na sever? Nejde o nemístnou či dokonce cynickou
zvědavost. Jde o silný argument proti posíláni velmocenských jednotek do ciziny.Gorbačov. jak se zdá, dobře chápe jednu věc: nebude-li možno
řešit tzv. místní konflikty
nevojensky, hlavni problémy
světa se nehnou z místa. Proč
to tedy nezkusit, říká si,nedělat vůbec nic je horší.
V afghánském případě je stezka velmi úzká. Válka by nevyřešila nic, to je jasné. Ted
jde Moskvě o odchod, po němž
by snad nenásledovala krvavá
lázeň parčamovských a chalkovských dobrodruhů, kteří prohráli. Jasné a zřetelné východisko zatím neexistuje.
Všichni diplomati vracející
se z Moskvy unisono ujištuji,
že Sovětský svaz chce z Afghánistánu odejit co nejdříve a
pokud možno ihned. Ale v Sovětském svazu je na školeni
třicet tisíc afghánských kádrových pracovníků a tisíc
děti na převychování. Proč
tam jsou, čemu je učí a na co
je připravuji, když se tváří,
jako by chtěli ze země odejit
a ponechat ji vlastně osudu?
A co sovětské investice, které dosahuji několika desítek
milionů rublů a usilovně se
na nich pracuje? Počíná si
takto země, která chce odněkud odejit?
V příštích měsících přijde
jistě ke slovu celý vějíř politických, diplomatických a
hospodářských prostředků. Od
nabídek Pákistánu, Íránu i
"dušmanům" až po hrozby, že
se střílet bude dál, jestliže
nebude Nadžibovo národní usmiření akceptováno. Ale kdo
zná Afghánistán se už nyní
ptá: jak dlouho potrvá mír?
- jp -
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Ve Francii se konec druhé
světové války připomíná osmého května. Shodou okolnosti
připadá letos na tento den
druhé, rozhodující kolo prezidentských voleb. A tak bude Paříž svědkem poněkud
zvláštní vzpomínkové slavnosti: u hrobu Neznámého vojína
před Vítězným obloukem bude
spolu s bývalými bojovníky
stát prezident Mitterrand,
který si v této chvíli, několik hodin před uzavřením volebních místností, nebude
zcela jist, zda nevystupuje
naposled v úloze hlavy státu.
Premiér Chirac, stojící po
jeho boku, ťo bude mít ještě
složitější. Stane se za několik hodin opět pouhým předákem gaullistické strany RPR a
zůstane jen pařížským starostou - to v případě, že ho
v prvním kole porazí druhý
exponent pravice R. Barre.Nebo ho v druhém kole vyřídí
Mitterrand a třetí možnost mu
může za pouhého půl dne otevřít bránu Elysejského paláce!
Chtěl bych být při tom. až se
ti dva po ceremonii budou
loučit, chtěl bych mít citlivou kameru a zachytit výraz
jejich tváří.
Toho dne večer se pak ve
dvacet hodin život ve Francii
na několik vteřin zastaví. Ve
studiu televizní stanice TF 1
oznámí moderátor první odhad
výsledků, první "vidličku",
jak se tomu říká. A Francie
se v té chvíli dozví, kdo ji
bude spravovat příštích sedm
let. Naposledy si tento
happening dopřála v roce 1981+
Tehdy se ještě voliči mohli
domnívat, že nehlasují pouze
pro nového prezidenta,ale zároveň pro jistý typ společnosti a její organizace. Socialistický kandidát Mitterrand ve svém stobodovém programu sliboval rozsáhlé znárodňování, zrušení trestu
smrti, školskou reformu a
změnu volebního klíče. Mluvil
dokonce o "rozchodu s kapitalismem". Za několik týdnů po
jeho vítězství ho voliči obdařili velkou většinou v poslanecké sněmovně a úzkostlivě čestný Mitterrand nabídl
několik křesel ve vládě komunistům. Nad Francií se rozklenula duha "stavu milos.ti"
a někteří lidé na levici věřili jako Marceau Pivert
v době lidové fronty, že "je
všechno možné". Ale ekonomika
z roku 1981 se nedala řídit
podle Keynese a brzy přišel
trest v podobě inflace, nezaměstnanosti a stoupajícího
zahraničního dluhu. Socialisté byli brzy nuceni devalvovat a přijmout úsporný pro-

PREZ! DENIA

gram. Pokus o školskou reformu sjednotil traumatizovanou
pravici a donutil Mitterranda
k ústupu. V březnu 1986 ztratila levice většinu v parlamentu a ústava páté republiky
prožila zatěžkávací zkoušku soužití socialistického prezidenta s pravicovou vládou.
Z této změny vytěžil Mitterrand politicky maximum.Zatímco ctižádostivý a přičinlivý
premiér Chirac sklízel trpké
ovoce nezaměstnanosti, klesajícího vývozu, studentských
bouří a burzovních krachů,exceloval Mitterrand v úloze
prezidenta hájícího výmluvně
a důstojně francouzské zájmy.
V této nečekané roli - byl
přece kdysi nejpřisnějšim
kritikem instituci páté republiky - osvědčil své nejlepší
vlastnosti. A^ se to komu li-

bí nebo ne, je v době exploze
massmedií francouzský politický život personalizován.
To je nesmírná výhoda pro
Mitterranda, muže hluboké
kultury, rafinovaného politického virtuosa, který své
soupeře převyšuje právě lidskou dimenzi. Proto ve Francii, která by dnes neposlala
do sněmovny levicovou většinu,
zatím vede v boji o Elysejský
palác.
V dnešním světě však rozhodují o osudu národů jiná měřítka než elegance řečnických
period: boj o trhy a efektivnost. Francie nedohoní NSR a
Japonsko a na její pozice se
už tlačí Itálie a Anglie. Budoucímu francouzskému prezidentovi není co závidět.
Jaroslav Jírů

VĚC), KTERÉ MUSÍ BYT UDĚLÁNY HNED

Vietnam's Party Chief
Lends an Ear to Artists
Pod tímto titulkem otiskoval
vietnamský stranický list komentáře o všech závažných
problémech země. Články byly
věcné, dokonale informované a
živě napsané. Čtenáři se na
ně těšili, hodně se o nich
diskutovalo, a tak vzniklo
mnoho dohadu, kdo je autorem.
Tajemství vyzradil hanojský
rozhlas, který vysílal obsáhlou reportáž o setkáni stranického. vůdce Nguyen-vanLinha se spisovateli, herci a
dalšími představiteli kultury. Nejvyšši stranický představitel jim řekl, že má znač-

né potíže se stoupenci tvrdé
linie, kteří se domáhají návratu staré ortodoxní politiky, a v této souvislosti též
rozradil, že je autorem
lánků, které vycházejí pod
titulkem Věci, které musí být
udělány hned. A dodal: "Mnoho
lidi je uvítalo, ale byli i
takoví, kteří se podivovali,
proč ocerňuji režim."
Napadlo nás, kdo asi by byl
u nás schopen psát takové
články a zda by je třeba Rudé
právo otisklo. Do Lidových
novin psával svého času i TGM.
P.
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Chudinka Staroměstská radnice
Architektura má nevýhodu - její grafická podoba je pro laika těžko luštitelná. Je pro
něho stejně nesnadné představit si podle ni,
jak bude dům, budova, komplex budov reálně a
v reálném prostoru vypadat, jako je pro laika nesnadné představit si podle partitury,
jak bude znít symfonie zapsaná v notách. Navíc je na výstavách velkého počtu soutěžních návrhů na diváka laika nastražena další
past: šikovné a sugestivní provedení pohledu
a perspektivy navrhovaného objektu diváka
klame nepravou tváří. Jeho obdiv může získat
nikoli hodnota návrhu, ale pěkný obrázek,
ambaláž. Když byla v r. 1946 vypsána předchozí soutěž na dostavbu Staroměstské radnice, dostal každý soutěžící od vypisovatele
maketu celého prostoru a do ní zabudoval
svůj dům. I normální pozorovatel, neodborník,
tak měl pro svůj soud k dispozici místo notového záznamu ne-li celé symfonické dílo,
pak alespoň jeho klavírní předvedení. To budiž předesláno krátké úvaze o vystavených
návrzích dostavby Staroměstské radnice, mimo
jiné i proto., že se tím zásadně zpochybňuje
hodnota divácké ankety.
Neméně důležité je navíc ještě předeslat,
že se náš divák od roku 1939 setkával s moderní architekturou v souvislosti s přestavbou historických komplexů části starých měst
jen sporadicky, dokonce se dá říct mizivé.
Za první republiky vnímal převážně výstavbu
nových části měst a sledoval tak tvorbu a
vývoj funkcionalistické architektury. Od
konce druhé světové války vyvstala v celém
světě z mnoha důvodů otázka včleňování moderní architektury do starých částí měst.
Světová architektura tak celá desetiletí
hledala a úspěšně nacházela způsoby, jak se
citlivě začlenit do daností toho kterého
místa, aniž by přitom ztrácela svou vlastní
moderní řeč.
U nás se tato konvence prorůstáni starého
novým nestačila ustálit. Místo přirozeného
procesu citlivého navazováni architektury
nových epoch na architekturu epoch předchozích byla u nás nastolena á 40 let trvá výroba ideově vyprávěcího a pompézně monumentálního architektonického krásna. Čtyřicet
let je dlouhá doba a postupné navykání diváka na tento způsob ohromováni jeho očí a
psýchy vykonal a koná své: barbarizuje vkus,
utvrzuje degradované konvence vnímání krásna. Spousta lidí, navyklých na cukrářskou
monumentalitu hotelu International, na přezlacené zlaceni zlaté kapličky kombinované
s exponádherou Nové scény, na placatý nádražní realismus Paláce kultury, na šlehačkovou
krásu fasád Královské cesty - domy uvnitř
však ponechané v dezolátním stavu - nebo na
metro olepené skleněnými obrazovkami s pozlátkovými pupínky, se chodi na výstavu do
Staroměstské radnice rozhořčovat zejména nad
autory, kteří přišli s koncepcemi ústrojného
kombinováni historického prostoru s moderním
architektonickým cítěním.
Pro jistotu jim předseda poroty primátor
F. Stafa - nevhodně ještě před vyhlášením
výsledků soutěže - nabídl ovlivňující soud,
že soutěž v podstatě zklamala očekávání a že
její architektonická úroveň je slabá. A tak
mnohý divák kolísá mezi touhou po doslovné
pietní rekonstrukci vybombardované části radnice, mezi názorem, že nejlepši je nestavět
nic a jen pilně přistřihovat trávniček, nanejvýš mezi schvalováním některého řešeni
v rámci patetické krásy, na niž zálibně spočívá funkcionářské oko.
Soutěž dopadla, jak dopadnout měla:-přes
jistou nespokojenost 3 celkovou úrovni odměnila porota většinou (čestnou výjimku tvoři
třeba návrh Koucký - Kozel nebo v 1. patře
Obramský - Paroubková) návrhy, vykazující

Návrh

Projekt M.Pavlíka a F.Kašičky
- první ve veřejné anketě
zřetelnou snahu vyhovět oficiálnímu názoru
na žádanou vnější reprezentativnost.Co nadto jest, od zlého jest. Ostatní "plevelné"
projekty, zredukované na informaci kapesního formátu, z nichž si nemůže udělat představu žádný smrtelník, putovaly pod střechu
do vyhnanstvi a příběh soutěže tím úředně
konči.
Budiž nám dovolen názor odlišný. Soudíme,
že úroveň mnoha, nejméně 20 - 25 z těchto
pouze zaregistrovaných, ale na hambalek vykázaných návrhů je velmi dobrá. Některé se
nám zdají být dokonce mimořádné, zvláš%
když o nich uvažujeme v souvislosti-s kontinuitou vývoje evropské architektury. Jsou
to právě návrhy usilující o organické prolnutí historie s právy současnosti, návrhy
autorů, kteří projevili invenci, architektonický vtip, smysl pro poezii a schopnost
napojit své výtvarné myšlenky na specifické
vlastnosti místa.
Zdá se - trapné uzavřeni soutěže nás o
tom znovu přesvědčuje -, že je na čase upustit už definitivně od prestižně hysterických atmosfér v našem domácím rybníku a uvažovat nad skutečně velkými úkoly velkoryse, jak je dnes ve světě běžné. Může-li pro
řešení takových úkolů vypisovat mezinárodni
soutěže Paříž, Melbourne, Montreal, Stockholm atd., proč by ji třeba zrovna na dostavbu Staroměstské radnice nemohla vypsat
Praha? Byla přece odjakživa průsečíkem
evropského myšlení, středem uměleckého vývoje a nikdy nebyla úzce nacionální. Ostatně
stačí podívat se na historickou zástavbu
Staroměstského náměstí: Dům U zvonu je pravděpodobně dílem francouzské Arrasovy huti,
palác Kinských. sv. Mikuláš a klášter paulánů jsou výsledkem práce německé a italské
dynastie Dienzenhoferů a Luragů, Týnský
chrám postavila hut Rakušana Parléře, patricijské domy podél Staroměstského náměstí němečtí gotičtí stavitelé. Jejich uměni napojené Prahou vyjádřilo nejpodstatnějši myšlenky své doby.
Proč se nevybabrat z provinciálnosti, proč
se nevystavit soutěži a nezměřit plodně
vlastní síly s významnými tvůrci současné
světové architektury? Mezinárodni porota by
nepochybně ocenila objektivně silu našich i
cizích architektů a důstojné řešení problémů
by ukončilo reglementované žabomyší tahanice
kolem pseudosoutěží, končících v pisku. Jak
k tomu přijde chudinka Staroměstská radnice?
R-
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KDPJEMOUiF/ďM?
Jsem zklamaný, rozrušený a
podrážděný, řekl mi na uvítanou Herb Gardner, americký
dramatik, prozaik a kreslíř,
který koncem února přijel do
Prahy, aby v Divadle na Vinohradech shlédl inacenaci své
nejslavnějši hry Já nejsem
Rappaport.

zi vychází Nat jako roztomilý
a užvaněný odborářský funkcionář, jehož idealismus a neznalost historie volají do nebe. Hra se tak změnila v groteskní konverzaoi dvou starců.
Zmizel původní amyal hry:konfrontace protichůdných ideálů
a přesvědčení.

Půdorys Oardnerovy hry vyplňuje konfrontace postojů a
názorů lotyšského žida Nata
(Vlastimil Brodský), přesvědčeného bojovníka za ideály
komunismu, a konzervativního
černocha Midge (Josef Bláha).
Odehrává se na lavičce v Central parku, kde se aetkávají
oba zestárli hrdinové, oba
pouze se zbytky svého životního přesvědčení. Nat hájí
socialistické ideály věřící
v lepší svět a sociální spravedlnost proti Midgovu konzervativnímu názoru na neměnnost lidských osudů. Je to
hra o "uhlířské" víře a jejím
bolestivém střetu s realitou.
Divadlo na Vinohradech ji uvádí jako svou druhou premiéru letošní sezóny v překladu
Ivo Havlů a v režii Františka
Štěpánka.

Oardnera představení pochopitelně rozčililo a na večírku, který v divadelním klubu
uspořádali na jeho počest,
ostře napadl režiséra Štěpánka. Obvinil ho z absolutního
nepochopení hry ve smyslu politickém i dramatickém.Zaskočený Štěpánek nejprve Gardnerovi tvrdil, že hra není krácena a půlhodinový výpadek
vysvětloval tím, že čeština
je kratší než angličtina (!),
poté přiznal, že hru museli
krátit, aby diváci po představení stihli autobusy, a
nakonec přišel s tím, že hru
upravili, aby ji lépe zpřístupnili českému divákovi.

Gardner, vysoký, prošedivělý padesátník, sedí proti mně,
žvýká speciální žvýkačku proti kouření a rozhorčeně vypráví anabázi s uvedením své
hry v Československu.Když byl
požádán o svolení, rád souhlasil. Váží si spisovatele
Ivana Klímy a dramatika Václava Havla, s nimiž se cítí duchovně spřízněn, a byl potěšen možností uvést hru právě
v jejich zemi. Zajímala ho
reakce diváků a způsob inscenace v Československu, kde ^e
téma hry aktuální. Ivo Havlů
pořídil úplný překlad hry a
začalo se zkoušet. Týden před
premiérou telefonoval Gardner
Stěpónkovi, aby se ujistil,že
text hry nebyl krácen a upravován. Byl ubezpečen, že hra
bude hrána v původním rozsahu.
Když však přisel na představení, nevycházel z údivu.Inscenace na Vinohradech je totiž
proti originálu asi o půl hodiny kratší. Zmizely všechny
_ konkrétní politické souvislosti, všechny zmínky o zneužiti komunistických ideálů,
všechny dialogy, v nichž je
řeč o KGB a stalinismu. Nat,
který v originálu hry obhajuje socialistické ideály, se
ovšem distancuje nejen od
stalinismu, ale i od celého
sovětského pojetí socialismu.
Gardner v postavě Nata vytvořil obraz zestárlého osamělého běžce, idealisty, který je
zklamán reálnou aplikací
avých ideálů, ale nechce a ani nemůže ae a tím smířit.
V ohlodané vinohradské ver-

Co dodat? Divadelní hry se
upravuji na celém světě podle
představ režisérů a divadel.
Je otázka, zda to hrám vždy
prospívá. Ovšem je-li autor
opakovaně ujištován, že do
textu nikdo nezasahoval, a
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přitom se smysl hry zcela
změní, důvody nadúvody, je to
postup přinejmenším nesolidní.
Chudý pražský divadelní život má senzaci. Vlastně by ji
mohl mít, kdyby ae o tom vědělo. Gardner rotrpčen a
zklamán odjel a jak mi sdělil,
uvažuje o odebrání autorských
práv. Přitom se mu oba hlavní
představitelé velice líbili.
"Jsou výborní", rekl. "Ale co
d$lá tak vynikající herec,jakým je Brodský, v takovém divadle?"
Režisér František Štěpánek,
aby zmírnil trapnost situace,
slíbil, že některé škrty do
hry vrátí. Uvidíme. Zatím posíláme čtenářům Gardnerovu
kresbu se vzkazem: "Nechoďte
na to. Napsal jsem úplně jinou hru."
Vladimír Mlynář

o Únoroví vítězové a poražení
Téměř dva měsíce třikrát
týdně (a 3 dopoledním opakováním dokonce šestkrát!)
ae na televizních obrazovkách objevovali RODÁCI, aby
v lidu obecném vyvolali a utvrdili dojem spravedlnosti
únorového vítězství. Divácký
ohlas však apíše avědčil o opaku, takže ani novinové recenze nemohly dílo jednoznačně pochválit, jak by ae slušelo, ale podatatu neúspěchu
a falše stejně nepostihly.
Jak by také mohly, když šlo
o naprosto rigidní partajně
ideologický výklad dějin. Jaroslav !<!atějka musí být notně
domýšlivý, jestliže svou šedinami ověnčenou parně t povyšuje na pamět národa, jak to
učinil v besedě po závěrečném
díle avého seriálu. Většina
ostatních tvůrců je za3 natolik mladá, že jim stěží lze
vyčítat nedostatek paměti
(tady jde spíš o,neznalost,
překrytou ambiciozností).
Aby se únorové vítěz3tví
jevilo jako naprosto přirozené, vystupovali na straně odpůrců kolaboranti, šmelináři,
podvodníci, prospěcháři a vůbec výlupek všeho zla. Těch
několik kolísavých prostáčků
a pár buržoaaně naivních de-

mokratů nemohlo odolat, zůstali proto mezi poraženými.
Zajímavé by bylo zjištěni
(jako už kdysi v životopisném
seriálu o Gottwaldovi téhož
autora), jak se osudy těch i
oněch vyvíjely dále přes procesy padesátých let a po roce
osmašedesátém. Kolik únorových vítězů skončilo na popravišti, kteří z tehdejších
spojenců zmizeli v koncentrečních táborech nucených
prací a kdo všechno propadl
normalizačním sítem mezi neosoby. To zatím zůstávají
televizní grafomani národu
dlužni.
Nejvíc ovšem zaráží drzost,
se kterou televize právě
takto prezentuje minulost
v době, kdy se jinde bolestně hledají a nacházejí chyby
a omyly vedoucí ke zločinům,
aby konečně byla zmapována
bílá místa historie. A že
tak i po čtyřiceti letech
činí v duchu toho, jenž hleděl ze stěn a podstavců poválečných dílů seriálu. Toho
si novinové recenze z důvodů
tabu všimnout nesměly.Vyslovíme to proto za ně: televizní 3eriál RODÁCI inspirovali a spoluvytvářeli pohrobci Stalina.
R1
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NESNEStTELNÁ LEHKOST PODRUHÉ
Po žertu, který kdysi zfilmoval J. Jireš, ee další román
Milana Kundery dostal na
plátno. Americký režisér Philip Kaufman natočil a Danielem Day-Lewieem, Julliette Binochovou, Lenou Olinovou a
Pavlem Landovékým Nesnesitelnou lehkost bytí. Film se nyní promítá v USA i v západní
Evropě a je přijímán vcelku
příznivě, i když s jistými
výhradami. Americká kritika
(týdeník Newsweek) v něm vidí
především film o evropském erotismu v souhlase s pojetím
Kaufmana, který říká, že natočil film o lásce. Naproti
tomu evropská kritika jej
vnímá hlavně jako film o pražských událostech roku 1966 a
jejich důsledcích a všímá si
zvláště problému emigrace.
Proto také vytýká filmu přílišnou zdlouhavost (2 hodiny
52 minut) a rozvláčnost milostných scén.

V rozhovoru pro pařížský
Libération se Kaufman zmínil
0 někteiých potížích při natáčení: "Skutečhoet, že jame
chtěli sami natáčet scény
z invaze, scény s ruskými
tanky, vytvořila další problémy, pokud jde o místo natáčení. Projeli jsme celou
Evropu, abychom našli vyhovující místo. Ve východních zemích to nebylo možné. Dokonce
1 v Jugoslávii, kde je Kundera velmi populární a jeho
knihy jsou ve výkladních skříních všech knihkupectví, nás
vodili dlouho za nos a nakonec odmítli. Naštěstí jsem si
vzpomněl na Tavemierúv film
a obrázky starého Iyonu...Jeli jame tam a udělali at "
které jsme smíchali se a
staré Prahy. Ani Kundera je
nemohl rozeznat, a tak jsme
tedy točili ve Francii."
- ir -

Vítězství panelu nad filmem
Kritická reflexe filmů režiopodstatnění. Např. svobodná
sérů někdejší "nové vlny"
matka; ataří rodiče opuštění
českého filmu se až na sporaemigrujícími dětmi; dítě, na
dické pokusy (např. Mileny
které nemají vytížení rodiče
čaa atd. atd./" Uve&ne ještě
Mathauaové 'Několik poznámek
další z šablon: ožralí zedník diakusi o dramaturgii",Film
ci, ahánčlivá listonoška, hea doba 12/1907) zdržuje na úrec-playbov (všichni jaou
zemí rezervace. Vyhýbá se japřece herci), přitroublý pokékoli úvaze o nich v globálchůzkář, a na druhá straně
nějším kontextu, jako by ji
venkoveký dědek, sice dezov tom překážely nějaké dráty
rientovaný, ale s fištronem
pod proudem. Tato relativiza(ach ty ctnosti vesnice);
ce kritérii jí pak umožňuje
shledávat jakousi výjimečnost, k tomu pak mondénní zralá záletnice neschopná komunikace
která je ve skutečnosti jen
a dcerou-ošklivkou čekající
funkci omezenosti kulisy.Přídítě a uhrovitým adoleacentznačné pro to je, jak už po
ním krómakým príručím - kondvacet let ty vychvalované
zervovaný a "aktualizujícím"
meiaterstucky konči na renosexem opepřený Černý Petr. A
movanějších festivalech,pokud
aby se to nepletlo, kluk ee
jsou vůbec přijaty do aoutěžejmenuje - Petr.
Více než o jednotlivé případy
neúspěchu jde tu o jeho praZe dědek dokonale zapadl na
aídlišti mezi oatatní šablovidelnost.
novité postavy ukazuje, jak
2e máme co dělat a vědomým
jaou všechny paradoxně z téslevováním z kritické náročhož těata. Jde totiž o telenosti podle receptu "čím mezi- vizní figurky, nejlépe popeanárodně známější a kdysi nonLtát,
telné parolílopět jeden citá
konformější tvůrce, tím větší
Sovy
benevolence", pokusíme se uká- Vesničky mé střediskové)^jazat na filmu Věry Chytilové,
ko by zde odeznívalo ono stakteiý měl nedávno pražskou
rosvětské Venkov jedna rodipremiéru, Panelstory aneb Jak
na" (Film a doba 11/1986, a.
se rodí sídliště.
649). Vakutku, vzpomeneme i
Námětovou konstrukci lze
vydařená protektorátní komenejstručněji charakterizovat
die Přijdu hned; jen sympacitátem ze zmíněného článku M. tického bernardýna v pikareskní výstavbě příběhu naMathauaové (v něm ovšem je
hradil jako spojovací článek
kritický soud prezentován pozlomyslný toulavý fracek,jevšechněji, zařa3me ho tedy do
muž je po dobrém dobovém
snadno rozpoznatelná souviszpůsobu v&achno dovoleno,dolosti): "U takto vratce vybukonce - hrdelní to jednu dodovaných příběhů se tvůrci ubu zločin - i házet kameny
chylují k jakési panelové výdo oken lidoaprávy. Tolik
stavbě. /Co panel, to určitý
k dramaturgickým filiacím
dramatický samoznak fungující
filmu. Jen ještě zbývá zmíbez hlubšího a smysluplného

nit ee o politicky podbízivé
aladkobolné epizodě, jako
vystřižené ze eocrealietického dramatu padesátých let,
kde stařenka nehnutě naslouchá magnetofonovému zázanmu
a hlasem syna, který emigroval do JAR, až vypadá, jako
by byla mrtvá.Celou záhadu
energicky a humánně vyřeší
oknem vstoupivši černoch
z Mozambiku. (Fatální přítomnost černochů v nejnovějších českých filmech a dramatech by ei vůbec zasloužila zvláštní úvahu. Vyskytnul
se ale už i Vietnamec.)
Pokud jde o realizaci, je
to směs dokumentariatických
sekvencí s kamerou "up to data' a anachronických žánrových obrázků, by^E rovněž "živě", "akčně" snímaných. Abychom charakterizovali toto
eoueedatví. popišme jeden šev
Po švenkování horami bláta a
nepořádku kamera pojednou ulpi na postavě, anažící se
přejit přes improvizovailý
dřevěný můstek - a jame evědky uklouznuti a balancování
nafouknutáho do rozměrů kabaretního gagu.
I kdyby divák - přeetože
klišé je tu vydáváno za empirické zjištění - přistupoval
k Panelstory jako k anoncované "aociologické sondě do života aídliště", povrchnost a
manifeatní nadřazenost, s jakou ae ve filmu zachází e údajným "empirickým materiálem", tedy vlastně a divákem
(jak o tom píše jinde též M.
Uhde), ho musí pri troše netelevizní pozornosti a aouatředění rozladit.
Andrej Stankovič
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DEPECHE MODE vPRAZE
Něco po 17. hodině vítají
v Ruzyni tiaíce 8tylově černých depešóků letadlo a Davidem Gahanem, Martinem Gorem,
Andy Fletcheram a Alanem Wilderem na palubě. Depeche Mode
přistáli v Praze.
Aai tou dobou přijíždím
dvanáctkou k Parku kultury,
kde ae atóle ještě koná matějská pout, a už po prvních
krocích tuším, že dnea večer
tu aai půjde o víc než o tradiční poutové buřty, rozeřvanou muziku kolotočových tlampačů a řetězce barevných žárovek kolem autodromů. Jako
bych vkročil do hejna havranů: kovově lesklé bundy
z černě kůže, dlouhé černé
pláště, černé punčochy, černě
nalakované nehty i černé rty.
Depešácké holky ai na poslední chvíli černými tužkami na
obočí navzájem zdobí tváře
newpaintingovanými kreabami a
někam mezi uši a noa malují
jméno avé kultovní skupiny.
Začátek koncertu atanovený
na devatenáctou má hodinový
odklad, ale už v 17.30 ae hala změnila v obleženou pevnost, jejíž skleněné dveře
brání kordony zelených se služebními psy. Kolem haly objíždí i haaičaké auto a^vodním dělem, což jen atupňuje
napětí a vzrušené očekávání
asi 15 až 20 tiaíc lidí
s lístky i bez nich, štaatných i neštaatných. Mezitím
praakají nejen nervy tíaněných orgánů, ale i tabulky
akla ve dveřích.
Své mše se dočkali poatpunkoví depešáci a a nimi i další příznivci rockové kultury,
ti štaatnější z 90 tiaíc oficiálně přiznaných píaemných
žadatelů o vatupenky. Těch
š^aatných zbylo něco přea 13
tiaíc.
Za zády náa čekajících atále ještě akřípají kolotoče a
houpačky, ale ty tiaíce před
vchody už vytle8kávají jiný
rytmus. Poalední LP deaka,
vydaná k turné Depeche Mode
od USA. přes Japonako,
Auatráíii a celou Asii až do
Evropy, ae jmenuje "Muaic for
the Maaaea". Můžete si vybrat
- hudba pro maay nebo pro mše.
Co však říct k samotnému vystoupeni Depeche Mode v Praze?
Po hodinovém čekání konečně
zhaala 8větla a burácení"de peš, de - peš, de - peš" pomalu zaniklo v rytmu a energii něčeho, co připomíná nejapiš start raketoplánu. Do
tmy blikala jen atovka zelených a červených teček od obaluhy řídících pultů a do
předehry "Behind the Wheel"
poatupne padají barevně naavětlené opony jako řada mohutných vodopádů. Vyaoce
technologizovaná hudba naplnila v okamžiku halu svým vlnobitím až do výše atropu.
David Gahan v černé kůži za-

čal vířit proator dervišakými otočkami, třpyt briliantových řetízků kolem kožených bot a nad tím podmanivý
hla8 bez falši a akluzů. Pak
přišlo "Never Let Me Dowa",
"Stripped", "Black Celebration" a dál a dál. Několik
písniček si dokonce zazpívala celá hala. Došlo i na mávání britskými vlajkami a
proatěradly ae jménem skupiny, do tmy zářily prakavky a
plamínky zapalovačů. Vzkypělo vlnobití neapoutaného
nadšení, a na každém dvacátém aedadle ae v hale plná
mladých lidi krči otrávení
čtyřicátníci a padeaátníci,
kteří nervózně aledují hodinky, aby jim to neujelo.
Koncertu Depeche Mode
předcházela deatruktivní
atrategie předprodeje vstupenek, aby ae nedostaly do
rukou skutečných fandů.Pražské předprodejny měly aai
150 lÍ8tků, většina vatupenek byla rozeaílána po republice aítí ROH a SSM, tak
ae přeplácelo.
I když hudba Depeche Mode
patří do špičky světových žebříčků, mohli bychom ji klasifikovat jako více méně progreaivní komerci, inspiračně
vycházející z realit dnešní
doby. Pragokoncert ai mohl na
avé %onto připsat čiatý ziak
milion korun a pražaká aportovní hala ae na dvě hodiny
změnila v roztočenou, atále
výš atoupající lochneaku, nesoucí na hřbetě 13 tiaíc lidí
zbavených zamaké gravitace.
Něco, co ae zároveň podobá
vzletu zářivým chrámem hudby
i pádu do hlubin temného světa aoučaanoati.
R.

PÍSEŇ MĚSÍCE
Všechno .ie naopak
Zaae mi atoupá tlak
už nevím co a jak
at tak nebo tak
všechno je naopak
Jednou moc a jindy zaae málo
nevím, za co všechno
vlaatně atálo
Aí chceš nebo nechceš
ničemu neujdeš
at tak anebo tak
všechno je naopak

Nemysli kdoví jak
na to co bude pak
ai tak anebo tak
všechno je naopak

Někdy nevíš nic a jindy váháš
ty chceš zaae víc
a pak ae zdráháš
Každej ví o co jde
nikdy to nevyjde
a% tak anebo tak
všechno je naopak

Te3 nejde o to jak
kdoví co bude pak
at tak anebo tak
všechno je naopak
Zkouším občaa mluvit
řeci vážnou
alova jako naachvál
trochu váznou
Myali ai o tom co chceš
nic víc už nemůžeš
at tak anebo tak
všechno je naopak

HUDBA PRAHA patři k nejpopulárnějším pražským skupinám.
Dříve vystupovala pod názvem
Jaaná páka a hrála hodně agreaívní rock. V novém obsazení ae její repertoár zjemnil a zároveň poamutněl. Deset nejlepších smutének se
mělo objevit na dlouhohrající
deace, ta však byla z ideových důvodů nakladateletvím
Panton vyřazena z programu
na rok 1988.

a^/reřd LN
Řekli, napsali nám, slyšeli
jsme ... že v literatuře, divadle, filmu, v hudebních či
výstavních síních je zaujalo
v posledním čase zvláště...
Ludvík Vaculík (spisovatel):
První nulté číslo ORIGINÁLNÍHO VIDBOJOURNALU - pestré,
krátké, vtipné a zajímavé
příspěvky, je to velká příležitost. - Nově otevřená část
Anežského kláštera a kniha
DIE BOHMISCHE DORFBR od Serkeho - monografie o německých
autorech v cechách připomínající bohatost českého zemského myšleni.
Vladimír Merta (zpěvák, textař, skladatel, režisér):
Film Věry Chytilové SASEK A
KRÁLOVNA. - Hra URMEFISTO
v Divadle na Vinohradech* Představení Boleslava Polívky SEANCE a koncert skupiny
DUNAJ s Ivou 3ittovou.
Jan Skácel (básník):
J.D. Sslinger FRANKY A ZOOEY
a VZHŮRU TESAŘI, DO VISE
STŘECHU ZVEDNETE!
František Kautman (literární
historik): Dominik Tatarka
NAVRÁVACKY.-V moskevské televizi čtyřdílný film režiséra E. Rjazanova VLADIMÍR
VYSCCKIJ.
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Jubilejní sborník BLOKU
Brněnské nakladatelství Blok
vydalo k 30. výročí svého založení výbor Jak lomikámen
v dešti s podtitulem 13 brněnských básníků. Podtitul
nelze ovšem brát vážně:básníků je zde nejvýš šest. Ti
zbývající jsou lidé, kteří umějí napsat pěknou a kultivovanou báseň. Měli to nešťastné štěstí, že jim jejich básnické pokusy kdosi kdysi otiskl a pak přišla doba, kdy
už jim nikdo nedokázal říci,
že být básníkem je způsob
existence, nejenom umění psát
verše, ornamentalizovat vzpomínky, city a věci. Básník
musí být především osobnost,
to se nedá obejít, člověk,
který umí vsadit sám sebe na
jednu kartu: toto jsem, na
tomto stojím - a nemohu jinak.
Právě ve sborníku Jak lomikámen v dešti je to zas jednou
náramně dobře vidět.
X X X
Opravdu nešlo vymyslet k nakladatelskému jubileu nic originálnějšího, než výběr z autorů. kteří v Bloku publikovali? Nestálo by za to pokusit se právě při této příležitosti nechat promluvit básníky, kterým nikdo po léta
žádný prostor nenabídl, přestože se kdejaký funkcionář
"přes kulturu" dušuje, že u
nás nejsou zakázaní autoři?
Nebo, když tohle je pořád příliš odvážná myšlenka, nebylo
by bývalo možné vyprovokovat
knížku o Brně a o Moravě, nemyslím sborník odborných prací pro úzký okruh čtenářů,ale
čtení pro veřejnost, spíš esejistického rázu? Je zde
přece tolik nevyslovených
problémů, reminiscencí,výhledů. Vždyt to není náhoda, že
dlouholetá stagnace ve všech
oblastech života v Československu je spojena s érou tuhého centralismu. Jakápak iniciativa a kultura, když má
předem vymezené hranice jak
tím, že samostatně myslet se
smí jenom v Praze, tak tím,
co může milostivě dostat
z centrálního'pytle, z něhož
se přiděluje podle místní nomenklatury - která a priori
brání v rozvoji nad úroveň okresu nebo kraje? Jsou snad i
takové prostinké úvahy pořád
jaksi nad míru toho, o čem je
u nás možné mluvit a diskutovat? Nebo je to jenom pohodlnost redaktorů až příliš dobře zabydlených, než aby byli
ochotni riskovat eventuální
konflikty? Pak si ovšem měli
vzít místo nakladatelství
trafiku. Mimochodem: ze třinácti autorů knížky jsou tři
redaktory nakladatelství a
čtvrtý je z rodiny. Není to
zas tak dávno, co bývalo dobrým zvykem, že si nakladatelský redaktor hledal pro svou

vlastní tvorbu jiného vydavatele.
X X X
Před lety v řádce prvních
básnických knížek až trochu
komicky zněla mikuláškovská
pyšná metafora, vytěžená
z prožitých dramat a trpkých
životních zkušeností. Začínající autor má právo se u mistrů učit - a povinnost se od
jejich vlivu co nejdřív osvobodit. Tak se to za normálních okolností také odbývalo.
Dneska se střípky Skácelových
metafor, motivů, veršů potulují v poezii debutantú i šedesátníků, rozmělňujících jeho metaforický materiál (kolik už bylo venkovských hospod na samotách, dubových stolů a chlévů a krvavé a ryšavé
zvěře!). Člověk se musí vrátit ke Skáceloyit eby zjistil,
jak je to u epigonů všechno
zploštělé a nepochopené. Skácel nemaluje nostalgické obrázky, nečaruje pro nic a za
nic s přírodními a venkovskými motivy, všechna křehká
krása, kterou zkoncentroval
do "moravských" veršů, přináší zároveň mravní poselství, směřuje k hodnotám, které pře-

sahují jednotlivce. Skácel se
neodvozuje od Boha - i když
víru jako možný komponent nevylučuje - ale z pradávné
lidské zkušenosti. Předpokladem smysluplné existence jsou
prostota, duchovní čistota,
estetické cítění, uměřenost
ve všem všudy, jež však není
produktem průměrnosti,ale vědomým a zdaleka ne snadným
odvrhnutím konvenčních ambicí
a nároků. Skácel to má prožité, je opravdový, je pravý
jako krokodýlí kůže v době,
kdy už takřka všechno je náhražka, kdy už lidé nevěří
ani sami sobě. Proto se k němu instinktivně uchylují,proto je dnes jedním z nejčtenějších básníků.
X X X
Kromě poezie osvědčených
mistrů, Mikuláška, Kriebla,Skácela a Ludvíka Kundery a
svébytných, neilustrativních
fotografií Viléma Reichmanna,
přináší sborník slušnou "konzumní" poezii, ani lepší, ani
horší, než jalčou může český
čtenář číst kdekoliv jinde
v oficiálním tisku.
jka

JAZYKOVÉ ZÁKAMPÍ
/W////'///////'///////'^
Zavádíme rubriku jazykové zákampí, kterou navazujeme na
glosy Františka Trávníčka o
naší mateřštině v předválečných a válečných Lidových
novinách. Název sám pochází
z dubna 1942 a podle Trávníčka je to české lidové slovo, které znamená "stinné
místo nebo místo za kamny(zákamní) nebo zápraží". Ztotožňovat zákampí a zákamní je
však možné jen v tzv. lidové
etymologii, ve skutečnosti
slovo zákampí vzniklo ze
slovního spojení za kampem.
Jde tu asi o převzetí italského slova campo s významem
"pole, území". Slovu zákampí
bychom pak rozuměli jako
"/klidovému/ místu za územím,
kde se něco děje /za bitevním polem?/". Můžeme čtenáře
ujistit, že se v Jazykovém
zákampí přece jen něco dít
bude: budeme hájit spisovnou
češtinu před všelikými pověrami a nepříznivými zásahy a
budeme ji chránit před kaziteli a przniteli. Pomohou-li
nám k tomu čtenáři svými podněty, budeme jim za to vděčni.
Napsali jsme, že navazujeme
na glosy Trávníčkovy. Musíme
zdůraznit, že máme na mysli
jeho jazykové koutky před r.
1945, které zůstaly v paměti
tehdejších čtenářů Lidovek.

Nepen Trávníčkovy mluvnice
spisovné češtiny a jeho účast
na Vášově Slovníku jazyka českého, ale i jeho jazykové
sloupky vybudovaly Trávníčkovu autoritu ve věcech jazykové kultury. Skoda, že po válce propadl Trávníček stalinské ideologii a mnoho svých
příspěvků tím znehodnotil
/doklady najdeme ve výběru
Trávníčkových sloupků z r.
1961 - v Jazykovém zákampí/.
Češtinu a její kulturu budeme posuzovat z hlediska
funkční a strukturální jazykovědy, k níž byly položeny
základy v Pražském lin^vistickém kroužku na konci 20. a
ve 30. letech. Zklameme tedy
každého, kdo od nás očekává
postoje puristické. Čeština
měla z půldruhastoletého tažení za své "očištění"(hlavně od německých vlivů) pramalý užitek, vesměs jí z toho
vzešly škody. Proto by bylo
bláhové, kdybychom se například pustili do vymycování
cizích 3lov nebo kdybychom
šmahem odmítali všechny cizí
vlivy na náš jazyk. Pokusíme
se však oddělovat zrno od
plev a upozorňovat na procesy
a zásahy, které správnou češtinu poškozují.
M. Jelínek
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Nerozumně jsem opět vyšel na povinný poinfarktový pochod. Konat povinnost, takovou i
jinou, je nepřirozené a nekončívá dobře. Už
přede mnou to zjistil Nietzsche. Nevyznávám
žádný ze systémů, do kterých vykladači hledí toho příkladného rozervance sešít, ale
místy věděl, o čem mluví, a já v ten pozdně
letní navečer prostě měl takovou náladu.
Byl ve vzduchu.
Další detail situace netrápí jako Nietzsche, ale trochu taky. Udeří do očí, kdykoli se vyjde z domu, kde bydlím. Už čtyři
roky se naproti staví. Chtěli bydlet i jiní
a vzniklo družstvo. Mělo to být do dvou let,
ale ochabla vůle nebo co. Dole je prostor
pro potravinářskou samoobsluhu. 0 té se už
zatím nahoře usoudilo, že ji nepočetná chudina z okolních vil neuživí, úřední starosti na mou hlavu! Ale přece jen. Povolení
posadit pět pater právě nad cíp trávy a
stromů v ohrádce dětského hřiště získali za
slib, že samoobsluze prostor zbudují. Nejen
filosofie vede od jistot k pochybám. Co rozervalo ty nahoře?
To nemám za povinnost řešit, řekl jsem si
a hnal se vzhůru k Bateriím. Délku pochodu
je třeba nahradit rychlostí, protože doma
čekaly další povinnosti a m i m i jsem tuhle
strhnout do dvaceti minut. Nesmím zanedbat
milou pravnučku proslulého a mně nemilého
sochaře, která na doporučení Oldřicha Klíra,
mně neznámého, donesla v tvrdých deskách
pět set stran Pamětí 3vého prastrýce, světoznámého houbaře. Smál jsem se tehdy. Houby
nemám rád. Záludně vraždí. Proč to mám posuzovat zrovna já? Ale řekla, že prastrýc
vždy uměl poznat ty nevraždící. Hlavně je
mu pětaosmdesát a touží být publikován.
Aspoň v samizdatu, když ^inde neuspěl. Chodí ještě na houby? ptal jsem se přese vše
s jistou nadějí. Ale prý ne. Jen touží. Rozuměl jsem. Pravnučka vypadala pěkně a já
se rozhodl, že ji nezklamu. Měsíce plynou a
zatím se to nepovedlo. Tím spíš! Hůř tížil
zenbuddhista. Byl starý, tlustý a neodbytný.
Prý jediný v republice vím, co jsou haiku.
Kde jste to vzal? žasl jsem. Nebyl milý,takže jsem se snažil nesmát, aby to neměl za
pohostinnou důvěrnost. Tvrdě jsem stál
v předsíni. Smál se však on. Prý já ho před
dvaceti lety přivedl k té velkolepé poezii,
přímo heroinu. Jak, prosím? Psal jsem tehdy
o mimomorálnosti umění včetně poezie, viz
japonské generály obviněné z genocidy a črtající v tradičních zkratkách a rytmech
svou japonskou krásu. Měli si pod žalobou
ve vazbě uvědomit hrůzu svých vin, ale psali, že rozkvetlá větévka třešně vešla do
okna a rozzářil se prostor pokoje i mého
nitra. Místní Japonec, taky spíš na judo
než nitro, si mě vysvětlil po svém. Přinesl
mi své větévky před třemi týdny a přidal
telefonní číslo. A mou adresu zapomene spíš
pravnučka. Admirál Jamanoto nikdy. Vypadalo
to, že jsem ohrožen. Rychle číst a sdělit
vlídný soud. Ale než se k tomu dalo při-
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stoupit, bylo třeba téhož dne do půlnoci
napsat nekrolog o nejméně milém ze sloupů
zdejší vzdělanosti. Uložili mi to nejmilejší přátelé. Volali na mě další infarkt.
Protiinfarktový pochod tedy nebyl povinností tak úplně nepřirozenou. Začal jsem za
sestupu z výšin o Nietzscheho aforistických
pravdách pochybovat.
Předčasně. Než se mi povedlo vejít domů,
zastavil mě hubený, nosatý, opilý čtyřicátník. Vlichotil se mi rovnostářským tykáním.
Mluvil staccato a zpřeházeně. Opakovaně se
ptal, zda.chápu. Prý koukám, co se tu šest
let staví. Nuzáčci! Kdyby to zadali jim,bazenářům ČSTV, už pět let to měli. Takhle
jim ještě pět let bude radit tchýně. Patří
jim to. Jako by nevěděli, kde ho najít a
koupit si bazenáře* Pětadvacítku dokážou za
tři týdny. Padesátku za dva, když se instance vhodně vyjádří. Bazén v Jablonci,to jsem
měl vidět. Dali jim a měli ho. Ale vtom
přijeli šéf a svita. Musí se to přetáhnout
do ledna, jinak jim utnou prémie, že nezaměstnávali plynule, a nám prý ztvrdnou normy. čím se o prémie podělíte, chtěli vědět.
Takže se šlo jednat do baru v Korsu. Jak to
má popsat? Bordel bez děvek. Jen samá mužská. Celý ten kraj. Tam že by museli po vánocích zpátky? Bral jsem vážně, že by bazenáři brali vážně Jablonec po novém roce a
kapitána Potužila? Nevím, kdo je Potužil?
Ničemně plavával sto prsa, ale k nim se dal
včas, takže velí. Prostě šéf. Platili mu
ruma za rumem. A^ plave, hvězda minulosti.
A dal se. K bazénu se ho muselo vést z obou
stran. A% kouká, jestli se to dá přetáhnout
do ledna, když si v tom může zaplavat už
ted. At lže v papírech i za ně, ale ted
plav, šéfe. Vážně to nemysleli vážně, jenže
jemu rum dlaždičky rozvlnil, takže hop a
aote3 je skoro v márnici, Potužil. Ale přežije to. Možná, i když nos nebude mít prakticky žádný.
Judo, pravnučka, zvonit umíráčkem, zhrozil jsem se po půlhodině povinně účastného
naslouchání. Promiň, řekl jsem bazenáři. Musím jít.
Rozesmál se. Musím prý. Nejspíš mám povinnosti. Ty Potužile! Mít tu bazén, máš nos
v prdeli, vole.
Nemyslel to vážně. Dal jsem mu dobrou noc
a šel. Za jednoho z příštích povinně poinfarktových pochodů se mi občan Nýče objevil
v cestě znovu. Asi neměl svůj den. Když jsem
zvedl ruku a řekl ahoj, zasklil mě, rozervanec.

Spisovatel a překladatel Zdeněk Urbánek se
narodil 12. října 1917. Kromě překladů Shakespeara, Joyce,či Soroyana připomeňme z posledních let prózy Popaměti (odměněno r.1985
cenou Torna Stopparda) a Ztracená země. Obě
vyšly v edici Expedice.
Když jsme tentokrát zbaveni milé povinnosti představit dostatečně známého autora.užijeme zbytku místa pro ohřetí vlastní polívčičky rubriky. Z dopisu, který provázel tuto
prózu: "Milý Honzo. Tady to je. Když sis to
vyvzpomněl, tak si to za trest přecti.Vlastně je to i o tom, cos na mě uvalil.Přes čtyřicet let jsem nepsal na počet řádků. Na
"kázni" něco je, i když se zároveň jako
Nietzsche i občan Nýče bouřím..."
Tato kázeň platí pro všechny. Je proto tř&ba, aby si čtenář občas připomněl, že geniální próza nemá zatím v LN místa, přesáhne-li
90 řádek.
Rediguje Jan Lopatka
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OPRAVDU VŠECHNO VtSELO NA VLÁSKU
Pasáže z článku F. Burlackého o N. Chruščovovi (Lit. gazeta,
24.2.), která nebyly uveřejněny v Rudám právu (12*3*).
Jak ae mohlo stát, že po Stalinově smrti přišel do vedeni
země právě Chruěčov? Copak neudělal Stalin všechno pro to,
aby "očistil" stranu od všeoh svých protivníků, akutečných i
domnělých, pravých i levých? V 50. letech ae tradoval jeden
z jeho aforiamů: "Je člověk - je problém, není člověk - není
problám". V důaledku toho, jak ae zdálo, zůstali naživu jen
ti nejvěmější a nejapolehlivější. Jak to, že Stalin nepoznal v Chruščovovi hrobaře aváho kultu?
V poaledních letech, nedlouho
před amrtí, upadli u Stalina
v nemiloat Molotov a Mikojan
a on jim chyatal atejný oaud,
jaký poatihl a jejich pomoci
a podporou jiná členy vedení.
Vytvoření předaednictva uV
KSSS míato mnohem užšího politbyra bylo na XIX. ajezdu
krokem k odatřelu další generace dlouholetých apolubojovníkú. Je paradoxní, že Stalin
nepodezíral Chruščova.
Byla to atařecká alepota?
N. Macchiavelli prohodil jednou mimochodem: "Brutua ae
mohl atát césarem, kdyby ze
aebe dělal hlupáka." Zdá ae,
že ae Chruščovovi podařilo
předatírat člověka krotkého,
bez zvláštních ambicí. Říkalo
ae, že ae při dlouhých nočních aedánkách na dače v Kuncovu u Moakvy, kde vůdce žil
poaledních třicet let, tančil
Chruščov hopak. Tenkrát noail
ukrajinaký límeček a vypadal
jako pravý kozák, kterého ani
nenapadne činit ai nějaké nároky na vládu, jako 8polehlivý vykonavatel cizí vůle. Ale
patrně už tehdy v aobě Chruščov hluboko tajil proteat,
který vyšel najevo hned druhý
den po Stalinově amrti.
Chruščov byl předatavitelem
toho eměru ve atraně, který
v jiných podmínkách představovali Dzeržinakij. Bucharin,
Rykov, Rudzutak, Kirov. Byli
to atoupenci rozvoje nepu.demokratizace, odpůrci náailných metod v průmyalu, zemědělství a tím spíše v kultuře.
Bez ohledu na kruté stalinské
represe tento směr nikdy nevymřel. V tomto 8myalu byl
Chruščovův příchod zákonitý.
Ale byl zde aamozřejmě i
určitý moment náho dno a ti .Kdyby ae Malenkov domluvil a Ben j o u , kdyby ae atalinaká
garda aamkla už v roce 1953 a
nikoliv v červnu 1957, nedoatal by ae Chruščov do vedoucí funkce. Celá naše hiatorie
ae mohla vyvíjet jinak. Není
anadné to připuatit, ale
všechno tehdy opravdu viaelo
na vláaku.
X X X
"Když Stalin zemřel, my,
členové vedení UV, jame přijeli na jeho daču v Kuncevu.
Ležel na pohovce, ani lékaři
u něho nebyli. Poalední měsí-
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vovi. To byl dlouhý rozhovor.
Hlavně měl starost, aby as t*
povedlo. A pak jsem jel ke
Kaganovičovi, všechno mu vyložil a on mi řekl: "A na čí
straně je většina? Kdo jak bude hlasovat? Nebude ho někdo
podporovat?" Řekl jaem mu o
oetatních a on rovněž souhlasil. (Náaleduje známá acéna o
zatčení Berijl).
XXX
Problém záruk proti režimu
oaobní moci narazil na nepřekonatelnou překážku - omezenost politické kultury aamého
Chruščova a tehdejší generace
členů vedení. Byla to v mnohém ohledu patriarchální kultura vzniklá z tradičních
představ o formách řízení na
úrovni zemědělakého atatku.
Patemát, zasahování do všech
věcí a vztahů, patriarchova
neomylnost, netolerantnoet
k jiným názorům - to vše dohromady tvořilo typický souhrn představ o vládě v Rusku.
Z tohoto hlediska jsou typické události, které následovaly po červnovém plénu
1957. Na něm, jak známo,představiteM staré stalinské gardy pomoci tzv. aritmetické
většiny trvali na sesazení
Chruščova. Na základě hlasování v předsednictvu UV bylo
přijato usnesení o uvolnění
Chruščova z míata prvního tajemníka. Toto uaneaení ae
však podařilo zvrátit díky tišili vřelých přívrženců Chruščova. Zvlášt významnou roli
sehrál v porážce etaliniatů
maršál O.K. zukov. Jak ae
tehdy vyprávělo, vmetl na zaaedání předsednictva UV KSSS
těmto lidem do tváře větu,
která ae atala hiatorickou;
"Armáda je proti tomuto uaneaení a ani jeden tank ae nehne z míata bez mého rozkazu!"
Tato věta ho nakonec atála
politickou kariéru.

ce avého živona ae Stalin
zřídkakdy obracel o pomoc
k lékařům. Bál ae jich. Bu3
ho poatrašil Berija, nebo aám
uvěřil tomu, že lékaři kují
pikle proti němu a vedení. 0šetřoval ho tedy major z ochranky, který byl kdyai veterinárním felčarem. To on
telefonoval o Stalinově amrti.
Stojíme u mrtvého těla, téměř nemluvíme, každý ai myslí
avé. Pak jame ae začali rozjíždět, vždy po dvou. První
odjeli Malenkov a Beriaou, po
nich Molotov a Kaganovičem. A
tu mi říká Mikojan: "Berija
jel do Moskvy, aby ae zmocnil
vlády." K tomu jsem řekl:"Dokud ta svině tady bude eedět,
nikdo z náa nebude mít klid.*
Pevně mi tehdy uvízlo ve vědomí, že především je třeba
odatranit Beriju. Ale jak to
říci oatatním členům vedení?
Uplynul nějaký čas a já
jsem začal objíždět jednotlivě členy předsednictva. Nejnebezpečnější to bylo a Malenkovem. byli s Berijou přátelé. Přijel jaem k němu. hučel jaem do něj, říkám, dokud
on bude na svobodě a bude mít
ve avých rukách orgány Bezpečnoati, budeme my mít avázané
Brzy po červnovém plénu proruce. Nikdo neví, co může
sadil Chruščov uvolnění Zukov příštím okamžiku udělat. A
va z předsednictva uV i
proč aai ae k Moakvě atahují
z funkce miniatra obrany SSSR.
zvláštní divize? říkám.
Bylo to provedeno zcela v duJe třeba uznatt že v této
chu té doby: v momentě, kdy
otázce mě Georgij podpořil a
maršál odjel na služební cesže nechal atranou oaobní vzta- tu do zahraničí (do Jugosláhy. Aai měl aám ze avého pří- vie, pozn. překl.). Nebyla mu
telíčka atrach. Malenkov byl
dána ani nejmenší možnoat vytehdy předsedou Rady ministrů
světlení , právě tak jako nea řídil zasedání předsednicbylo podáno nejmenší vysvětlení atraně a veřejnosti o
tva ÚV. Zkrátka měl co ztrapříčinách vyhnání z politické
tit. Ale nakonec řekl: "Je to
arény největšího vojevůdce
tak, bez toho to nepůjde. Ale
Velké vlastenecké války. Přímusí se to udělat tak, aby to
čina
byla rovněž tradiční:
nedopadlo ještě hůře."
atrach ze silné osobnosti.
Potom jaem jel k VorošiloNaši předkové říkali: "Osud člověka je založen v jeho povaze." Nikita Chruščov se stal obětí vlastní povahy, nejen
abětí prostředí. Spěch, ukvapenoat, emociálnoat byly její
nepřekonatelné rysy.
Jeden z jeho pomocníků mi vyprávěl o podivuhodném rozhovoru, který měl jeho šéf a Winstonem Churchillem. Bylo to v době návštěvy Chruščova a Bulganina v Anglii v roce 1956.
K aetkání došlo, pokud se pamatuji, na sovětském velvyslanectví. A starý britský lev řekl Chruščovovi tohle: "Fane
Chruščove, pouštíte ae do velkých reforem. To je dobře!Chtěl
bych vám jenom poradit, abyate příliš nespěchal. Není anadné
překonat propaat dvěma akoky. Lze ae do ní zřítit." Sám bych
ai ještě dovolil dodat: propast se těžko překonává taky tehdy, když nevíš, na který břeh chceš skočit.
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KALEMDAR!UM
1. - 5. pokračovalo zasedání ÚV KSČ.ÚV projednal a schválil Akční program KSČ,postup k dokončení rehabilitace osob postižených porušováním socialistické zákonnosti a kádrové otázky. V obsáhlé
diskusi se vyslovilo 114 účastníků k referátu A. Dubčeka. M. Jakeš: Je účelné
neodkládat řešení, napravovat a zveřejňovat' to, co stačí orgány učinit, abychom veřejnost konkrétně přesvědčili o
svém skutečném přístupu. J. Fojtik:Současné dny jsou zkouškou, která prověřuje názory, postoje, charaktery. Renesance politiky je spojena s ostrou kritikou strany jako instituce i osob,které se v ní exponovaly /.../ Hroutí-li
se nyní tento systém, nemůže se tak dít
bezbolestně. J. Lenárt: Prožíváme velký
progresivní pohyb. Právem to nazýváme
obrodným procesem /.../ Hlavní tendencí
je tu zdravý, nový, vlastenecký proud,
kterému se otevřelo řečiště. - Z tajných voleb vyšlo nové předsednictvo: F.
Barbírek, V. Biťak, C. Černík, A. Dubček, D. Kolder, F. Kriegel. J. Piller,
E. Rigo, J. Smrkovský, J. Špaček a C.
Švestka.
3.

Generální prokuratura oznámila, že bylo
zahájeno nové vyšetřováni záhadné smrti
Jana Masaryka.
4. Novým rektorem Vysoké školy politické
ÚV KSČ se stal ďoc. dr. M. Hubl.
6. Ústřední výbor čs. strany lidové zbavil
J. Plojhara funkce čestného předsedy
strany. UV čs. strany socialistické
zvolil svým novým předsedou dr. B. Kučeru.
7. Generální prokuratura oznámila rehabilitaci skupiny bývalých sociálních demokratů v čele s VI. Gornerem. Sená'. krajského soudu v Ústí n.L. zrušil rozsudek
nad jedenáctičlennou skupinou bývalých
sociálních demokratů z Liberecka, kteří
byli v padesátých letech odsouzeni za
domnělou protistátní činnost od 8 do 24
let vězení. - Královéhradecká a českobudějovická kapitula zveřejnily žádost
o rehabilitaci všech protiprávně odsouzených duchovních a věřících a návrat
knězi a biskupů na místa, z nichž byli
administrativními zásahy odstraněni. Akční výbor řecko-katolické církve přijal na své schůzi v Košicích rezoluci
žádající obnovu a navrácení kostelů a
farností.
8. Prezident Svoboda jmenoval novou vládu
za předsednictví 0. Černíka. Náměstky
se stali P. Colotka odpovědný za legislativu a součinnost s Národním shromážděním, F. Hamouz jako stálý zástupce
ČSSR v RVHP, G. Husák odpovědný za státoprávní uspořádáni, problematiku společenských organizaci a otázky církevní,
G. Sik dostal na starost ekonomickou
reformu a L. Strougal řízeni Hospodářské rady. - Rozšířené zasedáni ÚV Národní fronty zvolilo předsedou NF Františka Kriegela, jenž byl vyznamenán Řádem republiky.
9. Na zasedání UV KSS prohlásil jeho první
tajemník V. Bilak: Iniciativa k obrodě
přišla z Bratislavy už v letech 1966 a
1967, kdy vrcholný orgán pod vedením
soudruha Dubčeka dospěl k správným závěrům a odhalil počiny nedostatků
/.../ Jen vinou Prahy byl proces demokratizace uměle přibrzďován.
10. Rudé právo zveřejnilo v plném zněni Akční progrem KSČ. - Celostátní porada
předsedu okresních zemědělských sdružení přijala žádost o urychlené vytvoření
celostátní organizace zemědělců a ustavila její přípravný výbor.
18. Národní shromážděni zvolilo za předsedu
J. Smrkovského. 259 přítomných poslanců

STRANA 23

odevzdalo 256 hlasů. 188 pro a 68 proti.
Pražský apoštolský administrátor dr.Fr.
Tomášek po příletu do Číma prohlásil,
že hodlá připravit nadcházející jednání
představitelů katolické církve v ČSSR o
novém uspořádání vztahů mezi státem a
církví. - V některých krajských městech
začalo první kolo krajských konferenci
KSČ. Většina jejich delegátů se vyslovila pro svolání mimořádného sjezdu KSČ.
2C. S veřejným prohlášením k založeni Společnosti pro.lidská práva vystoupil
přípravný výbor, jehož členy byli mj.
Karel Hoger, B. Kučera, J. Seifert, J.
Slitr, J. Skvorecký.
21. Aktiv 7CC účastníků prvního a druhého
odboje vytvořil přípravný výbor Svazu
bojovníku za svobodu.
25. Rehabilitačni komise filozofické fakulty Univerzity Karlovy rehabilitovala
profesory J.B. čapka, V. černého, J.
Dvořáka, J. Krále, K. Krejčího, 0. Vočadla, J. Patočku, L. černého a S. Segerta.
27. Ministerstvo vnitra zrušilo své rozhodnuti ze^l6.8. 1967, jímž bylo spisovateli L. Mňačkovi odňato čs. občanství. V Brně se konal moravskoslezský sjezd
K 231, jehož se zúčastnilo přes 3 000
bývalých politických vězňů.
29. Prezident republiky udělil vysoká státní vyznamenání a řády mnoha občanům.Titul hrdina ČSSR byl m memoriam udělen
i V. Clementisovi a J. Frankovi, popraveným v roce 1952. - Senát krajského
soudu v Banské Bystrici v obnoveném
procesu osvobodil v plném rozsahu bývalého partyzánského velitele V. Žingora
a jeho sedm druhů, kteří byli v roce
1950 odsouzeni v Bratislavě k vysokým
trestům za údajnou trestnou činnost proti republice.
30. V Bratislavě se konala konference slovenských spisovatelů.
19.

* Mudr. F3ANTJŠEK KRIEGEL
se narodil ve Stanislavi v Haliči. Vystudoval
lékařskou fakultu UK,
v roce 1935 vstoupil do
KSC. Byl vojenským lékařem mezinárodních bri
gád ve Španělsku a pak
na frontách v Cíně,Barmě a Indii.Po válce se
se stal tajemníkem KV
KSČ v Praze, později náměstskem ministra
zdravotnictví, zdravotnickým poradcem kubánské vlády a od r. 1966 primářem v Thomayerově nemocnici. Od r. 1964 byl poslancem a
stal se pak předsedou zahraničně politického
výboru NS. Od r. 1966 členem ÚV KSČ a od
dubna do srpna 1968 členem jeho předsednictva a předsedou ústředního výboru Národni
fronty. V srpnu jako jediný odmítl v Kremlu
podepsat tzv. moskevský protokol a v říjnu
hlasoval v parlamentu proti smlouvě o dočasném pobytu sovětských vojsk v ČSSR.
V květnu 1969 byl František Kriegel vyloučen z KSČ, když prohlásil, že smlouva
s Brežněvem byla psána nikoli perem, nýbrž
hlavněmi děl a samopalů. Ještě nějaký čas
směl aspoň léčit, pak ani to ne. 0 deset let
později umřel.
Jako signatář Charty 77 soustředil na sebe
všechnu zašt a zlobu mocných, kteří se ho
báli i po smrti. Byl zpopelněn potají za
ranního šera 6. prosince 1979 bez obřadu.Jeho popel vsypali do urny číslo 11-142215/355
z OSP Semily.
Urna je uložena na motolském hřbitově vpravo od hlavního vchodu. K hrobu vede třicet
šest schodů. Náhrobní kámen je z rumburské
žuly, kolem roste barvínek, túje a juniper.
Po celý rok sem lidé nosí Čerstvé květiny.
František Kriegel se narodil 10. dubna
1908.
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¡¡stárna
Mr.tus Slušovice

3)

Petr Url jistj popi-ávu vyn*dr;l Agrokombinát^. JZ^ Slušovice zo -pů^cb, jak^r. nachází
se svým pracovníken Stanislavem Tevátým, ktei-ý je mluvčím
Charty 7? pro rol: 1988. Funkcionáři družstva teti?, dovolili mocenským a politickým
rístům, aby zcela v rozporu
s literou našeho právního řádu poli tiché spory přenes ly
do pracovních a zaměstnaneckých záležitostí. /.../ Podobně se zacházelo i s předchozími rluvčími i s velkou
většinou řadových chartistů,
pokud dělali něco jiného nez
manuální nebo nekvalifikovanou práci. Kdyby byl Stanislav Devátý třeba zaměstnancem
či jiného národního
podniku jehc osud by po tom,
co se stal mluvčím, nikoho
neudivil.
Slušovice jsou příkladem prosperujícího podniku, který
názorně dokazuje, že i při obecném dodržování pravidel
našeho většinou neúspěšného
ekonomického modelu lze za
určitých okolností dosahovat
vynikajících výsledků. Nic
více, ale také nic méně. Není
to tedy podnik, který dokazuje životaschopnost socialistických vztahů mezi lidmi,ani
možnost samosprávy nebo jak
vzniká solidarita pracujících
v boji za lepší zítřky. /.../
Funkcionáři družstva jsou na
tom samozřejmě morálně a politicky stejně jako funkcio-

náři i mnozí další jinle:Jscu
poslušní politických poa^rů i
tehdy, když jc to pollé r nečestné. Za !.o si zaslouží
kritiku a neXe pohrdaní, ule
nikoli za dosažené hospodářskó výsledky.
^
xovář
Jaká h?-a (LN č. !>)
Válený pane Vaculíka.
Tyto noviny opravdu nejsou
jednostranné a tisknou "podlí
vehemence svých přispívatelů"
velmi různorodé názory, nupř.
i Váš text Jaká hra (LN č.2).
líšete, že Alexander Dubček
je muž, který "je osobně
v právu,ždčá-li o svou reha*bilitaci", a že Vás jeho interview pro 1* Unitu "tísní,
zklamává a leká". ludiž, na
xklamání a tíaeň máte právo,
ale tvrdíte-li. že Dubček
rozhovorem usiluje o svou rehabilitaci, nemáte pravdu. On
totiž nežádá rehabilitaci pro
sebe, ale pro všechno tc, co
oficiální propaganda nazývá
"krizové období 1968 - 69" tedy i prc Vás- Dělá to idealisticky, možná.až naivně, ale přesně tak. jak to dělal
před dvaceti lety. Ano, Vy se
c to neprosíte, protože dnes
už víte, že ten prostor,odkud
Vá3 vyhodili, byl "už tenkrát
vlastně malý" a "dnes je navíc uprášený, omlácený a navíc - oni v něm chtějí zůstat
.." s Vámi. Chápu i Váš úžas
nad těmi, kteří "jsou ochotni
odpustit soupeři faul, budeli aspoň po dvaceti letech

j ^ M m y/oz*)
V Praze jsem slyšel nepotvrzené pověsti, Že
ukázky z pamětí Vasila Bifaka, které vyšly
ve víkendové příloze bratislavské Pravdy
v prvních březnových týdnech, byly v Rudém
právu na poslední chvíli "pozastaveny".
Jestliže je to pravda, napadá mě hned několik důvodů, proč se tak s,talo.
Otevřenost, s jakou Bilak popisuje vnitrostranickou rvačku v šedesátých letech, je
vzhledem ke stavu naší "glasnosti" skutečně
šokující. Muž, který ve svých funkcích
tutlal vždy pravdu jiných svědků, jako by
si nad svůdným čistým papírem řekl: mějte
mě všichni rádi, ted napíšu, jak jsem to já
viděl! Výsledkem je děsivý obraz politické
kultury mocipánů v době, o které ještě i
te3 tvrdíme, Že byla poměrně slušná. Psalli Bilak celou svou knihu s touto vervou,
budou slabší povahy nad jeho pamětmi ze
sedmdesátých let plakat hanbou. V podtextu
toho, co bylo dosud vytištěno, jaem četl:
Jen si poslechněte, hlupáci, co jsme zač a
jak jsme vám vládli!
Obě kapitoly jsou věnovány slovenské
vzpouře proti Novotnému a Bilak nijak neskrývá, že se cítí být hrdinou této bitvy.
Ideologický tajemník se jako spisovatel odideologizoval. Stržen zřejmě příběhem přešel k antropologické interpretaci dějů a
vylíčil živě svého šéfa jako omezence, zpitomělého strachem z atentátu nebo otrávení
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¿^pískán, a hrát na tčm.' i ři3ti
hru!", ale má to
všechno jeden há<'ek. Uic ji^
ného ne^í hrát tu hru nezbývá.
One rejde říct, tak díky, bylr- toho do.st a já jdu domů,
r.rotože to doma je zase na
tcii' hřištL. Kechceme-li se.
od3t?jho-.-at dc Vidné nebo se
I*ov3sit rtn první hřebík, tak
tu hru hrajer.e denně a není
z toho "uprášenéi.o a omláceného prostoru" úniku.
Ta hra^a to máte pravdu,
nebyla přerušena, ale nebyla
ani vrácena. Ona se nezastavuje, ona stále pokračuje.
V úctě:

Vladimír Mlynář

Redakce Lidových novin dostala za krátkou dobu avé existence již několik desítek dopisů z nejrůznějších koutů
republiky, čtenáři LN se ozvali z Šumperku, Praakoles,
Trenčína, Dolních Břežan,
Sniny, Děčína, Banské Bystrice, Třebechovic, Police n.Metu ji, Vodňan, Ostravy, Krnova, Prahy, Plané n.Lužnici
atd.
Většina pisatelů se především dotazuje, jak a kde si
lze m objednat a zajistit si
tak jejich trvalý odběr.
Všem těmto pisatelům děkujeme
za jejich zájem, ale v současné době nemáme možnost m
rozesílat, nemluvě o možnosti
jejich předplacení. Náklad je
zatím malý, technické možnosti distribuce takřka nulové.
V každém čísle vás informujeme o našem úailí dosáhnout oficiální registrace Uí,
Děkujeme za vaše dopisy.Pění ze ani poštovní známky neposílejte. Vaše objednávky
vedeme v patrnosti.

PŘESTUPKY PAMĚŤ!
a cítícího se asi mpzi slovenskými soudruhy
jako mezi vlky. Bilak nijak neskrývá dilema
té doby: bu3 vykopneme my jeho, nebo nás dá
všechny zavřít. Ideály, byt i jen předstírané, přicházejí v těchto pamětech zkrátka.
Možná, že si v RP řekli, že co je moc, to
je moc.
,Možná se také zamysleli nad tím, jak Bilak vyzrazuje tahy, které by objektivní
historik nazval asi přípravou k protistátnímu spiknutí. Jak nazvat skutečnost, že
druhý vojenský okruh byl odhodlán neplnit
rozkazy ústředního velení? Cer.t ví, zda si
byl Bilak vědom toho, o čem svědčí. Na místě je ovšem otázka, zda tomu tak skutečně
bylo. Kdo to však má posoudit? Já jsem se
v té době-přiměřeně zajímal o věci veřejné,
ale o pravé povaze vzájemné nenávisti a
vzájemného pohrdání mezi soudruhy ve vedení
jsem měl jen malé ponětí.
Nikdo by však neměl 3ilfakovi upírat právo
popsat minulé děje tak, jak se mu jevily. A
kdyby hrozilo nebezpečí, že bude s jeho svědectvím manipulováno, měla by mu Petlice nebo Expedice poskytnout možnost samizdatového
výkřiku. Tím by se završila grotesknost našich novějších dějin a možná by už pak nemohly v této poloze pokračovat.
24. března 1988

Milan Šimečka
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