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V jednom se francouzský p r e z i d e n t Francois Mitterrand nikdy
nezměníNa
tiskovou
k o n f e r e n c i v hotelu
Intercontinental
v Praze přišel o čtyřicet m i n u t později. Členové jeho štábu
při
nesčetných
v o l e b n í c h kampaních ve Francii si nad tím
kdysi
zoufali,
ale on je prostě takový. Zatvrzele
odmítá
nosit
hodinky.
Když
konečně
přišel, zkrátil proto úvodní
projev na m i n i m u m a p o ž á d a l přítomné novináře o otázky» Jednu
z prvních jsem mu položil jako zástupce Lidových novin:
"Pane prezidente, setkal jste se dnes ráno s několika obhájci lidských
práv a později se skupinou studentů v Bratislavě. Jaký dojem, jakou vzpomínku si odnesete na tato setkání?"

Francouzský prezident nám odpovídá
Francois
Mitterrand
řekl,
že
se
ráno
na velvyslanectví
setkal
s
velmi
inteligentními
lidmi,
kteří
j s o u d o b ř e známi v e F r a n c i i i v e
s v ě t ě a mají k d n e š n í s k u t e č n o s t i
v Československu kritický poměr.
J s o u t o l i d é v z d ě l a n í a t o , co mu
řekli,
pomohlo lépe o b j a s n i t ,
co
se v
naší
zemi d ě j e .
"Takováto
setkání,
stejně
jako
rozhovory
na jiných ú r o v n í c h , " řekl Francois
Mitterrand,
"jsou
neobyčejně , v ý znamné p r o další rozvoj v z t a h ů . "
"Bratislavští studenti," pokračoval
francouzský prezident,
"mně
položili
mnoho i n t e l i g e n t n í c h
otáz e k , ale n á š č a s b y l b o h u ž e l v e l m i
omezený."
Trpělivě,
klidně
a s
humorem
odpovídal
francouzský
prezident
i na řadu dalších dotazů. Zvyšoval
hlas
pouze t e h d y ,
když
se
mu
z d á l o že o t á z k y , p e č l i v ě p ř i p r a v e n é
na
poradách
s šéfredaktory,
se
zbytečně
opakují.' "Sovětský
svaz
má d v a n á c t t i s í c j a d e r n ý c h
hlavic
a
USA p ř i b l i ž n ě
stejně,
Francie
jen tři s t a , k odzbrojení se p r o t o
připojíme ve chvíli, k d y se d o s t a n e
na
naši
úroveň...
S Alexandrem
Dubčekem
jsem
se
nesetkal,
ale
p a t ř í mezi m u ž e , k t e ř í v r o c e 1968
b o j o v a l i za i d e á l y , j i c h ž s i i my
Francouzi vážíme." Francois Mitterrand zdůraznil,
že Č e s k o s l o v e n s k o
leží v e s t ř e d n í a n i k o l i v ý c h o d n í
Evropě.
"Máme ř a d u
konkrétních
n á v r h ů j a k z l e p š i t s p o l u p r á c i mezi
Francií a Československem v oblasti
politické, hospodářské a k u l t u r n í . "
Nakonec
se
zmínil o
politických
vězních v Československu. "Nikdy
neváhám,"
řekl,
"zasadit
se
o
propuštění těch, kdo jsou vězněni
za s v é n á z o r y . N ě k d y j e z á k r o k
úspěšný,
jindy
ne,
ale
nemám
ve
zvyku
odhalovat
předčasně
karty. "
Byl
jsem n a t i s k o v é k o n f e r e n c i
poprvé
po
devatenácti
letech,
p r o t o jsem s i r á d p o s l e c h l t o h o t o
kultivovaného,
vtipného a moudrého politického p r o f e s i o n á l a . Bohužel
spěchal.
V Paříži na něj
čekal
Walesa s e S a c h a r o v e m .
Jaroslav Jírů
XXX
Prezident Mitterrand se ráno 9.
prosince
sešel
v
malostranském
paláci s osmi zástupci občanských
iniciativ. Mezinárodní uznání nezávislým
postojům v Československu
takto poprvé vyjádřila hlava státu,

prezident významné mocnosti, jeden
z
předních
světových
státníků.
Francouzský
prezident
nepřijel
pouze formálně stvrdit diplomatická
jednání. Přijel jako státník, který
si přeje Evropu, jejímž základem
bude "mír mezi státy, svoboda pro
občany". Prahu ocenil jako výraz
"evropského
génia,
který
volně
vál z jednoho konce našeho světadílu na druhý bez ohledu na harnice
a v pražském jaru spatřil společné
hodnoty,
které proklamovala francouzská revoluce.
I při znalosti tohoto Mitterrandova
postoje francouzská snídaně
překonala
očekávání.
Zřejmě
na
obou stranách, protože z vůle prezidenta byl původně vymezený čas
značně překročen. Francois Mitterrand
se
nespokojil
vyslechnutím
stručných
informací a stanovisek,
jež
si
českoslovenští
účastníci
připravili. Kladl otázky, svědčící
jak o jeho znalostech a zájmu,
tak
o
umění
pečlivě naslouchat

a okamžitě rozpoznat jádro výpovědi.
Vyvolal
skutečnou
diskusi,
at už se mluvilo o politických
vězních, podmínkách, v nichž půsor
bí nezávislí občané, o možnostech
a předpokladech kulturní a hospodářské spolupráce, významu sovětského vývoje pro Evropu a svět,
západoevropské
integraci a jejím
vztahu k té- "druhé Evropě", která
nemůže zůstat Evropou vedlejší.
Politik Mitterrand ovšem upozornil,. že politika není volbou mezi
ideálem a zlem, nýbrž mezi dvěma
obtížnými
možnostmi. Řekl přímo,
že nemá stejné možnosti jako Gorbačov. Jeho vize nedělitelnosti Evropy a společných principů svobody,
na nichž musí být založeno její
sjednocování, je však zcela odlišnou
"východní politikou" než na
jakou
jsme
z minulosti zvyklí.
Je také příjemné vědět, že francouzský prezident chápe, jaký význam má pro Evropu roztáni ledovce
v "samém srdci Evropy".
- jd -

Pramálo jich bylo v uplynulém měsíci, ale jeden nás stál pět set
korun. To je tak: Komise pro projednávání přestupků Národního výboru hlavního města Prahy sice již
dříve
vyhověla
odvolání
našeho
redaktora pokud šlo o pokuty za
redigování LN č. 1 - 4 a č. 5,
nikoli však za redigování čísla
červnového (LN č. 6).
Ve svém odůvodnění komise mj.
uvádí: "J. Ruml tím, že Lidové
novinyj v tomto případě číslo 6,
redigoval,
nepochybně
vytvářel
podmínky pro jejich vydáni, tedy
toto vydání umožňoval." Proto bylo
odvolání tentokrát zamítnuto, napadené rozhodnutí KPPP ONV Prahy
10 potvrzeno a v poučení se praví,
že
"proti tomuto rozhodnutí se
nelze dále odvolat". Konečný verdikt je
datován symbolicky 27.
října 1988, ale sama komise v úvodním textu přiznává, že v této "pře8tupkové věci rozhodla dne 31.
říjtia 1988".

odesláno (podle poštovního razítka)
18. 11. 88 a doručeno do vlastních
rukou 23. listopadu. Pod tím vším
podepsán
František
Smejda.
Tak
nezbývalo než tuto pokutu zaplatit,
což se stalo dne 2. 12. 88 a podací
lístek má čís. 05474. Zbývající
odvolání jsou dosud v běhu.
Načas si dává i OV Národní fronty
ČSR, jemuž jsme poslali už druhý
dopis s návrhem, že bychom si z
podnětu Federálního úřadu pro tisk
a informace rádi pohovořili o možnostech registrace Lidových novin.
Odpovědi opět nepřišla a redakční
rada i redakce LN jsou stále přesvědčeny, že
by
takové setkání
mohlo být podnětné a užitečné pro
obě strany.
A když už sdělujeme, co podnikáme pro registraci LN, chceme se
čtenářům i autorům omluvit za přehršle
chyb a
jiných nedostatků
v minulém čísle, ale i ony byly
do značné míry způsobeny poněkud
nenormálními
okolnostmi, kterých
se v průběhu října a začátkem listopadu sběhlo víc než obvykle.
Spolu s vámi se pak těšíme, že
na Nový rok uděláme snad k registraci krok, byt by byl jen slepičí.
Vždyi ani přestavba zatím příliš
nepospíchá.
red.

V těch datech je vůbec pěkný
zmatek.. Naše odvolání, pokud jde
o číslo 6, bylo na NVP prostřednictvím ONV Prahy 10 odesláno v zákonné lhůtě 17. srpna 1988 a rozhodnuto o něm bylo až 31. října
s datem vyhotovení 27. 10. -
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Pražská demonstrace na Žižkově
Zákaz
demonstrace
ke 40. výročí
přijeti
Všeobecné deklarace
lidských
práv,
svolané
nezávislými
občanskými iniciativami na Václavské
náměstí, oživil otázku zda,
s kým a jak jednat. Zástupci iniciativ dali místo opětovné konfrontace s vodními děly a obušky přednost jednáni. Výsledkem b^la dohoda,
že se demonstrace
uskuteční
10. prosince v 15 hodin na Skroupově náměstí. Zatímco sobotní Václavské
náměstí připomínalo v té
chvíli stav obležení a stovky policistů dávaly najevo, že budou hájit
svěřený prostor jakýmkoli způsobem,
komorní kulaté náměstí na Žižkově
se od 14 hodin zaplňovalo tisíci
lidmi.
Organizační
výbor
měl
smělou
představu:
na
demonstraci
měli
vystoupit mluvčí Charty 77 a zástupci Nezávislého mírového sdruženi,
Hnuti za občanskou
svobodu,
českých
dětí a Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných. Pozoruhodné je, že toto všechno se opravdu
uskutečnilo. A nejen to. Nad hlavami shromážděných se objevily transparenty se jmény politických vězňů, lidé rozdávali letáky s fotografiemi
a
životopisy
vězněných
a
podepisovali petice
za jejich
propuštění.
Hodinový
program
uvedl
Václav
Havel,
který
na
základě osobni
zkušenosti hovořil o dramatičnosti
doby naplněné paradoxními rozpory.
Zmínil se též o vyhlášce NVP, která
protiústavně omezuje právo pořádat
veřejná
shromáždění
ve
vnitřním
městě pouze na organizace sdružené
v Národní frontě, a vyjádřil pře-

Petr Cibulka
3#íetý Petr Cíbt<%a z Brna je aá
14. října jíž pačtvrtá ve visení.
Paprv^
aása^zen v r. 797% za
žíření
nea/íaíá^níah
hxáeáníah
nahrávek
ftr. áín pa^ž^aváníj a
strávíí
ve ' vJzení třt rab/. Pa*
vyznán- v letech .1933 - #6 a
znavt* v r.
M/ní je apJt stíhán pra pahiřavání, jehaž se měl
jiná áapKstít
razrnnažaváním
In/arnnaí
a
Chartě 77 a 8aK8tfeáavání.-.* ¿íáaVMch navín a áá2e pra tzv. spehuZaa neáavaíená paání^ání.v sa^vtsíastí s áířeníw h^áe^nía^ nahrávek. //razí mu trest aám?tí svabaáy
aá J áo JC íet. Pří áamavních prahííáháah mt<
zabaveny výsZeáhy
áZa^haíetá ahtívní áínnastí včetně
^níkátníha
h:<áe&níha
archíve
a
nahrávacích přístraj^. Jeha maminka a nJm říká; 'Tvráím, že Petr
Je čestný, o M t a v ý a haáný číavčk,
í káyž n t h a ^ v haáný st/n, prataže
mn<2 wísta raáastí v žíváte připraví í haánJ trápení a snítku. Liá^

svědčení, že příští nezávislá manifestace
bude opět na
Václavském
náměstí.
Přítomni
uctili
minutou
ticha
památku oběti zemětřesení v Arménii, zaslali pozdrav obdobným shromážděním ke Dni lidských práv ve
světě a hlasovali o rezoluci, vyzývající
orgány
státní
moci, aby
propustily politické vězně.
Na
závěr četla herečka Vlasta
Chramostová ze Všeobecné deklarace
a na improvizované pódium vystoupila
též zpěvačka Marta
Kubišová,
která udávala tón při zahajovacím
a závěrečném zpěvu hymny.
V jedné z přilehlých ulic skupina
mladých lidi poskytovala informace,
kde je možné darovat ,krev a kam

lze posílat šaty a obuv pro postiženou Arménii.
Nikdo dnes zřejmě nedokáže posoudit, zda byl postoj úřadů k této
demonstraci výrazem liberálnějšího
trendu mocenských orgánů k opozici
a prvním krokem k uznání legitimity
nezávislých
iniciativ nebo jestli
to
byl
jenom utilitární
manévr,
vyvolaný
návštěvou
Mitterranda,
po níž opět vše sklouzne do vyježděných kolejí represe.
Způsob televizní zprávy o demonstraci
na
škroupově
náměstí se
záměrně
podhodnoceným
údajem
o
počtu účastníků je jen další variantou snahy paralyzovat úsilí občanů o skutečně svobodný a důstojný život.
- r -

nx? generace říhají, že je híupáh
a že H á ^ neařejť za ta, aby tata
Mm? by ¿enom
zajímal,
jah se h tann< staví ánežní mZaáá
generace?"
Taicá sí nn/síím, ze Petr je čestný, a M t a v ý
a haáný áíaváh. M/
mžadí jsme přesváááení, že je stíhán jako t%8 ¿ražný pňípaá, který
mí vnást áa naJí 8poíe&K?8ii navax
vínu
sčraahx. 23.
íístapaái
prata v 3m<2 KStaven /ýčar na cbran*
Petra
CÍ^Hy,
&<3ana Skáíy
a
Jíříha 3tenaía.
f34^etý C^gan
3há2a
a 27Zetý Jíří 3tena2 jsa^
t(?ž stíhání pra trestný Jtn paimfavání za nezávisía^ eáítřní átnwst.J
Jan 3a&ata

národ.
Při audienci u prezidenta
Beneše řekl, že církev chce přispět
k hospodářské i mravní rekonstrukci
republiky.
Avšak
po
únoru
1948
se názory na to, co je k blahu
republiky, značně lišily. Při jednáních mezi státem a církvi/ v
nichž státní moc zaměňovala dialog
za
diktát,
zaujímal
arcibiskup
v
zásadních
věcech
nesmlouvavé
stanovisko.
Státní
představitelé
ho proto prohlásili za nepřitele
lidu. 19. června 1949 při slavnosti
Božího těla ho v katedrále
sv.
Víta
vypiskali
najati
výtržnici.
Téhož dne začala jeho šestnáctiletá
internace. 10. ledna 1965 ho jmenoval Pavel VI. kardinálem a povolal
do Říma.
Vzdálen od vlasti, po které tesknil, zemřel v Rimě 17. května 1969.
Z příkazu Pavla VI. bylo jeho tělo
uloženo
po boku papežů v kryptě
baziliky sv. Petra.
- bb -

Před sto lety
29. prosince
1888 se narodil v
Plzni
v
učitelské
rodině Josef
Beran, muž, který celým svým životem spojil v harmonickou jednotu
lásku k českému národu a k církvi.
Teologii vystudoval v Rimě, kde
byl v roce 1911 vysvěcen na kněze.
Po návratu do vlasti působil jako
kaplan
a
středoškolský
učitel,
od roku 1929 jako profesor na bohoslovecké fakultě Karlovy univerzity; byl rektorem pražského bohosloveckého semináře. Pro pevný národní
postoj ho v červnu
1942 zatklo
gestapo. V Dachau byla jeho duchovní síla oporou pro mnohé spoluvězně.
4. listopadu 1946 ho Pius XII.
jmenoval
pražským
arcibiskupem.
Zprávu o tom přijal radostně celý

Kardinál 9r.Josef Beran
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vy/ožené Aa/ty
M M MU
Rok 1988 nebyl pro československo jen rokem
několika
zaokrouhlených
výročí. Byl to i
Mok - jak se k jeho osmičkové povaze hodí
- politicky pro nás dost důležitý. Nedožili
jsme se sice žádného náhlého zvratu, aE už
k lepšímu nebo k horšímu, ale něco se přeci
jen stalo: byly tak říkajíc vyloženy karty.
Lidé začali dávat konečně viditelněji najevo, že se už nechtějí apaticky smiřovat s
vnucenými poměry a že jsou schopni dělat
pro svou svobodu i cosi víc než jen doma
u rádia tiše sympatizovat s Chartou, v zaměstnáni si pod stolem vyměňovat samizdatovou
literaturu a občas tleskat v příšeří hlediště
pějakému svobodnějšímu představeni. Ukázala
to statečná účast mnoha tisíců občanů na
nezávislých manifestacích, ale ne jen ona:
všude se najednou hovoří daleko otevřeněji
než dosud, dokonce i uvnitř navýsost oficiálních struktur; stále víc "povolených" umělců,
vědců i novinářů začíná nazývat věci zase
pravými jmény bez ohledu na následky, které
to pro ně má; dlouho a pečlivě budovaná zed
mezi nezávisle
se projevujícími občany a
společností jako by se začínala drobit a
rozpadat; zdá se, že lidé už mají dost neschopnosti vlády řešit problémy, které sama
nakupila, a že je už omrzela jejich vlastní
opatrnost.
Své karty ovšem vyložilo i mocenské centrum: nejen že sebe samo přestrukturovalo
tak, aby nebylo opravdu nic ponecháno náhodě,
čímž vzalo společnosti poslední iluze, ale
neváhalo už zcela
nedvojsmyslně ukázat
a€ už vodními děly, novým zatýkáním, nejrůznějšími zákazy či beznadějnou polovičatostí
svých reforem -, jaké je pravé pozadí jeho
řečí o "přestavbě" a "demokratizaci": zachovat existující totalitní struktury, at to
stoji, co to stoji. "Dialog nebude," řekl
sebevědomě pan Štěpán na Václavském náměstí,
aby to hned druhý den na tomtéž místě výmluvně dosvědčil, když se osobně ujal velení
nepříliš
(naštěstí)
fungujících
stříkaček.
Tu větu lze číst jen jediným možným způsobem:
zanechte naději na nějaký skutečný pohyb
a změnu.
Karty jsou tedy vyloženy. Jak bude hra
pokračovat, to dnes asi nedokáže odhadnout
nikdo. Stříkačky sice fungují špatně, ale
občanské sebevědomí také nezačne po dvaceti
letech své devastace fungovat bez problémů
a ze dne na den. Snadná hra to tedy nebude
- pro žádnou stranu- Důležité však je, že
"hra" vůbec začala. Nebo přesněji: že vstoupila do nové fáze. Do fáze, kdy se dá už
stěží předstírat, že se v ni o nic nehraje.
A jak to v takových okamžicích pravdy bývá,
vynořilo se nutně i to, co se s železnou
pravidelnosti vynořuje vždycky, když se dostává totalitní systém komunistického typu
do krize (nebo když se naopak snaží sám sebe
zreformovat). Totiž pochybnost o samém jeho
pilíři a zároveň jeho formálním sebezdůvodněni, kterým je známé - a demokratičnost každé
ústavy popírající - dogma o vedoucí úloze
komunistické
strany.
Jinými
slovy: znovu
se vynořila
idea pluralismu. Tedy názor,
že žádná ideologie, doktrína či politická
sila nesmí být předem a natrvalo, tj. zákonem, nadřazena jiným a že o politickou moc
se mohou stejným právem ucházet všichni.
Nejde přirozeně o nic nového. Dik kvasu,
kterého jsme svědky dnes téměř v celém sovětském bloku, vynořuje se tato idea všude kolem
nás. Komunistické vedeni se k ni staví v
různých zemích různě. Gorbačov mluví o "socialistickém
pluralismu",
čímž asi mysli
pluralitu názorů uvnitř komunistické strany
jako vedoucí síly i mimo ni; Rakowski mluví

0
politickém pluralismu
zřejmě s úmyslem
vyhradit opozici několik
křesel ve vládě
a parlamentu, a tím jednak pootevřít ventil
společenské
nespokojenosti,
jednak
odvést
pozornost od své noční múry, kterou je pluralismus odborový; nejdál
zatím došel člen
vedeni madarské strany Imre Poszgay, když
řekl zcela bez obalu, že v nové madarské
ústavě nemá klauzule o vedoucí úloze strany
prostě co dělat.
, U nás byla tato myšlenka nahlas vyřčena
letos v říjnu v manifestu nově ustaveného
Hnuti za občanskou svobodu (HOS), příznačně
nazvaném Demokracii pro všechny. A není náhoda, že se tak stalo právě letos: nastal-li
čas vykládáni karet, musela být vyložena
1 tato. Poslední, ale svým způsobem neidúležitější.
Cena zmíněného manifestu - nejen v tomto
bodě, ale celkově - není ovšem v originalitě
jeho myšlenek. Většina toho, co se v něm
říká,
jsou
víceméně
samozřejmosti,
které
už dávno vědí snad všichni soudní lidé. (Na
čemž nic nemění fakt, že několik detailů
manifestu může naopak vyvolávat spory.)
Jeho cena je v něčem jiném: že tyto samozřejmosti vyřkl
souhrnně, veřejně a jako
východiska k politické práci, nikoli tedy
jen jako něčí privátní názor.
Co z HOS vzejde, ukáže teprve čas. Možná
se záhy včlení do společenského života jako
jeho integrální, byt vládou příliš nemilovaná
součást (jak je tomu v případě Charty 77);
možná to bude zatím jen semínko čehosi, co
začne nést plody až ve vzdálenější budoucnosti í možná bude celá "věc" tvrdě potlačena
(trestní stíhání bylo zatím zahájeno opravdu
pouze "ve věci", nikdo konkrétně tedy dosud
obviněn nebo uvězněn nebyl). Aí tomu bude
ale jakkoli, jedno je jisté už dnes: že byla
mezi jinými základními věcmi konečně nahlas
vyslovena i obecně sdílená pochybnost o smyslu ústavního zakotvení vedoucí úlohy jedné
strany, je nesmírně důležité; co se tím stalo, nemůže se už odestát; všem, kdo vidí,
že král je nahý, bude zvoláni o jeho ^¡ahotě
znít v uších přinejmenším tak dlouho, ¡dokud
se král neobleče, anebo aspoň tak díouho,
dokud vata strachu nezacpe poslední vnímavé
ucho (což je dnes už velmi nepravděpodobná
alternativa).
Rok
1988 přinesl
samozřejmě mnohem víc
nadějných věci než jen tento manifest. I
kdyby však nepřinesl nic jiného, bylo by
to dost; a€ bude hra dál probíhat jakkoli,
tuhle novou kartu v ni rozhodně přehlédnout
nelze. Ostatně kdoví, zda by bez těch druhých
mohla být vůbec vyložena.
Jakkoli je ovšem z perspektivního hlediska
důležité, že rok 1988 - mezi jiným - protrhl
také tabu kolem vedoucí úlohy strany a vyzval
k rehabilitaci politiky, přeci jen to asi
není to nejaktuálnější, před co nás postavil.
Tím se mi zdá být otázka trochu jiné "vedoucí
role". Totiž otázka, co ji v bezprostředně
nadcházejícím čase získá - zda probouzející
se svobodný duch, zdravý rozum
a občanská
hrdost, anebo vodní stříkačka.
Může ji získat samozřejmě i ta stříkačka.
Ale určitě ji nezíská natrvalo. Zmáčet šaty
a vystrašit je totiž jedna věc a odstranit
občanskou nespokojenost věc druhá. Tu může
stříkačka spíš posílit než odstranit. A zastavit
logiku
politických
a
ekonomických
dějů už vůbec není v jejich silách.
Do nového roku bychom měli tedy vstupovat
bez jakýchkoli iluzí, ale zároveň s jistotou,
že se nemýlil jistý bachař, který mi 28.
řijna v cele řekl: Pravda je na vaši straně!
1. 12. 88
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áYMPÓZ/MW Ve d n e c h 1 1 . - 1 3 . l i s t o p a d u s e v našem h l a v n í m m ě s t ě m ě l o
s e j i t mezinárodni
sympózium " č e s k o s l o v e n s k o
'88",
aby
se
zamyslelo
nad
souvislostmi
československých
a
evropských
d ě j i n od r o k u 1918 d o d n e š n í c h d n ů . P r ů b ě h s y m p ó z i a , p o ř á d a n é ho C h a r t o u 77 a d a l š í m i n e z á v i s l ý m i i n i c i a t i v a m i , b y l h r u b ě
narušen
zásahem S t á t n í b e z p e č n o s t i , j a k jsme o tom p s a l i
j i ž v minulém č í s l e LN. Nicméně s e nám p o d a ř i l o h o v o ř i t s
některými zahraničními ú č a s t n í k y sympózia.
K i m p r o v i z o v a n é b e s e d ě z a s e d l i : Lord A v e b u r y , T i m o t h y G a r t o n
Ash, A l e x a n d e r S m o l a ř , : P i e r r e Hassner a b ý v a l ý nizozemský
m i n i s t r z a h r a n i č n í c h v ě c i van d e r S t o e l s G e r a l d e m N a g l e r e m .
Wejprve bychom r á d t uJděZt,
8 jahýmt pocííy j s t e jeZt do Prahy.
Pornn<t?aít j s t e se, že vže proMhne
híaáce,
nebo j s t e předpoRIádaít,
že dojde ^e ^on/ríwtaet e ¿esKasíovens&ýmt ^řady?
T.G.
Ash:
Předpokládal
jsem,
l ě ň5s ŽMtavi už na hranicích
anebo nás vyhostí brzy po zahájení sympozia, jak se to stalo při
mírovém semináři začátkem léta.
M ; 4íe máí j s t e přece přtpraven^
r e f e r á t - j a M byía jeho h2at?nť
myžíen^a?
T . G . Ash: Jde o jakýsi esej v
rozsahu asi 60 stran a jen obtížně
to lze shrnout do několika v ě t .
Esej má název "Reforma nebo r e v o luce" a týkó se současného období,
kdy dochází k rozpadu sovětského
impéria.
Zabývám se možnostmi,
jak
uskutečnit
potřebné
změny
zejména v Polsku a Madarsku a
co by z toho mohlo vyplývat p r o
zlepšeni politické situace v Československu .
Lord Avebury:
Nedomníval jsem
šel
že by československé úřady
skutečně sympózium povolily, ale
pořád jsem si myslel, že nakonec
pochopi; jak škodlivý by to byl
zásah ? hlediska světového v e ř e j ného Ainěni. Podle mého názoru
je jejich chování velmi nešfastné.
Ale dovolite-ii mi trochu optimismu,
tak pokud se bude konat sympózium
československo
'89,
věřím,
ie
určitý styk se zahraničními
hosty bude přece jen povolen.
M ; Byía by a s i užitečná apa^avat
tahová setčán< Každý role, a tán
mářtt změny, hterá tady n a s t a í y .
Lord Avebury: Nedovedu si prostě
představit,
že by Československo
mohlo zůstat tak izolováno v procesu liberizace, která se uskutečňuje
v jiných zemích východní Evropy.
T . G . Ash: Rád bych dodal, že
vzhledem k tomu, že Václav Havel
sympózium zahájil a neměl možnost
jeho
jednáni
ukončit,
rozumím
tomu t a k , že seminář vlastně stále
pokračuje. Bude z toho permanentní sympózium.
Mohít byste o y í ť č t t sut? dojmy
3 tJch xáhoítRa má^o oXamžtM,
kter^ t<p2ym<íy mest /brmá^ním zahájeném sympozta a ná82eJnjťc%mt
M&Hastmí, My byl MácZav //aveí
zadržen p f ť e ^ ž n í ^ y StP?

T . G . Ash: Až dodatečně mě napadlo! že to bylo tak trochu jako
z divadelní h r y napsané Václavem
Havlem.
ÍW; Jenže on vžtžtnoK
hrách n e h r a j e . . .

ve

svých

A. Smolař: Nevylučoval jsem možnosti ž š " Václav Havel přijde, ale
nikdo z nás si nebyl jistý, proto
vzniklo
určité napětí.
Bylo to
skutečně jako na divadle: on vešel
a musely ujit značnou vzdálenost
v tom krásném sále. Dodatečně
jsem se tam byl znovu podívat
a
zjistil jsem, že to ani tak velká
vzdálenost není, ale ve chvíli jeho
příchodu mi to tak připadalo. Ten
dojem, že přišel a dokonce sympózium zahájil, byl velký, a to také
natočila německá televize,
takže
se to všude na Západě yysílalo
a psaly o tom všechny noviny.
Lď; y Praze j s t e pa* a t r á v t í t n^KoítK dn< a j i s t á j s t e s t neprohKžeZt j e n památky, ja^ý byí uáž d a í ž í
proyram?

Interhotel P a ř í ž místo zásahu S t B proti
zahraničním účastníkům
&W; í/ nás j e veZmt s í o ž t t á , dostat
se R n^Konai odpovědnámK, a proto
st
vždycKy Mademe otázhn, zda
tahová meztnárodnť ostuda nJjaR
zap%8ob< na chováni zdejžť vZády.
JaRá bxdoK podZe uáe j e j < daZáY
KroKy?
Lord Avebury: Snad to, že 8 námi, cizinci, jednali poměrně slušně,
je znamením, že do určité
míry berou v úvahu veřejné mínění v zahraniči, ale nelze pochybovat , že celá tato událost bude
mít velice záporný ohlas na vídeňské následné konferenci o plnění
helsinského
Závěrečného
aktu.
Tam se nyní Československo stalo
oním "enfant terrible", takže to
nemůže nemít negativní vliv na
vztahy s ostatními zeměmi. Českoslovesnké ú ř a d y budou muset brát
v úvahu, že jakákoli izolace od
jevů, které se y jiných zemích
východní Evropy projevují v rozumějšich
politických
postojích,
může jen škodit stykům se světem.

T.G.
Ash:
V sobotu dopoledne
jsme položili květiny na hrob filozofa Jana Patočky
v
Břevnové
a bývalý ministr zahraničních věci
Nizozemska
pan van der Stoel,
k t e r ý se s nim setkal krátce před
jeho smrti, tam přednesl projev.
A rovnou ze hřbitova jsme se odebrali do budovy ústředního výboru M ; M/síťte, že to dosud nepochoKSČ, abychom odevzdali protestní p í í t ?
dopis panu Jakešovi.
T . G . Ash: Jestli to berou v úvahu, tak jen polovičaté a jako o M ; Jemu osobně?
'
pravdovi
amatéři schytali
pouze
T.G.
Ash:
Jistě nás
očekávali záporné důsledky dvou alternativ.
povolili toto
sympózium,
a od nábřeží nás dva páni v civilu Kdyby
filmovali, ale uniformovaný přísluš- mOhli ve Vídni sklidit pochvalu,
ník u dveří někoho zavolal a ten ale oni to neučinili, a přitom nám
nám
řekl, že u v n i t ř v budově neznemožnili setkání se spoustou
nikdo není, že v sobotu se tady lidi a umožnili i to, že celý Západ
zatčeni Václava Havla. Je
nepracuje. Pořád tam sice někdo viděl
přicházel
a odcházel,
on však to absurdní anachronický postoj,
trval n^ tom, že se máme v klidu když se snaží nabízet omezenou
bez
"glasnosti".
rozejit. Radili jsme se tam na scho- "perestrojku"
dech,
co bude dál, a rozhodli Podle mého názoru jsou vlády zázemi velice citlivé
při
jsme se navštívit
rodiny
těch, padních
kteří se měli s námi sejit na sym- posuzováni problémů lidských práv
poziu a skoro všichni byli v té a kulturních společenských styků
v tom nejširšim slova smyslu.
době policejné izolováni.
P. Hassner: Taky jsme šli na policii do Bartoloměj8ké ulice.
T . G . Ash: Ale tam nám taky ř e k n i že nikdo není v práci a přitom
jame viděli nepřetržitý proud lidí,
kteří vcházeli a vycházeli a p r o sklenými dveřmi jame viděli spoustu policistů u v n i t ř .

P. Hassner: J á ^ e domnívám, a
Tim už to* tady ťekl, že se nám
podaří
jejich postup
pranýřovat
jako neúspěšný. Ukázalo se totiž,
jak moderní technika komunikačních p r o s t ř e d k ů
obnažuje izolaci
Československa.
Celý svěť se o
takové události dozvi během čvrt
hodiny.
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¿W; MysEťte, že nejen vMáy, a í e
t aa^^ramá /trmy mahat< byt at^HvnJny
íaÁcava^ s i l á c i
neáoJržaváni
ZtJa^ych práv fe^nčme p ř t abahaJnťch aíyaiah a Jea^aaíavena^ymi
p a r i nery ífeba v abar^ pa<%ča<?%?
Lord
Avebury:
Jde
především
o ňrmy, které působí mezinárodně,
například IBM, a ty se chovají
do určité míry stejně jako vlády.
Firma !BM, abych zůstal u tohoto
příkladu,
sleduje politiku, podle
n i i třetina zisku musí být znovu
investována v zemi, kde působí,
a to především do vysokého školství formou stipendii a do ekologie.
Další třetinu
dostanou
akcionáři
a poslední třetina je určena na
další výzkum a vývoj v ý r o b k ů .
Při investicích z té první třetiny
firma velmi citlivé reaguje na v e řejné mínění a její rozhodováni
je tím ovlivňováno, dochází k dialogu mezi firmou a příjemci peněz.
Podobně i uživatelé počítačů
a
odborný tisk mohou vyvíjet tlak
v zemích, kde tyto firmy působí.
A pokud se zjistí, i e československo v oblasti lidských p r á v zaostává, existuje řada jiných obchodních
tlaků,
takže taková
zemé
může přijít*v důsledku svého chování o pokrokovou techniku.
ÍW;

MysKče a t , že Carbačav by
vža, jaKá ae čeá M nás
ataía,
pavažavaí za ¿revaZantní,
haánattí by ¿o KZaáng nebo záporná?
P. Hassner: Celková Gorbačovova
linie smiřuje podle mne k větší
otevřenosti a jistě by mu vadila
ta zdejší nešikovnost. Jemu vyhovuje více otevřená politika, jak
ji do jisté míry praktikuje v Sovětském svazu nebo jak se provádí
například v Maáarsku. Ale nerad
bych přeháněl protiklad mezi "hodným" Gorbačovem a "zlým" československým
režimem,
poněvadž
oba stoji tváří v t v á ř stejnému
problému:
skutečné
svobody
a
skutečné demokracie se boji. Takže asi chápe pozici zdejšího vedeni, které se boji, aby se mu situace nevymkla z rukou.

T . G . Ash: Souhlasím, a kdybych
smě! na okamžik promluvit jako
marxista, řekl bych, že je třeba
rozlišovat
mezi
subjektivním
a
objektivním. To, co bylo řečeno,
platí pro Gorbačovův subjektivní
postoj, ale objektivní dopad jeho
kroků zvyšuje očekávání lidi, a
tak dochází k různým tlakům na
režim.

P. Hassner:
puje...

Tady

Moskva přešla-

Lď; Xáyby neáaaňázeía
zcela
Ran^ráčnán
uáážasčem^
ja^a
čeá'
v Praze, byía by pra nJ a a i 8nažži
ae taRavým ačáz^ám vyhnali, aZe
jaR vyavžtli, že
j e neíe^á^ni
ča, aa se u ntah už pavaZuje?
Lord
Avebury :
Takové
otázce
š e oř3 mohou snadno vyhnout,
když řeknou, že je to zcela v
kompetenci československých orgánů.

P. Hassner: Dokonce bych řekl,
?ě Ie to jedno ze základních dilemat Gorbačova. On na jedné s t r a ně realizuje velmi riskantní s t r a t e gii uvnitř Sovětského svazu, kde M ; //a závžr ae vás ahaeme zepčat,
chce
mobilizovat
intelektuály
a aa očekáváte ad taha^ že z á e j ž i
buáe pe/wanentni?
společnost, aby uvedl do pohybu
ekonomiku,
a na druhé
straně
by chtěl, aby se pokrok ve v ý - Lord Avebury: Především o tom
chodní Evropě ubíral velmi poti- budeme referovat zástupcům světochu zcela harmonickým způsobem. vého tisku a pak budeme mít určiA to právě není možné, protože tě pohovor se zástupci zemi, které
právě to, co dělá v Sovětském se účastni následné vídeňské konsvazu, probouzí zvýšené očekává- ference o plněni helsinského Závění i tady ve východní Evropě, rečného a k t u .
a tak vlastně podněcuje pohyb,
kterému se sám chce v y h n o u t .
P. Hassner: Kromě toho se ve
Vídni setkáme s řadou lidi, kteří
se do Prahy nedostali, a s nimi
M ; My s i ¿eáy mys%te, že ani
budeme dělat resumé referátů symneváái, ja% v y ř e ž i i tača A i a t a r t pozia. A my, co pocházíme z Frana r áiíema, a že ¿san a i ¿aha vžcie, uděláme vše pro to, aby p r e ácnři, aZe aa^čaanJ by s i mJíi byí
zident Mitterrand při nadcházející
vž&xni i taha, že taáy v č e e ^ a Z a návštěvě Prahy vzal v úvahu to,
venalm neaaK aápavčánaaí za zžačin
co se tady stalo.
ja&a násítipci pfeáchaz^ho režimu.
Xáyž
oápaváánaat za zlaátny
T . G . Ash: Všichni se pak budeme
a í a H n a ^ h a obáabi, mg%i by čaKy
těšit, ï ë " se sem v blízké budouca i í i ú aápaváánaat za aičMaai,.
nosti vrátíme, abychom sympózium
r á j e zde ačáíe a!(t:<á2nť.
dokončili.
Lord Avebury: Je pravděpodobně
snažši přiznat se ke zločinům s t a linského období, protože jsou časově vzdálenější a lidé, kteří byli Bývaí^ha
ntzazema^áha
s těmito zločiny spojeni, jsou už zahraničních v<?ci p. van deg.
řer. lSlae^pevětšinou po smrti.
ía jame se zepča%, a <3em ^avaMÍ
a hrobu / t í a z a / a Jana Pača<%y.
T . G . Ash: My víme, že existuje
"Připomněl jsem úlohu, jakou Jan
mnoho Eď! z prostředí Gorbačovových poradců, kteří by ochotně Patočka sehrál při zrodu Charty
přehodnotili svůj vztah k p r a ž s k é - 77 a nemohl jsem nevzpomenout
mu jaru,
ale politickým faktem na skutečnost, že p r á v ě po schůzzůstává, že oficiálně jsme dosud ce se mnou byl tehdy podroben
policejnímu
neslyšeli ani náznak nějakého po- jedenáctihodinovému
výslechu, po němž bezprostředně
změněného postoje.
utrpěl smrtelný srdeční záchvat.
Řekl jsem, že Jan Patočka zemřel,
ale jeho boj za svobodu a demokracii pokračuje. A nyní bych chtěl
ještě dodat několik slov od vašich
přátel z Nizozemí: Všichni na vás
velmi často myslíme a vynasnažíme
se udělat vše, co je v našich silách, abychom vám pomohli."
Pan GeraM ďagíer, híery bývqMha
winiaíra áapravázeí, ježčá J a á a í ,
že vžeahna u a i % ¿esRasZovens^ych
nezávislých
iniaiaíiv
má
ve%ý
vyznám.
"Obdivujeme,
kolik
práce
tady
všichni vykonali a jak statečně
si počínali.
Prosím,
abyste jim
pověděli,
že celý svět si toho
velice váží."

T.G.Ash

Lord

Avebury

Připravili Ivan Havel, Dagcur Lantyov& a Olga Havlová.
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Okamžik roku
AíonávaZy se ankety. WejZepái Kníha^ /iZm, vt/aůava,
tuaceMacg
yyg^d^y pjM vži
i povýáená shZiživý, přiteZ máZ za nutná přáteZstvi
zveřejnit, MřMí^aMy
ngmohí ¿tualí než zoc^vaí
paákZebek ' i v cn^ččnť íyJpwMt, ač nenn<8e2. PývaZa
tu
prejčVK,
i
VeZmi
rczrKznJných.
Žijeme v ^ompZiJjáich. časech. yyz^Mw?!^ Icnthy
tu převážná vycMzejť v aamtzdačcuých
a
pcpMvcč n^eíaJť. Z přípRgtJn^ fiZmy 86 dáZi
na
a veřejná. V divadZeah a na vysčavdaA
siae už neni zaMzdw váe navě poKčaM, aZe píaíť
tam za
aa by máZa být mratwí a
warwu. Zata v aHasčt hudby úřad ani nemá prač zasahavat. O&gcenatva 86 tam 86&6om6zuj6 adeíMvna. Před
púZ staZetim byZa zjiáí^na, ¿8 hudbu^ pra niž 86 ujaZo
p^zna-M ad8traáujťať
vážná, paaíauahá
86í&n praa6ní Židi. Je čamu tak
a je to znát.
Je znát i jiná nezdjfňy a 8íraa^y z abíťiť. Dějinná
i indivi^dZni zkuJ6W8íi naznačuji, že 86 vádomá
překanáváni nezájmu a straahu z abíí^i asvádčuje ve
pra8p^ch aMana i abčanetva. 4 Ze kdo mimo sám 8ubj6^í
dokáže koho pohnout k tnčažeRíuálnUnu a
vykanu?
Mzjdau 8e ^ram utapistú i ZiberáZat?áy kteři tuta
aMz^u aíwtni z de/^íta/nu. Chat to tedy napravit a
ve 8my8^u nadájepZnáha meítcrísnru přt8pJč k prí?attnučť
via než sedtři praagnt aMana^t/a^
a ít<?8&ýah
8ebeuvádománi. Poparučuji k čamu ciZi zav^8č i navau,
mravná, kuZtumá a 8aaiaía^ia^y účinnájái anRatu.
Ptá 86 pa ía^av^m aKamžihu, v námž 86 Z6 sauhry
neba z disonanae ¿íanych a^aZnasči, taJy ze situace,
z povah u&Múnihl, z pra8ti*6di a z pranaaenýaň vyraM
zraJi Za nčaa pazaruhaánáha a vyzřucnnč přizna^n^ha
pra a&6anau a íim jisíč i asabni přitarnnasú. Ta
vymezena upíynuváin?i ¿vandati mJeiai.
Mdm prač ía^avau anketu Joparučavač. Paí^aí má v
¡řečenám
ahamži^, híery za přiznaJny a významný
emim i mueim. Pau/<ím ta áoZaáit.
Přiáíi pra mne ve čtvrtek 27. řijna v p^Z Jestá
rdna. ^ehadiZa 86 mi ta. Minau naahZazeni J8em u^
náÁcalilc íini máí 37,5 aá
Přitom má na středu
ÍÍ8tapaáu a&jeána%i na ahirur^iaÁcau HiniKu. Rýmo
ačáJ^ aby ^ aperaai nepřijaíi. Dva přÍ8Íuániai etdtni
bezpeána8ti ujietiZi, ie prvni zaetdvhau. na aestá
h v^8^eaňu ¿?ude láRař. Mzdor by 86 padobaí eřhi&iai,
prata^e byíi čtyři na jeánaha. Xrom zmináných Jvau
je<fen uni/armavaný míaJý neáíaetni^ a
Jednaíi nezd^anná, vztiaravač ¿zem máZ, aíe aMzaíaet 86 mí prativi. ZvMáí vnuaend. FnaJ je mi aepaň
tahíe važnaet vaíby &<vaíena. í/eeJí jsem a jela ae.
Lá.^ař samozřejmá ne by Z. /)íe ta je maíičkost.
JaRa údajná pa^ezřeíáha z paruáavdni veřejnáha pamá na osmaátyřtaetiÁa^inavau pra^urdtars^au
Zhútu pa bezpře<ýnátnám vt/8íeahu advezíi do páče dozoraú v ruz^ňg^^ vázniai.
Je ča ¿ramatia^y zajimavá. Jahmiíe se áíaváK aatne
mima dosah státni bezpečnosti, váe sejevi humííňnájái.
Wemúáete si přitam být jisti, zda jste se v eápázetáe,
v 66 Ze přeábážnáha zaárženi, neaatZi s údajným vrahem,
8 jiným ná8iínikem neba 8 udavačem. 4Ze áestiZ&ž&avý
ruzyňský n^on-Zit byZ v mám připadá absazen /ifty/i/ty. Wa tří údajná praviniZae z obZasti obeanáho
zZočinu tam připadaZi tři recidivisti Zids^cýah prdv.
PyZa ta z^uáenast svým zpúsabem a^cauzZujiai. Mázeňáti dozorai niááiah i vyjáiah áarži se ve sravndni
se zatuahZým staZinismem neba breánávavsRy pragresivni
učienasti přisZuániM stdtni bezpečnaeti jevili ja^a
humčnná zvidavi yentZemani. Zaj^naZa* je, aa za nová
a nečekaná ^rimindZni^y jim jalcdsi nadninistersM
vyáái moa svářiZa pod dohZed. //ejzdařiZejái z niah
by Z ^onsieur ^uZot. MhZe daZ s raahatem odembun^t
áeZezná dveře aeZy a adlcZanán od meírováho předepsanáAa a^ruhu ^caZem prahu áddaZ, a^ jde s nim "pan ad
e/, ja^ se jen jmenuje".
PivaZi jsme se, zZačinai i nezZačinai, jeden na
druháňa a niMo od e/ nezačinaZ.
neuváiQteZný a
nenapodobiteZný Petr í/hZ ře^Z:

"Ja, vy mysZite ^tema."
"^tem, ta se rozumi," zaradavaZ se uprastřed ahadby
RuZat.
Přitamný Jan ^tem, a dvaaet minut dřiv da aeZy
nadpačetná umisíáný^ ad nds adeáeZ. Petr poznámenaZ;
"PodZe jejiah vý^Zadu prdva se eá sa7nazřejmá ravnd
MdjiZ jsem ^řuZata jaica abáí začinajiai s^Zerázy.
Petr s pokrčenim ramen přiznaZ, ^e snad je ta moíná,
prataj?e ve vázeniah je ma^ná váeahna. ZaiiZ ta na
váech stupniah.
/!Ze v anam razAaíč^jiaim akam^iku jsem jeha dúmysZná
znaZou aparu nemáZ nabZiz^. Co byah za ni byZ daZ/
Puzynáti yent Zemani má v prúb<?7m prvni asmačtyřiait¡cy odevzdáZi zpát stdtni bezpečnosti. SyZa ta v pdtek
řijna dopoZedne. Tedy asi čtyřiadvaaet hadin pa
úřednim vyhZdáeni amnestie, kterd se týkaZa značná
čdsti ruzyňskýah vázňú, a^ předbážná zadráenýah neba
u^ abvinánýah. PyZo dZouho db večerky a znovu rdno
sZyáet křikt/ ze zamři^avanýah oken; "Peá dom?", "Jana,
pazdrav JaZku.'", "Jd se tam nesejdu, fronta/" Xřiky
se adrdáeZy ad zdi pratájáiha ahZáva pačřiaiha ruzyňskámu stdtnimu statku.
Zjevná jsem se - do aminy neveáeZ ani jd. VezZi má
v řetizciah ven z Puzyná a nevypadá Za ta na propuč táni. Přitom pocta byZa maj^mdZni. 5tdZ jsem stdtni
bezpečnasti za jednu 3hodu 220 a váechen spatřebavaný
benzin, za jednaha majara doktora, jak se mi představiZ, za "8audruha inspektara", jak byZ v mám dosZeahu
oaZoven odkvetZý staZinista, a za výpZatu pro řidiče
auta.
Ta by Z údajná Zidský tvor, kteráho jsem si do rozhoduj ici chviZe ani taZik neváimaZ. MáZ jsem ha za neutrdZa. /?idi, aby máZ na snidani, na abád a na večeři.
Jenáe jsme ad vázeňs^áho katru prajeZi pravaúhZau
zatdčkou o zustaZi stdt před áeZeznými zdrhavaaimi
vraty Puzyná. Průkazy byZy přisným střežičúm předZaženy i za mne. Mrata se začaZa atvirat. diky aminá,
zn^)á už via než čtyřiadvaaet hadin, čekaZ před vraty
a vzruáená se k ní&yt přibZižiZ značný shZuk Židi. CehzZi na přdteZe a přibuzná. Padetatnd čdst tách Židi
máZa snádou pZeí a ^estikuZaai adpavidajiai charakterisaai CiMnú.
^edáZ jsem zč advazu vZeva vzadu za řidičem. A ndhZe
jsem při pahZ^edu na truahZivá matnau saučdst svabadnáho aváta usZyáeZ z řidičovýah úst;
"MáZ jiah yitZer addáZat via."
feZiai majar doktor vzdpáti pootočiZ hZavu;
"^Vo tak."
A*a8taZa jedna z nejdásivájáiah mZčeni ze váeah,
jakd jsem kdy zakusiZ. Prvni padnát znáZ; stvůra.
<4 náao navic. Me zZom^u vteřiny jsem si byZ vádom,
áe má tři proti jednomu maji v hrsti. #ikdy nio proti
jejiah svádeatvi nedokdžu. Mzdpáti ee ozvaZ hrdinský
syndram; tak ař, aZe kanečná je třeba tu hrůzu vyrvat
3 kařenú.
tu nebudeá, aasi mi zdraven naáeptdvaZa,
už skaro niMo nepřipomene, že 86 v táhZe kančiná
žiZo už via než dvá stá Zet Zidsky.
Tak zni múj akamžik raku Jdgá. Zamástnanea ministerstva vnitra, která vykandvd nejvyáái maa nad spaZečnasti, vyznává svá přesvádáeni, že Cikdnú máZ WtZer
addáZat via".
^anbim se, že jsem v daná ahviZi mZčeZ. Přitom je
/hkt, že kdybyeh byZ promZuviZ, tata bych sdáYit už
nesmáZ či nemo^Z.
/^ákdo je vinen. Wevim přesná kdo. 4by má váak spaZuzatýkaZ tvar, který má kteráhakaZi jináha áZováka
za kahasi nižžiha, mám za nenapraviteZná paniženi!
Pomažte mi k ndpravá.
^
Zdenám í/rbáne^
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ČESKOSLOVENSKO-PRÁVNÍ STÁT
Zatímco M. Gorbačov a jeho partneři ve vedení sovětského státu
a strany přiznávají, že se ani
po sedmdesáti letech trvání sovětské 'moci nepodařilo vytvořit podmínky pro fungování právního státu, Jakešovo staronové vedeni nás
zejména
ústy
Fojtíka
ubezpečuje
o tom, že u nás již dávno právní
s t á ^ m á m e a stačí ho mírně zdokonalit. Takový závěr by byl potěšující, kdyby ovšem měl oporu v realitě, která nás obklopuje - ta
však
spiše
nasvědčuje
tomu, že
naši současní představitelé nemají ani potuchy o* tom, co vlastně
právní stát je. Jinak bychom od
nich nemohli slyšet slogany typu:
"demokracii ano, ale ne pro každého" nebo "na socialismu se nebudou
přiživovat
naši
nepřátelé"
(rozuměj každého, kdo není bezvýhradným
stoupencem).
Samotný
pojem právního státu si zjednodušeně
vysvětlují
jako
"stát, ve
kterém platí právní předpisy" (bez
ohledu na jejich obsah) a' dosud
nepochopili, že k základním atributům právního státu patři zásada, že právo slouží k ochraně občana před státní moci, že suverénní
je jednotlivec a státní moc je
od této suverenity pouze odvozena
a musí ji sloužit. Zatímco pro
občana platí zásada, podle které
"co není* zakázáno, je mu dovoleno",
pro stát a jeho orgány musí platit
zásada opačná - státu je dovoleno
pouze to, co mu občan ústavou a
zákony výslovně povolil a vše ostatní je mu zakázáno. Právní systém přitom musí garantovat záruky ochrany práv všech občanů bez
rozdílu a omezení (včetně ochrany názoru menšinového) spočívající
v právu vyvolat řízeni před nezávislým
soudem proti kterémukoliv
státnímu
orgánu,
který
do práv
občana
zasáhl. Právní stát dále
předpokládá
takový
systém
dělby
moci a vzájemné nezávislosti jejich
složek (zejména soudů), který umožňuje jejich vzájemnou i veřejnou
kontrolu. Současně musí být zame' zena možnost vydávání podzákonných
norem, kterými by mohlo dojit k
omezeni
nebo
zúženi
působnosti
zákonů. Ani naplněni těchto elementárních předpokládů
právního
státu však ani zdaleka ještě neznamená
demokratické
uspořádáni
společnosti, pro které je pouze
jedním
z nezbytných předpokladů.
Ústavní
zakotveni
vedoucí
úlohy
jedné politické strany ovšem vylučuje jak realizaci myšlenek právního státu tak demokracii, jako
způsob
organizováni
emancipované
společnosti.
V těchto dnech jsme se mohli
přesvědčit o tom, jak jsou myšlenky
právního
státu
naplňovány
v denní praxi našeho státu a jak
je v tomto státě
interpretováno
ústavní - právo občanů na svobodu
projevu, vyznáni, svobodu shromažďováni a právo na svobodné šíření
informaci:
Po
potlačení
pokojné
demonstrace věřících občanů v Bratislavě
(pomocí
obušků
a hrubé
síly) a stejném zákroku 21* srpna
v Praze byla brutálním policejním
zákrokem a za pomoci vodních, děl
rozehnána
pokojná
manifestace
k

70.
výročí československé samostatnosti.
Několik
desítek
lidí
bylo nezákonně po dobu až 96 hodin
zadržováno
bez
doloženého
obviněni z trestné činnosti. Rada
z nich byla dokonce nejen před
státním
svátkem, ale i před 11.
listopadem
(kdy
mělo
započít
sympózium) zadržena a vězněna pouze
proto, aby se nemohla na těchto
akcích
, účastnit.
Institut
preventivní
vazby,
kterou
bylo
možno
uvalit
na
kohokoliv
bez
souvislosti a jeho jednáním, ale
s poukazem na jeho osobu (např.
z důvodů rasových) však znala jen
nacistická právní ideologie třetí
říše. Celé řadě mladých lidí sděluje
naše policie, že jim podle zákona
o SNB zakazuje pobývat o posledních sobotách v měsíci na Václavském náměstí, které je v tyto dny
obehnáno
policejními
zátarasy
a
každý kolemjdoucí občan i náhodný
návštěvník je perlustrován a musí
vysvětlovat důvody, pro které se
v této části hlavního města pohybuje.
Překročení
zákazu
vstupu
na Václavské náměstí již bylo dokonce
kvalifikováno
jako
soudně
trestný
přečin
proti
veřejnému
pořádku.
Právní
oporu
bezpráví
poskytl hbitě Národní výbor hl.
města Prahy, když novelizoval svou

V současné době se vedení KSČ
nachází ve zvláštní, rozporné situaci. Chce pokračovat ve staré
normalizační politice, s niž je b y tostně
svázáno svým vznikem a
celou svou "brežnévovskou" existenci,
ale zároveň
se
navenek
snaží tvářit reformně. Přisvojuje
si "přestavbový" slovník a ve
snaze reagovat na nejtiživějši sociálně-ekonomické problémy p ř i p r a v u je a provádí různé změny, které
prohlašuje za čs. variantu p ř e s t a v by.
Celkový způsob uplatňováni
moci, včetně tzv. vedouci úlohy
s t r a n y , se však nikterak nemění.
Ovahy a projekty, k t e r é se v
tétp sféře objevuji v Maáarsku
a Polsku, jsou vládnoucí č s . garnituře
cizí.
Proto také
setrvává
u starých ideologických koncepcí, *
z jejichž hlediska je pražské jaro
1968
kontrarevolucí,
Charta 77
a jiné neformální společenské iniciativy,
které konstatuji protiklad
ústavy psané a ústavy praktické
a kritizuji povahu a způsob vykonávání
moci,
jsou
automaticky
nepřátelské,
protisocialistické
a
protistátní.
Moc udržuje systém
nomenklatury,
který v
rozporu
s ústavní zásadou občanské rovnoprávnosti vytváří různé kategorie
občanů, když určité ú ř a d y , f u n k ce,
hodnosti
apod.
spojuje
s
členstvím v KSČ a přístup k nim
závisí
na
souhlasu
příslušného
stranického orgánu.
Proklamovaná
demokratizace.
znamená
možnost
účastnit se veřejného života jen
v intencích stanovených politikou
' c č a jejích orgánů. Nyní vyhlašovaný
pluralismus se chápe jako
pluralismus názorů a instituci v
rámci Národní fronty řízené KSC,
takže ani tady nejde o žádnou
významnější změnu. Moc fakticky
trvá na kontinuitě své normalizační

vyhlášku o zásadách ochrany památek v Praze tak, že "komunikace
a
veřejná
prostranství
pražské
památkové rezervace jsou mimo obvyklý provoz vyhrazena pouze pro
nejvýznamnější
celostátní a celoměstské akce", které maji "právo
pořádat pouze orgány NF a organizace sdružené v NF". Ostatní shromážděni budiž označena za nepovolené demonstrace a s jejich účastníky
bude
učiněn
krátký proces
- tři mladí lidé z Nezávislé mírové iniciativy, kteří řádně o povolení oslav státního svátku požádali,
jsou přes měsíc ve vazbě,
přičemž
zamítavé
rozhodnuti
NVP
jim bylo sděleno až po jejich zadržení.
^
'
V neposlední řadě musíme zmínit
i dvacet let trvající nedůstojnou
štvavou
kampaň
vedenou
politickými
představiteli
i
hromadnými
sdělovacími
prostředky
jak proti
Dubčekovi
a
ostatním
osobnostem
roku 1968, tak proti všem, kteří
se nebáli vyjádřit odlišné názory a jsou hystericky označováni
za zrádce, ztroskotance, zaprodance imperialismu, apod. bez nejrnenši možnosti ochrany své cti a osobnosti nebo možnosti veřejné obhajoby svých názorů a postojů.
Jurist

politiky. Proto neuznávó ani nyní,
že ústava
a mezinárodni pakty
o občanských a lidských právech,
které se staly součástí č s . právního
řádu,
dávají občanům práva a
svobody,
jež nelze redukovat a
omezovat.
V
soudobém
československu
se nelze účinné právně
bránit
proti rozhodnutím státních orgánů
a
postupu policie, nebof ústavní
a
zákonné
záruky
občanských
práv tu nefunguji. Nelze očekávat,
že by třeba poslanci ve FS a &NR
interpelovali v této věci přístuSňé
ministry vnitra. V těchto otáMách
neexistuje žádná "glasnost".
Prokuratura,
která
je
podle
ústavy strážcem zákonnosti, f u n g u je v těchto případech podle záměrů
moci. Soudy nemají možnost přezkoumávat
rozhodnutí
správních
orgánů a nepůsobí jako nezávislé
orgány,
které
garantuji
práva
občanů.
Mnohé soudní rozsudky
to přesvědčivě potvrzuji.
Soudobá
vládnoucí
garnitura
nepodniká nic podstatného,
aby
se ČSSR postupně stávala právním
státem,
naopak,
snaží se nyni
tvrdším postupem proti všem s k u tečným i možným projevům nesouhlasu se svou politikou udržovat
svou moc. Tím se ovšem jen s t u p ňují vnitřní tenze v č s . společnosti.
V tomto kontextu je i prohlašování československa za právní stát
prázdným tvrzením, Itteré posiluje
skepsi č s . veřejnosti ke všemu,
s čim moc přichází. Sotva lze Očekávat, že za tohoto stavu veřejnost
poskytne politice nové vlády účinnou podporu, o kterou žádal její
předseda L. Adamec vc svém programovém prohlášeni.
Zdeněk Jičínský
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Dubčekova italská
cesta
12. listopadu letošního roku převzal Alexander Dubček na slavnostní
ceremonii čestný doktorát politických věd, který mu udělila nejstarši evropská univerzita v italské
Boloni. Není náhodné, ie se mu
dostalo takové pocty právě v Itálii. Je ji politický svět vidy považoval
potlačenou
československou
reformu roku 1968 za jeden z uzlových
bodů evropského poválečného
vývoje a A. Dubčeka za jednoho
z mužů, kteři symbolizuji nezastavitelnost úsilí o humanizaci světa.
Pražské jaro bylo pro Itálii důkazem, že české země a Slovensko,
po staletí s ni politicky a kulturně spojené pouty Svaté říše římské,
neztratily svého evropského ducha.
Pro italskou levici pak také důkazem demokratického potenciálu socialismu, a tedy i nesocialističnosti Brežněvova Sovětského svazu.

Ani v době sovětské přestavby
v Itálii nezměkčili svůj dvacetiletý
odsudek
srpnové
intervence.
Např. italští komunisté vždy znovu
a znovu předkládají kauzu Československo sovětskému vedení (viz např.
rozhovoř Unity s M. Gorbačovem).
O
postoji
italských
socialistů
pak
nejlépe
svědčí
skutečnost,
ie ui po dvě volební období umožňují jednomu z protagonistů praiského jara, Jiřímu Pelikánovi, zastupovat v Evropském parlamentu také
československo. Ani o postoji křesťanských demokratů, byť méně často
vyslovovaném, nejsou iádné pochybnosti.
Ve
svém projevu při přebírání
pocty
Dubček
zdůraznil
hlubokou
zakořeněnost našich národů v evrop-

Xdyž 3črant<7?:ý nebo s ¿¿tni představí te Z vysZoví nebo napíše, u nás,
tři rozumná váty, je z toho poprask. M m?mnoz%, Kteří ježtá projevy
státních činiteZú čtou, se
ptají, co to znamená, co se ečaío?
TaKto se ptaZí í na tří věty, Která
se objevíZy v čZánKu sZovensKáho
ministra K ^ t u n / a ¿Zena předsednictva #V XSS, ^irosíava VdZKa.
yáiohnt víme, o Která věty jde,
a Ze pro pořddeK je ocituji ve sZovensKám znání z časopis* Líterárný
týždeníK
fprosZýchaZo se, že
text bude ve sZovensKám oriyináZe
deZží než ten. Který vyžeZ před
tím v Rudám prdvx, aZe nebyZJ.
Zde ¿sou;
"...
taKzvaný reáZny
sociaZismus,
či
už
staZinsKáho
aZe&o
nesKoržieho razenia, usKu'točniZ hZ^&oK* disKontin!4Ít* voči
predchddzajúcej historioKej sK*to<ínosti, narMáiZ natrvaZo ceZý eKonomicKý
a spoZočensKý systám..."
"Třeba
príebežná
anaZyzovaí
příčiny vzniKx a vývoj Charty 77,
taKzvaneJ
paraZeZnej
Zíteratúry,
nezáMjem mZddeže o S2M, aKo aj
aKtivizovanie taKzvaných neZeyáZnyoh
ndbožensKych žtruKtur." - "PrevierKy, taK aKo sa KsKutočniZi, vnímá
verejnosí a najma mZadžie gene'i'dcíe aKo pauJdZne odaúdenie opozície, aKo pcZiticKú tra^u, Ktord
dosiaí nepominula a sama od seba
nepominie."
První a tA^tí váta Jsou poxhd
Konstatovaní.
7/ení v
nioh nio.

ském světě, v jeho humanistických
a demokratických tradicích. Přihlásil se k Masarykovu odkazu, na
němi byl zbudován novodobý československý
stát.
Zdůraznil
také,
ie pro něho jsou demokracie a socialismus neoddělitelné.
Druhou
část
svého
vystoupeni,
kterou z časových důvodů nepřednesl, ale předal přítomným novinářům a agenturám, a zejména svůj
proslov ke studentům boloňské univerzity
věnoval obhajobě myšlenek
praiského jara. Připomněl, ie reformní hnutí v československu směřovalo k demokratizaci socialismu,
usilovalo
o
jeho
lidskou tvář.
Italská cesta se stala osobním
úspěchem Alexandra Dubčeka. Získal
si při ní Italy právě tím, čím
si před lety získal československou
veřejnost: Apřimnosti a opravdovostí, s nimiž stojí za svými ideály,
čestnosti a lidskosti, které ani
dnes nepatři k samozřejmým vlastnostem
politiků.
Osobni
charisma
vyzařující z politika ještě nemusí
určovat
osudy
politiky,
kterou
provádí, ale není také pro ni bezvýznamné. Ale jen politik, který
si dokáže získat důvěru lidí, můie
dobře provádět dobrou politiku.
Dubček se v Itálii setkal s mnoha
lidmi, od komunistických starostů
ai po františkánské mnichy. V soukromé audienci jej přijal Jan Pavel
II, sešel se se socialistou
B. Craxim i s komunistou A. Occhettou. Stojí za pozornost, ie v komuniké vydaném po Dubčekově setkáni
s generálním tajemníkem IKS druhá
největši
politická strana Itálie
zdůraznila, ie povaiuje politickou

oo bychom dávno nevádáZí. PřeKvapující je na nich jen /aKt, že
se pod ná podepsaZ ministr.. 7 druhá vátá VdZeK říKd, že bychom máZi

Zaměna řaAzva/iosř/
font by máZí^ náKterá jevy neproKZínat, aZe zKo^mat jejich příčiny a vývoj. To je ovžem myžZenKový pochod, Kterým se řídi Z před
sto Zety Každý sedZdK; zvážiZ napřed zKMŽenoet předcházejících generací, zKuáenost svou, a paK teprve si Z žito a sáze Z brambory. JinaK řečeno, zKoumaZ příčiny úroí neurody. PaK je ježtá na citovaných vátdch zajímavá to, že jejich autor provedZ zám<?n:< taKzvaností, reáZný sociaZismus je najednou taKzvany a Charta 77 není taKzvand. To je sKutečnost /rapantní;
proč je. redZný sociaZismus najedno*
taKzvaný, Když prává na nám
se vybudovaZa ceZd normaZizace?
Jd ovžem netvrdím, že ministr
VdZeK dospáZ Ke svým třem vátdw
před týdnem. BásníK MírosZav VdZeK vádáZ a ví zhruba váechno to,
co víme i my ostatní. Stačí si
přečíst, co psa Z třeba v žedesdtých .Zetech. Ví toho zhruba toZiK,
co KdeKterý disident. V táto naží miZá zemi se nedáZíme na mocná' a bezmocná podZe stupná pozná'ní, aZe podZe postavení.

Mn

B.Craxi

A.DubČek

rehabilitaci
praiského
jara
za
neoddělitelnou
součást
budováni
společného évropského domu, protoie ten nemůie být postaven na narušených základech.
československá
veřejnost se dovídala o Dubčekově cestě ze zahraničních
sdělovacích
prostředků,
a to dokonce z polských a ma3arských. Naše se ani v tomto případě
nesnaiily prokázat, ie by se v
nich ui zabydlela "glasnosí". Rudé
právo
v několikařádkové zprávičce
označilo starobylou boloňskou univerzitu
za
"místní"
univerzitu
a A. Dubčeka za "politického ztroskotance". O tempora, o mores!
V
Itálii
se
Alexander Dubček
po dvaceti letech znovu objevil
na scéně velké politiky a pohyboval se po ni s přirozenou jistotou.
Ukázal
k
překvapeni mnohých,
ie jeho izolace nebyla v Bratislavě
tak neprodyšná, ie neztratil
kontakt se změnami, jimii prošel
svět, a s lidmi v něm. Italská
cesta však není jeho návratem do
politiky. O tom, zda se tak někdy
stane, si rozhodne jen on sám.
Po ní je však snad všem doma i
ve
světě jasné, ie je předčasné
odsouvat
Dubčeka
do
imaginární
říše legend, protoie je pevně zabydlen
v
dnešní
československé
realitě.
Rudolf Slánský

^a MtroaZava /dZKa a paK ježtá
na mnohá jiná spisovateZe, umáZce
a vádce zapůsobí Za intenzívní agitace doKtora ^usáKa s pojmem "tvrdd reaZita". FyZo K ní zde více
příZežitosti než v fechdch, i souKromá. PvA&í reaZita se v táto
agitaci jevíZa jaKo dosti potemnáZd uZice, z níž -neZze odbočit.
Wa Konci táto uZíce se nezdá Zo
být
jasnáji,
cesta
mohZa trvat
až do Konce života. SKoro Každý
si mohZ vybrat, zda se touto cestou poveze nebo bude KZopýtat pááKy. MirosZav MdZeK m^Z voZbu extrámní ažaž, mezi ministrem a zaKdzaným bdsníKem. Jiní zvoZiZi střední cesty. PdZeK si vybraZ. /A^sím
váaK dodat, že on osobná nabízeZ
voZbu mnoha jiným sZovensKým inteZeKtudZúm.
Oobrou
existencí
za
cenu vZastnoručná sepsaná sebeKritíKy. /řabídZ tuto voZbu ' t ř e ^ i
Míroví Xueámu, jaK vím, a mnoha
jiným.
Jedni
jí
příjaZí, druzí
oá??ítZi. RyZ to jistý druh smZouvy a s ideoZoyií to ncráZo nic
spoZečnáho.
Ministr
MdZeK
řeKZ
prostá na púZ ust náco, co už dávno
vádáZ. //evím proč prdvá ted. Možná
proto, že se svátZo na Konci přece
jen napotvoru uKdzaZo. V tách třech
vátdch
netrčí probZám poznávací,
trčí .v nich probZám mravní. Poradit si s ním musí Každý, j&K umí.
4 sdm/ JT ministr. Spíže vžaK bdsníK.
MÍZan SimečKa
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NOVÉ SLIBY- STARÉ NÁVYKY
Zvláštní způsob podzimu, řekl by Vančura.
Dubček v Itálii. Jakovlev v Československu.
Bilak v Burgenlandu. Neslavné oslavy 28.
října. Charta v Ruzyni. Služebně nejstarši
premiér v Evropě odchází bez pocty. Strakovka
má nového domácího. Ladislava Adamce.
Nejvyšší zákonodárný sbor ČSSR již netrpělivě čekal, až bude moci schválit zase nějaké
vládní prohlášeni. Vždyť od 3. května žádný
nový vládni program neschvaloval. V čem je
ten nový vládni program nový? Zkráceni terminu převedení ekonomiky na podmínky nového
mechanismu (od 1.1. 1990) je odvážný krok.
Odpovídá
tezi
vládního prohlášeni, která
vzbudila pozornost: "Doba opatrnického vyčkáváni, pouhých proklamaci a výzev, hromaděni
všeobecných usneseni, odkládáni věci
a spoléháni na jiné nenávratně konči." Jde o to,
zda odpovídá také jiné tezi, a sice, že nová
vláda "nemíní slibovat nesplnitelné" a že
bude "stavět srozumitelné a reálné cíle".
Jestliže neobstál StrougalAv projekt přestavby, musí mít Adamec jiný. Vypořádá se
při jeho sestavováni s tradičními ekonomickými doktrínami stalinského socialismu a postaví nový hospodářský mechanismus na skutečné
vědecké bázi? Kterých přežitých - či vlastně
neživotných doktrín je třeba se zbavit? Především doktríny o prioritě rozvoje hmotné
výroby a v jejím rámci výroby výrobních pro-;
středků. Doktríny, že centrální plán (povýšený až na zákon) může nahradit úlohu trhu,
konkurence,
že nejlépe
zabezpečí dynamiku
a proporcionalitu výroby. 2e hodnotové kategorie jsou dobré jen k tomu, aby dočasně
sl6užily'k evidenci nákladů produkce, o jejíž
velikosti bude rozhodováno podle společenských potřeb, nikoli na základě požadavků
trhu. Některé z těchto doktrín byly (slovně)
přehodnoceny
nebo odmítnuty, avšak systém
řízeni, který z nich vychází, zůstává u nás
v principu neměnný. Přestavba potřebuje vědecky zdůvodněný generální projekt. Vyslyší
nová vláda veřejně vyslovenou kritiku chyb
v kvalitě projektu přestavby? Přijme nabídku
ekonomických vědců ke spolupráci na projektu?
Zatím
fetišizace
centrálního
pětiletého
plánu prolíná i novým vládním prohlášením,
m.j. tezi, že se "budeme řídit základními
cíli současné pětiletky." Ty základní, původní cíle současné pětiletky se již rozplynuly.
Lstivá operace centrálních
plánovačů, již
vnutili
podnikům plán
s nižšími
vstupy,
s vyššími nároky na výstupy a na kvalitu,
se obrátila v pravý opak. Vstupy (výrobní
spotřeba) rostou, dynamika finální produkce
klesá, kvalita se zhoršuje, nepotřebné zásoby
rostou - o 35 mld. Kčs za 2 roky. Na tuto
zbytečnou výrobu padlo navíc - kromě jiného
5,6 mld. tun měrného paliva. Jaký div,
že pak národní důchod rostl pomaleji než
zásoby - jen o 30 mld. za stejnou dobu. S
bezcitnou ignorací opomenulo opět plánovací
centrum potřeby vnitřního trhu. Právě v době,
kdy se čekal přival zboží ze zahyaničí k
obohacení domácího trhu (za 1,4 mld. Kčs),
jak slíbila předchozí vláda. Ta nová ve svém
prohlášení ujištuje, že se nebude zabývat
drobnostmi. Tím spiše musí vytvořit systém,
který zajisti normální, víceméně automatické
fungováni trhu a uspokojováni potřeb lidi.
V dalších částech svého programu toho nová
vláda dost slibuje. Například analýzu dosavadního vývoje. Je načase. A je také s podivem, že nejvyšší orgány moci dosud nezatoužily poznat samy sebe. Materiály prognostického
ústavu ČSAV a jiných instituci kolují jako

samizdat a čtou
dosud
oficiálně
Vasila Bilaka.

se téměř
nevydané

tak dychtivě jako
životní omylníky

Má smysl něco tajit a předstírat v téhle
zemi, kde všichni vědí všechno? Jinak to
má jit k lepšímu, cehy se nebudou zvyšovat
a lidé se budou mít. Razantnější budou opatřeni k zlepšení životního prostředí, k zkvalitněni zdravotní péče a veřejné dopravy.
Kvalitní a kvalifikovaná
práce bude lépe
ohodnocena, sociální politika nesmí být popelkou, nýbrž
silným a účinným nástrojem
zainteresovanosti
a
motivace
lidí. Místo
na extenzivní typ investic se vláda zaměří
na
jejich perspektivní
směrováni. Rozšíří
a
prohloubí
se demokratizace a zdokonalí
právní řád, "aby občané tohoto státu mohli
říkat, že žijí ve spravedlivě spravované
a dobře řízené společnosti." Kdosi napsal:
Lze-li slibům vlád zpravidla věřit jen velmi
málo, pak sliby vlády, která jde k moci,
jsou ještě problematičtější.
V programu není dost zdůrazněno, že jedna
vlna vědeckotechnické
revoluce
kulminovala
již v polovině sedmdesátých let. Od té doby
se omezuje rabování přírodních zdrojů a snižuje růst výroby tzv. klasických odvětvi.
Soudobý technický rozvoj, využívající nesmírných možnosti záhadového světa kvantové fyziky, vytváří novou, materiálově stále méně
náročnou
ekonomiku,
zabezpečující
potřeby
lidi na zcela nové úrovni. A celý ten udivující vývoj je plodem lidského myšleni, kterému se dostává rozletu společenským uznáním,
hmotnou i morální stimulací, kulturním zázemím a stále rostoucím podílem investic do
lidského faktoru.
Ve svém prohlášení nás L. Adamec několikrát
oslovil jako lidi. Ze by náznak obnovy člověčenství
v naší malé pospolitosti tolik
potřebný v proudu dějů a události,. jejichž
konců nelze dohlédnout? Nový premiér říká:
/Pouze smělým vykročením vpřed můžeme čestně
obstát v soutěžení se světem, vyrovnat se
s dnešními požadavky vědeckotechnického rozvoje a společenského pokroku, zajistit dobrou
budoucnost země a dát příznivou perspektivu
našim
národům."
Slibná
slova, pokud jsou
adresována
skutečně všem
bez perzekučnich
výjimek. Ovšem první kroky nové vlády tomu
zatím příliš nenasvědčuji.
Bohumil Simon

fOD!VK). m U O B U H U .

X O T Í t t T A O Y H U t-OTTAV!* A V Ď M C
POMOtE* STKANt ! V L A O t . . .
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Předvánoční válka turistů
Zahraniční
cestovní
ruch
patří
k nejvýnosnějšim oblastem mezinárodních
hospodářských
vztahů
a roste rychleji než klasický zahraniční obchod. Hospodářsky vyspělé
země podporují všemi prostředky
pobyt
zahraničních
návštěvníků.
Nejen kvalitou svých turistických
služeb,
ale i širokou nabídkou
zboží.
Prodej spotřebního
zboží
zahraničním turistům je pro navštívenou zemi neobyčejně výhodný.
Turista nakupuje zboží za maloobchodní ceny a platí je měnou navštívené země, kterou si opatřil
výměnou za valuty. V maloobchodní
ceně je vedle zisku zahrnuta i
obratová daň, která jde ve prospěch navštívené země. Prodej spotřebního zboží zahraničním turistům
je ve skutečnosti export za podstatně vyšší c e n y , který by se
ve většině případů prostřednictvím
zahraničního obchodu nikdy neuskutečnil.
Tím
se
automaticky
zvětšuje celkový vývoz,
a tak
se zvětšuji i příjmy zahraničních
platebních p r o s t ř e d k ů .
Vyspělé kapitalistické státy tyto
předpoklady splňuji. Západní spotřební společnost trpí spíše n a d b y t kem zboží a je r á d a , když je t u r i sty vykupováno. Jejich maloobchodní ceny v převážné míře odpovídají
reálným cenám a jsou minimálně
dotovány.
Směnitelnost
měn
v
podstatě vylučuje vytvářeni č e r ných k u r s ů , jež by umožňovaly
laciné n á k u p y .
V socialistických zemích je tomu
právě naopak. Všechny maji vážné
nedostatky
na vnitřním t r h u i když v nestejné míře. Jejich
měny jsou nesměnitelné a černé
kursy
podhodnocují
skutečnou
kupní sílu vnitřních platidel. Většina
maloobchodních cen byla 8
ohledem na politické a ideologické
vlivy stanovena subjektivně, bez
ohledu na skutečné náklady. Dotace dosahuji obrovských rozměrů.
U nás n a p ř . jen dotace na potraviny čini cca 20 miliard korun ročně.
A to vše tvoří živnou půdu nikoliv
pro t u r i s t i k u , ale pro spekulaci.
CSSR
má
vážné
hospodářské
problémy.
Zvlášf politicky
citlivá
je neuspokojivá situace na vnitřním
t r h u , zejména nyni před vánocemi.
Proto
ministerstva obchodu ČSR
a SSR vyhlásila v druhé polovině
listopadu
regulační opatření
při
prodeji
určitých
nedostatkových
výrobků, t j . zavedla v podstatě
kvantitativní
omezení
nákupu.
Občan
za své vydělané
peníze
si nemůže koupit, co che. Opatření
velmi nepopulární, administrativní,
neekonomické.
Seznam zboží, jež se nesmi vyvážet, je dlouhý. NDR na to reagovala okamžitě.
Celní správa NDR
oznámila, že "v souvislosti s omezením možnosti vývozu zboží z jiných
zemí byly v zájmu ochrany občanů
NDR přepracovány celní předpisy."
A následuje rovněž obsažný seznam
zboží, které se nesmí z NDR v
támci turistiky
vyvážet. Tím v
podstatě
skončily naše
nákupní
zájezdy do Drážáan a dalších pohraničních oblasti. Podobný seznam
vydali Poláci o 14 dnů později.

Na našich hranicích nastaly nechutné scény. Poláci protestovali,
že č s .
opatření byla
zavedena
bez předchozího upozornění. Sdělovací
prostředky
barvitě
líčily,
kolik zboží bylo na hranicích zabaveno, kolik hodin měly rychlíky
v důsledku celních prohlídek zpoždění, jakoby turistický ruch byl
hlavni příčinou našich ekonomických potíží. Propaganda i kontrapropaganda
se
rozjela
naplno.
Pracující psali souhlasné
dopisy
s přijatými opatřeními a dokonce
sám Jakeš si tato opatřeni veřejně
pochvaloval. Rudé právo přispěchalo s "argumentem", že za tři č t v r t letí letošního roku ve vzájemném
cestovním ruchu připadalo na jednoho našeho turistu
6 Poláků,
4 východní Němci, 3 Madaři apod.
Tento poměr byl uveden bez upo-

zorněni na jiné okolnosti, jež ovlivňuji
počet
návštěvníků.
Např.
počet obyvatel dané země ve srovnání s ČSSR, zda šlo o tranzit
(jsme typická tranzitní země) nebo
o návštěvy příbuzných (vzhledem
k
silným maáarským a polským
menšinám) a t d .
Nikdo se také oficiálně hlouběji
nezamýšlel nad pravými příčinami
těžkosti vnitřního t r h u . Proč n a p ř .
v poslední době pasivní saldo v
obchodní
bilanci
strojírenských
výrobků
vyrovnáváme
zvýšeným
vývozem spotřebního zboží a potravin, kterých je na našem t r h u
nedostatek? Proč my, bývalá textilní a obuvnická velmoc, nemáme
dost kvalitního ošaceni a obuvi?
Podobných
otázek je celá
řada
a čekají na zodpovězení a v y s v ě t leni.
Rudolf Zukal

Nouzové opatření vtády
Ce^ni opatřeni vyvolané nerovnováho. na trhu, představuje vlastně
jahýsi
"vzorek
chováni"
orgánů
centr.Iniho
řizeni
v
obdobných
situacích i pro budouci fungováni ekonomické reformy. V ni maji
být kombinovány systemotvorné prvky tržního hospodářství s regulativními
opatřeními.
Regulativní
opatření, která vlastnč musi dočasně suplovat funkci trhu nebo trh
regulovat, by měla mit charakter
ekonomických
nástrojů, které budou v souladu s tržní ekonomikou.
Jak posuzovat z tohoto hlediska
zmíněné
vládni opatřeni? Abychom
mohli
dát
správnou
odpověď, je
nutno se podívat, jak se obdobné
situace řeší ve světě. Zákazy vývozu se obvykle týkaji jen takových
položek jako např. zbrani, narkotik, historických památek a pod.
Výjimečně platí i to, že na některé zboží je nutno mit vývozní povolení. Pohyb převážné většiny zboží, na které se vztahuje naše vládní usneseni, však, reguluje trh.
Cenu zboží určuje princip nabídky
a poptávky a jeho výhodnost směnná
hodnota měny. Fungováni trhu doplňuji některé státy ještě celními
opatřeními,
které mohou mit jak
charakter prohibitivní, tak i stimulující. Je t^dy zřejmé, že naše
vláda reagovala na situaci způsobem, který je zcela poplatný starému
administrativnímu
systému
zákazů, příkazů a povolení.
Jaká opatřeni by tody v danné
situaci měla být u nás zvolena,
aby odpovídala proklamované ekonomické reformě? Především je třeba
říci, že centrum mělo a mohlo reagovat 'mnohem dříve, aby krizovému
vývoji zabránilo včas bez nedůstojných scén na hranicích se spřátelenými státy. VždyE ty milióny
turistů
(na
převážně
krátkodobé
nákupní
cesty)
k
nám nepřijely
najednou, v jednom nebo dvou týdnech. Tento vývoj už trvá měsíce.
Při ohromném počtu lidí zaměstnaných v celní, pasové, bezpečnostní i zahraniční službě musela přece
vláda už dávno vědět, co a v jakém
rozsahu a množství se u nás naku-

puje a vyváží* a jaké množství peněz mají zahraniční turisté k dispozici. VždyE například jenom turisté ze Sovětského svazu si mohou nakoupit při cestě k nám až
10 000 Kčs na osobu. Bylo tedy
dost času i informaci, aby se opatřeni preventivního charakteru vyhlásila včas.
Zadruhé je třeba řici. Že vláda
má k dispozici ekonomické nástroje, kterými může suplovat funkci
trhu
tam,
kde
neexistuje. Musi
tedy
nahradit princip nabídky a
poptávky u ceny zboží pro turisty
a funkci finančního trhu u reálné hodnoty a směnitelnosti měny
země, ze které turista přichází.
Obě tyto funkce může plnit clo.
Jestliže
nemáme zájem na vývozu
zboží, kterého máme na trhu málo
(a to se přece týká většiny zboží
u nás) a nebo jehož cenu stát dotuje, potom stačí vyhlásit prohibitivní cla. Ta mohou být diferencována dokonce i podle zemi s ohledem na to, jaký máme zájem na
získání příslušné měny. Celní sazebník a výše poplatku, který musi
turista
zaplatit
kromě
vlastni
ceny zboží, tak automaticky reguluje výhodnost a tedy i zájem turistů o nákupy zboží. Místo seznamu zboží, které se nesmi vyvážet,
stači
potom
vydat seznamy
zboží, na jehož vývozu máme zájem.
Součásně se nabízí otázka, zda
přece
jen
nemáme
nějaké zboží,
které bychom prodat chtěli. Pro
jeho vývoz by naopak měla být učiněna stimulující opatřeni. Ma prodej ležáků ze skladů našeho obchodu i výroby by měly fungovat jakési "FREE SHOPY", v nichž by platily účty za prodej zboží současně jako vývozní povoleni bez cla.
Jestliže
tedy budeme posuzovat
vládni usnesení o zákazu a omezeni
vývozu zboží z hlediska, jak
bude centrální řízeni chránit a
regulovat na trhu a jak bude podceňovat rozvoj trhu, pak docházíme k závěru, že to opět dělá tak,
jak se to za léta administrativního řízeni naučilo: pozdě a špatně.
- vav -
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Železárny a ocelárny váude v Evropě
a severní Americe
výrazně
omezily jak vyrobené t u n y , tak
počty zaměstnanců (jenom v EHS
ztratilo v tomto odvětvi od roku
1980 zaměstnáni půl miliónu lidi
a předpokládá se, že v nejbližších
dvou letech to bude dalších 55
tisíc). Podstatná část h u t n i výroby
se
přestěhovala
do dřivé méně
vyvinutých zemí, které nyní patři
k
nově
industrializovaným:
do
Jižní Koreje, Brazílie a dokonce
do Nigérie.
Evropské hospodářské společenství už před osmi lety konstatovalo,
že hutni průmysl "se nachází v
krizi", a proto byl vytvořen k a r tel, který si rozdělil t r h y a v ý r o b ní kvóty, aby se získal čas, p ř e dešlo cenové válce, rychlým bankrotům
a nenadále velké
ztrátě
pracovních míst. Poptávka po t u nách ocele, respektive po ingotech,
silném plechu, stavebních prvcích
a jiných hrubých hutnických v ý robcích nadále pomalu, ale jistě
klesá, nebof pokračuje miniaturizace všech výrobků ve zpracovatelském průmyslu, spo!u s přesnějšími
metodami
opracováni
kovů,
s menším odpadem a využitím náhradních ,
nekovových
materiálů
např.
ve stavebnictví
a jinde.
Ale současné roste poptávka po
nových výrobcích hutního průmyslu v podobě vysoce zhodnocených
poiotoyarů ( n a p ř . plechy p r o automobilový průmysl, které již maji
zabudovanou neréznouci a barevnou
vrstvu
v samotném kovu, nebo
velmi přesné odlitky kontinuálního
licího
procesu,
které
vyžaduji
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minimální
opracování
s minimem
o d p a d u ) . Ovšem i tradiční hutnické
výrobky
mohou být
energeticky
méně náročné a na technicky vyšši
úrovni n a p ř . tím, že se používá
dokonalejší vyzdívka peci a t d .
Řečeno tedy s t r u č n ě , krize se
překonává
technickým
pokrokem,
který zároveň přináší i větši ekologickou ohleduplnost. Automatizace

Co
$ oceiovou
koncepcí?
a zmenšeni objemu výroby ovšem
způsobily úbytek pracovních míst,
a tomu bylo n u t n é
přizpůsobit
celou ekonomiku: ztracené pracovní
příležitosti z větší části nahradit
jinými a o zbylé
nezaměstnané
se nějak postarat.
Že takový
postup je možný,
názorné ukazuje firma British Steel
Corporation, státní monopolní h u t nický koncern ve Velké Británii,
který koncem tohoto roku bude
privatizován, t j . prodán akcionářům
za 2 miliardy liber šterlinků. K
tomuto
kroku může dojít proto,
že po dlouhém období ztrát a s t á t ních dotaci, k t e r é byly nezbytné,

aby nedošlo k b a n k r o t u , vykazuje
firma od roku 1985 rostoucí a dnes
více než slušné zisky. Proto už
nejsou důvody k tomu, aby podnik
vlastnil s t á t . Avšak počet zaměstnanců firmy klesl ze 125 000 v
roce 1980 na 50 000 v letošním
roce a bylo t ř e b a zrušit řadu závodů, takže dnes jich je 5 místo
původních 32. Zároveň klesl počet
člověkohodin na jednu t u n u v ý r o b ku ze 14 na 6, ale vzrostl počet
pracovníků
odbytových
odděleni,
která
určuji
výrobní
sortiment
a požadavky zákazníků.
Je možné něco takového u nás?
Pokud zůstaneme i nadále uzavřenou ekonomikou ve vztahu k světovým trhům, s nezdravými tendencemi po soběstačnosti a pokud
setrváme při dlouhodobých dohodách a rozsáhlých investicích v
těžbě velmi nekvalitní r u d y v sovětském Křivém Rogu, pak vlastně
nelze dělat nic jiného, než se snažit hutni výrobu vylepšit investicemi. Vzhledem k tomu, že nový
vládní
program
nepředpokládá
zásadní změny v našich zahraničně
ekonomických
vztazích
nebo
v
naší orientaci na materiálově méně
náročné výrobky a zároveň vůbec
nepřipouští možnost i jen krátkodobé a s t r u k t u r á l n í nezaměstnanosti,
vyhrává
opět setrvačnost, a to
i pokud jde o odvětvovou s t r u k t u ru a zhoršující se životní p r o s t ř e dí.
Proto máme reálnou obavu,
že
československé
hutnictví
se
bude
nadále
vzdalovat
dobrým
příkladům,
jaké poskytuje n a p ř .
britské hutnictvi.
Adam Kovář

vykupovaly naěe orgány zpět zboží, zakoupená
t ě^ i t o c i z i n c i ? Jaká to zadostiučinění pro pin^Zy
z Zepěích podniku/ Mždy^ oni už dvacet Zet praktikoval i tyto metody a vyZučavaZi z občerstvení asoby sníženěha /inančníha stavu, Český b i / t e k přece do vaZutavěStará v Záda s ^ n J t í c taaZetním papírem, nová v Záda ho žaZudku p a t ř í , nebo aZespoň do českěho. 7 nejhorěím
do ju^osZávskěho, avěak do poZskěho, r^skěho nebo
začaZa
<4 k tamu j e ě t ě t i
<4usZ&uíer.
demokraticky německěho nikdy/ Nepodceňujte ani pinyZy.
To se nájglc ř e ě i t rm<8e%(?, samozřejmě. Ověem jak?
Vytižťč zahraničních z&iggnosčť neěZa. Na zápaá od CiniZi záslužnou věc už v době, kdy my jsme j i pokZádaZi za ěpatnou.
Hcáích hraníc vZády
pr<7&2¿my neznají. Tam se
MyhZděka a reyuZovaněm vývozu zboží c i z i n c i věak
pr<?8čá vyrábí a kupuje, čím více, t%n Zěpe a radostněj i ; není tedy čemu se p ñ t x á í í . Na uýchaJ od naáíah porodí Za dítko j e ě t ě j a k s i Zevobokem. Nikdo se k němu
nezná, úředně snad ani n e e x i s t u j e , i když e x i s t u j e .
hraníc vZády čakoMá prabM/m/ a n a j í , c h t ě j í j e věak
Limity pro naěince. Jdete s i koupit jednu zubní pastu.
ř e á i t sčarcmcánímí eh?ncmícRýmí nás t r a j í . Takový Oorbačov s í pújčiZ deset míKíará marelc, hodZá naKímpít Pazvíte se, že s i můžete kaupit maximálně dvě. Co
t e c h n a ^ p í í pra lehký pr&m/sí, chybějící a r í í k í vyrá- uděZáte? 7y, j á , věichni? Koupíte dvě, ověemže. <4
bět a dá-Zi aprááený pravos Kavný PánMh, í něca vy- než s i o d s t o j í t e / ř o n t u u pokZadny, razZeží se Víčn
to v hZavě. Přihodíte do koěíku j e ě t ě t ř i mýdZa. žena
vězt. Ta aZe není nic pra nás, my víme svoje. Za prvě
zatím z j i s t i , panenkomarjá, t a snad není ani možně,
dZuhy z jednoho k r a j í c e n j í á ó j í , to už f i k a l a &abí<%a.
Za árKh¿ p%j<%y vedau k Zínnsknechíscha/tM, zvZáětě oni m a j í týdenní set kaZhatek. Na ponděíí, na úterý
když se prcbenáí v hanasných paŽácích a ve spotřebním až na neděíi. í/ pakZadny j e j i věak č t v r t e k až neděíe
zboží.
za ¿ ř e č í úrakavě ujařmení pZodí nJMy íáeo2o- odebrána, nárok na č i s t ě kaíhotky md pouze v ponděíí,
<yickě zmatky - a my opravdu víme svoje, yěak jsme v úterý a ve středu. Tak tedy hurá pro p r a c í práěky,
j s o u - í i právě. Jsou. Ona vezme t ř i , an t ř i . Obtíženi
poučení.
Navě myěZení ve t ř e t í m roce urychZení a v druhám spakajeně k r á č e j í domu. Původně ě í i kaupit jednu zubní
race přestavby žádá meíaáy nově, neotřeZě. Naěe nová pastu, 2eyo a baty pro babičku. 4věak i t a t o j e ě t ě v Záda se ukdzaía b ý t i práva nověmu myěZení. Zamrz Zě s t í . Naěe ě t ě s t í .
ekonowckě cesty prosoZiZa stranickými t r e s t y . PapaJíy
¿^ívaZ jsem se v t e l e v i z i na diskusi #iodot?icz versus
na hZavy průmysZových kapitánů, MZožek ověem nepřiby- í/a!esa. ^ ě / 3o2idarity nazval Polsko žebrákem Fvropy.
lo. Z trhu začaZy mizet ácímskě kaZhatky, práěky na Pivaí jsem se na zaseddní nejvyěěího rumunskěho s t r a praní, zubní pasty, bavZněně zboží e t c e t e r a .
nickěho orgánu. Sáí by Z zřejmě vytopen na více než
Nepodceňujte naěi novou vZádu. Je rozhodná a v í pavaZených J4 stupňů, prataže soudruzi seděZi jen
s i rady v každě ž i v a t n í s i t u a c i , ^ukcuk odhaZiZa pravý v sakách. feZký Oonducator p o t v r d í í , že socialismus
kořen z l a ; Zastiye /íusZander. Obtížní c i z i n c i . /! vy- v Numunsku se bude ddZe r o z v í j e t p ř í s n ě c e n t r a í i z a v a ZaučiZa j e prakticky z naěich obchodu. VýkvětZ vzácný ně, nic že se nepcnechd náhodě trhu. 4 j á jsem napjakvět intemacianaZismu, r d í c í se revaZuční barvou.
tý, jakou cestau se dáme my a co nás čeká. Skeptici
Samozřejmě že ne věechny cizince. J i s t ě ž e jsou s i t v r d í , že pyteZ o húZ. NikaZiv, tvrdím j á . Nepodceňujvěichni c i z i n c i u nás rovni, n ě k t e ř í jsou s i věak te naěi novou vZádu. Něco j i už napadne, yždyž Zimity
rovnějěí. Ti, co s n á ě e j í daZan/, marky a j i n á zZatá se d a j í j e ě t ě dá Ze Zimitovat, ze t ř í na dva, ze dvau
vajíěka, t i budou dá Ze předněten naěeha hýčkání a na jeden, z jednoho na nuZu a j e ě t ě to chviZku půjde.
serviZní p a z o m a s t i . Ti s i mohou u nás nakoupit kakaa, Jen zapZatit se něčím musí. V Savětskěm svazu začaZi
banánů, dámských kalhotek, zubních past, ba i ornínož- ^vabodou tisku. Ony ty staromódní metody bývají n e j ních vZažek co h r d ^ r á ě í a auto odveze. 7iděZi j s t e 4 e p ě í .
snad v teZeviznim ěatu, že by na přechadu v Nozvadov^.
J i ř í Nanák
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KONEC T!TOYA DĚD!CTVÍ
"U nás snad bude válka," vyhrkla
na mě začátkem prosince s r b s k á
univerzitní profesorka. "Máte Slobodane
Miloševiče,"
provokoval
jsem. Než stačila zareagovat, ozval
se vysoký muž, k t e r ý nás míjel.
"To je Jo8lp Brož Visarionovič
Miloševič.
Fašista."
Překvapeně
jsem se na ni podíval. Mávla r u kou. "Byl to Chorvat." "Tito byl
taky C h o r v a t , " namítl jsem. "Ale
komunista," řekla žena, jejíž rodiče byli za války v Titově štábu
a patřili k předním jugoslávským
činitelům.
Probírali jsme Kosovo, průsečík
a symbol jugoslávské krize, srdce
Srbska poseté kláštery a památníky
národních
dějin.
I samostatnost
ztratilo Srbsko při porážce od
Turků na Kosově poli. Dnes v
této autonomní oblasti tvoří Albánci,
v jejichž rodinách
vyrůstá
někdy
ai
dvanáct
děti,
už
devadesát procent obyvatel. Srbové
a
Černohorci
se odtud
stěhují
jinam. Bělehradské noviny v z ^ š e n ě
píší o znásilňování s r b s k ý c h stařen
a dívek. Jsou to zprávy pravděpodobně p ř e h n a n é , ale svědčí o s t u p ni emoci.
Albánci chtějí vlastni
republiku jako Slovinci a Srbové.
Proč n e , řekne cizinec. Ale č t y ř i cetiletý srb8ký spisovatel se na
mě obořil: "To je jako kdybyste
nechali Němcům Prahu. Bez Kosova
není
Srbsko n i c . " V Jugoslávii
se dnes všichni navzájem obviňuji
z nacionalismu. "Jací my jsme nacionalisté,"
rozčiluje
se
srbský
spisovatel.
"Chorvati a Slovinci
vyhnali
po válce statisíce Italů
a Němců. My jsme nevystěhovali
ani jediného Albánce. Chceme jenom, aby albánští policajti a soudci
nekryli
štvanice
proti
Srbům.
Aby v celém Srbsku platil jeden
zákon."
Na
tomto
požadavku
postavil
svou
kariéru
"Slobo" Miloše vič.
Málo známý funkcionář byl vyslán
počátkem
roku 1987 do Kosova,
aby
utišil demonstrace
místních
S r b ů . Když se místní policie vrhla
na dav s p e n d r e k y , akci zastavil
a všechny překvapil větou: "Nikdo
nemá a ani v budoucnu nebude
mít právo vás b í t . " Od té doby
se stal prvním vůdcem po Titovi,
o němž se skládají písně a píšou
říkánky. Háji - podle kritiků inspiruje
statisícové
demonstrace
Srbů a spřízněných Černohorců.
Obětem násilí a těm, kdo 8 nimi
sympatizují,
říká,
aby
nemlčeli.
"Lidé
mají
právo
shromažďovat
se a protestovat, funguje-li stát
špatně nebo nefunguje-li v ů b e c , "
hlásá v projevech. Koncem listopadu si ho přijelo poslechnout do
Bělehradu hodně p ř e s milión lidi.
Žádá obnoveni s r b s k é pravomoci
nad autonomními oblastmi Kosovo
a Vojvodina, kterým dala ústava
z roku 1974 značnou volnost. Chce
také silnou ústřední jugoslávskou
vládu. (Jstředni vláda ovšem sídlí
v Bělehradě a Srbové spolu s
miliónem
Černohorců
tvoři
dvě
pětiny obyvatel Jugoslávie. Požadavek proto vyvolává
podezřeni
Slovinců a Chorvatů, že Srbové
chtějí obnovit svou nadvládu.
V dobách rozkvětu ustupovaly
do pozadí často propastné rozdíly

mezi
jižními
Slovany
spojenými
po první 8větbvé válce do společného
státu.
Posuny hranice ve
staletých bojích s Turky ovlivňovaly také míru hospodářské a k u l t u r ní vyspělĎsti. Dnes, při více než
dvěstěprocentni inflaci, zahraničním
dluhu p ř e s dvacet miliard dolarů
a patnáctiprocentní nezaměstnanosti
se
hospodářské rozdíly kříží 8
nacionálnimi, kulturními a náboženskými protiklady. Například Albánců a Slovinců je zhruba stejně,
necelé dva milióny. Kosovo je nejchudši provincie Jugoslávie. Slovinsko lze směle srovnat 8 Rakouskem - osm procent obyvatel p r o d u kuje
pětinu
národního
důchodu
a čtvrtinu jugoslávských valut.
Překlenutí
poválečné
roztržky
mezi Srby a Chorvaty, která se
projevila
zhoubně za
Paveličova
fašistického
státu
protisrbskou
nenávistí,
bylo snad možné jen
proto, že Tito byl Chorvat, jehož
autoritu větší část Srbů jednoznačně přijala. Avšak Tito se také
obával, co se stane "po Titovi"
a snažil se o větší rovnováhu oslabením Srbska mimojiné tím,
že
vytvořil autonomní oblast Kosova
a Vojvodiny.
Už v
padesátých
letech p ř e s u n u l ekonomickou váhu
do Chorvatska a Slovinska s vynikajícím zdůvodněním, že v případě
války se Stalinem musí být průmysl
co nejdóle od bojové linie. "Byl
vůdce odboje, pak ještě vynikající
v odporu proti Stalinovi, ale od
té doby už jen horší a h o r š í , "
říká s r b s k ý spisovatel. Ale kritika
Titovy úlohy sílí i ve Slovinsku,
Chorvatsku
a celé Jugoslávii a
zdaleka nezůstává u národnostních
otázek.
Postihuje všechny polohy
Titova
dědictví a podobně jako
přehodnocováni role Stalina a jiných
vůdců má velmi současný politický
obsah. Otevřenější t v á ř jugoslávského systému, jehož samosprávné
p r v k y se v šedesátých letech zdá-

ly být mnohým reformním teoretikům
východiskem
z
původního
stalinismu, už nemůže zakrýt s k u tečnost ,
že snaha o mocenský
monopol nutně vede ke stagnaci
a rozpadu.
Hledání
východisek
je
stejně
obtížné jako jinde. Někteří soudí,
že
samospráva
ztroskotala
jako
hospodářsky
sebevražedná
a je
ji
třeba
nahradit
manažerským
systémem,
svobodným
podnikáním
a zapojením se do západního hospodářství.
Tyto hlasy se ozývají
ponejvíce ve Slovinsku. Jiní t v r d í ,
že samospráva jen na podnikové
úrovni,
k tomu řízená s t r a n o u ,
není žádným sdružením svobodných
výrobců, ale pouhou fikci. Š é f r e daktor
ústředního
deníku
SKJ
Borby píše: "Potřebujeme demokratizaci s t r a n y , pluralismus." Strana
má pouze určovat linii v několika
základních
otázkách,
uchovávat
samosprávu a princip neangažovanosti.
Miloševič
žádá
"účinnou
a
zodpovědnou
demokracii"
na
základě socialismu. Vůdce jugoslávské mládeže tvrdí: "Zemi už nemohou řídit lidé, kteří nikdy neposlouchali Beethovena, nečetli klasické autory a neovládají ani jeden
světový j a z y k . "
Zatím
nejsympatičtéjší
verze
stalinismu reformovaného k nejzazšim mezím tedy ztroskotala stejné
jako jiná. Balkanizace se vrátila
zadními
vrátky.
Na
miliónovém
mítinku se mezi tisíci Miloševičových p o r t r é t ů objevilo také heslo:
Švédský
socialismus!
Alternativy
socialismu dnes zřejmě leží v magnetickém
poli mezi Švédskem a
Rumunskem. Af je to jakkoli zjednodušené, smysl je p r o s t ý : čím
dále se odkládá zásadní demokratický z v r a t , tím se zvětšuje gravitační síla rumunské černé d í r y .
Jiří Dienstbier

Maďarská

FostiteZá mne
mimá znaveni. PředeáZáho dne přebiraZ v
Budapest spisctMíeí BchMntŽ NraÍMÍ
cenu 1. BethZena,
ročná za počin 8 čfeáoeMrcpsMTK?
t%znamK. Večer zaln/íMeí svými c t i teZi C&az íeiWH p i v n i c i a tam se
spolu ¿obře máZi. Ted svddáZi 8vox
^ocovinx na a«&K?K mcWcovoK poZávku. PoáoíýMm, áe váechny c s č a t n i
poznačit/ uá ja&OKh?íi rázmamosí
postrádaly.
Pomp^zni parlament dostal spožtihráče v nenápadná imdouá divadZa
Jurta,
t á á i c i se přezdivoe *SaaZý
parZament"; mezi támito dváma i n stitucemi oaciŽKje nyní poZitický
i i v o t zemá. f J u r t á se s c h d z e j i
Zidá společných zdjnní č i pro/es i
a Ríadox zde organizační zd^íady
svá spoZečene^y prospJám? č i n n o s t i .
V aouZadu 8 pZatnými zákony z
1956 vzniícaji nová a nová spoZečens t v i ka%dý týden, nákterá, jaÁco
kupř. Madars^ demokratická /órum,
ee r o z r ú s t a j i o vesntcRá a átipni
odbočky po ceZá zemi. I svobodných
odborových
organizaci
přibývá,
fřibeni
názorů,
od miíitantnich
po ZibtráZni, přeaKahije i do mo-

cenských i n s t i t u c i . Jak j i n a k by
meh Z peneráZni tajemnik Svazu komun i s t i c k á mZádeáe Ca. ťámori navrhnout, aby ae z ndzvu vypustiZo
aZovo komunistický, ponávadž ''komunismus j e vádecky nedokázaná utop i e " ? Význam konfrontace varu v
"maZám parZamentu" a /ormovánim
názoru ve "veZkám" dotvrzuje, áe
v áádnám připadá nejde j e n o spoZkařskou e^pZczi přechodnáho významu.
ďa dvou podz Tännich zaaedánich
nejvyčJiho
zákonodámáho
sboru
rczhodovaZi posZanci o po^tikateZská dani, zákonu o akciových spoZečnostech, o návrhu na zmánu zákona spoZčovaciho a shroma^dovaciho,
o zákonu tiskovém, voZebnim, o
zceZa nová Ostává, j e j i ^ prvni
znáni má být předZoženo do* pJZ
roku. Připominky občanských i n i c i a t i v byZy z č d s t i akceptovány, z č á s t i
zúataZa nákterá zadní dviřka pootevřend. Z^vá t ř e t i n y posZancú maji
Zeyitimaoi
množ i z nich jsou
pozn<vpenánt
Zetitou byrokratickou
rutinou a přianá dodržuji pokyny
svá posZanecká /^akce. Zbývajici
t ř e t i n á posíanctl se zatim vZaatni
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Srbové přišli na Balkánský poloostrov v sedmém století a přijali pravoslaví. 15. června
1389
byla
jejich
armáda
poražena
Turky
na
Kosově
poli a jejich vůdce kníže
Lazar
na místě
síat. Od
té doby bojovali s tureckou
nadvládou až do roku 1912,
kdy
zvítězili
nad
Turky
a jejich spojenci v balkánské
válce. Srbsko,
které
získalo nezávislost v roce

1878, se na Balkáně střetávalo
s
rakouským
vlivem
a stalo se pro ostatní Jihoslovany
symbolem
odporu
proti Vídni. V roce 1918
stálo Srbsko u kolébky nezávislé Jugoslávie. Srbů je
přes osm miliónů a tvoři
36 t obyvatel Jugoslávie.
Žijí
převážně
v
Srbsku,
ale jejich početné menšiny
jsou
ve Vojvodině, BosněHercegovině a Kosovu.

p)ura!íta v praxí

/rakci prosadit nepodařilo. PěZicí
čára mezi progresivními a konzervativci ověčm nevede mezi straníky
a
nestraniky, stejně jako neni
^rJ^jici skutečnost, že tři čtvrtiny posZancú jsou vysoci funkcionáři. Pozastavme se u tři z těch
n^jvyěěich.
ministerský předseda
//émeth,
vzděZaný a schopný e k o n ^ je vystaven povážZivě zkouěcer poradit
si v přiětim roce s nezaměstnanosti, s dvaceti až pětadvacetiprocentnim růstem in/*Zace, se spZácenim obrovského zahraničního dZuhu,
a to věechno za podmínek, kdy mezinárodni svazky spoZuurčují strukturu
výroby, zahraniěniho obchode
i vyěi vojenských vydají. Podstoupí Z by vzdělaný ekonom *uto zkonáku bez zdr^k, kterě nutně předpokŽádáme?
Ařinistr hospodářství, osvědčený,
zk^ěený a svého času nadZouho odstavený R. Wyers, je premiérova
pravd ruka! Co do rozsahu hospodářských re/orem bude mit zřejmě sZovo
rozhodujíci.
% m třetim mužem CnikoZi co do
výz^uzmu^ je í. Pozsaau. Jako stát-

ni ministr odpovidá za součinnost
v Zády s parlamentem, s občanskými
aktivitami,
s
nimiž
pravidelně
konzuZtuje, za rozhZas a teZevizi
včetně ^Tf Cza puZ roku se to markantně projevilo,) a za situaci
národnostních meněin. t^ěru neZehké
úkoZy/ Do diskuse o vedouci úZoze
strany přispěZ pozemkou, že tato
nebyZa nikdy uzákoněna a myěZenku
pZuraZismů
pokZádá za r^aZizovateZnou a prospěěnou. Přesvědčivě
odmitZ návrh na změnu ústavy a
zdúvodniZ
potřebu
ústavy
zceZa
nově. X tomu pZuraZismur v minulých dnech oživZa strana maZoroZnická,
shromaž&^jí
se přihZděky
do
strany
sociáZně
demokratická
a dokonce se chystd zaZoženi daZěi
ko^nistické strany.
MoZiči
kritizuji
sjednocenou
děZnickou stranu za neprincipiáZnost, předevěim otdZeni v připadě
tiskověho zákona a práv s^romaždovacich,
za . ignorováni požadavku
v sociáZni obZasti a poukazuji
na možnost výměny desetiny posZancú. Ti radikáZnějěí mZuvi o rozpuětěni parZamentu, vypsáni nových
předčasných voZeb. ;

Albánci žijí v Kosovu a částečně
v Makedonii. Je jich 1,7
miliónu
a
představuji
8
%
obyvatel.
Při
bouřích
v
roce
1968 si vydobyli
četné ústupky a v roce 1974
se podle ústavy Kosovo sta^o
autonomní oblastí. Nacionalistické bouře v Prištině
v roce 1981 však byly tvrdě
potlačeny.
Černohorci žiji výlučně v černé
Hoře. Je jich půl miliónu
a představuji 2,5 % obyvatel.
Za
turecké nadvlády
byly hornaté oblasti černé
Hory útočištěm Srbů prchajících před Turky. Černohorci
statečně proti Turkům
bojovali.
Dnes
většinou
podporují srbské požadavky.
Chorvati stejně jako Srbové přišli
na Balkán v sedmém století.
Mluví
stejnou
řeči,
ale
píši
latinkou a většinové
náboženství je řimsko-katolické. Jejich vývoj ovlivnil
fakt, že patřili k RakouskuUhersku.
Za druhé světové
války vytvořil Ante Pavelič
z
Chorvatska
fašistický
stát, který podporoval Hitlerovo
Německo.
Chorvatů
je 4,4 miliónu a představuji
asi pětinu obyvatel Jugoslávie.
Slovinci
mají
nejvyšší
životni
úroveň
a
jejich
vnitřní
uspořádání je velmi liberální. Jsou jich ovšem necelé
dva
milióny, tedy zhruba
jen 8 % obyvatel Jugoslávie.
Makedonci žiji v Makedonii a Kosovu. Je jich 1,3 miliónu,
tedy 6 % obyvatel. Bulhaři
je pokládají za bulharskou
menšinu v Jugoslávii a Rekové tvrdí, že jsou helénského
původu.
Po druhé světové
válce
dosáhli
Makedonci
dvou
svých hlavních cílů:
osamostatněni
pravoslavné
makedonské církve a uznání
jazyka.

3ě/ strany X. Crósz na t?ntči*<?- *
stranicím
ahronxiááŽHť zaujaZ k
těmto požaáav^&n řizně stawvísiK?.
PřisZuěný
cčfsíavec
vymlátí
pro
íeymťny
"Axwčra, anarchie, biZý
teror",
nově
strany
KomeHtovaí
s Krutou ne Uhas tť a 8 áataaem,
co děZaZa ro2nic%á strana dosud,
když ne&yía n t M y aaXázána. Inu,
co asi? Hospodářskou a soctáXn^
situaci hoánotií reaZisticky bez
pZan^ho optimiemK. Za roshoáKjic<
označil vyrovnat se s dvěma úkoZy;
spZatit ČMuhy a obnovit hospodářskou strKKtKrK. "Xdyž tohZe nedokážeme, " řekZ,
"zkrachuje strana,
aZe to je to nejmeněi; zkrachuje
stát, a
to je nejdúZežitějži."
Afožnost koaíice připouěti v daZekě,
mZhavě budoucnosti.
/! tak nejpřiZěhavějěi komentdř
k dneěni madarská situaci napsaí
před 8 to dvaceti žes ti Zety J.
/ajdar
"Vusime být demokraty v
západoevropském sZova smys^, abychom mohíi zůstat Radary."
^eZena ďěmcová
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SSSR - Čína na nových cestách
Čínský císař přišel o trůn o pět
let dřív než r u s k ý car. Ruská
dominace v Mandžusku, Mongolsku
a v Sinkiangu však pokračovala.
Dokonce rostla. Vládce Sinkiangu
generál Šeng vstoupil do VKS(b).
panoval dál a Moskva měla wolfram,
cin
a n a f t u . 1942 však počítal
s porážkou Moskvy ve válce, a
dal
se k Čankajškovi. Stalinovi
to umožnilo snadnější manévrování
ve vztahu k čínským komunistům.
V letech
1948-49 vsázel
Stalin
na Kao Kanga proti Maovi. Mao
neskrývá
své
opovržení.
Říká
Stalinovu velvyslanci: "Každý skutečný revolucionář ji rád červené
papričky. Ji soudruh Stalin rád
červené papričky?" - - Na konci
války využívá SSSR své jednoměsíční akce proti Japonsku a odváži z Mandžuska veškeré průmyslové vybavení.
šokován je nejen
č a n k a j š e k , ale i Mao. Čtvrt roku
pO vyhlášeni ČLR přijíždí Mao
do Moskvy podepsat smlouvu o
přátelství. Zůstává celé dva mésice,
protože za fasádou úsměvů
probíhá t v r d é jednání. Stalin souhlasí
se stažením vojsk z ' Port
Arthuru do roku 1952 (což nedodržel) a s předáním mandžuské železnice. Mao musí uznat, že Mongolsko už nepatří Číně, a souhlasit
s další ruskou těžbou čínského
uranu a n a f t y . Za korejské války
(1950-53) Čína hospodářsky krvácí
mnohem víc než lidsky. 48 % čín-

ského
rozpočtu jde na armádu
a Stalin výhodné prodává stárnoucí arzenály. Jeho smrt dává Číně
naději na obrat ve vztazích a Maovi na dědictví koruny vrchního
živého klasika marxismu. Chruščov
s Bulganinem (říjen '54) dostóvaji
v Pekingu pusu od Maa a čou
En-laje. Mao chce ale víc - Mongolsko a taky kus území severního
souseda. Brzy je jasné, že Moskva
bude
pomáhat
"třetím
zemím",
ale ne Cíně. XX. sjezd KSSS znamená
doktrínu
mírového soužití
čili
že Moskva preferuje řešení
domácích
hospodářských
problémů.
Chruščov
Maovi
atomovou
bombu nedá.
Podle Pekingu je
koncepce soužití zradou leninismu.
Když revoluce je tak krásná věc!
Moskva označuje velký skok Maa
za
maloburžoazni netrpělivost
a
za projev velmocenských aspirací.
Na slova o "parazitickém chápání
principů proletářského internacionalismu" Peking reaguje puncovánim Chruščova na moderního revizionistu. Chruščovova omluva Titovi je komentována karikaturami,
na nichž se dá těžko poznat, jaké
že to holohlavé zvíře líže rány
bývalému krvavému psovi. Nikita
Chruščov t r h á na kusy 343 smluv,
250 bodů včdecko-technické spolupráce.
Domů jede 1400 sovětských odborníků, kteří nechávají
bez plánů 250 rozestavěných p r ů myslových objektů zásadního výz-

namu. Čína si utahuje opasek a v den (říjen 1964), kdy p ř e v r a tem
v Kremlu padá
Chruščov,
Peking
v
někdejším
sovětském
protektorátu
Sinkiangu
zkouší
svou první atomovou bombu.
V SSSR začíná "period zastoja"
dvacetileté období
brežnévovské
stagnace.
Čína dozrává k
hororu
kulturní revoluce
(196676). Novodobý úsvit Činy přichází roku 1979, kdy Peking začíná
s čínskou perestrojkou. Týž rok
paradoxně
ještě
stačí
Brežněv
zabřednout
do afghánské války.
Ještě
za Leonida lljiče si Čína
klade tři základní podmínky ke
zlepšeni vztahů: konec války v
Afghánistánu a odchod Sovětské
armády domů (později se už mluví jen o odchodu armády), zásadní
snížení ozbrojené síly SSSR
na hranicích s Čínou a donuceni
Vietnamu, aby skončil s okupací
Kambodže.
Ševarnadze
už v New Yorku
(v
sídle OSN) svého
čínského
kolegu
ujistil,
že všechny tyto
podmínky
budou
splněny.
Ted
ho vítá v Moskvě a ujištěni opakuje. Zopakuje to i potřetí, až zanedlouho poletí do Pekingu.
Zdá
se, že dveře k návštěvě Gorbačova
v Čině na jaře 1989 jsou odemknuté. Stačí vzít za kliku. .
.
. - pt -

BĚLORUSKÉ KUROBATY "Bože můj. proč? Co jgme udělali?"
Dosavaáni
zkoumání faktů vede k
závěru, Že tyto popravy se konaly
bez
jakéhokoliv
soudu,
dokonce
i bez předběžného uvězněni a vyšetřováni. V hromadných hrobech leži
vedle oběti dost přesvědčivé důkazy. Nešťastnici měli u sebe brýle,
cvikry, lahvičky s léky, kapesní
nožíky, měli na sobě často pracovníoblek, u sebe dopisy, na nohou
galoše. Šokující je velké množství

žen mezi mrtvými - a mnohé měly
na nohou střevíčky s vysokým podpatkem. Na vlastní popravu si člověk také nebere bandasku s čajem
či pracovní nástroje.
Mikolaj ' Asonovič Rymarev (jemuž
je nyni přes šedesát a kterému
bylo 14 let, když z vesnice, jež
původně měla 120 usedlostí, z devadesáti
zmizelo veškeré obyvatelstvo) podává toto svědectví: "Obyvatelstvo mé vesnice - Selivonovky
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Napříště už v žádném slovníku historie (a zvláště ne u hesel "horor",
"teror" a "peklo") nebude
chybět jméno KUROPATY. Psáno rusky.
A KURAPATY - psáno bělorusky. Leži
kousek od Minská. Když buldozery
a exkavátory projížděly kuropatským
lesem a nechávaly za sebou hlubokou
brázdu pro plynovod, narazily na
hromadné hroby. Cřady se tím nechtěly moc zabývat, a tak vyšetřováni
vzal do svých rukou vědec - historik a archeolog Zenon Poznjak se
svým kolegou Jevgenijem Smygalovem.
V lesích mezi vesnicemi Drozdovo,
Zelenyj Lug, Zelenovka a Cna-Jodkova odhalili
z a t í m
na rozloze
větší než deset hektarů 510 hromadných hrobů. V každém z nich je
průměrně na 200 oběti. Sovětským
tiskem
proběhla výzva, aby se k
výpovědi přihlásili ti, kteří by
svým svědectvím mohli toto masové
vražděni objasnit. Deník Izvěstije
(12. září 88) se ptá: "Koho tady
stříleli?"
Svědků
je
ještě
naživu dost.
Fakta jsou strašná a jednoznačná.
Vrahové nosili uniformy NKVD. Od
roku 1937 až do vpádu Hitlera do
SSSR v červnu 1941 přijížděly do
těchto lesů "furgony" - krytá nákladní auta - denně. A denně se
popravovalo
odpoledne;
večer
a
v
noci. Pětasedmdesátiletý Roman
Bacjan říká: "Pět let jsme v noci
nespali, budila nás .střelba poprav-
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PALESÜMA : STAT BEZ UZEM!
zaZa^ení

armdda.
a
nad^Zddt<

áHgn&yfM? Jgr^zc^m
ná^aíi^c 8íaZe¿í črvajíeí
T^rea^a nad
Pa^eítw^.
říáe
ía!: zap^ttHu
za
8t?¿
8 ^ámea^em za první
vdZ^cy. F r a w t é a 4n^Zie
8t pa^
abíaat Pííz<káAa
vyahada ja^a man^díní ^zemí Spaíečnasíi
n^roíůx. PaZestina pfípa¿%a
Brít^r?. ¿/z při 8 vám příchedK váaA:
ytnyZičani zjtsčtíi^ ^e ^ramá damaradyc^
žije na ^zemí PaZe8tiny
íisíc zid^, ^íerá aem pňivdbiZa etonteúic^ vize
^erzZa
pc&a:<ře?Kf?K'
a/ára^
Pranati a an¿tsen?tíslK/n?¿ payramy.
Sriíavá báhem
sváíavá
vdZÁ:y 8ZíbiZi v čzv. PaZ/b^ravá
de^Zaraai^
v PaZestiná tvnažní

"ndraíhíha
zdmámd neurJítasí tacata
íe^wínt^ pa^
zp^8abíZa veZ^á
^ampZi^aae.'.
hrabavá ^Ze^fáZi na přía^tad íeahntaA:y zdaínya^ a
8ianineZibá^ sny a zaZažení iidav88 jim vábea neZíbiZy.
Ta^á da brita^t/ah p^edača^ aíaniaíia^t/
pragram
nezapal.
<4 ta^
86 Pa^8tina mezi dváma
^dí^amt
ačaZa
ahnia^gm
nepa^ajú
a 8par^ mezi
a
8prdva^. PezaZ^ae CS/y z 29. Zisíapad* 7347 vymezí Za ^rantae ^i<fav8^¿ha
a
araba^cá^a
8ídí^
fmap^a
J. J^. O^aZní arabská 8ídíy váaic
nebyZy aahaíny 86 8 ejrisienaí ^idava^áha
na ^zemí Pa^88íiny
smířit^ vy^Z<iaiZy vdZ^^ aZe nepra-

aa<fiZy 88. 25. Xvátna by Z vy^Zdáen
aídt IzraeZ a míZián ífi 8ta tiaía
PaZeačinaJ pra^Za da Cazy^ Zajarddn8&a, ¿¿banana a Sýrie.
^nara
padepadn mír mezi fyyptcm
ja^a Aíavnť v d M ť a ť arabaikaK zamí
a ízraaíem^
^íery z<8^aí pan^/o^
¿^azpečnJjJÍ ^raniaa. 7
235C
ana^čavaí jar&ína^y Á^dí 4Mt<naA
zdpa^í
Jar&ínM^ čímž 86 vyčvafiía 8iít^aag zndzam^nd na mapaa J. 2.- Z rezaZnaa
nazčyía
nia a Z z M ^ M í a a^tečnaeíi vy^^ čam^^ ^e papíya^ a áodnaa
papťrd prdva PaZ68ítna^ na oíastní
8 Mí.
Zdvaána^
^zamnť zmJnu přinasZa
a^ ízv. ^68íi<Ž6nnť vdíika v
ízraeí tehJy abaa^ií Jar^zaMm^
zdpadní bfah Jarddn^^
Cazu
a C a í a n a ^ vt/áiny. 7 pa8Zadní vdíae
v raae 7573 najprva Fyypt vy^áií
mamančK
pře^vapaní^
jaha
anndda
přa^anaía 3Kez8Řý prt!pŽav a zís^aía
t^zamní oyhady. Pgham nj^aíi^a dní
váa^ Izraaí aič^aaí zvrdčií a a&8aBinaj. V dr^h^ paíaoinJ 86&td68dtya^
pa^ ^yypí dip^matiaRy
^znaí izraaZ a zí8^aí Sinaj zpJt.
P^fham
í^ahía
^ddZ^aaíí
míze Za
idea
pale8tin8h?ha
8ídtu
í^m^ř
v nedahíedmi. ^n^tí byía razdírdna
vnií^ními
razpary mezi /ra^caemi^
^cčer^ v
nám
Kdráují jednat Zívá
arabská zemá, zejmána Fyrie. Jeha
jednat^y by íy
vy^ndny z Libanana
v raae
^anaem min^íá^a r a ^
váaX V8ía^pií da ^ry nav^ prvelc,
^iveíná
pratiizraeÍ8^
ba^ře
na
ahupavanám ^zemí. /y^ddaZy 8Í
290 mrtvýeh
a
izraeÍ8M anndda
8i 8 nimi neví rady. Pavzbuzena
íímča v^vajem vyhíd8ÍZa PaZe8tin8 % rada 15. íiatapad^
PaZe8íin8^ý
^íerý by xznaí ejri8tenaí
JzraeZe.
- ir -

- PEKLO A OCtSTEC
čích čet." Vesničané Tovstik, Poteršuk, Karžvič, Borovskaja vyprávějí, jak lidé při polních pracích
počítali
výstřely,
ozývající
se
z lesa. Mysleli si, že co výstřel
- to jedna občč. Byl to omyl. NKVD
si vymyslel "hru". Postavili lidi
vedle sebe a stříleli je do spánku
tak,
aby
kulka
proletěla dvěma
hlavami. Vesničan ze Cny Mikolaj
Vasilevič
Karpovič (narozen 1919)
měl dost odvahy, aby se proplížil
lesem až k místu poprav. Katané
postavili lidi vedle sebe nad jámu,
dali jim roubík a ještě přev&zali
ústa kusem hadru. Po výstřelu do
spánku padali do jámy dva lidé.
Bylo jim totiž lito plýtvat munici.
Zcnon Poznjak míní: "Vždyč takhle
předváděli svou bravuru, demostrovali
,,profesionalismus,,".
Ale
než dostali roubík, lidé křičeli:
terorizovalo
jen
pár
lidi.
Byl to předseda kolchozu, pak předseda
vesnického sovětu, brigadýr
kolchozu a ještě pár jejich vrtichvostú. Věc se totiž měla takhle
- za každého odhaleného nepřítele
dostal udavač určitou sumu ze speciálního
fondu
NKVD.
Dostal ji
hotově.
V
dnešních
penězích by
to bylo asi 15 rublů. Selivonovští
Jidáši každý případ vesele a nezřízeně zapíjeli. Vydělávali si na
chlast
vždycky
prodejem
dalšího
vesničana. Dokonce si na to složili
častušku, kterou vyřvávali na celé

kolo..." (Viz Moscow News z 9.10.
88).
Sotvakdo v SSSR bere kuropatskou
genocidu
za
věc
dávnou, starou
půl století. Když se z celého Běloruska sjeli do Minská nespočetní
demonstranti
a rozvinuli transparenty
"STALIN - KAT"
(bělorusky
se řekne i píše KAT stejně jako
česky) a "STALIN - GENOCIDOVLÁDCE"
vyrukovala proti demonstrantům
policie. Náměstkyně minského starosty pak v sovětské televizi musela odpovídat na nepříjemné otázky
televizního
komentátora,
který
byl na straně demonstrantů. Soudružka náměstkyně zase ne. Divila
se, proč lidé chtějí demonstrovat,
když se celá záležitost vyšetřuje
- a když dokonce byla pro "causu
Kuropaty" ustavena zvláštní vládni
komise. Neřekla už, že veřejnost
žádá, aby v oné komisi byli j in i
lidé, než kteří do ní byli
zákulisně a tiše dosazeni.
Významný spisovatel Alesj Adamovič veřejně prohlašuje, že "Minsk
je baštou stalinismu - je to "Vendée" naší revoluce..." Pro oficiální osobnosti, ideology, funkcionáře, spisovatele, jako jsou Pavlov,
Bovš, Zalesskij, Begun, Ignatěnko,
Malaško, pro ty je Stalin stále
velký vůdce - a kdyby mělo být
po jejich, nikdy by se nesmělo
říci
slovo
o
Kuřopatech. Nikdy
by- taky perestřqjka neměla žádnou

šanci. Adamovič ví, o čem mluví.
VždyE nedávno stál v Moskvě před
soudem, u něhož ho žaloval bývalý
stalinský prokurátor za "očerňováni
velkého
vůdce".
Samotný
proces
vejde do historie velkých soudních
absurdit
podobně
jako slavný
opičí proces proti darwinistou v
Tennessee 1925 - s tím rozdílem,
že tentokrát obžalovaný nebyl odsouzen. Jen mráz po zádech při
této frašce běhal mnohem víc. Proč
obžaloba nevolala k zodpovědnosti
Michaila
Gorbačova za "ostouzení
velkého Stalina?". - ptal se Alesj
Adamovič a na tuto otázku nedostal
odpověď.
Nyní se stalo něco dosud neslýchaného. Prvně v sovětské historii
začala oficiálně běloruská prokuratura
vyšetřovat
zločiny,
jichž
se dopustil stát, s tím, že státní
orgány jsou přímo obviněny z genocidy.
A
nelze
také pochybovat,
že nejrezolutnější přívrženci perestrojky chtějí za každou cenu uspořádat v Moskvě "morální proces"
nad Stalinem. Vidí v tom věc zásadního významu pro společenskou očistu, pro milióny oběti, které žiji.
Od principu posmrtných rehabilitaci
je třeba překročit práh - směrem
k těm ještě živým.
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JAROSLAV HUTKA
"DOMA JSEM BYL
Dvě dlouhohrající desky a pět singlů u Supraphonu, přes tisíc
představeni po celé republice, vítězství v několika anketách/
nadšeni posluchačů a části odborné kritiky; současně rostoucí
nevole oficiálních orgánů, po deseti sezónách hraní stíhánf
pro nedovolené podnikaní, výslechy, podpis Charty 77. Jako
alternativa k chystanému soudnímu procesu nabídka emigrace.

Byla to zmatená situace, nervózni doby. Přistoupil jsem na to
v květnu 78, udělal si ještě prázdniny, honili mne, ale nechytli,
párkrát jsem ještě zahřál. Emigroval jsem 18. října.
Proč právě #o&a?KÍ8%o?
Nabídli
mi
to
přes ambasádu,
dodneška nevím proč. Byla to ďábelská zlomyslnost. Předtím jsem na
Západě v životě nebyl, takže mi
to bylo jedno. Říkal jsem si, že
nemusím nic vyřizovat a že tedy
pojedu
do
Holandska.
Přestoupíš
hranice, dostaneš povoleni k pobytu, bydliště a padla klec. Už si
nemůžeš vybrat další zemi. Je to
logický systěm.
jst
to napoMS?

8

Co v ďJmec^K?

to

m<tn<??

Nemůžu mluvit za ně, jestli by
mě zavřeli nebo ne. Nasraný byli
značně. Je ale možné, kdyby viděli, že nemíním emigrovat, začali
by myslet ještě jednou, protože
písničkář ve vězení to není tak
snadné jako někdo jiný ve vězeni.
Tu emigraci halt beru, je to životni situace. Ale kdybych s tím,
co vím dneska, stál znova před
toutéž volbou, neodešel bych. Zůstal bych i za cenu basy. Když
víš, co tě stoji boj o zachováni
vlastni
identity
venku,
připadá
ti ta basa možná jednodušší.
y M á a Merta se
áe neodejde...

Jo i ne. Nedá se to vidět jenom
negativně. Je tam mnoho pozitivních prvků. Po prvním roce ježděni
po emigrantech jsem si říkal
jenom
nezůstat
emigrantem.
Pro
mě to znamenalo začít psát v jiném
jazyku, což míním dál. S holandštinou
to
konči,
s angličtinou
taky nebudu pokračovat. Teč - možná se ti to bude zdát ještě horši
minim přešaltovat na němčinu.
Nechci být závislý jenom na češtině, protože bych ztratil všechna měřítka a sebekritičnost. Potřebu ju odstup. Když je emigrantský svět jenom emigrantský, česky
emigrantský,
je
tak
zúžený, že
v
něm
ztratíš
svobodu, uzavřeš
si myšleni na určitý okruh.

že je

Tvrdil jsem, že je to na furt,
ale v sobě jsem neměl jasno. Neměl
jsem
nejmenši
zkušenosti.
Byla
to další životni akce, kterou jsem
nedomyslel, další krok s tím, že
uvidíme, jak to dopadne. Krok do
neznáma a zároveň do světa, ke
kterěmu by člověk mohl mít důvěru.
Do
světa,
který
nabízí ochranu
a slušně zacházení.
Mt/sK3 st dnes,

RozááMÍ jat je?

rozhod

t<ž dávno,

Merta měl výhodu, že byl předtím
delší dobu na Západě, takže si
uměl představit, co ho může čekat.
On mi 'to i vymlouval, říkal mi,
že
tam
zůstanu
cizincem. Tehdy
se mi to zdálo srandovní.
5 J3ÁK7K představou jsi odcházel?
Ze nějak budu pokračovat v tom,
co jsem dělal. Začal jsem hodně
psát.
Představoval
jsem
si, že
se dá publikovat, že se dá pomáhat
věcem doma, že se dá rozšířit český kulturní svět, že to nemusí
být vázané jenom na hranice.

Němci
jsou daleko problematičtější
lidi, citlivější, povahově
blíž k nám. Vždy, když přijedu
do Německa, mám pocit, že je tam
trochu český čuch. Holandsko je
jinde. Mě moc nezajímá, jaké jsou
vládni programy - vlády jsou dočasné.
Zajímají
mě
konkrétní lidi
v publiku. Neumím žádné řemeslo,
ani
řemeslo psaní, ani hraní na
kytaru. V tom všem jsem takový
naivně spontánní. Ve chvíli, kdy
cítím odraz, umím se vyprovokovat.
TaAže za<?neá
- zase z m w a ?

-

v

jednačtt/řtoetí

Jaroslav Hutka
"Vrátil bych se, ale jedině
když bude možnost hrát."
Moc ne, musiš se do toho tlačit.
Je fakt, že toho hodně vidíš, stěhuješ se, ale vždycky padneš do
takové
kapsy, že v Chicagu žiji
nějací češi, v New Yorku taky,
a pořád je to svět, který žije
mimo čas a prostor, takže si do
toho čas a prostor musíš vtělovat.
Tím je většinou naštveš, protože
oni si žiji ve svém anglickém prostředí, sejdou se na českém představeni, aby snědli koláčky a popovídali si. Je to jako Moravský
krúžok v Praze - tam taky moc tvůrčího nenaděláš.
ďapsa^ jsi v e n ^ Aoáná p^sn<?
Než jsem jel do Austrálie, zjistil jsem, že to ve mně vibruje
jako
taková
výzva.
Napsal jsem
šest písni. Ale za těch deset let
jsem česky napsal asi čtrnáct písniček. Nejsou to žádné velké písně, stydím se je zahřát. Te3 minim
k tomu sednout a aspoň se nutit
psát.
í/držujeá 8Í ¿řeáttHM?

Ale co v Holandsku? Pořád ještě
žiju a tam to skonči tak, že budu
žit měsíc od měsíce na podpoře,
občas představeni, které pro mě
přestává být "challenge", výzvou.
Proto chci zkusit Německo. Když
nežiju identicky v českém světě,
na českém územi, nemůžu se na to
spoléhat, což je strašně traumatické. Te3 je pro mě největší problém, jak si zorganizovat bydleni
v Kolině, z čeho budu platit nájemné, co tam budu dělat, jak to
udělám s němčinou, jak si pokusím
zorganizovat
představeni. Za pět
let můžu zjistit, že to byl úplný
omyl.
Jak ¿Fasčo %8t:<pKj<?3?
Loni jsem měl jednou týdně holandské představeni, českých bylo
asi deset za rok, letos dvanáct
v Austrálii a deset po Německu.
Na jaře chci udělat šňůru po Švýcarsku, na podzim bych si chtěl
zorganizovat
cestu
kolem
světa:
Kanada, Amerika, Austrálie.
Je to tMÍrčť?

Nic
jiného
mi
nezbylo. Jednu
dobu se to začalo trochu rozpadat.
Dělal
jsem hodně němčinu, česky
jsem
vůbec
nehrál.
Najednou mi
slovesa příliš vypadávala na konce
vět. To se v češtině může, ale
zní to dost archaicky. Vždy jsem
ale mluvil česky, pak jsem zase
začal
s
českými
představeními.
Te3 už zase pišu. Psal jsem si
i německý deník, ale přešel jsom
znova na češtinu - trochu jsem
se toho lekl.
PťJčá n<%a/n?
Nemám
kam. Piš si fejetony do
šuplíku
- to nejde. V posledním
fejetonu v Právu lidu mi vyhodili
několik odstavců: postřeh o Singapuru, jednu citaci z Kafky. Já
jsem pod tim podepsanej a lidi
si budou myslet. Že jsem to tak
napsal.
Vylepšováni článků chápu
u velkých novin, které platí honoráře a které maji nějaký politický
obzor nebo směr. Álc .když za to
nic nemáš, nikdo ti nezaplatí a
ještě ti to poštelujou, to člověka
naštve, že úplně ztratí chuč.
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PO DESETI LETECH
NORMÁLNÍ ČLOVĚK"
ďeměZ &!/s ch:<ř psát &< Liáove^?
Měl, to by se mi libiio. "Okénko
ze světa", "Pohled ze svobody",
něco takového.
ťteě ¿¿áovA&?
Dostávám
je zcela nepravidelně.
Je tam dobrý Vaculík, který to
dost skepticky komentuje. To je
fajn, patři to k tomu, tím se
kruh
uzavírá.
Člověk
tomu může
vytknout všechno, člověk tím může
být nadšený. Je mi to sympatické.
Ovšem nežiju přesně v tom prostředí, necítím totéž. V podstatě veškeré emigrantské noviny jsou špatné. To je pro mě měřítko, protože
vycházejí v zemích, kde svoboda
reálně je, lidem nikdo nic nezakazuje, sami si rozhodnou, co píšou.
Lidovky mi připadají daleko svobodnější než emigrantský tisk. Nemůže
to být profesionální, protože se
nemůžou prodávat na krámech. Je
to fajn čtení, dotkne se člověka.
Co ti vaái na emigrantekěm tis&i<?
Když to řeknu hodně slušně, je
soustředěný
na jeden bod, který
si představuji jako československou
problematiku. To, co vzniká v Československu, je daleko svobodnější,
má to daleko větší šířku. Když
čteš časopis z Paříže, nepoznáš,
že je dělaný v Paříži; čteš časopis
z Londýna, a kdyby sis nepřečetl
adresu, nepoznáš, že je z Londýna.
To je pro mě ztráta identity.
5íe&<jeě ÁHiítRrK V <?e8^Q8Zoven8^?
Míá dojem, %e je jiná než přeď
áeseti ¿etý?
Trošku sleduju tu, která se nai
zývá "neoficiální". Třeba Revolver
revue a jiné, ke kterým se dostanu.
Spousta těch věcí má jakési izolační prvky, které jsou v podstatě
emigrační. Nemám pocit. Že by to
bylo jiné, než před deseti lety.
Jsou tam nějaké varianty, ale z
lajny to nevylítne tolik, abych
si sám za sebe mohl myslet, že
je to úplně jiná kvalita. Navazuje
to na proud, který pořád cítím,
kterému
rozumím,
který
má svůj
strop
tím,
že
věci reflektuje,
ale
sám nemůže být reflektován.
Tím je taky zablokovanéj v rozvoji.
To je problém nás všech. Když nemůžeš dělat desky, nemůžeš do televize, nemůžeš se normálně rozvíjet,
tak
ti
kus
amatérismu zůstane.
Nemáš podmínky na normální vývoj
k profesionalismu - v kuchyni a
v malém sále si ho i s nejlepšim
přesvědčením nevytvoříš. Taky možnost experimentu je naprosto zlikvidovaná, což ničí tvůrčí možnosti. Z oficiálních věcí jsem slyšel
desku Dáši Voňkové. Co se týče
kytary a jejího hlasu, je to zajímavé, ale o čem zpívá - je to ujetí
na neutrální kolej. Nechci ji kritizovat, ale
asi
jsou možnosti
větší.
Pr<3<? jsi zaíoátí
t e l tví "Postí"?

ht<áe&ni

5est let mi nevyšla žádná písnička. Nejen že mne nikdo nevydával,
ale ani nevysílal. Na BBC mě mají
jakž takž rádi, ale oni chtějí
vysílat anglickou muziku. Na Svobodné Evropě mě odepsali. Písničkář
potřebuje,
aby
se
s písničkama
něco dělalo. Rozhodl jsem se vydávat je na kazetách. Ze začátku
to byl trapas, nevěděl jsem, jak
to dělat, aby to znělo, jak to
střihat.
Naučil
jsem
se
celou
zvukařskou
techniku. Začínal jsem
s tím jako s katalogizaci sebe
sama. Ani jsem nepočítal s nějakým
velkým zájmem. Překvapilo mě, že
zájem
sice
není velký, je ale
takový, že "Fosil" funguje a může
se rozvíjet dál.

si místo, kde chceš žít - tady
máš
glóbus."
Kohn
kouká, otáčí
glóbus, utekla půlhodina. Prezident
říká: "Kohn, už nemám čas, vyber
si místo a já to zařídím." Kohn
vrací glóbus a říká: "Nebylo by
něco jinýho?"

Rozhovor probíhal v polovině září
1988 v Budapešti, kam přiiel Jaroslav Hutka s Vlastou Třešňákem
na setkáni s převážně českými.
)osluchači. 2 původně zamýšleného
ednoho
koncertu
se
vyklubala
vystoupeni dvě a povidáni do ran-^
nlho
kuropěni.
Obdobná setkáni
by měla v budoucnu pokračovat.
Jan Samson
\

0 co jsi přiěeí?
Je pryč mnoho let a mnoho invence. Ne j lepší léta, kdy jsem byl
nejvíc rozepsaný, zmizela. Nutnost
učit se cizí jazyky, chápat cizí
prostředí, objevovat, že jsem Cech,
nad tim jsem nikdy nepřemýšlel.
Doma
jsem
byl
normální člověk.
V cizině najednou zjistíš, že jsi
cizinec, že jsi Cech. Člověk mého
typu je strašně citlivý na to,
jak na něj reaguje okolí. Vidi
té jako nějakého Rumuna nebo Madara nebo Čecha, který přichází ze
světa, který je těžký, problematický a hlavně chudý. Těžko jim vysvětluješ, že zase tak chudý není,
že není tak nesvobodný, jak si
mysli. Ze je to jiné, že jde o
úplně jiný konflikt. To stojí takové energie, která se ztrácí, jako
když ve vytápěné místnosti otevřeš
okno.

PfSEŇ MĚSÍCE
MASOMLEJN pochází až z Havířova.
Je 8 podivem, že tato satiricko-parodicko-punková
kapela
mohla
vzniknout v oblasti, kterou mnozí
nazývají "heavy-metalovým ghettem"
(jedním z mnoha). Oni sami však
zdůrazňují, ie jejich písně se netýkají jen rodněho města - produktu ideji padesátých let, ale jsou
platné všeobecně, týkaji se celé
země, která ostatně je duchovně
produktem stejné doby. Tři muzikanti a zpěvačka si ale doma moc
nezahraji - v Havířově letí úplně
jiné věci.
.V^sítrns^íá

Aíezni ¿o moc r%žově.
na tom svátě je?

Xáe

to

aíe

V Praze jsem slyšel vtip, docenil jsem ho až v emigraci. Kohn
udělal něco podstatného pro Ameriku. Pozval si ho americký prezident a povídá: "Kohn, jsem nejmocnějši muž na světě, můžu ti zařídit místo, kde budeš bydlet. Vyber

í/táh syneK tátovi pevněji kravatu
tím zahončtí provááy jeho váinox
áe&atK
Při pohíeáK na poíici plnot* patronek
vytáh syneh hon/ntoi střiíeí
na záhonek
á ve frýďíK naá Mohanem byí
mu8Íim% sněm
o tě veíkě aíoJtnnoati
v s e v e m i Moravě,
Přeáseáa o sitKáci áráeí áíoMhoK řeě
a potom ho ¿o ěeíieti chytíc
divá křeč
Při tě jehe svatě feět
paáaZy mx
z ěeíc se nn< řim<í pot pah nastaía
ta chviíe
'
PňiíetěZc áeíe<yaae z vesmirK
nafezaZa přeáaeáovt přes áťrK
/t pah jenem Rývaí híavoK
se věim soKhíaeií
nalconec se za kráZe
těch v o M prohMstí
<3 zavřeli ho v
za opiěi primasy

vydava— <y*M* nHt)

udit

jeáně

rezervaci

Me Pry<C(M naJ Mohanem
mK8Ítm% sněm
o tě zZoěinnoati v s e v e m i Moravě
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Vulí osudu intelektuálové
Za vrzavých zvuků utahovaného konsolidačního
šroubu se od počátku sedmdesátých let vyvíjely osudy tehdejší mladé prózy o poznání jinak
než poezie. Cerníkovské "opojení realitou"
se
jaksi
nedostavovalo, chvíli
vycházely
i knížky, které si svůj význam podržují dodnes (A. šerberová: Dívka a dívka, 1970?
V. Kórner: Písečná kosa, 1970, Zánik samoty
Berhof, 1973? P. Prouza: Holky a hřbitov,
1970, Požár v krabici na kloubouky, 1975?
V. Dušek: Panna nebo orel, 1974, Druhý dech,
1975), dokonce se te# dozvídáme, jak i ti,
kteří se záhy naučili držet krok, byli stíháni a postihováni (V. Steklač v Kmeni 1988/45
0 rozmetáni sazby jeho knihy z roku 1970
Paříž je sen, která přepracovaná vyšla loni
pod názvem Televizní muž). Milan Kundera
dobře postihl tento rozdíl mezi prózou a
poezií na příkladu svého básníka Jaromila
(Život je jinde) : "Lyrika je území, na němž
se jakékoli
tvrzení
stává pravdou. Lyrik
včera řekl: život je marný jako pláč, dnes
řekl: život je veselý jako smích a pokaždé
měl pravdu. Dnes řekne:' vše končí a padá
do ticha, zítra řekne: nic nekončí a všechno
věčně zní a oboji platU Lyrik nemusí nic
dokazovat? jediným důkazem je patos prožitku.
Génius lyriky je génius nezkušenosti. Básník
ví o světě málo, ale slova, která z něho
vycházejí, řadí se do krásných skupenství,
která jsou definitivní jak krystal? básník
je nezralý, a přesto jeho verš má v sobě
definitivnost věštby, před kterou i on sám
stojí v úžasu."
Slova, postihující do jisté míry podstatu
lyrického básnictví vůbec, došla v československé posrpnové realitě konkrétního naplnění v tvorbě básnické generace dnešních čtyřicátníků, kteří vskutku záhy stanuli ve slastném úžasu před definitivnosti svých poetických věšteb i genialitou, s niž strčili
do kapsy své z literatury odstavené předchůdce i ostře dohlížející svazové otčimy. Možná
by
leckdo
jejich usilovně
domalovávanému
autoportrétu
poctivců
i uvěřil
(Kundera:
"Lyrik maluje básněmi svůj autoportrét? jelikož však žádný portrét není věrný, můžeme
stejným právem říci, že si básněmi přemalovává tvář."), nebýt tohó, že se v duchu přísloví "s jídlem roste chuE" začali někteří z
nich vyslovovat o realitě i nebásnicky, zvláště když se jim zdálo, že je jim upírána
jejich umělecká
i občanská velikost. Pak
se ovšem hned ukázalo, jak úzké jsou hranice
jejich tolik zdůrazňované tvůrčí mnohorozměrnosti, jak dobově konvenčni a podléhavé je
jejich umělecké i občanské myšleni. A tak
1 když někteří z nich zprozaizovali svou
poezii až na dřeň, i jich se dotýkají dvanáct
let po Kundeřovi rozechvěle vznesené otázky
Seifertovy:
"Neznamená převaha
lyrismu, s
jeho
smyslovosti
a citlivosti, upozaděni
sféry rozumové, s její analytičnosti a skepsi
a kritičnosti? Neznamená dále, že se plně
neuplatňuje v kultuře prvek volni s jeho
dynamičností a patosem?"
Také próza si prodělala v druhé půli sedmdesátých
let svou
lyrizovanou modifikaci,
již se autoři jako Navrátil, Kostrhun či
Medek zřejmě snažili vyhnout přímé konfrontaci s realitou, chtě nechtě však jen přispěli
k její další kamufláži. Více naději vzbudili
rozhněvaní
mladí
mužové
Hájek, Bezouška,
Němec či Zapletal, jejichž prózy se sice
rovněž vybíjely převážně v rovině pocitové,
přece z nich však už byl cítit zřetelně odmítavý vztah ke zděděnému světu otců. Však
také byli rychle okřiknuti, což ovšem nikterak nezabránilo tomu, aby pak nebyl jejich
alespoň zčásti dobově přínosný autobiografismus po léta rozŠlapáván množstvím epigonů.
Dnes se jejich tvorba pohybuje v nové rovině,
nedosahující sice seifertovských nároků na

patos, bez něhož "pravda by byla služkou
moci, právo nástrojem hrubé sily neboli bezprávím a křivdou", zároveň však přece zbavené
tak pragmatických východisek, jaké ve zmíněném rozhovoru vyjádřil Steklač svým krédem:
"Svědomí
je pěkná morální kategorie, ale
já jsem povahou spíš realista."
Ten výrok je asi míněn hlavně historicky
a dobře ho objasňuje výklad, jak "realisticky" Steklač okleštil svou novelu z počátku
sedmdesátých let Sbohem, lásko, aby mohla
být vydána: z hlavni postavy, sociologa,
udělal etnografa a vypustil zmínky o Sartrovi
a studentské nové levici. Čtenář si má uvědomit, jaký že to byl tehdy autor progresívni
duch a jak i on trpěl pod knutou doby, ačkoli
sama novela v době svého vydáni v roce 1974
sehrála vlastně naprosto stejnou roli, jako
rok před tím Skarlantova poéma Paříž, Paříž!:
roli uvědoměle
návodného
ztotožněni se s
realitou, jimž si oba spisovatelé ve skutečnosti řešili své hluboké pochybnosti o ní.
V poukazováni na křivdy, které na něm napáchala doba, je ovšem^ Steklač stejný, jako
jeho básničtí vrstevnici, čeho bychom se
od nich však sotva dočkali, to je Steklačovo
dnešní příkré hodnoceni přijatých úprav na
novele: "Autocenzura činí každého, kdo přijme
její
pravidla,
podílníkem
na existujícím
systému."
Zkrátka česká próza sedmdesátých a osmdesátých let, alespoň ta mladší a mladá, se vyvíjela se značně skeptičtějším vědomím o sobě
samé a svých možnostech než zprvu zcela monopolní
básnická
tvorba
"pětatřicátníků"
jistě především proto, že si ze sebe samé
byla vědoma, že přesvědčit může jen zkušenosti a důkazy. I ona ovšem z větší části zapomněla, nebo chtěla
raději zapomenout, na
úlohu
spisovatele
jako
živoucího
svědomí
národa, natož aby se po vzoru Grahama Greena
snažila "být piskem v ložisku rozjeté státní
mašinérie", jak to ted iniciativně navrhuje
Steklač. K jejím relativním kladům proto
patří, že svá fiaska a debakly se její autoři
většinou ani příliš nesnažili nějak mimoliterárně obhajovat a vysvětlovat, natož aby
se pouštěli do vytyčováni jakýchkoli programnich tezi. Ovšem, až na v ý j i m k y —
Až na výjimky, které se v ložisku státní
mašinérie rozhodly uplatnit spíše jako dobré
mazivo než odpor kladoucí písek. Jiří švejda,
který "se vůlí osudu stal intelektuálem",
jak se sám loni v květnu svěřil v Rudém právu, a stal se jim patrně proto, aby donekonečna z hrdinů svých próz vymýtal ďábla posedlosti penězi a kariérou, slouže přitom
nejlépe - svým penězům a své kariéře. Josef
Frais, muž vstupující do literatury tři roky
po švejdovi ve vančurovské stylizaci muže
zastavujícího čelem lokomotivy a "propsavši"
se nakonec až ke kýčovitým románkům, o nichž
přesto má ještě odvahu hrdě prohlásit: "já
se neprodávám, ale dávám"
(Kmen 1987/39).
Ano, ale komu? A nejnověji František Mandát,
tajemník Svazu českých spisovatelů snad z
boží milosti, neboč nikdo nemůže brát vážně
jeho literární pokusy, třebaže jimi naplnil
už tři knihy. Kolik radosti ale na druhé
udělal
čtenářům
svými polemikami,
straně
v nichž humor nechtěného slaví pravé hodokvasy!
Možná by to všechno mohla být legrace ale jen v tom případě, že bychon) nechtěli
vidět^ jaké hlubiny zakomplexovanosti, uraženectvi a poniženectvi, ambicióznosti, nesebekritičnosti a elementární hlouposti v sobě
jen tyto tři spisovatelské případy obsahuji.
Poměry jim jednou daly příležitost a oni
se ted silou moci snaží proměnit je k obrazu
svému.
Tomáš Unzeitig
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s DANTE V OBDOB! PERESTROJKY
Stejná jaka už na í a í o ^ ^ /estiva
v XařZavých Marec^^ M e by Z
uveden pauze mtma
pro neZibaat pařadateZú, že by takavý /iZm
má Z reprezentovat eovátahíHi ^cinewaúoyra/tt, i v p r a v i d e l Ztatapa<i<7vá pře^K^ae eav^ts^ýah /iZmú nejvice
zaujala
ChZadná
Zátc
která natodií 4#Zetý teZevizni režiaár, ve /iZmu teprve debu-

^antrapu^tew.
CkaZa
a8ady,
Me
ae prává adeňrdvíí pekZa "prattaov^ta^ňa
pam/Zetu", jak by ta^á
n ^ M a mahZ aanačit dčj zde vyprdvčný, prap^auvd pa řece ve vzíMZehaati
paK%aA
dvaceti
metrů ad
břehu
parník,
který
je abrazam
"pravá eav2t8h? e ^ t e č w e t i " jaka
vyetři^en^ ze s t a ^ n s M h a revuáZniha /iZmu "MaZha, PaZha", jen aatva

Chladné léto roku 1953
tKjťai,
áZe^xmdr
PraJ^in
padZe
aa^y^íře Bdgara PubravaMAa. M přibčhu i ve zpúaabu jeha vyprdv^nť
je via než patrná duahavni ataav8tvi
FaHeniayna.
která ndaŽedavaZa hned
pa StaZinavč amrti^ 8e daatdvaji
z yuZayu na 8va&adn pauze ^rimindíni zíačtnai, paMtia^yah ae netý^f.
OMmžit^
ae z w a ň u j i zbrani a v
tZupách terartzuji veaniae v akaZi
Záyrů. Takavý je i aaud r y M ^ a ^
veanič^y na břehu veZká aibiřaM
řeky. Pat^, ca krimináZnici bez
akaZků zaatřeZi miZicianáře, který
byZ vyaídn veaniai chránit, jedini
dva
v Žádni
Zedníci
přit<wwi v
asadč, aprdvae patravinaváha a^Zadu
a kapitán pi^Í8tavtátJ, jim ve vžem
vybavuji, výdaji jim i avůj ar8endZ. ^Veni, kda by 8e jim paatavií
na adpar. Jenam dva, kteři zde
pa prapužtčni z Zdgru vykanávaji
druhau čdat treatu - vyhnanatvi,
v M i , že brab, jenž Icapau pra miZicianáře, by mahZ byt i brabem jejich. Myužiji tedy chviZky nepazarnaati
8V^ha
hZidače,
zmacni se
jeha zbra^J a vJdami ai nevyhnuteZnaati baje, mizi v nedaZeMm Zeae.
Zde M n J i každá padabna8t .a paradigmaty typu Seáw aamurajú ¿i Sedm
atatečnýah, jak je nabizi pavrchná
aaaciavand /iZmavá hiatarie. Cbáma
paZitiakým,
jak
razvádčiku
Pudá
armddy 8 Zágravau přezdivkau Buzga
fSZupka^, který padZ da nčmeckáha
zajeti a paic pražeí a b v y H a u M í vdrii, * talc
"žpiánavi"
inženýru
^apaZyčavi jde jen - jah? již taZih
Zet - a záchranu haZáha živa ta,
jejich adpar neni niKteraK mativavdn eticky, aZtruiemem, heraiemem
apad. PaRtialcy i 8yrn&aZia^y vža^
tata
zdahrana živata předatavuje
i
záchranu
ceZd
abce.
SinyuZdr
neni náhadný; z abau mužů přežije
jen v 'baji zúženy íuzya. Cbá%,
jaMřaZi při ůpZnám nevědami, přindži i veanice
fdaZeM
ahatm^jži
a paaivn^jži než ta mexická v Se&ri
8tatečných^, abjí taha nejmZadžiha, nej^rá8n^jži^!a a nejživájáiha,
ca v ni jer patndctiZetd Sury,
zabiti v paaZedni křeči vražděni.
Xdyž je pa vžem, apJt ae ujimd
8V^ úZahy Zida8prÝíva: mrtvy ideazZaáinec RapaZy<? je až da přichadu
miZice
v
Zedniai
na zmrazaváni
ryb pahramadJ 8 aatatnimi mrtvými
krimtndZniky, teprve pak ha jeha
apaZubajavnik
muže pachavat. Mac
je ta, hterd 8e nezúčastni Za,
aby
pra/itavaZa.
^saaidZni
banditi
ze zZaJinndha režimu praep^ch mit
mahau
a
nemusi,
"namenkZatumi"
ha maji vždy.
Pežiaár d r s ^ h a akčnťha příbáhu
aZ^ zdraven mi8travhy pracuje a

znateZnJ iranicky pa8unutá; vajdci
v ruM^káah tancuj ici
8 capatými,
pZavavZa8ýmt
bdryžňami
kazdáka
8e zdaji být jen v nepatmJ vátži
eu/arii, než se při
tam aZuži.
<4 jen hZuchanJmá matka 3ury 8e
sama jediná
mamč
8naži
davaZat
pamaci,
daadhnaut kamunihaae mezi
dv^ma
přizračnýmt 8váty... StejnJ
kantrapunktiaky je využita "retra"
i v 8am(řm závJru /iZmu, kdy v hutná zkrate? vidime maakevaká uZiae
raku Z 955 a v nich hrdinu prapužtJnáha
na
avabadu,
tentakráte
V8tupujieiha
jaka žedivý přízrak
da atmaa/áry jakai nepatřičná vžeabecná Zehkaati a apajeni. í?8vabadivd vžeamiřujici katarze? WikaZi,
vzdp^ti 8e acitáme v interiáru,
v by tg přibuzných mrtváhá hZavniha
inženýra iVikaZaje PavZaviáe 5taraba^atava
- RapaZyáe. Jeha 8yn 8
abZudná briZantni diaZektikau zduvadňuje, prač ae atce zřekZi; pra-taže "tam" neprajeviZ daati siZy
a
nepavz^zavaZ je. Luzpa, nyni
už bývaZý kapitdn razvčdky Sergej
5asa^in, adahdzi a kráčeje padzimni aZeji davem napahZed bezstara8tných
Židi,
patkdvd
8auputnika
- žediváha atarce a rancem a pavádamým
dřeveným
ku/rem,
Zižiciha
ee ad davu stejná jaka an. Hraby
mZái, pražediváZi ^rdinavá pražZi
pekZem ai připaZuji, zatimca vživý
živat ujiždi &íZ na avám iZuzamim
pamiku,
iZuzamim
8 tejná pea tře
a
nepřeberná jaka ta avabada. /!
vžichni budau zapamenuti.
Ca je tamuta
Ta, ža jakaby
SaZženicynava
zkužena8t
z Za
n i k a h a,

/iZmu nejvZaatnájži?
na iraniakám pazadi
tvrzeni, že Zdpravd
neučiniZa
Zepžim
jeha tvůrci peniáZná

Alexander

Proěkin

zre/ZektavaZi
kuZtumi
zkuženaet,
aahajici až hZubaka da atředavákýah
kařenú dnežni Fvrapy, že zZa jak je ta patrna třeba na přikZadu
Dantava PekZa - ae daři adjakživa
zpadabavat přeavádáiváji a daaahuje
8e v tamvátži barvita8ti. Me avátá
převrácených hadnat by Za tata dantav8kd praparce art^inaZity zružena. M ChZadnám Zátá raku 1P53 je
zahrazeni akuteánáha pekZa naáeha
ataZeti' cudná, atrahá, daZeka m^ná
imayinativni, zatimca /aZežná "nebička" tane v Zeaku hýřivých barev
umčZeckáha mi8travatvi. Tata paznáni je padatatná; jde v nám nejen
a
uvazavky
a
abráaená znamánka
jednaha aevřenáha /iZmaváha přibčhu.
/ndrej Stankaviá

Řekli, napsali n&m, slyšeli jspe...
že v literatuře, divadle, íllmu,
v hudebních či výtvarných sinich
je v posledním čase zaujalo...
PH4 3K4#RM4J&?OK4 CmaZiřkaJ.- výatava MikuZááe Medka v Paudniai; výatava Zidavá žkaZy umáni v Praze
Z #avá Mčata, Biskupská uZ.; krátký.
fiZm Jana Svankmajera "Mužná hry"
CXrátký /iZm Praha^; paesie; VratisZav F/yenberyer "Lav na č e m á h a
žraZaka" CCeneve Íe-La^.
PF77? S X W M 4 L Chudebnik, skZadateZ^;
J.
Xubin - Pudte bZcženi Cvýbar
z r. 19F0J; ^ažkavy PJjtny strany
mimáha
pakraku v mezich zdkana
- abzvZdžt átu pasdž, kde se jednd
a
tZustých
paZiticich;
PuZ^akav
Z^tabaZidda; budapeářský k^weert
A^nesty
íntematianaZ;
nahrávka
Mazartavých
kZavimich
kancertu
s áZ/redem BrendeZem; ca Zze mamentdZná
vidět
kaZem
sebe, předči
i nejZepái kusy absurdniha divadZa;
vžechny /i Zrny Gadese a Faury^ nejvic Carmen; už
Zet se chadim
kaukat na atejná abrázky da 3temberakáha
paZdae^
abrazy
Zdeňka
Červinky z í/herekáha ďradiátč.
EMíí Z ^ M P J L farchitekt;; Heinrich
RaZZ neřekZ jediná eZava CCdean); divadZa Prak - XráZavna Dagmar, Teatr 77 - CZaoni fabaje Wa
ChrneZn^ci^; /iZrn Tria ángeZaa í^rež.
Ste/bn í/herJ ze dO. Zet; dakument
CemabyZ8ký
z van
frež.
PaZZand
SeryijenkaJ;
vynikajici haZandakd
vý8tava MarZd Prese Phata v maakevskám PaZdci mZddeže; MikuZáž Medek
v Paudniai; Barevná pZastika ve
Majanavýah sadech; Párům ýý v Tržnici.
Jáď PCLL C/iZmavý a divadeZni pubZici8ta^: inacenaae hry XarZa Bteiger^aZda
Tatarakd
pau^
v režii
Ivana Pajmanta v PivadZe //a zábradZi a znamenitý herecký výkan DanieZy XaZdřavá; dva /iZmy madaraká
režiaárky
Marty Meazáraeavá Penik
pra má dá ti a Benik pra mě Zdsky
pra jejich výpavád a staZinismu;
staí MZadimira Justa a čs. teZevizi v dvajčiaZe Scány 2Z-2Ž, kterau
pavažuju za čin raku v a/icidZni
pubZicÍ8tice.
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Vítězství filmu nad panelem
V
úvaze
o
PANELSTORY
režisérky
Věry Chytilové,
v niž chci reagovat na kritiku Andreje Stankoviče
z letošních LN č. 4, nejdřív zrekapitulujme
spletitý
distribuční
osud tohoto díla, které podle mého
názoru
patři
k
nejzajimavějšim
čaským
filmům posledního desetiletí. Snímek vznikl v roce 1979,
z rozhodnutí (nařízeného či dobrovolného?) nčkterých ředitelů krajských filmových podniků (v Praze
šlo jmenovitě o soudruha J.. Zeithamnela) se však ve většině krajů
dlouho nesměl promítat ! a v pražských kinech se pod tlakem uvolňující
se oficiální publicistiky
konečně objevil až loni na podzim.
Někdejší
"polozakázanost"
filmu
ani fakt, že v době vzniku se o
něm
"nedoporučovalo" psát, samozřejmě
nedokazují
jeho
kvality,
stejně jako je apriorně nezaručuje
jméno
režisérky.
Věra
Chytilová
však
nepopiratelně
patři
k oné
hrstce filmařů, kteří pod tlakem
"normalizace" nikdy nerezignovali,
svým
dílem udržovali
rozvrácenou
kulturní
kontinuitu a kvůli své
estetické i profesionální nesmlouvavosti museli léta vzdorovat nejrůznějšim potížím. Kritické zhodnoceni
celé
režisérčiny
tvorby
by vyžadovalo mnoho stran, abych
však nebyl podezříván z nekritického
obdivu,
uvedu
bez dalšího
vysvětlováni, že některé její filmy
z
šedesátých
let
(Sedmikrásky,
Ovoce stromů rajských jíme) považuji z odstupu pouze za pozoruhodné formální výboje a třeba vůči
Vlčí boudě mám řadu výhrad.
PANELSTORY však naopak pokládám
za jeden z vrcholů jejího díla:
domnívám se totiž, že právě tento
film šťastně a vyvážené spojuje
autorčino experimentování v šedesátých letech s pozdější tendenci
k divácky srozumitelnější podívané,
realizované ve zdánlivě tradičním
komediálním žánru. Je ovšem naprostým
nepochopením
vytýkat
filmu
televizní
figurkářstvi, které PANELSTORY překonává jak svou groteskně
básnivou
nadsázkou,
tak
svým sarkasticko útočným podtextem.
Snímek sice lze označit za panelově
vystavěný,
zmíněný tvůrčí postup
však nemusí být sám o sobě pochybný,
nebot
i
z prefabrikovaných
dílců se přece dá budovat lajdácky a konformě, nebo naopak poctivě a objevně. Pomyslné "panely"
režisérky Věry Chytilové a scénáristky Evy Kačírkové navíc uniformě
vyráběné
kusy
nepřipomínají
a jejich dílo se i z tohoto důvodu nepodobá konfekčnímu paneláku,
ale
spíš
originálně
vystavěnému
domu s mnoha oblouky a tajemnými
zákoutími.Skutečné
panely se však'
v PANELSTORY objevují jako symbolické objekty, s nimiž se neustále jakoby neplánovitě manipuluje,
a které v jedné sekvenci navíc
vytvářejí
záměrně matoucí "katastrofickou" stopu, nebot! se zdá,
že co nevidět spadnou a někomu
dole ublíží. Jiný symbol pochybné socialistické výstavby a aušusového mechanizmu celé společnosti vidím v onom groteskně zobrazovaném provizóriu nedodělaných vnitřků i okolí panelových
"domovů",
ve všudypřítomných hromadách hlíny,
v
krkolomných
"překážkových
drahách" místo cest a chodníků.

a v "zátiších" neuklizených odpadků.
V této autentické a moderně snímané
"kulise",
v
niž nechybějí
ani
smířlivě
lyrizující
mezihry
"baletu"
jeřábů,
bagrů,
panelů
a lidské práce, mapuje Chytilová
postoje a vztahy svých současníků,
film je zalidněn několika desítkami postav, které se během jediného dne různě potkávají a míjejí,
zaplétají se do flirtů, malicherných konfliktů i vážnějších dramat
a vytvářejí tak pitoreskní "živočichopis", ve své nadsázce kousavý a zábavný, především však v
pravdě angažovaný. Na výčet mnoha
hlavních
i
epizodnich
aktérů a
jejich významů v osnově i v podtextu díla není v téhle stručné úvaze bohužel místo, zmíním se však
alespoň o dvou, kteří procházejí
celým
filmem
v
rolích
jakýchsi
průvodců dějem a zároveň zbloudilců rozestavěným sídlištěm. Jedním
z nich je malý kluk, zosobňující
dětskou
nevinnost se zlověstnými
příznaky desperátstvi, odkoukaného
od dospělých, druhým šišlavý venkovský děda, jehož vizáž, všetečné chování i bodré komentáře sice
navenek
působí
směšně,
zárověň
však autenticky a pravdivě.
Zkratkovitě
popsané
postavy
a
motivy mohou vzbuzovat dojem banálnosti, v celkové stavbě díla
však tvoří jedny z mnoha plošek
důmyslné mozaiky, která existenci
člověka na sídlišti a v celé reálněsocialistické společnosti zachycuje
agresivně neučesanou
formou
(kamera Jaromíra Sofra) a ze zřetelného
ironického nadhledu, tedy
přesně opačně než učesaná televiz-

ní manýra, či různé "komunální"
satiry.
Vynalézavost tohoto "kaleidoskopu"
by
se
dala dokázat
i
na střihu (Jiří Brožek), tedy
na oněch "švech", z nichž si Stankovič pro svou chaotickou kritiku
vybral
jediný.
Vazby
a přesahy
mezi jednotlivými záběry v PANELSTORY
mě
naopak
fascinuji svou
mnohotvárností: souvislosti i kontrasty tu vytvářejí předměty, gesta,
pohyby lidi i věci, dialogy i jednotlivá slova, záměny jmen, barvy,
způsoby snímání i neurotická hudba Jiřího Šusta. Pozoruhodný je
rovněž rytmus filmu, který se místy zvolni do zmíněných lyrizujících
meziher,
jindy
se
naopak
zrychlí ve strmě gradovaných akcích,
jako třeba ve scéně Sonina kradmého
odchodu z cizího bytu, v níž se
schodiště
inkriminovaného
domu
díky zmatkujícím a halasícím nájemníkům promění ve "vězeni", odkud není úniku.
Chápu, že filmy Věry Chytilové
mohou někoho dráždit svým nervním
rukopisem, jiného jistou jizlivosti jejich pohledu na lidské "mraveniště", což se však mimochodem
právě o PANELSTORY tvrdit nedá:
v sarkastickém pohledu na selhávání lidi i společnosti se místy
objevuje i laskavý soucit
s těmi,
kteří si ho zaslouží. Pokud jsem
však dobře pochopil dost zmatenou
a
neobratně napsanou Stankovičovu
recenzi, vytýká filmu zejména údajnou televizní banálnost, což je
jak jsem se pokusil ukázat jednak
nespravedlivé
k
autorce
a zároveň nepravdivé vůči tomutc
zajímavému dílu.
- kách -

JAZYKOVÉ ZÁKAMPÍ
/^¿¿vtzace
p<7Íic<?,7mrh<7
apardčn
v naěem státě během
po3Í<?ánťch měsíců vyvoZává a nepokojení Pěech
kteří si
hKíMiMK naěí hcapcáířsl«?,
a taká mravní ^ríze. Je álcada,
že poáetfM? skupiny <?MaHK ztíeíávají
nadáZe vyřazeny z átsktise o nápravJ
a že raáíkáínájgí ndvrhy
na zrninu eRpnímtcká g paHřicRíf
atrKXtKry
naáehí? státu
konči u
oryánů státní bezpečnosti.
Ponechejme
věak stiWKMi obavy,
hterá
vzbuzMje
v^Jypřitomnasí
státní bezpečnosti, a věnujme se
rozbore otázek souvisících s jejím
názvem.
M běžně mZuvenám jazyce
sZyěíme častěji atarěi název poZicie, kteráho se užívaZo za habsb^rš^ž monarchie a taká v první rep^bZice. Je to sZovo mezinárodní fsrov
něm. PoZizei, /ranč. a anyZ. poZicej, která se do češtiny dostalo
asi z itaZ. poZizia nebo ježtě
dříve
ze
stňěS&Žattn.
gc^ií^*
ZákZaa tohoto sZova je třeba híeáat
v řec. poZiteia "obec, stát" od
poíis "rněstc, obec". Od sotihmnáho
názvu poZicie vznikZo pak označení
jednotZtvce
poZicista
připojením
mezinárodni pTípoňy Ijsta. Obecná
čeětina věak dávaZa přě^oiat podobě
poZicajt z nčm. PoZizei; koncová
-t se v čeětině k něm. sZcvx přidalo podobně jako v jiných případech
ísrov. prejt z něm. Brei "kaěe"

sZáho"J.
Snaha odZiěit se od prvorepxb Zikových poměrů vedZa k pováZečnámK
cánítnutí sZova poZicie a k vytvoření nováho názvu: Sbor národní
bezpečnosti CSďB,). SZovo^ěžgěč^št
byZo zvoíeno asi podZe rus. bezopasnos^ a jeho význam se 5řžy
metonym-cky
posune Z, takže vedZe
abstraktního - významu začaZo označovat i přísZuěniky poZicie fveřej^
ná bezpečnost - MB, státní bezpečnost - StBj. Žm?ňa názvu by Za provedena žBytečně, protože se .funkce
poZicie nezměniZa fkromě nepříměřenáho posíZení moci státní bezpečnosti^. Někteří Zidě totiž podZáhají naivní představě, že změna sZov
muže přivodit i změnu postojů Zidí
k pojmenovaná instituci í jiný příkZcd;
neZoyická
požárník
místo
poctiváho hasiči.
.taíme tedy bezpečnost místo poZicie. <4Ze jak pojmenovat gřísZ^^gH^a
bezpečnosti? Samotná sZovo přísZt^ěnik nebe "dokonce orgán nevp:ovu?ě7
pokud se nestává součástí anekdot.
Nabízí
se
sice
prvorepubZiková
sZovo strážník, a Ze to by se hodiZo jen pro přísZuěníky fB, nikoZi
StB. //eměZi bychom se tedy vrátit
k
%
bude stát
poalě Marxovy vize o&*mírat tak
rychZe, že si nad názvem státní
poZicie nemusíme Zámat hZ<n?u?
M. JeZinek
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EGON BONDY

DlVKA VE ČLUNU
Valerie se procházela jednoho dne po břehu.
Pojednou přistál u skály člun, z něhož vystoupil na břeh muž. Vyzval Valerii, aby
byla jeho ženou. Valerie vstoupila s nim
do člunu, aby podnikla projiždku za odlivu.
Když byli daleko od břehu, změnily se náhle
mužovy nohy v supí pařáty a na hlavě mu vyrostly losi parohy. Byl to zlý duch.
LES
Jednoho
dne
zbloudila
Natalie v hlubokém
lese. Nemohouc najiti cestu domů, vylezla
na vysoký strom, aby přenocovala. V noci
přišel pod strom muž a volal na Natalii,
aby slezla. Natalie se však bála a zůstala
na stromě. Ráno nalezla cestu domů. Byl to
sám Stalin.
MORSKĚ ZENY
Jindy se Bondy koupal, ačkoli to jinak nedělal. Tu přišla mořská žena Dagmara a řekla:
"Bondy, skoč do vody!" Bondy skočil do vody,
a kdyby byl nevyplaval, utopil by se. Tu
usedl Bondy na plovoucí kládu a plul mnoho
dni a mnoho noci, až přijel do země Elgar,
kde všichni lidé vymřeli. Bondy si postavil
na břehu stan a vařil si oběd. Tu přiletěl
špaček a zobal Bondyho oběd. Bondy ho chytil
a pověsil v klícce na strom. Pak usedl opět
na plovoucí kládu a za mnohou noc přistál
u svého domu Sevoem. Pták však zatím v kleci
zcepeněl.
POSLEDNÍ LEGENDA
Jednou seděl Bondy v kavárně a pozoroval
oblohu. Vtom k němu přistoupil vrchní číšník
a řekl: - Co si přejete?
Nato odpověděl Bondy, který byl slavným
kouzelníkem, což ovšem nebylo vrchnímu číšníkovi známo:
- Dejte mi jist.
Zlý muž odešel a Bondy jej již vícekrát
nespatřil.
Tento zlý muž kuje nyní proti Bondymu své
pikle na jiném místě.
Sbťr-ka z básniT, pťsníT a Eeoend, sestavená fM?
í/ďBEM.Wrf CFLÍFFýf an<?b
SPM73ry.7
Sepsána, sestaveno, na ¿¿¿Mm? a prodáno od &K?M BO/ťPYM3 v dob<? od mJsťce ^nora
až do másťee řťjna
včečnJ o vydáno v edtot j m e n u j s e ň!^noc
v :<no?T< roku 1532 v Praze
foddťK ¿^endyJ
x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x

- My tu také hledáme Boha, slečno. Bez
něj by byl náš život ničím. Jenomže my tu
žijeme nejtěžší život. Musíme sloužit a čekat, že ho uvidíme až po smrti a to ještě
kdo ví.
- Neříkejte - Ba pravda, i my jsme hledači Boha a to
na tom nejtěžšim místě. Často vám trestancům
závidíme.
- Nám trestancům?
- Ano, slečno, i vy budete trestancem,
o tom dobře víme.
- Jak to?
- Inu zkušenost člověka mnoho naučí. A
vy to máte napsáno na čele, tak to je, slečno.
- To .je nesmysl, pane náčelníku, usmála
se mile Alžběta.
- Ba ne, slečno, bud hned ted odejdete,
nebo vás zavřeme.
- Ale vždyč jsem dostala povoleni k pobytu?
- To se ruší, slečno, usmál se přívětivě
náčelník, vytáhl jakýsi papír, roztrhl ho
a hodil do koše.
- Co to na mě hrajete?
- A co vy si myslíte - my takhle žijeme
syn po otci už devadesát let a taky bychom
chtěli, aby se nám Bůh zjevil, co si myslíte?
Je to spravedlivé, aby se vám zjevoval a
ještě jste chtěla vězeňský sňatek a my jen
abychom vám sloužili a co za to? Nic! - a
my hloubáme a hloubáme a Bůh se nám nezjeví.
Alžběta uviděla za oknem hořet keř.
- Tak se podívejte támhle -, ukázala.
Náčelník se ani neotočil a řekl:
- To už červenají jeřabiny, je to letos
nějak moc brzo.
- Ostatně zapomněla jsem, že se mám spíš
obrátit na vojenské velitelství.
- Tam s vámi ani mluvit nebudou, slečno,<
tam to mají ještě horši než my, aE je pán
bůh ochraňuje.
(Oryvek z novely Běta, Praha 1978)
Co si maji LN počiti se 40 let živou legendou, jež
se jmenuje Egon Bondy? Otázka je asi jiná: co si měl
Egon Bondy počíti s tím, že začátkem tohoto století
právě v Cechách kodifikoval (de facto i expressis
verbis) Jakub Deml i Ladislav Klíma normu velicí spojit v těmž textu vysoké i nizké, intelektuální i barbarské, dočasně mravné i nemravné? Po této laEce svým
způsobem sáhla celá generace 40. let a ve svých podstatných autorech zvolila a potvrdila latentní deník
jako základní rámec textu básnického, prozatérského
i esejistickéhc (Kolář, Hanč, Orten, Daniel... v první
fázi, dále Hrabal svých počátků etc.), o dalších generacích už nemluvím.
Ale nešt. Egon Bondy si uměl poradit. Přinejmenším
tak, že se stal živou legendou literatury už koncem
40. a začátkem 50. let (viz první Hrabalovy oficiální
pokusy publikovat na rozhráni 50. a 60. let - legendy
o Egonu Bondym a Vladimirkovi). živou legendou byl
coby troekista a maoista v 50. a 60. letech, zatraceně
živou legendou čs. undergroundu je v letech sedmdesátých a osmdesátých, živou legendou paralelní kultury
je po celý život.
Egon Bondy (doc. PhDr Zbyněk Fišer, CSc) filozof,
prozaik a básník, jak by řekla encyklopedie, se narodil 20.1. 1930 v Praze. Jeho biografie a bibliografie
by jistě obsáhla pár čísel LN, odkazujeme proto na
asi 57. vydání části jeho spisů v undergroundové edici
Mozková mrtvice, kde většina údajů je (1984).

X.
Protože se tato stránka LN má zaměstnávat prózou a
je krátká, nemůžeme uvést charakteristické a v úvodu
- Když je Bůh sám zázrak, uvažovala, půjdu
zažádat o sňatek s Felixem. Aspoň tak ho předznamenané mezižánrové polohy, vlastni polohy hry
na pravdu a mystifikaci. Omezíme se proto na dva dokujednou uvidím.
Vyšla z hospody a přestože se zdála ještě menty. Prvním (Legendy) je otisk části Bondyho Legend,
jež měla vyjit v Tváři, č. 7/1969. Již nevyšla. Druhýn
trvat poledni přestávka, zamířila k policejní
je úryvek z prózy Běta, klimovsky snového pokusu parastanici.
Chtěla
bych
uzavřít vězeňský
sňatek, bolicky po více než dvaceti letech oživit stav mezi
řekla náčelníkovi s úsměvem, poradila jsem snem, obrazem a bezprostředními zážitky počátku 50.
let.
se se svým advokátem a vím, že to je možné.
- Pouze ve výjimečných případech, slečno,
odvětil vlídně náčelník, třeba in articulo ^Literárnímu historikovi, který se narodí, .Okazuji
pozornost k dílu Egona Bondyho. Budo-li nj^n 'í-tnávat
mortis nebo když je amnestie.
českou literaturou poslodního půlstoletí, h^b^tij se
- Ale tak dlouho nemohu čekat!
y., „..¡¿ňj
Náčelník
odhrnul
listiny,
které
ležely mu moci vyhnout žádným vylháním. Ljona
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NÁ!!()!'NÍ VýH!)){
!!!.,\V.
!'!(A)!Y
V Praze dne 31. října 19R8
Vábený soudruhu řediteli,
sdělujeme Vám, že zaměstnanec Vaší organizace

se dne 20. října 1 9 H 8 zúčastnil provokačního protisocialistického vystoupení skupin osob za účasti kriminálních živlů, tím
hrubě narušil veřejný pořádek v hlavním města Praze. Jeho jednání je v rozporu se zákonem č. 126/1968 Sb. a s vyhláškou
Národního výhoru h l a v n í h o města Prahy o doplnění zásad ochrany
památek v hl.m. Praze vydanou dne 20. října 1988.
Žádáme Vás o veřejné projednání věci v kolektivu pracovníků Vaší organizace tak, aby si jmenovaný uvědomil následky svčho protiprávního jednání. Současně žádáme o podání zprávy Národnímu výboru h).m. Prahy o opatřeních, která jste k našemu
podnětu ní i ia!.

Postup Národního výboru hlavního města Prahy, když 31. října 1988 jeho primátor a tajemník rozeslali více než
třem stům ředitelům podniků a organizací tento dopis, by zdánlivě nepotřeboval komentář. Ale přece - co vede
představitele moci v hlavním městě k tak nezakrytému porušování elementárních ústavních práv občanů na svobodu
pohybu? Pouhá i náhodná přítomnost dne 28. 10.-1988 na Václavském náměstí má tak za následek nehorázné šikanování
od orgánu lidové moci, který by měl občany hájit a jejich práva respektovat. Jakým* právem si pánové Hořčík a
Piskač dovolují prohlásit, že žádají o "veřejné projednání včci v kolektivu pracovníků tak, aby si .'jmenovaný
uvědomil následky svého protiprávního jednání"? A především - jaké protiprávní jednání má pražský národní výbor
na mysli?

PROSINEC 1988

KAHM!MMHUM/PROStNEC

4.

Vláda rozpustila národní výbory, které
vznikly na mnohých místech po 28. říjnu
10. Národní
shromáždění
přijalo
zákon o
mimořádných
přechodných
opatřeních
na
Slovensku, kde se ujal vlády V. Srobár
pověřený vedením ministerstva s plnou
moci pro Slovensko. Její administrativní
aparát sídlil v Žilině.
11. V Košicích byla vyhlášena separatistická
promadarská Slovenská ludová republika,
trvající do konce prosince, kdy do města
vstoupila česká vojska.
21. Bouřlivě
zdraven
jásajícím
občanstvem
vrátil se do Prahy prezident T. G. Masaryk.
24. Vojenští činitelé dohodových států stanovili demarkačni čáru na Slovensku,
kterou byla madarská vláda nucena přijmout.
27.-30. V Praze se konal XII. sjezd čs. soc.
dem. strany, který zhodnotil její činnost za války, vyslovil se pro účast
ve vládě, pro vytvoření jediné dělnické
strany a pro vyvlastnění velkostatků,
dolů a některých velkých podniků.
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27.

2.

Ministerstvo
vnitra
zamítlo
stanovy
Federace lokomotivnich čet, čímž zmařilo
legální působení této zájmové organizace.
5.
V Praze se konala konference k ochraně,
lidských práv pořádaná u příležitosti
Mezinárodního roku lidských práv a 20.
výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv.
7.-8. V Kyjevě se konalo setkání nejvyššich
československých a sovětských představitelů. Ačkoliv byl za sovětskou stranu
přítomen i předseda Nejvyššiho sovětu
N. V. Podgornyj, předseda čs. Národního
shromážděni J. Smrkovský přítomen nebyl.
11. Cs. představitelé L. Svoboda, A. Dubček,
J. Smrkovský a O. Černík poslali do
Moskvy pozdravný telegram k 25. výročí
čs.-sovětské
spojenecké
smlouvy. Mezi
adresáty obdobného telegramu sovětských
představitelů našim chyběl J. Smrkovský.
12.-13. Na Pražském hradě se konala plenární
zasedáni Ov KSČ, které především projednávalo institucionální uspořádáni vládních orgánů v čs. federaci včetně nez*?ytr)ých jádrových opatřeni ve složeni
13.

!*se
I.

II.

15.

17.
18.

Byla ustavena nová čs. vláda v čele
s R. Beranem.
Jmenována byla roVněž 2. autonomní slovenská
vláda J. Tisa. Reorganizována
byla i vláda Podkarpatské Rusi.
Konal se ustavující sjezd Národní strany
práce, kterou vytvořili sociální demokraté spolu s části národních socialistů. Jejím předsedou se stal A. Hampl.
Národní shromáždění vydalo
zmocňovací
zákon, který dával vládě na dva roky
právo vládnout pomoci vládních nařízení
i měnit ústavu.
Hitler doplnil směrnici z října 1938
o likvidaci okleštěné CSR dodatkem o
způsobu jejího provedeni.
Na Slovensku se konaly volby do třiašedesátičlenného slovenského sněmu, který
tvořili členové Slovenské ludové strany.

¿5.12.1938 zemřel Karel 5apek/na fotografii s T.G.Masarykem/, velký český spisová
tel a dlouholetý redaktor Lidových novin*

Deutsche Parťei a Sjednocené maďarské
strany.
Ministerstvo vnitra nařídilo rozpuštěni
KSC.

Z Moskvy se vrátila delegace ministerstva vnitra v čele s ministrem J. Pelnářem, která tam dlela na pozvání sovětského výboru Státní bezpečnosti.
Senát Vyššího vojenského soudu v Příbrami zprostil v plném rozsahu obžaloby
z roku 1948 generála H. Piku, který
byl popraven roku 1949.
Praze zahájil své zasedáni parlament
Svazu vysokoškolského
studenstva Cech
a Moravy.
16. V Praze se sešel ustavující sjezd Českého odborového
svazu pracovníků umění
a kultury.
Ve
Sjezdovém
paláci
probíhal
rovněž
ustavující
sjezd
Českého
odborového
svazu pracujících v kovoprůmyslu, jehož
delegáti přijali návrh, aby v případě,
že bude J. Smrkovský či jiný přední
politický
činitel
odvolán
z funkce,
vyhlásili kováči protestní stávku. Na
sjezdu byla přítomna i delegace vysokoškoláků a spisovatelů.
18.-21. Na Pražském hradě se konala 29. plenární
schůze
Národního
shromážděni,
která byla posledním zasedáním tohoto
orgánu. Jeho předseda J. Smrkovský na
něm mg. zhodnotil posláni parlamentu
za 50 let jeho činnosti.
19.-21. Sjezdy odborových svazů pracovníků
v dřevoprůmyslu a v zemědělství přijaly
usneseni, v nichž požadovaly, aby se
předsedou Federálního shromážděni stal
J.
Smrkovský.
Také
skupina
poslanců
NS bez politické příslušnosti ho navrhla
na své schůzi do funkce předsedy FS.
25. G. Husák v televizním projevu prohlásil,
že OV KSS požaduje, aby předsedou Federálního shromáždění se stal představitel
slovenského národa.
27. Na pozvání Ov KSC přijela do československa
početná
delegace
KSSS vedená
tajemníkem jejího Ov K. F. Katuševem.
Na OV KSČ došlo množství rezolucí prapu-jicich z celé republiky, vyjadřujících
nesouhlas s vánočním projevem dr. Husáka
v televizi a podporu J. Smrkovskému.
28.-29. Plenární schůze
SNR v Bratislavě
sc připojila ke stanovisku Ov KSS, že
předsedou FS se má stát příslušník slovenského národa.
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Nový muž číslo 2 ? (LN, č. 11)

tistáma
ZMAŘENÁ ŠANCE (LN, Č. 7-8)
Zaujal
mě
skoro
dojemný článek
o vzniku vesniček SOS pro opuštěné
děti za pražského jara roku 1968
a o jejich zániku po okupaci. Musela jit "konsolidace" tak daleko?
Zdá se mi, že potlačováni lidské
iniciativy k dobrovolné, nenápadné,
občtavé a zaručeně prospěšné práci
pro druhé je daleko horši než pouhé
potlačováni
politických a občanských práv.
Zde v Anglii se dá těžko pochopit, že je to vůbec možné. S dobročinnými
organizacemi,
charitami,
se
Angličan
setkává
doslova na
každém kroku. Charity jsou v Británii
často
napojeny
na církve
a
náboženské
spolky
jako např.
jedna z nejvčtšich Christian Aid,
ale někdy vznikají a působí zcela
samostatně, např. všude rozšířená
Oxfam, prostě z vědomi, že někde
je někomu třeba pomoci. Lidé ve
svém volném čase a bez jakékoli
odměny vybírají na charity peníze,
vedou kampaň ve sdělovacích prostředcích a na ulicích, organizuji
akce
výpomoci,
obětuji
vlastni
prostředky a energii a jsou na
to hrdi! Dobročinnost má v každodenním životě Angličana ještě větší význam než politická svoboda.
(...)'
Není to jen smutné voláni o pomoc, aspoň z části je to radost
a zábava, naplnčni lidské potřeby
se rozdávat. Vznešený cil se skloubí s úsměvem na tváři. Komik vystoupením
v
televizi
podporuje
výzkum léčeni rakoviny a sportovec
se rozběhne, aby bylo jednou možné
zdolat sklerózu multiplex, schizofrenii a AIDS. A tak mnoho věci,
které v zemích reálného socialismu
financuje
stát, závisí v Anglii
na charitě.

Bude nejspíš ještě dlouho trvat,
než
se československá společnost
natolik osvobodí, aby strpěla působeni spontánně vzniklé charitativní
činnosti.
Jan Bednář, Londýn

Idea
československej
(LN, č. 11)

Státnosti

Vždy mi imponovala jednota Cechů
a Slováků, která má své hluboké
tradice již v období daleko před
vznikem první československé republiky. Vzpomeňme například velkého
Slováka Janka Jesenia, který byl
popraven v r. 1621 na Staroměstském
náměstí spolu s ostatními českými
vlastenci. Nebo historickou skutečnost, že slovenšti vlastenci ve
snaze zabránit pomadarštěni a tím
i zániku slovenského jazyka, obrátili se v dobách c. k. Rakouska
na Vídeň o povoleni hrát divadla
v českém jazyce, který byl v rámci
c. k. mocnářství povolen jako jeden
z
úředních
jazyků.
Vídeň tehdy
jejich žádosti vyhověla. To nejen
umožnilo oficielně hřát hry v příbuzném
slovanském jazyce, ale i
silně podpořilo slovenské národní
uvědomění.
Zcela správně je v článku uvedeno, že podstatou ideje čechoslovakismu je koncepce česko - slovenské
vzájemnosti,
která
byla
dobovým
vyjádřením jednotného československého národa.
V zájmu objektivity jistě nelze
přehlédnout,
že zde byly i jiné
tendence či koncepce, avšak jsem
toho názoru, že každý rozumný Čech
i
Slovák by měl přijmout názor,
že pro naše národy byla koncepce
čechoslovakismu
jedna z nejvýhodnějších. (...)
Oldřich Klein, Most

j & m M m j&KM
4ni jsem si Hčváímí, jestZi PubJe^ pKsčííi
¿emú; by Za
exf náha advaha. PáZe nevím, zač Kda
a vás Ksxaí peZííteký Krah sZavensháha mtníaíM KuZtury MZKa. PáZe mi ngsčejí zata razZižavat mezi výraKy
rázných sáejgťch ¿av. přcdsta^tí^M. Mne nevzružuje
ani žádná p¿>2¿ííc?Kí xádiast venKu ái t< nás. PůZ miZiánu vajáKů že míní 3 Pvrapy sčáhn<?Kč Pusavá? Che, tu
nemJZi být žádni/ - "Pádná 86
už zZepžiZa, paní
Benežavá," praviZ yZaetimiZúv pra/eear
"aZe pařád je ta neáa8čače<&Kí/"
-Rzmazřejmá, ze i já Kznáyám v poZtčtce lapmprcwtst/
a ía^ít^r jináá by Z by jen terar neba váZKa. MZuvím
vžaK a paítčtae, ne a ahaváHť nás abčanú, ca v ní
neahaew? d^Zat. Jenže váirmáíe si, jah právJ K nás,
Kde paHttRa by Za 2?raa pa váZce vym/cena, ba přímá
Vj/yraá&žna, navyKZa si /KH^cícHářgífc převaZavat Kumžty
na nás, m?maj6?í da ni žádný vstKp. %
jsme adrruZa a ad píKy mJZi mysZet na "dapad" svých
sZav, na mažná
naátch átnú nepMteZsRaü cizinců, máZi jsme se záráavaí vyjaíďaváni napZna, přemáhat nechví K abZiáejúm i řeáem a ne^awpZt^avat stú^act
- před ^naravým výračím, před mJsícem zastřenáha
přáteZství, před vaZbamí, zKrátKa před Každau sírantcKau menstruací. feZá naže paZítícM váha saurMa se
ve dv<2 maznaste;* vaZit mezí čertem a dábZem a^chat
vác na astří
Zbavení vaZby v paZtítce máme mít
razum a aápav^&taeí mťsta t^ch, ca ae da ní vedraZt
a nechtJjť z ni. - Fuá razKmnt?, autíáKa, řídí ig bZ-

Pokud lze o muži číslo 2 mluvit,
tak
jedině v souvislosti s tím,
kdo je pověřen řízením práce sekretariátu
Ov KSSS, když generální
tajemník řídí politbyro. Tato postavení nijak přímo nesouvisí s
"ideologickým
pivotmanem". Rozhodující
je, kdo řídí sekretariát
ÚV KSSS a s tím celý chod aparátu...
Medvěděv
nepřevzal
funkci
po Ligačovovi, ale po Jakovlevovi,
který dosud vykonával funkci šéfa
ideologického
úseku... Nic proto
neopravňuje k úsudku, že by Medvěděv se stal mužem číslo 2... Jeho
politická dráha vedla z Lenigradu,
kde se v roce 1968 stal tajemníkem
městského
výboru pro ekonomickou
politiku,
do Moskvy na Ov KSSS,
kde se v roce 1970 stal zástupcem
vedoucího odděleni pro propagandu
- že by v uznáni jeho ekonomického
revizionismu? V roce 1978 - tedy
ve vrcholné fázi stagnace se jako
jeden
z
představitelů
anonymní
ideologie
stal rektorem Akademie
společenských
věd. Od roku 1983
byl vedoucím odděleni ÚV KSSS pro
vědu a Školství. Od roku 1986 byl
tajemníkem Ov KSSS řídicím oddělení
pro styky se socialistickými zeměmi. Tehdy také vyprovázel Gorbačova
při jeho návštěvě v československu
a v té době se proslavil svými
výroky o pražském jaru. Ze by to
byly ty domnělé "líbánky se šikem"?
Nikdy se neprojevil svým názorem,
byl vždy vykonavatelem vůle svých
nadřízených
a
proto
jeho dráha
byla
tak
přímočaře
vzestupná a
bez zádrhelů.
Milan Hubl, Praha
Oprava:
Autorkou
obrazu Podobizna papeže
Jana Pavla II. citovaného v článku
Pražské výtvarné jaro v č. 9 Lidových
novin
je Olga Beráková. Za
omyl se omlouvám.
I. Klein

HODNĚSETOZLEPŇLO
^ Zídem,
se chavajť v nť, veá^ nejn%ň ávaceí
Zet. ¿/ Ztá^, Kteří st ty v^ct pramyeZeZí traá&< míň,
múj názar treZevantní Krttí^r že jednám neta^ttc^y a nepaZtttc^t/. Pastávám tedy známky z pře^^t^,
jem^ž já ee aZe vůbec Hechct na^čtt/ PaZítíKa je zvZáátnť paZe, na námž správná arat, sít a s^Zťzet může
jen správný sedZáK. Já ta nejsem, a můj vztah K ta^av ^ mažn^mn sedZá^avt je předem veZtce dabry; vťm,
že ha m^sťm nechat mZt^vtt i jednat, dát mu na ta čas
i penťze. ^sím K nJmt< být sZ^žný, a jestZtže st ha
ze dvau zeZ vyberu, t ja^st ZaajáZní. - áZe nebudt<
mu p^ece usnadnavat v Žádnu tť nade mnau/ í?n se má ucházet a mne, ne já a nJha. Prataže já, tedy my, Kda
s tím sauhZasťte, my jsny v paZtttce jednau ze 8tZ,
a ant se musejí naučit zacházet 8 námt, ne my 8 nimt.
5íZy v paZíttce mahau vžaK být nejasná, nepřesná,
nez/awuZcvaná; paK je tfeba Zídí, Kteří se snaží
vystthnaut a vyjádřit je. Ta aí se dáje bez hampramt8Ú
a taKtiKy, neba^ ta je dJj ježtJ před prahem paZitihy.
PůZ staZetí vnucuje se nám názar, že KuZtura, zvZážtJ
Zíteratura, jsau už nástrajem ^'KuZtumí paZttiKy".
a niKaZi, KuZtura je příradní síZa/ ^eertstuje
žádná KuZtumí paZítiKa, existuje jen KuZtumí svabada
át nesuabada.
/í ca v tamta nárysu 8 navtnamí? - 0 vžech tJch jejich nemusíme ani mZuvit. ďa prvním račníKu Z.idavýah
návin dá se najít vúZe a<?istit ab<?anshá "tyžZení ad
Kawpramisú s paZitiKau.

čeáe^/

Pvahy a c^avánť se aMaxa ^ paZttíce, tj ¿es¿ í

¿7V

Re^.fada:

J. prasince JPdF

¿udvíK MacuZíK
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