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/zkusqDni cislo/

irrezentovane texty jsou prldpovŠdi kvártalnika vydaraného v češti ne ,/a v budoucnosti tal^é ve slovenštině/, v kterém chceme pomoci
překladu fr;pientu v článku 9 ohromného polského nézavistlého tisku informovat nzhé přátele - Ccehy a Slováky ~ o ne režimových společenských a politických
a;; ekonomických názovech dnestniho Polska. Doufáme,
,;
ze kvártalnik 0p|nie aspoň cástecne způsobi vět si sbliženi ^ dorozumění našich národu, které^tolik spojovalo v minulosti, a ktere dnes
by mela sjednotit společná válka se sovětskou totalitou o opravdovou
nezávislost a cest nargdu*
Doufáme, že etenári tohoto zkušebního čísla najdou prilezitost
sdělit nám, jak přijali naSi iniciativu a způsob její realizace,
Jedna z důležitějsich / deklaraci "Solidarity" uverejnena mezi jiné
ve vratislarskem studentskem dvoutydenníku z 2 února 1983 roku.
Vzhledem k planoványm pres režim posunutím, ktere'' mají naklonit
v
veřejnost k rezignaci z dalsi války o svojé" prava, m y , reprezentanti
různých skupin a instituci společenskych stálených do ilegality pres
totální systém, spojujeme
naše sily v"společenském osvobozeneckým
I:
hnuti "Solida.rj.ta a prohlašujeme;
- cíli našehopůsobeni je svoboda a samospráva společenství a nezávislost polského státu. V nesuverennim státu nelze trvale zajistit byt
legalnim suverennim společenským organizacím.
Eontinujeme činnosti,
5,
které doprovodili k povstáni "Solidarity , hnutí, které vyjadřovalo
aspirace celého polske'ho národa. Budeme bojovat o uskutecneni programu a myšlenky "Solidarity"«;
y
- budeme tvořit / svobodné společenství už dnes schopné bránit své práva.
Vnucená Sovětským Svazem totálni systéma násilné udrŠováná prodejnou
vládnouc! t H d u neni schopná do autoreformy„ Neupadne ona dosud, dokud
budeme souhlasit s nejí existenci^ Zveme celý polsky národ a také polskou emigraci k tvoření nezávislých společenských instituci. Hase svoboda je závislá v každá chvíli, v kaSné za'lezitosti
od každého z nas,
:
:
- odhazujeme vyžnu o odhalení. Pro rezira ; podze»4n ' jsou veškeré projevy nekontrolovaného nim společenského Života. Ve státu, v/cterém ile gální je samá vlada, rozsah
naše svobody je závislý od ilegálního půfi
sobeni. Diky, podzemní "S /- Solidarita/ ne zanikly spolčí enske snoje,
mohli jsme důstojné p ^ c e k a t tento dalši Sas -pohrdání. Odhaleni by se
rovnalo se shodou na učiněni plné závislým našeho národa;
- budeme bojovat o osvobozeni vězněných za názory a odbonarské" působeni, o ustani politických represi a zkrácená,, bezpravi, obnoveni nezávislého odborového hnuti, y Budeme bojovat o ^ezavislé zemec^elské a studentské ^organizace, o umoznSni svobodného působeni vedeckych a stvořitelských spolku. Budeme bojovat o svobodnou osvětu, tisk o nezávislou od cenzury kulturu; kategorický odsuzujemy kolaboraci s totálním
systémem. Mimo to, budeme využívat každé možnosti skute&láho působeni
z záměrem spolecenskeho osvooozeni rovněž v organizacích a podnikách
kontrolovaných režimem. Nadále budeme ukazovat a společenská izolovat
osoby obzvláště aktivní v ustanovování totality, a spolupracujících
s repřesním aparatem.
1
- uživeni našili stoji v rozpora s nálimi ideály,Nerezignujeme vša z práva k cinne obrané pokud společenská situace nás k tomu pílnuťi.
-

1 »

Sebeobrana to nejen bezprostřední, reakce na reprege, ale přede vsim
tvořeni situaci společenských a politických. znemozíiujicích jejich využiti. Budeme aktivně vystupovat proti larnani ratifikovaných režimem
PLR mezinárodnich smlno a konvenci ochraňujicich prava člověka a obyvatele ;
- jsme solidami ze všemi utlačenými' totální, systémou a sovětským
imperialismem, solidami s jejich válkou o nezávislost, o svobodu
obývatelskou a náboženskou* Nevybojlijeme nezávislost pro Polsko mezi
utlačenými národy. Jsme solidami ze všemi společenstvími a národy
bojujícími t o svou totožnost, jednotu / a statni suverenitu^ Zveme demokratické národy o k dalšimu podporováni naši války o nezávislost a
čest člověka, aby nalb dnešní clen se nestál jejich zitikem.
Fragment knihy 'Kde .jsme?; /Vydavatelství "Xr^g",
Varšava 1982/
V situaci, která^ohrozuje morální a materialni existenci společenství, veřejnost má právo a povinnost se brafait. y Nemůžeme podepisovat razsudek na sebe ^samých* Akceptace působeni vlády by byla totožná
ze shodou na celistvé otroctví, a s obraceném vniveč životného Chinami ckeho organizmu. Jde jenom, o to, jakým způsobem so sos máme bránit?
Vyhýbat se musime velkých oběti, a však některá oběti je třeba pro
dobro budoucna ponést.
v /
'
v
Protože vlada v této válce vyuziva takové prostředky jako represe,
dezinformace, rozbíjeni společenských spolku, sotroČovani ducha, ničeni morálniho odporu^ musime dobýt rovné silné zbrání. Přede vsim pozbavit se strachu, všechno toti? poukazuje na to, ze to právě vláda se
nas smrtelne oojia^
Je přeci narai několik konkretnich na proni pohled jenom drobných,
úkolu. Proni z nich, to co nejSirSi pomoc tem bratrům, kterých dosáhly
represe. Pomoc tou ovocné organizuje cirker, vsak ne všude rnuze se s ,
tou pomoci dostát. Pomoc takova je nutná ve vezeni, v soudu, v rodině
zatčeného i v nemocnicich., Značkujeme soudce dající bezpříkladné razsudky, lekaje dajíci falesne vyšetřeni pri obdukci pobitých.
Druhý ukol to v^lka s dezinformovanim všude tam, kdeie to mozne.
Je Jreba li lem hovořit pravdu, a nekdy^moc trpělivě vysvětlovat tim,
které se ztratili, oznamovat vazné zprávy. Je t£eba uz dnes sbirat informace o všech nasi li ch, které se konaly na sMentech a jusobitelec.h
•"•Solidarity-, na intelektualistech, not orat jména horlivou ze Z0>10
/zmotorizované oddely verejne bezpečnosti/ a SB /služby bezpečnosti/,
kte^i se vymazali obzvláštní brutalitou. Mu si si oni uvědomit, ze
hn*'sr lidu byva strasny a přijde cas s Ze budou muset zodpovědět za
svoje účinky.
v
v
Po treti, je l^reba sbirat informace o všech malých a velkých prodav&ikach., kteri seři vládni propagandu, v o tech panich, ktére davaly
ZOMO květiny, o t^ch^slabých lidech, kteri, chwalili, si zavedeni
po1
řádku, jak kdyby neved^li o tisrcich pronásledovaných». At roste kolem
ooortunistu. společenská prázdnota., a ť p o c i t i , ze byti zbabělým je
hanební a ze jim to nebude zapomneno.
v
4 v
Po ovrte, zachovejme cest, nenechrne se zotročit. Nikdo nenuze nas
přinutit k podepisováni adresy lojality, dneshi Volkslisty, Kdysi za ,
odmitnu.ti podpisu se slo do vezeni, a v dokonec na snut. A vsáli pclak.M
lid výše stavěl svou cest nez život a Gim riskujeme dnes? - mistem

zamestnanl? talonem na benzin? Zda opravdu tak silne sovětská rez prožrala naše duše, zS nejsme s c h o p n i j o vat o záhladní lidské hodnoty?
Neni. však pravdou, ¿e podpis na^techto papirech nema z ad en vyznám.
Právnčí neni bu vůbec vázh¿, a vsak politicky a morálně zachovava ohromnou vahu, Slcu^i k zsstrasováii, zlamanim morefiniho .odporu; igase se
stát záhladem vydiváni, jakmile jsi to podepsal, musis tle^lat to, co .
ti nařizujeme i kdyzby to by laj bezenostni účinky. Vláda jé ptfedridajioi, ñe známé", jak se j>otoci dalši sorávy, a pravo v jejich rukách v
se shroma^duje dühazy věrnosti i poslusenstvi. Kazdy podpis to oderedani jednoho % bastionu společenského odporu, to tira-slinejsi ohroženi
oro těch, kteri odmitli podepsat.
5 i;
•/
rozhovory^ ve kterých
tY nekterych ^úřadech se provádi "vysvětluj ici
účastni se tahe pracovník Služby Bezpečnosti. Jsou to rovnej rozhovory
bezgrávne', Svoboda názoru je podstatným pravém "bioveka, Ti , kteři se /
smiřuji s těkito rozhovory, .kteri, se snáži omlguvat, etratili zajisté
pozůstatky clcveČenskď cti, a pravé o tc vládcům chodi, o celková poničeni. Nene chrne se tak sptiadno, ne smi ru jíme se s akty verifikace"'-.
Po pate,. jakmile .viada chcj. nas rozbit musime se zorganizovat ¿organizovat kcmurlcy odporu a. kromě toho obnovovat • zakladni agendy Solidar i t y . Musi: .10 kromě" toho ne chava je plnou opatrnost navázat spoje s jiny
mi skupinách. a otřediskami, budovat celkovou sit» občanského působený,
p o h o t o r u u f anes i na zitra, Zapamatujme si, ze to vlastni my občane •
jisme jedinká pramenem, pravď vlády,.
^
v
Po eesťe, hospodářství klesá ^-to je pravda. Jí vsak nemažeme dovolit, by produkty nási práce sloužili neoratelske propagandě i zpevno- .
.vani obecne uzurpatorské vlády. Pamatujme si o dělnické eti, a o hesle;
nic .0 nas bez .nas. Zbraň dobré-použita múz"é primutit vládu ke kapitulaci. Je třeba, q¿by^pochopila, |e nitensivni produkce začne teprve tehdy, kdy budeme .-dělat ne pro ni, a '.pro sobe.Za hitlerovská' okupace jsme
kreslili na -Ulicich %elvu*. Ať toto.^elva se stane na novo'symbolem
naši války«, V - . • y
. . •
^ ^
Nakonec, sedmyukol
hlídejme mládež pred demoralizaci, nene chrne
ji zničit. "VSfu^e tam» kdo je to.nutne^ organizujme r&zné formy doučovaní.. Ixl&dež vsak by m¡ehe pochopit v "zé nemuzě tratit cas, Se se njusi
učit pro sobe. a :br,-Turisti, svobodné/občanstvo. Je to je ji prvni úkol.
Nejsou W male ukol'^, .a vsak lidé se probudili z p r m i h o- soku, hledají možnost organizováni odporu, Musime doprovodit k tomu , 'že v každém domé, v. každé obci-byly komůrky odporu. Bohužel msti se 11a nas
nasi chy by..,'Podceňovali. jsme protivníka. Nepostarali jšme^se o .organizaci. nebylijásiiie .hotovi n>a utok^protiyniká. TeďnmsimO teto chyby
odstranit, uort se opatrného a však ucinnetio^pusobeni^v pod.zemi, ulolt
se trpělivosti, • cvicit sVoji silu. Bude to tezky, a vsak'jinou .cestu
T '
nemáme.
••
.'. ;• ,r '.V
....
''
O .
Z vydano^nezcfvislem nakladatelstvím knihy Tadeusa Konvickéhs
"Yychody a západy mésice"
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"Polsko sloka znova svobodu, jenom t^hd^, kdy se rozpadne ^Sovětsko
Impérium, Hen! dost. Polsko, mezi jine, přispěje k smrtil této.potvory,
Už tc zacalc, Způsobili jsme smrtelní obs£rukci ve vnitřku tohoto
giganticke'ho nesoroz.ee, Ješte rve, ¿esto kope zemi bod sebou, jesté
zlobí se hnajip malých a slabých v mysi diry. Ale má uŽ čtyřicet stopni horečky, ug, sotva krev^obehá pod zeleznou k M i , už exkrement"
zkameněly w strevach., Jeste trochu a potvora spadne 11a zem. Bude kopat

nohama pet, s*est let, bude mlátit hlavou o skalu a kamenet bude^plyvat ohněm a sírou, v^ak my, te mikroby, kterč způsobily smrtelní chorobu dinozaurového organizmu,, my vsak budeme vedČt, co to znamená.
I zaíné upadat ten pekelný fonka|ioi smrtí giganticky monolit na ¿a
drobné', zdravá plne livota substance svobodných národu, obbanstvi a
nezávislých etnických skupin. ^
4
r
řféjte trpělivost. Počkejte pět, ^deset let. Velikou začetl agónii.
Agónie velikána musi byt velikánská. Rozpadnou se miřsta, a zatonou
v okdanách ostrovy. A my, přetruvame ve v z d á n;i bublině mezi hyftd^rni
potvory. Počkejme p^t, deset, nejvýše sto leť .
Vychodni Evropa a Polsko.
Fragmenty diskusi, které" se zúčastnili intelektualiste z Bulharska,
Československá,
Polska, Rumunska a i;Sovětského Svazu,
zorganizované
i;
1;
časopisy Budusztie-» '-Kontynent", SvédectvÉ", Kontakt" na t%ma
úlohy Polska v procesu zmŠn ve Yychcdni Evropě.
Vladimir Maksimers
Hovořit o vlivu polských události :aa procesy osvoboditelske ^ Rosji^
1
a ve Vychodni Europe - to je proste vylamcvani otevřených dveri. Te**
informace, které se k nam dostaly svedcli same o sobe: politické* vyzařované gdaňského Srgna se projevilo, už koncem osumdesatého roku nejen
v sovětských Balt skjrch^ zemi ch, ktere sonsedi s polskem, ale takě v
jiných ^rílmy slovy ch^strediskach Ukrajiny a RuskeT Federace, a take"
v tíhelnych panvich Československa, Rumunska, ve Vychodnim Berline
a v Bulharsku.
Pokud neklid a starky v těchto oblastech Východního Bloku byli y
sporadicky, to dnes - pokud to vime -• vznikle" tam nemučeni odporové
hnuti pomalu a vlšak neodvolatelné zaČiná ziskavat organizované formy.
Tak na přiklad nedávno na Zapadl^ukazala se.provoláni Nezávislých
„
Odborových Svazu Bulharska. Roste v silu, získává zkušenosti rumunské
dělnické* hnuti.Nehlede na totálni represe, kontinuuje působeni Nezávislý Svaz Cdbortž. v Sovetskem Svazu. Všechno to by nebylo mďSne bez
závazného vlivu polského orikladu.
/
Zavoren v&ak neni mezně, podle mého mineni, analizovat vysledky
polského délnického hnuti mimo kontext východoevropského osvoboditel-,
ského hnuti v celku. Jak neni k' pomyšleni spole"Čenske obrozeni v Ruskt
a ve Vychodni Europe bez Gdaňského Srpna, tak Gdaňsky Srpen neni k pomýšleni Jpez tragických zku^enostiod krvavého "června 1953 roku pócinaje
Kdy to nemecky proletariat jako prvni způsobil prfibom v komunistickém
impérium. Od berlinskfeho povstání, pres Varšavu i Budapest 1956 a take' Prahu 1968 - oto cesta k dnesni situaci w Polsku. Proto take ve
vitezstri polských dŠlniku - a to, co ziskali povazuji pres to všechno
za viťžzstvi - nasla^sv&j odraz Většina východoevropského odporového
hnuti v posledních třech desetiletích.
^
v
Vzala to y. úvahu totálni diktatura, která prove!; proto púsobis; v
H®kaásx shodé s historicky vy skouleným pravidlem: del a vládni .
Snaži se postupné presvedcit polsky svet orace, *ze jeho starosti/se
M M ^ f f l M M zaopatrenim jsou způsobeny donucenými dodávky do SSSR.
v Sovetech zase tlumo&L, | e J s o u přinuceny Živit cely socialisticky
tábor - a přede vsim - p^ave Polska, V teto situaci je možno položit
ternu diktátu otázku: proč mimo tak "bratsky- delenych statlA, malém
všichni v tomto táboru trpi hlademi? Sami ry&ak vite, %e hlad je

charakteristickou oechou každého tábora, ci to socialistického, ci
koncontra&iiho.
Áleksander Smolařs
Od leta 1980 roku vzsr&stl v Polsku, zájem o to, jak jiné zeme sovětskě^o bloku reaguji na nejnovéjsi události v Polsku. Name to na zřeteli když si prohliMme tisk Solidarity, hdyz si při pomne me apel
k delnikum zemi Východně Evropy a Sovětského Svazu ohlášeny na. Kongresu Svazu. Tentc> zájeiň je důsledkem různých jiných duvodůs jistého
idealismu samozvejm'9 - ostatní, nalezli se^v podobné situaci jako my,
melo by se společné bojovat o právo k nezávislosti, mlílo se by sobe
vzájjem pomahat* Vznikly -ýŠak i jiné realistické" podněty; po maďarskych
zkusenostec|qc 1956 roku /izolace madárské^ revoluci/, po sovetske intervenci v Československu - se stalo .jasné, ze dajici se zachytit postup desovietiza.ee i demokratizace těchto zemi je tezký a prime nemožný pokui-Zzmeny zahrnou celý Vychodni Blok, Pravé odtud obrovsky
vyznám reakce v. ostatnich zemich na to, co se v Polsku d£lo; reakce
občanského mineni, reakce inteligentů a take' vlády.
Michnia Berendei;
V Rumunsku polské události byly slede vane z vetsi pozornosti nez^,
jiné" události v oblasti Východního Bloku* PoSinoje od .roku 1977? mozna
bylo zpozorovat projevy otevřené opozice, "Často pod-vlivem události
o jiných zemich. Na pfiklad hnuti Paula Gemy w 1977 roce vzniklo pod
vlivem Karty 77. Vznik prvního nezávislého odborového hnuti v 1979
roce, vázalo se s syndikátem Chlebanova a také s událostmi v Polsku,
Je molíno hovořit o hěcem, co by mcSno nazvat kolektivní historie opozice. To dovoli ukázat obecný smeř a způsob konáni, pri využiti, zkušenosti všech zemi. Programa nezávislých odboru je podobná ve svď jistoťé k organizaci tipu syndikátu Chlebanova - skupiny lidi nespokojených
kteri rozhoduji se společné působit; nenTelo to nic spolecnéhó s odbory v konkrétních závodech* ¥ 1979 roce^ne"! represe stáčeli zni Čit
toto hnuti, byli^jsme svědky vzniku v několika přumyšlových továrnách
naSe strany ¿.ran z o vy ch svazu, sdruznjiciph lidi, kjeíi se snazi stvořit organizační struktury, S|Šlo se to uz jednou drive - pokud J e nam
známo - v době stávky h o m i k u ^ w 1977 roce, kdy^ ti pasledni stvořili
politickou organizaci, proto ze chtěli mit sve zástupce ve vládě a
chtěli navázat spoj z jinými dělnickými skupiny v zemi. Stavka ta konala se^tri. dni? potora^zůstala zadušena,,
^ Je zvejme, ze v kazde^socialisticke zemi můžeme pozorovat bezpostredni vliv toho, co se deje^v jiných zemich Bloku. Máme mnoho relaci
svědcicich^o napsti, z kterým hlavně dělnici sledovali události v Polsku, Nejvefši potize způsoboval nedostatek informace, Ve srovnáni s
jinými zememi Vychodni Evropy, Rumunsko davalo nejvice informaci o
Polsku, dokonce informaci kritických, protone i z toho mozgo bylo
učinit z ave 17 neshodne s intenci informátoru. Je' mnohem hftre, kdy informace vůbec schází. Proto hiavnim pramenem informace bylo a stale
je Radio Svobodna Evropa, Samizdaty v Rumunsku neexistuji, bvlv nejaké zkoušky , avšak nikdy nevzniklo nakladotelstvi, které by mohlo skutečné posil^t informace a také organizovat informaci a spoj mezi délnihy uvni.tr zeme. Je to druhij negativní bod,
„ Bod třeti s nedostatek opozici mezi inteligenty. Hovori vsak o tom
všechny^výzvy ďílnilai, které obdrzu^eme je^te dnes.
Je třeba k tomu nujfcnS připojit, ze regresi w Rumunsku neni mótne
srovnat s timi, ktere jsou používané vftei Polákům, 3yli one osfrejsi

vždycky* cc je třeba podtrhnout• Na přiklad po stávce horaildř w 1977
roce9 po rsniknutf nezavistlyeh odboru* a p o s l e d n í po zaVazne stávce
v dolin? Mo^ru. v poslední podzim P cely kraj zilstal izolován/ od ostátnich regionu - nikdo nemohl se tam dostat i takova situace je i dnes..
Je, moŽnc ode^avat nejhorsfi represe, ja se to stalo v dolině Jiu ? kde
cast velitelů zahynula, a ostatní zni seli i nezaJfibtali odnalezeny do
dneska,
^
,
•
y
v
Mezi cle lni Ic^. a zer^ecie^ce přátelská postava vzhledem polsky op události bvla obecná« A vsak cirn vyé*si společenská vrstra, tim poměr k těmto událostem. chladne jsi» Byl zájem, al^e o hodn£ vic bylo pesimizmu« Zástupci inteligenca.pravilis
to správné, a váf^k zda irn se to povede,
V 1968 roce se nepovedlo Ce'ohumf pred tim iYladferum. Zároveň vsak kladli
v toto hnuti mnoho nadeje.,,
Jan Vladislava
\/
t
s
Pokud jde o Československo, jsmo sousedy - i to caS&o pohadanymi s
bratrv Poláky* Nebudu prohlubovat tu^o p r o b l é m , a vsak byli v naŽieh
^polocnycli do jinačili těžkosti, o kterých všichni vime« Has režim y chtŽl
často vyhravat s pomoci teto karty. Keni "to £as, aby o tom hovořit, a
vsak melo ^to ji,sty vliv.
/
v
v
Z jedne strany jsou to intelektualistpj, kter^ samozrejme byli shod y
ni se vsim, qo se v Polsku, děli)* Ti kteri - v různem stupni - ^spolupracovali s Kartou 77 9 pokoušeli se dokonce zorganizovat bezpostredni spolupráci s Poláky /na přiklad s^olecne nah^adatelstve/ •
Pokud j4o o dSlniky, vito vsak lepe nez ja, ze u nas situace jo lepši, bida neexistuje. Jjjou sice t r o u t y ale neni to nic dramatického:
existuji onc od doby války, lide nerůstali domieceni k vzteku i nakonec b y l o v c jist. Jedlo s e v d o s ^ dobré. Jl tohle je důvod, pro který je
někdo opatrný,, a dokonce prilis opatrný« Do teto opatrnosti sklancji
kromě toho uda^ost^ 1968 .-roleu.
'
^
Myslím si, ze dělnici byli dobro informováni ©- v tom, co se de je v Pol
sktm i divali'se na to s distance, protože nedůvěřovali. Ne- nomeli
n^c proti Polákům, bali se tgk jako, rumunska ^ntel-igence nasledkií« Ponevad^ je známo, cix,i se t^ mu^e skončit, a Cesi jsou vice skepticky
nez Poláky i tim se i^lurrtoci jejich n^duvSra«
/
v
Chtelbych *£u joste dodat neco s dědiny psychologie, ke ktero, přivazuji velkou váhu;- v 1938 roce, a v 19§3 a v jinoch momentach dejim
jsme se oitl-li osaaotneni; nebylo vidět ani oznaky solidarity ze strany Poláku, Mada^u, Rumunu. 17oni možné zapomenout - nečiníme z toho výčitku ani Polákům, ani Madkruin - ze v 1968 ro^e Poláci vstoupili do
Československa spolu se Sovetama. Prš>sim mne spatné nerozumet; všichni
viděli, že ie to^preti ne jich ^ u l i ^ ale vsak vstoupili!
v
Myslim,
právo z^techto důvodu ohl^s na nolske události byl poměrně malý i . tykal se /mznyi^ zptíusobem/ přede
vsim inteligenca a vlády.
:;
Muaim ^o potrhnouti to hlavně režim byl privedeny z r o v n o v á h y - polská události plno to ospravedlňuji*
Conko Barevi
Pro lidf ze Zapadli Bulharsko to zeme lalceni. Ve skutečnosti, jesto
pre£ udalostni,v Polsku, m Ž l ^ misto nezávisle působeni o c h a r a k t e ^
spise politickým než odborovým.. V nxznych castech ^one dělnici starkoyali. Několikrát i v ruznych^castech uzemi, byli způsobeny sabotaze*
Život dělnické tvfdy, moŽna rici. celeho naroda, nebylo tak klidné^
jak to představovala vláda«
y
v
y y
Pokud jde o události v Polsku., nemohu rici, ze Bulhaři se o nich

dozvěděli z .bulharských novin nobo radia| gi pres cizi radiostace Radio Svobodna Europa nema tru tahovou silu pus obem, jaleo v Rumunsku«
t
Polsti turisto y ktefe przvjeli do Bulharska v obdobi srpnových událost.^, bvl.i. prvnimi, kteri přenechali info^naci o nich. V době vizyty
Papeže moli jsme kontakty z Bulhary studujícími i pracujicim.i v Polsku
i byli jsme informováni o tom, co se chystá v Polsku, Mnoho Bulhara^
zúčastnilo se manifestaci, a na sethári Papeže ze ^studenty v Krakove
zůstalo prohlášeno uvitani y jmenem bulharského naroda - prohlášeno
bulharskou studentkou.
,
y
v
V tomto obdobi jsme otishli v 3000 ach, nahladu brožuj»»v bulharstine obsahující texty ciziho tisku a polského textu na tema situaci v
P i s k u a poslali jsme ji do nasi strany,
y
To, co se konalo v y Palsku stalo se neobryhle silnou podnetou orp
dělnickou txldu a zeraedelc^» Mualm přiznat^ ze reakce # byla p^ospesnaj
nebylo p chyby, ze valka delnilcQ, zem£delcu a studenti polských stala,
se jakby jjjich vla.stn.im bojem. Poznali
ni sebe. Mame le^táhy psané
našimi studenty, byli manifestace v i?ovarnach, a k tiskorému organu
bulharských odboru posláno delegaci domagajici se informaci o tgm, co
se v Polknu • .¿'je. Pakt takový nemel v Bulharsku mist^, od desitku let.
Presne čtyři rae si ve před 13 prosincem zůstala stvořena v Bulharsku
nezávislá odborová organizace, kopie polského originálu. Tento gvaz
naridil nam zde na óbcine manifestovat solidariy vzhledem Polákům,
vzhledem k polským .odborům a k všemu, co se v Polsku deje. d
Mysleli jsrne^ ze bulharska odborová organizace zanecha / p\isobeni po
13 prosince, ^rave naopak,hned po vyhlášeni vojenske*ho stavu v Polsku,
studenti stvořili
svoji organizaci, počátečná spjatou s d£lnickym y svazem,
í:
tak zvaným trudosindi k a t e m . Pq jistém^obdobi,vzhledem k bezpeci odpojili se od noho a organizace zůstala přenesena do provincionalnich
mest studentských.
Natalla Gorbaniewskai
Jo rnozn: množit prikl^dy vlivu •'•Solidarity" na sovětskou veřejnost
a ~ v hlavni miro - n a dělníky. Je možno ukázat na st^vl^y - a dokonce co je pro Sovětsky Svaz nove' - vysunuty stávkujicimi požadavku společenských, -tykajiciclj se nejenom zaopatřeni* V nyioha gestech zahladatelsko vyoory nezávislých odboru a i jednotní lide roznášeli letáhy^, v kterých bezprostrodne navazovali na zkusenosti ^Solidarity. Je nutné zmínit
se o jednom obzvláštním aspektu vlivu polských události v SSSR - o v v^iva v Baltských republikách. V op slední dobe k o n a l y ^ e menši n^bo vetsi
osvobccitelske akce a polsky přiklad z n a m e n í pro^sif^i spolecenske
vrstvy Aktualizaci problému ztraceni, kradené nezávislosti. Toto probouzená švedoni národu, na podzim f 1980 roku, to znamená hned po vzniknuti
Solidarity, doprovodilo k velkým demonstracím v Estonsku z hesly nezávislosti , Také tehdy nčli^misto hromadný stávky v Estonsku a v Litev™
sku. Přiklad Solidarity zůstal pochopeny jako y moSnost vit£zneho hromadn é h o h n u t i s p o l o c é n s k e h o nebo politického, Sii^ci se v Baltských zemích společensky protest je výsledkem mnohem lepši informaci o těchto
zemích. Zapadni rozhlasy jsou tam lepe slyši^elne, v Estonsku je možno
s^.y^et finskou televizi a " h m a t a ť e l n o s t d e l a informaci vice pře^vedcujici* Z Iňtevska do Polska a z Polska do Litevska jezdi k sobe nřibu^ni i když v tomto obdobi vyjezdy byly omezeny. Krome^teho sovětská
Viada byla zavedena v těchto zemích popeleji a tradice nredvalečného 0
delnickehc hnuti nezůstaly gelkove zničeny c Prostreclne jsou toho duhazem posledni zatleni c^enu socialdemokraticke i; strany v Lotevsku« s
Je nutní podtrhnout, %% praxe :
a vla*k? občas mela a i úspěchy, Na jisté schůzi s ucasti lektoru - propagandistu stále objevovala
,

y

^

—

se otazka i o roe neni nie k jidku? pro o v obchodech jsou pi-azc^e^ol^cki? - a jelích odpovld znela; protozo všechno ¿srne do PolskafijCprctoze
Poláky nedelaji a jenom stávkuji, jjray, v shodě s internacionalismem,
s přátelstvím mezi národy ató. nemůžeme je nechat zemřit hladem,
Jan Vladislav;
To je ta3.ee ob¿i£ene' tema nase propagandy,
ze je to 'u nás vice spontánní., ne z. řízeno ze shoraj Poláky obzvl^st jadi nemáme » na
přiklad na Qstraveku, ^a se věrni Ostravo, kca prijezdeli -'pro nákupy« v
A režim využíval samozřejmá neto nechuti a
Natalia Gorbaniewska %
Zdá se, že tohoto druhu propaganda nemela obtíže s naleze nim pudy
s důvodu st řasné nouze» Podařilo se dokonce,
ti, kteri pc>zitivné
se odnesli k Solidaritě» k polskému Rezavístlemu v hnutl, kteri poslouchali zapadni rozhlasy bývali ohromné udiveni. Přiklad: loni v bete
•«Solidarita" zo.cala válku proti zmenšovaní ve vetsine mgst Rusko Federální Republiky ^avedený zůstaly listki p travinove. a pridel masa je
800 gramu mesiena na jednoho .-byv^tela, Mys lim si, ze v těchto podmínkách jo n:zno pochodit,, proK p r u m e m y sovětsky obyvatel nema rád Solidaritu. Jsni,u ^ s zive/izpomínky z dobv valkv i prvních povele oni oh
let, let pra'; bídy. Teď da ss nějak prožit,' vsak zároveň lide jsou do
toho s tupne upj.veni dnešními problémy, ze na nic jinfeho, nena ji u£, silu.
V těchto ooonihkaeh neridke a rozMceny po cele
případy tvořeni
zahladatolskych vyburu oďbor -vých organizaci n e M kol^ortaz letáku vclajicioh k tvořeni nezávislých odboru, k -braneprav dělníka - jsou
opravdu hrdinstvím, Tim spise, le s úvahy na obtovske rozmary žerné lide jsou vevetsim
stupni oá sebe. izolováni, y
.
0
Shrnuji » propaganda odnesla eastecne vítězství. L^de jsou netolih
podvedeni propagandou, jako v roc^ 1968, hollk proste ni stlačenit.
Kromě techó několika skupin,^ütere nadule pokračuji působeni, většina
ničenu neveri, nikejo nehlédá pravdu; všichni se vyučili, ze pravda «Pravda' - stojí tri kopejkí,
Aleksandor Smolařs
Vidím ctyrt podstatné elementy, z ^oterych se sklada, j^akt o mozn£yrl--'
ci, antypolska propaganda v zemich Východního Bloku, která si zaměřila
ovládnout v Polsku"krizis a omezit škody vznikle' povstáním Solidarity.
První je to ten, o' kterjm vspomnola, IJatalie - sovětská vl^da využívá bídy v SSSR proti Polskům. Druha pric^na, v ktere isme jeste nehovořili"— a .. aje ona velkou ulohu přede vsím v 1TM, v Oe§.koslovensku ^
v Mačarsku, tobrnit
•„• lenivosti Poláku. - "Jsou tu preste lenoši, kteri
;;
žiji ^aac nal uoet p to toho dyuhu informace siri se oficiálně a způsobem "septánem« ve Východním Homeoku, y
Treti pricinau, porad bohužel zavaznou
v našich zemich, je to, co
i;
bych nazval "plebsky egalí tari ¿mus .
,
Rozlisuji thřa druh^ egaliJarismu •• snany k spolecena^emu srovnaljeden-spoziva
v «rovnáni horů'-, to znauena v chuti povýšeni na vyssi
x
ur o ven, -druhý - obraceno, opi ron i ci se na nechuti k vrs traca postaveném kulturílne ofse: nejs-.u 3.e--.fi jako my, proč tedy^naji vyusivat
privilegiu ? svobody, kterou si yybojováli, nebo aspou masa?
Čtvrt y na.!::noc element, dülezity jak si myglim - o^zv^ast pro Maďary. to strach, ze Kreml z duvodu Polska použije ostrejsich metod
konáni a stráti na tom i osát tai zeme Východního Bloku. Nejde v tomto pri^adé ó ekonomické záležitosti« ale o politické': nadarsky libe-

v
}
ralismus by zmizel; dokonce 2 v Československu^ kdo situace neni nej~
lepši znají lide momenty mnohem horši, ke kterým nechteji se vracet*
Jan Vladislav?
Myslim ze 3tyfe
elementy je možno najít ve všech zeních, vsak jeu
jich "kompozice je razná* Zalezl^to na aktuální- situaci a na tradici*
U nas existuj^ animczie mezi Poláky
a C*chy, uz jsem o :ni hovořil«
J
À v$sk nejslozidej&L ne problém 'plebskžho egalitarismu % Pro nas na
přiklad Poláci sou siale /jinah to % berou Slováci/ národem Šlechti
kynu V Maďarsku a v Cechách tato tjS.d.a prakticky neexistovala - odtud
nedostatek důvěry v Polakteu Jo nutné jasno post ovit otázku - ve vš^eh
zemieh Východního Bloku oficielní propaganda chce vyučit všechny mozqo a tut y5 ^ s t o s různými vysledky ? někdy uplne negcekavřmyml ř Hovořím tu na přiklad o pro izraelskyen sentimentech způsobených proti
samičkou propagandou*
.
^
^
Tvrdím ? z(| i / u nas projipolská propaganda., pusobiei bozchledno
dala protivné vysledky vg Hekdy vsak" je" t^žko je^ zpozorovat s oficielní
propaganda existuje., všude se vnucuje* a vsak jaké jsou neofieielni
mincni Cechu a Slováku o Polskách.«* nevin,.»
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