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XXVII. ujezdu KSSS
-T' ŽN5M VSZitó GULaGU
^Sovětský svaz sa snaží stále namluvit světu,že zločiny páchány ca "jinak myslících " patři minulosti. S každea změneu
kremlovských vládců klíčí naději na liberalizaci,té»řř k*ž*ý
projev, každé gesto 1. tajemníka jsou zkoumány z tohoto hlediska. Vlnu spekulací způsobila dokonce taKcvá' ¡aaličkest , žt
Gorbačov určil na počátku termín zahájení XXVII.sjaaáu KSSri
na 19. února, tady přesně ve výročí Chruščova vystoupaní
na
XX. sjezdu s tajným- referátem damaskujícíra hromadné Stalin»vy zločiny.
Avšak.v posledním čvrtstoletí vnitřní poměry v
Sovětské»
svazu se nezměnily. Zpátečnický Bražněv,intelektuál Andropav
aparatčik Cerněnko,liberální Gorbačov*vládnou v-pořád stsjnéa
impériu GiTLAGU.Jako před mnoha lety je možno jít do vězeuě nebo lágru za kritiku sovětské skutečnosti,záměr odejit do sádlu,udržováni národní identity, žádost svobodné náboženské graXfi, za každé domáhání se svého práva-každý příznak odporu j®
potlačován hned v začátGÍch.
.Neznáme jména tisíců vězňů,jenom nečatná se dostala sa
laznou opown* V poměrně krátkém období vnitřního uvolnění
před HelsinsKou konferencí a krátc-e po ni - existovaly v SSSR
výbory na obranu lidských práv a kontrolu dodržovaní Závěrečného aktu «CBSá,obranu práv věřících,výzkum sneužití psychiatrie, počátky nezávislého odborového hnutí. Po několika letech
neskrývaného působení,kdy k světovému veřejnému míněni docházely pravidelně zprávy o potlačování disidentů a získaná jména vězňů GULA.GU - je informační blokáda opět hermetická. Nejaktivněji zástupci demokratického hnutí jsou žalářování, zavírání v psychiatrických léčebnách nebo nuceni emigrovat. Zároveň Keallllo pronásledování věřících a účastníků národnich
hnutí«
ANDKEJ SáCHABOV
Z č$lné disidentské skupiny zůstal na svobodě jenom Andrej
Sacharov. Policejní orgány se nerozhodly uvěznit nebo donutit
k emigraci laureata Nobelovy c®sy míru. Do nedálná jame s v ě děli téměř nic o jeho osudu.Deportován začátkem I98O do Gorkého a «baven XGB všech styků,žije taa v úplném odloučení.Tars?é k# konci r.1985»» Sacharovovi podařilo prolomit blokádu.
o Styřseh mnohoměsíčnich hladovkách bylo dovol«» jeho těže»
nemocné žeaě Heleně Boiaarové odcestovat na léčaaí do zahradí.
Byt Sacharovů v Gorké®,dřív využíván KGB k výslechům,
je
chráněn lépe než vězeňská cela. U ychodu den a noc sadí funkcionář, okna ¿sou pozorován;? z hlídky v d&mu vedl» a & ssaparkovaného obytného přívěsu. Když jda Bacharcv ven,provází
ha
krok sa krokem skupina funkcionářů. V okolí byl instalován
zvláštní stroj,který ruší příjem i lokální rosshXasové stanic«,
nepřetržitě je také střežen prásdný,zapečetěn kjlicí.moslssv sky byt.
V prvních letech deportace atyky s přáteli a světem udržovala Helena Bonnerová,která každé pár měsíců navštěvovala Mos-
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Vvu. 5» listopadu 1984 "byla obviněná o siréní protisovětsuych
informací a odsouzena v fingovaném procese na 5 let depor.tace
v Gorkém a zákaz opouštět město.
Běbeai dvou posledních Sacharovových hladovek na jaře a na
podzim 1985 se nedostala ven jediná informace» K desátému výročí Helsinské konference KGB dalo do oběhu falešné dopisy a
starý snímek,aby vznikl dojem,že je všechno v pořádku«Přátelé
se báli,že Sacharov už nežije. Převezen do nemocnice„kde byl
násilím krmen a nebyl informován o zdravotním stavu zeny,29.VI.
poslal Gorbačovovi dopis s"Je pro mna nesnesitelné„že za mé činy odpovídá moje žena.Proto chtěl bych nechat veřejnou činnost
(samozřejmě s výjimkou zvláštních případů) a věnovat se pouze
vědecké práci..
Vybojoval si tudy právo r o d c h o d ženy do ciziny,ale zaplatil za to neurčitou dobou vězení;byl také nucen podepsat pro ~
hMšení ř že státní orgány jsou oprávněny nepustit ho do exilu.
Zčátkam února tohoto roku Gorbacov^oztómil,že Andrej Saeharov
neaůže opustit Sovětský svaa,nebotvjsou ku známa státní- tajemství.
POTLAČOVÁNÍ HÍ80DKÍCH SNAZBKÍ
Rostoucí v silu sovětský stát stále si-přivlastňoval nová
«fcnlckáťuBoní a 8 bezohlednou přísností kar&l najmenši přxpo—
H«nuti o právu na sebeurčování nebo výrazné zdůrazňování m rodní specifiky.Brutální rusifikace trvá dosud:úmyslně ss usl~
diuje Rusy ve větších městech jiných republik,vytlačuje národní jasyky » veřejného života a škol,diskriminuje domácí literaturu a kulturu,odřezává od vlastní minulosti. Už léta jsou
vězněni v lágrech Ukrajinci»Litevci,Lotyši,Estonci,Arméni,,Gruasíní, Tataři a zástupci jiných etnických skupin,které se r-aóhtš jí sřici národních aspirací, řiení třeba mnoho:čtyři studenti
r, Tartu SI i na 1,^-2 roky do vězení za vztyčení v den národní-,
ho svátku na katedrále estonské vlajky.Mladý ukrajinský básník
I odsouzen na 7 let vězení a 5 let deportacs za vlasteneckou
safe v mateřštině.
Zatykači sílí po hromadných manifestacích národního cítění.
Tímto skončila demonstrace několika,tisíc středoškolských studentů v íallinu (i960);demonstrace začala protesty proti studený® třídám a nepostačujícímu jídlu ve školách,pak pokračovala » hesly t"Sověti pryč z Estonska " a "Svobodu pro Estonsko".
Stejně to dopadlo v Gruzií,V roce 19?8,kdy 5 tisíc studentů manifestovalo v Tbilisi proti navrhované změně ústavy¡"zaručuje
s® možnost používání mateřštiny",místo.že gruzinâtina je stát aía jazykem. Také v roce 1983,kdy Gruzini v hlavním městě pro testovali proti oslavám 200. výročí protektorského paktu s carský® Buškem.
Boímmady obžalování z nacionalismu jsou - kromě pronásledovaných s náboženských důvodů - nejpočetnější skupinou vězňů GU-»
LAGu. V komplexu lágrů Mordvy a Uralu je podle orientačních odhadů.«^ Ukrajinců a
pobaltských národů.
lABOŽSSSKA PBONASLi5D0 VÍK 1
Keni v SSSR náboženství,které by nemělo své mučedníky.mnohamilionovými církvemi (jako pravoslavná.katolická,musulmanská )
počínajíc a poměrně malými sektami konče. Například v roce 1982
byla deportována z okolí Vladivostoku celá místní skupina sva ~
t aduáníků, pře s 300 lidí; 10 její členů je nyní ve vězeních a pastor Viktor Walter byl v r.1985 odsouzen na 5 let lágru.
Plánovitá diskriminace věřících se realizuje důsledně od roku
1917. Zavírá Sô kostely ^například z 2F? t/isícú mešit; na
úzeniích.
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obydlených musliay jenom v
0 se konají bohoslužby .PrskUCKJ
se znemožnuje příliv nových knězi - na 50-40 miliónů px&vefr levných je kolem 6 tisíf popů,kterým je většina přes Cú lot.
Tisk náboženské literatury se rovná téměř nula ( jediné v pohledních letech litevské vydání bible-2 tisíce výtisků-bylo téměř úplně věřícími rozkradeno ještě v tiskárně a aa přepravy.
GULAG četně osídlují věřící,kteří dali najsYo.že nesouhlasí
a ateizaci,zpřístupnili svůj byt na bohoslužby nebo jiný náboženský akt-,učili náboženství,rozšiřovali samizdatovou n&bcienskou literaturu. Občas stačí podepsat petici s požadavkem vrátit proměněny ve skladiště kostel,nebo pověsit v svobodárně ikonu, aby být zatčen buS. odvezen do psychiatrické léčebny.Od haduje se,že uvěznění z náboženských důvodů tvoří na 40% všech "
věznu svědomí v SSSR. Hromadný útlak věřících se vyskytuje svléšt tam,kde boj za jejich práva je spojen s obranou "národní
identity,tedy napřiKlad na Litvě (útlak Katolíků),v Bstonsku{ú.
protestantů) nebo na Ukrajině (ú. uniatů).
Státní orgány zvlášč přísně trestají kněze-vůdce nábožens kých společenství a necouvají í před jejich ůx ladnou vraždou »
V posledních letech takto přišli o život : otec Bťoníus Lsurinavicius, člen litevské Helsinské skupiny;dva unietští kaŠsi
ns. Ukrajině : A.Gorgula a J.Kotyka;dva burjatští lámovéjSeiáaii
Cerana a Munko.
ODSOUZENI NA SSSR
"Sovětské orgány nenávidí ty státni příslušníky,jež chtějí
odejít do exilu, Kroisě toho vždycky potřebují obětní baráaky,
které je možno obvinit z každého neúspěchu« Posléze jsss sbs ži,které v nejhorSím případě lze prodat na Zápád"-takto charakterizuj« situací Ziůú-refuzniků,Alexander Levner,moskevský vé
dec,který už 14 rokuje snaží získat povolení odejít do Izrael«.
V boji za právo na emigraci sovětští Židé jaeo jediní, pod nítili masové hnutí a získali podporu na Západě,ale přesto saji
pořád větší potíže-cestovní pas nyní očekává 360 tisíc Iídi,cž~
kteří už víco něž 10 let. Rok od roku odjiždi menší skupíca, v
rekordním roce 1979 ~ přes 50. tisíc, v roce 1985 - jene» céko likaset. Ne¿aktivnější účastníci .hnutí se octli v Koucaatráciofe
a vězeních. Všichni,kteří se snaží odejit do exilu satkávaji m
s regresemi a invigílaci.
Téměř stejný je osud povolžských Němců - osídlených v"Suška
s Koncem XVIII. století a v dobp II. světové války deportovafijcte
do Kazachstanu- a JOrgizie - považovaných sovětskou vládou rs* tvrdou valutu ve svých stycích s Bonn. Kolem 100 tisíc se snaží g
migrovat do řiSR kvůli náboženské a hospodářské diskriminaci .v&i
také jen občas získávají povolení,několiK desítek doplatilo ne
to vězením.
PROTI PACIFISTŮM
Vznikla v roce 1982 Skupina upevňování důvěry mezi Síi&R s. USA
je obkličována a de cisto vána KGB. Už nejméně 30 její členů
ja
pod různou záminkou vé vězeních a psychiatrických léčebnách,
bot když trvaly odzbrojovací rozhovory nebylo příliš vhodné otevřeně vyúčtovat s pacifismem. Jenom v minulém-roce Vladimír Brodský byl obviněn z chuligánstvi a odsouzen na J roky lágru,Alexander Satrfevka obviněn z vlastnění drog byl v fingovaném pro cese už potřetí odsouzen k trestu 2,5 roKů,Leoníd Srajer a Ja kub Rosenberg k trestu 2 a 2 roků lágru. Dimitrij Algunov zmi sel . .iniciátor hnutí Sergsj Batovrin byl nucen odejít do zabn
raničí.
*
Před geněvským setkáním Gorbačov-Reagan Skupina poslala obém.
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stranám aopis, vo Kterém žad&l«: pravidelná vystoupeni obou
státníiců v sovětské a americké televiai,větší výměnu studentů (¿50 na 50 tisíc),založení americké university v iáosicvě a
sovětsié ve Washingtonu, rozšíření prodeje amerických novin
v SSSR a obráceně,zkrácení vízové procedury,snížení poplet ků za telefonní hovory a poštovní zásilky "nebol skutečný mír
uení možný bez častých mezinárodních st;yku".
Začátkem února tohoto roku se členové Skupiny shromáždili »
aby napsali otevřený dopis XXVII. sjazdu ÁS3S, týkající se otázky odzbrojení. Schůzi likvidovala státní bezpečnost:tři osoby
byly odvezeny za město a poházeny v noci na liduprázdném místě, jedna byla zbita ve vazbě a sedmnáctiletá Aneta Fadějevová
byla zavřena v psychiatrické léčebně (téže,ve které je od ledna jiné členka skupiny Irina PantokratovovÓ).
Po iavazi Afganistanu záčaly sílit v SSSR pacifisticíé názory. Intenzita takových jevů,jako vyjhýb^ání se vojenské službě,odaí táni vojenské jpřísehy nebo uprchlictví není známá,znám jenoii ojedinělé případy,ve kterých byly vyneseny ortely.
Hejvětší trest , XO let nucené práce v lágru o zostřené káz ni, byl uložen Litevci Musiiceviciusovi, odsouzenému v r. 198 3
za velezradu,kvůli "mluveným projevům v armádě".
ZNiSUŽITI PSTCHI/.TRI3
"Kittdy nebudu akceptovat p r a m věznění zdravých lidí v psychiatricKých léčebnách za poxusy nezávislého myšlení" - taková
jsou slova sovětského psychiatra Anatolije korjagina, odsouzeného v roce 19^1 na 12 let aa výzkum zneužití psychiatrie .V lednu tohoto roicu Komise Kongresu USA pro bezpečnost a spoluprá ci v Svropě nabídla,aby byl poctěn Nobelovou cenou míru.
V létech 1977-1981 Korjagin prohlédl něxolik desítek disi rientů,Kteří byli vězni "psychušek" a dotózal,že všichni jsou
úplně norraální. Talentin Ivanov byl zavřen za to,že nesl pla kát "Chci odejít ze SSSR"; Vasilij Zigalxin za pokus vejít do
aaericisého velvyslanectví; Vladimír Avrasšnko a Kurookin za úSaet vHprotisovětSKé besedě"; Aleksej Micitin za účast ve stávce .
Zvláštních psychiatrických nemocnic,ostře sledovaných KGB ,
je př&s 80 a pobývá v nich nejméně několik tisíc lidi,Velikost
problému potvrzuje fakt,že existují zvláštní léčebny pro podávající stížnosti k nejvyššía orgánům,tpro Ukrajince,jež žádají
svobodnou vlast nebo pro lidi s diagnozou."nábožensky maniak
Psychiatrická vězení jsou mnohem horší než obyčejnásnejčastěji
bež určení termínu, s přísnou kázní exekvovanou sadistickým persorái©m;paeientům se nutně ordinuje velké dávky psychotropových
léků,^ež neodvratně poškozují zdraví (ochrnulost,zmenšení psy chicke správnosti).
SOUOSTROVÍ GULAG
Gorbačov zdědil po svých předchůdcích na 2 tisíce lágrů a koles ¿00 tisíc vězení.Jsou lidé,Kteří prožili ve světě GULAGu téměř celý svůj život - vraceli se dvakrát,třikrát nebo čtyřkrát .
Už za Andropova byl schválen záKon,Který umožňuje opět pohnat
vězně před soud,například za "porušování rádu". Stále častější
jsou případy,že člověk než odejde z vězení je odsouzen podruhé.
Systém sovětSKých vězení je tak rozšířen,že vlastní nádražní
vazby ( pro uvězněné cestující) a obrovská tranzitní vězení pro
dopravu vězňů na různé ostrovy GULAGU.JSOU zvláštní lágry pro
děti a matky s dětmi, dohromady 114. Jsou iccnečně i tábory smr ti,ve Kterých vězňové Konají práce,jež ohrožují život a vedou k
těžkým onemocněním. Tržba a obohacování uranu,čištění atomových
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energetických zřízení v ponoricách a výroba jaderných zbraní
způsobují leukémii a nemoc z ozářeni.Abraham 5ifrin,autor
"Průvodce po lágrech a vězeních " napočítal 39 takových tá borů.
Na XXVII. Sjezd KSSS přijeli "reprezentanti" všech částí
velikého impéria a delegace komunistických stran z volného světa. Jsme však jistí,že nikdo nevystoupí na obranu mnohamilié nové hromady obyvatel GULAGU.
Alexandr

Sol^jiínyn,

KiSs VSkovAKÍ
"Orwell se stává největším spisovatele® anglické literatury
20. století"-napsal Alain Besancon,vynikající sovětolog,hned v
úvodu své stati o Orwsllovi. W V komunistickém světě s®
jeho
knížky opisují ručně, s vášní a láskou.Je jich majitelům hroši
nejpřísnější tresty»Riskovat svůj život za četbu knížky: existuje tedy pro si lapší měřitkd slávy ? "
Orwellova kritika totality - v provedení hitlerovském a sovětském pochází z 30. a 40.let,když západní intelektuálské kruhy byly (téašř bessvýjimačně) omámeny láskou k Stalinovi.Orwell,
sam přesvědčený socialista (bojoval ve Španělsku na straně republikánské) »snad jako jediný dovsdl odha3.it sovětské zvrhlosti,právě z hlediska levice. Odnesl to dlouholetým opomíjením
"pokrokovou^kritikou.
Polský čtenář sa jen zřídka a výhradně z "ilegálních " pramenů Kůže seznámit s Orwellem.Naposledy zveřejnil R.Zimand svoji o něm staí, a přeložil několik esejů.Je známá "Žvířecí faraa" a samozřejmě
1984". Čekáme další Orwellova díla vydaná
nezávislými nakladateli, zatím publikujeme pér časových výroků,
jež věnujeme různým,, částím naší společnosti.
Čtenářům "VSTQ" , nudistům a fanatikům bioproudů:"Slovek má
někdy dojem,že již samotná slova "socialismus" gřitahují s magnetickou sílou všechny milovníky pití ovocných sláv,nudisty,příznivce chození v sandálech,sexuální maníaky,kvaKery.stoupence přírodoléčby,pacifisty'a femínisty".
Krásným duším,jež žádají,aby se literatura oddělovala od politiky " ...když hodnotím své knížky,ty jež vznikly bez £0litické^
ho motivu,vidím,že jsou životaprázdné,bezvýznamné a všeoBic51**r£cano jsou podvod /,.,/ Samozřejmě spisovatel nemusí psát přímo o
současnosti,však autor,který se nevyjadřuje k nejdůležitě j ší m časovým událoatem veřejného života,bud si dělá legraci,anebo je naprostý idiot ". /*-* (
Člento "neo-Stfazu polských spisovatelů",Svazu novinářů PLR a
Dobraczynskemu s
."Je snadné klanět se závazné ideologii,však. o jakékoli spisová 1'. Ůficiélní Časopis konzumentů,který, vznikl několik měsíců po
vyhiaseni. výjimečného stavu
2. spisovatel,předseda PROK (Vlastenecké hnutí národního obrozeni - organizace,jez vystřídal« Národní frontu)
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tels^é tvorbě- může být řeč pouze tehdy,Když člověk cítí, že
píše pravdu./.../ Literatura přetrvá snad v těch zemích, Kde
liberalismus zapustil pe\né kořeny,itde nevl&dnou vojenské režimy."
Západním pacifistům a těm,kteří uvažují o "objektivních
důvodech " i
"Protože pacifisté mají větší možnost projevu v zemíchsv nichž
Se uchovaly zbytky demokracie,může pacifismus působit účin
něji spíš proti demokracii,než by jí přispíval. /.../Mínění ,
,že lze zmoci přesilu tím,že se jí člověk podrobí,je
prostě
vyhýbání se pohledu pravdě do očí
Realistům s
"Pokud existuje něj&aé východisko z toho ¡Rrávního báhna,v němž
žijeme,tak prvním krokem je asi pochopení toho,že se "realis mus" nevyplácí a že prodat přátelés a pak mnout ruce a dívat se
jak hynou,neni vrchol politické moudrosti".
Stoupencům uteku do srsukrosí"?
"Lidé mohou být šlastní jen a jen tehdy,když nepředpokládají,že
jejich životním cíle» je štěstí."
Tě&jktaM důvěřují Gorbaěovovij
"Ve jménu socialismu spáchal sovětský režim téměř všechny zločiny* jaké ®£ člověk může vůbec, představit,zároveň však jeho vf vsj mpřiblifeje»nýbrž od socialismu vzdaluje /.../Sovětský svaz
m ^suetál© vzdaluj« staré idají společnosti svobodných a rov ných lidí usilujících o všelidské bratrství
Przeglfd Wiadomoéci Agencyjnycfc č. 8
ze dne 23.02.1986
POLSKA OTÁZKA - HSmci
Vládni úřady ve Varšavě, v souladu s příkaze» Moskvy a podle
tamních v»oru,využívají německé otázky jakošto účelného strašáku vůči pclsáiém národu.Jacmile cíti»le maji potíže,okamžitě zavádějí protiněmeckou kam|íft».Teprv© když krize síl.i,P3DS
vytahuj« druhý nástroj,tedy vyhrůžku sovětského vpádu »Všich. gi tenhle mechanismus známe.jedná se však o to,že moc u p l a t ňuje dvojí taktiku. H® je&ae stránce se nám snaží namluvit,Že
M S většinou skládá z bývalých esesáků a jejich příznivců, 'a
různi Kupkové a Czajové pořád přemýšlí,jakým způsobem by nás
připravili o západní území, a navíc pokud by t© šlo,i o život.
Károves maji přichystanou jinou verzi pro Západ,totiž že"So lidarita", nezávislé kruhy & prakticky celé polská společnost
( ovšem b výjimkou komunistů) skládá z neohrabaných hlupáků,z
lidí ® mentalitou pubertáků,kteří nepočítají se skutečností a
kvůli vlastní ctižádosti jsou schopní zničit evropský mír.Tato le- je horší a snad. »bezpečnější než první,ňebot nenaráží
n® dostatečný odpor a tím zaznamenává jisté úspěchy.
Rozepře,jaké způsobila Br&ndtova návštěva Varšavy a její
různá hodnocení v podzemním tisku snad ukázaly,žs tu scfaáaí
promyšlená německá otázka,rozbor aěmecké "východní politiky "
a zběhlost představit si. varianty budoucího vývoje situace v
Bvropě.Tato svědčí o slabostí politické myšlenky opozice.
Máme zájem o změnu evropské situacesjde o snížení napětí ,
odstranění zábran, o spolupráci. Měli bychom tedy projevit
zájem i o to, aby sě Kěmcům leccos podařilo také v oblasti
vnitřních německých vztahů. Je pro nás prospěšné všechno, co
vece ke vzniku Evropy mírové a nerozdělené do bloků.Keni možHís se stavět pro mezievropské sblížení a zároveň proti mož -
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nosti sjednocení německých států, Je-také třeba si představil:
v tom naše postavení. Podmínkou takového vývoje v budoucnu, je
polsko-německé smířeni,pak činnost ^ež by k tomu vedla, »ěla
by předejit události.které se objevx z^ -něrtoliK let,tř«bs i
za několik desatileti,
Zkusme provést užitečné cvičení a podívejme se na politickou
situaci očima Němců, NSR je jediný západoevropský stát»pro nějž
nastávající změny v Moskvě mají životní význam (nejsou tak důležité pro Francii,Velkou Británii nebo Itálii) .neboťse týkají otázky národní jednoty. Názor,že by se Měmei s rozděleni®
smířili,je naivní. Vědí totiž,že sovětská politika js většinou
trvalá, ovšam jsou si vědomi,že tentokrát genex-já^d. změna na
Kremlu je velice vážné. Co přinese Gorbačovova epocha, a jestli vůbec něco přinese ? Možná nic, pak zůstane nemecká otázka
nadále na stejném místě,na němž je te&.Ávšák Němci nechtějí nic
zkazit,protože za posledních 15 let zaznamenali jisté úspěchy .
Je ale také možné,že se vyskytnou nové okolnosti,V kladném, případě by žádný Němec nerad takovou příležitost promarnil.
Je známo,ze němecKou otázku nelze vyřešit bez souhlasu Mos kvy.Takový souhlas niKdy nebude následkem dobré vůle a mírům! lovného postoje,může však vyplývat z jisté donucenosti,ku pří kladu tehdy ,kdyl- se Moskva nebude b to vyrovnat z vnitřními problémy, s klesající výkonností hospodářství,se stoupající Ihostěno stí své společnosti,pak s americkým vědeckým, technickým
a
zbrojníta pokrokem,navxc s úspěchy soupeřů na Dálné® Východě ~
a rozhodne 3e pro zásadní přehodnoceni celé své zahraniční politiky .Onen ¡aoment může být docela nablízku.
Lidé v Západním Německu,kteří to pochopili ( je jich v obou velikých stranách SPD a CDU-CSU hodně)zaohou se na "argument" státní moci PLK nachytat,totiž že opozice v Polsku ohrožuje mírovou
budoucnost Evropy.Mohou proto uvažovat,zda nebudou přílišné projevy sympatie k "Solidaritě" působit nepříznivě ve věci sjednoceni Německa,tedy zda % hlediska Německá a P$npy nejsou nebezpečné, dokonce i škodlivé 1 Co když v Moskvě zesílí tendence,aby se
veškeré změny považovaly za nemožné a nepřípustné ?
Samozřejmě, je onen důkaz vadný. Za prvé -"Solidarita" se ni Jedy.
nehlásila k politickým dobrodruhum usilujícím o zničení evropského udru, naopak, s neobvyklou důslednosti "se stavěla proti násilí.(Je možno zde namítnout,že není důležité,jek tomu skutečně bylo .poněvadž důležité je,co si o tom myslí Rusové)Za druhé-žádná
dohoda,která by přehlížela stanovisko 40.miliónového národa ve
středu Evropy,nepůsobí ve prospěch, stabilizace a klidu.A protože
doby,kdy se velké evropské problémy řešily násilně,jsou pryč ,
tak se polsko-německé smíření stane v budoucnu základní historickou nutností,stejně jako během posledních třiceti let smíření
francouzsko-německé.
Proto také neměli by lidé ovlivňující politlKu NSR zapomenout
na to,že o vztazích mezi Němci a Poláky nelze mluvit jedině
z
hlediska stjků vlády a stran WSR s garniturou generála Járuasi ského.Nebot - abychom zde použili parafrázi Stalinova výroku
o
německém národě- - garnitury přicházejí a odcházejí,však polský národ zůstává.
Napsal jsem toto vše nikoliv s úmyslem poučovat západoněaseké
politiky.Jde spíš o to, »bychom si sami uvědomili,že uvežujeme-li
o německé otázce a hodnotíme-li německou politiku,musíme být saxímálně opatrní,navíc pochopit,jak. složité a dalekosáhlé pohnutkj
ee za ní skrývají .Jde také o to.abychoza se na tuto záležitost
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divali jinak, a dovodili si přeastuvit.že "východní politika"
tahových lidi jako Willy Brandt ( taieé Genscher a áohl),Kteří usiluji o odstranění překážek,těsnější spolupráci o o nové možnosti, taková politika je i v našem dlouhodobém zájmu.
Měli bychom v ni najit složky pro nás prospěšné,zatímco vi dime jtn ohrožení, řlajvětším ohrožením pro* nás je neměnný stav
včetně Jalty,minových poli nad Labem,nukleárních raket na
¡sousedské pudě,železné opony,žalářů pro lidi a myšlenky.
K.GrodkowsKi
"Ty^odnik Mazoyvsze" č.lp6 ze dna .30.1.
1986
M i c H m O v ÍNAzor
"
^dsa Mleh&ik patři ňejeiTIFne^aKíi^vnějším představitelům opo8ica,i£t»ří podávají pravý důxaz důslednosti svého posto je.Díky sté tvorbě,jejíž se v poslední době věnuje hlavně ve vězeních, a tai se jedním z předních polských publicistů.Jeho nejnovějěi knížka "Takie czasy...Hzecz o kompromisÍ8"(T&ková doba.,
úvahy o Kompromisu),kterou v r.ly85 vydalo nakladatelství "AnexM,toto tvrzeni zcela podporuje.
Je to zčásti krátký autorův politický životopis,hlavně pak
ale pohled n& polské politicise události minulého desetiletí ,
a navio pokus o nahlédnuti do budoucna. Je v tom i popis áQBu
jehoi spoluzakladatelem byl A'ichnik, a také názor o této struktuře.Zároveň se autor nevyhýbá otázce Kontroverzních styků a
ostatními oposičnimi organizacemi v období do srpna 1980 a upřímně ¿@ odhaluje./.../
Tácový přistup je i prospěšný u příležitosti popisu období
siavné činnosti "Solidarity".Michnik věcně a «ritiCKy-niKoli
vlak nspřivětivě-popisuje různé postoje dávných opozičních činitelů,, odborníků a kromě tího nových činitelů,kteri svůj ve řejný životopis spojují se vznikem "Solidarity".Je s to popsat
a kriticky zhodnotit i své vlastni stanovisko z tohoto období.
/.../Podle Michniicova mínění příčinou vyhlášení IJ.prosiece
výjimečného stavu nebyly chyby "Solidarity",! když se takové vyskytovaly.Tento stav navíc nebyl naplánovaný v okaaži ku podpásání dohoji % r.19801 totiž příčina prosincového prav ratu spočívala v politicKé síle "Solidarity" a vojenské síle
"státní aoci.Tats moc vzhledem ke své povaze nebyla schopna politicky prstiútočit a tím získat příznivce,kdežto "Solidarita"
s®byls s to ae ubránit vojenskému ůtoaiu. To,co se stalo,bylo
tsdi výsledkaa objektivního vývoje událostí,16 předcházejících
měsíců ¿e 0VŠ9B největší vymožeností společností za minulých
«tO- let.
přechod do »©prosincové situace zahajují úvehy•o kompromisu,
šeetsáct měsíců "Solidarity" je dobrý dukas možnosti kompromisu mesí sšqgí « společnosti .stejně jako jeho Kolisavoáti .Přihodit se ® M s leccos./.,./ Poprosincová rutina činnosti je
věc
velicf wcácná.Umožňuje udržet základnu,projevovat přítomnost a .
ovlivňovat události./.../Tato rutina muže ovšem znamenat takové
upoutáni k situaci,které nedovolí správně reagovat na jeji změnu.
Tahle změna může být také předpokladem pro Kompromis se státní -moci. v rámci podmínek,jež upravit nelze(sovětská nadvláda).
Není důležité,zda to bude velký kompromis nebo řada omezených
kroků.Jda o to,aby to nabyla kapitulace,dojednáni čeho se ae
společenských výdobytků vzdát,nýbrž jak aspoň trochu je rozšířit, aniž by se přitom platilo vlastní identitou;
Przeglfui Wiádomosci Agencyjnych č.8/23.2.1986
Agancfr Infowíiaey jna SaLidawtojfci Wale^Ctfá

