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Zatímco v Polsku, v Madarsku a do jisté
míry i v SSSR probíhá demontáž dosavadního
stalinistického modelu ovládání společnosti
a vlády těchto zemí se s různou dávkou
razance
snaží
překonat
katastrofální
následky
komunistické
diktatury,
čs.
mocenská elití. pokračuje se zvýšeným úsilím
ve své nekonečné "normalizaci". Vzhledem k
rodokmenu této elity a s přihlédnutím k
východiskům,
odkud
téměř
před
čtvrt
stoletím startovali její příslušníci k
politické kariéře, se není čemu divit: ti
lidé pouze logicky pokračují v koncepci,
která je vynesla na špici a díky níž se tam
udrželi tak dlouho, jako dosud nikdo v
moderních československých dějinách. Bez
ohledu na cenu, kterou jsme za jejich
panování zaplatili a stále platíme, nelze
jejich setodc í čisté technického hlediska
upřít úspěšnost. Těžko od nich proto chtít,
aby náhle opustili vyzkoušené způsoby a
vydali se vsáno rizikovým změnám. Obrat by
mohl
způsobit
pouze
rozhodný
nátlak
nespokojené společnosti, která alespoň v
hrubých obrysech ví» co chce. A právě fakt,
že ani v obklíčení téměř všeobecné "vůle ke
svobodě" v okolních zemích u nás žádný
takový tlak neexistuje, nutí k zamyšlení.
Byla-li totiž lehkost naší adaptace na
"pokrizové' pomfry jakž takž vysvětlitelná
drti vest I br^žnévovského rozdání karet (i
když ochota, s jakou jsme si po krátkém
nadechnutí
znovu
zakroutili
krkem,
vypovídala o lecčeas), pak setrvávání
v
téže poloze
i za radikálně změněných
podmínek vede neodbytné k otázce, zda si
obyvatelé tohoto teritoria nějaké změny
vůbec přejí, respektive zda jsou ochotni
néco pro ně udělat: {což je mimochodem
totéž). Zatím
se zdá nepochybné, že
rozhodující většině československých občanů
připadá s ml o:; w-í, na jejímž základě v
70.letech
vynandlovali
odpovědnost
a
svobodu za příslib pokojného přežívání v
relativním dostatku, stále výhodná. Tak
výhodná, že jsou ochotni nevidét čím dál
hrozivější rizika (a to nejen rizika
morální, ale i ekologická a ekonomická)
jejího dalšího prodlužování. Snad je to
tím, že až příliš mnoho z nich podepsalo
tenkrát
oni;
smlouvu
vlastní
krví:
sebeponíženíw n zřeknutím se sama sebe.

Opozice v Československu se celých patnáct
let od roku 1970 prakticky omezovala na
jediné: dávat svédectví. V úzkém rámci me: i
naprosto apatickou společností a rozbujelým
aparátem represe nešlo ostatně dělat, r;ic
jiného.
Nepatrný
počet
odvážně
s?
projevujících občanů a jejich izolace oc!
mlčící
vétšiny
se vysvětloval ri.j:«iJ:
"srpnovým šokem", "neinformovanosti" a
především "strachem". Předpokládalo se
přitom, že systém nesou tíživé obr ^vé
seskupení - i ti, kteří se jeho umŕtvujicim
tendencím postavili čelné, i ti, kteří se
mu jen pošklebují v úzkém kruhu přátel a na
veřejnosti
jej de
facto
konstituují.
"Mlčící většina" si tak přes nesčetné
demonstrace skutečné úrovně svého smýšlení
a svých zájmů zachovala image bručouna se
zlatýmn
srdcem,
skrytým pod nevábnou
slupkou. Tou slupkou měl být "strach" a
zlatým srdcem "demokratické tradice".

Zakladatel

Postupem

svobodného

československého

státu žádal kdysi pro svůj projekt padesát
let klidného vývoje, aby se v lidech
skutečné zafixovaly hodnoty demokracie-,
tolerance a svobody. Nedostal je. Ca ,
který mu byl upřen, dostali však k
dispozici v hojné míře komunisté. Vi
jedenačtyřicet
let
nohou
svobodě
experimentovat a tvořit "nového člověk»".
Vezmeme-li v úvahu, že jejich hodnoty ř-.
modely chování jsou daleko jedned>j$sl
zakoření telnéjší, než byly
ty, ¿¡t-uf®
nabízela masarykovská demokracie, nevyjdi
nám příliš optimistický součet. Hlavní
položky - zdétinšténí a ne-odpovédnost
.
národní komunity - jsou už dnes «lioio
diskusi. Komplex méněcennosti se VŠMLÍ
trapnostmi a nadutostmi, které k n-mu
patří, jde s tím ruku v ruce. Připočte.»«li ještě vytrvalý inýtus "obéti", kteří
svou
situaci
nezavinila
a
poj^e
nespravedlivé trpí (aniž by už pořádné
vědéla jak a za co) v očekávání sarozřejmé
záchrany zvenčí (aniž by alespoň mela
představu z čeho), není to dobrý odrazový
můstek pro skok do lepšího příští. "Pomož
si a bůh ti pomůže," říká stará pravda. Jak
si však může pomoci pacient, který ani
netuší, že je nemocen? A jak může o svobodu
usilovat někdo, kdo na ni docela zapomněl
a vůbec j i nepostrádá?

doby

se vnější

situace

změnila
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Tento poněkud expresivní výraz použil
Miroslaw Jasinski v nervózni atmosfére
priprav vroclavského semináre. Vyjadril t.ím
své
zklamání
z
neprostupnosti
československých oficiálních institucí a
zároveň z neakceschopnost i našich účastníků
fóra. Naskýtá se otázka, zda se tato
neakceschopnost
promítá
jako
odraz
všeobecného zmrtvení či naopak. Vzhledem ke
zdejší jisté
zahleděnosti
do
sebe a
tendenci k zobecňování bude zajímavý pohled
ven, který nám umožni sledovat celou
situaci z odstupu.
Nastavené zrcadlo nám poskytuje poněkud
dvojaký obraz: náš občan ve zdrcující
většině nepostrehne dvě strany jedné mince,
která mu leží na dlani. Své sousedy vidi
jednak tam, kde by měl vidět stát ("no jo,
Poláci, zase nás vyžíraj" - vždyt ro je na
tom, chce-li si cizí občan za vlastní
peníze něco koupit, a za nedostatek zboží
odpovídá v první řadě stát), jednak i tam,
kde by měl vidět, sebe ("jo jo, na tohle
jsou halt. Poláci" -v případě požadované
osobní angažovanost i nebo třeba jen při
četbě novin). Dobrovolné a alibisticky tak
přistupuje na režimu! hru: podvědomě závidí
sousedům
osobní
nasazení,
svobody
a
perspektivy,
zcela
veřejné
pak
podnikatelské snahy a úspěchy. I těchto
charakteristik se donedávna vymykala Nl)R,
kterou našinec posuzoval spiše- se Iskogeopoliticky (no jo, Němci drže j vždycky
spolu) a s mírným despektem, pramenícím z
naši
nadřazenosti
nad
"dederony"
v
možnostech cestování. V otázce výše zmíněné
angažovanosti jsme byli vůči sobě vzácné
vyrovnaní,
a
tedy
bez
mindráku.
Východoněmecká "říjnová revoluce" nás však
během několika týdnů nechala na holičkách
takovým způsobem, jaký si zaslouží zvláštní
pozornost.

7.5. - komunální
volby
(Egon Krenz
předsedou volební komise NDR)
13.5. - zveřejnění
volebních
podvodů
nezávislými iniciativami (zejména sčítáni
hlasů: napr. v Halle byli lidé, kteří se
drive veřejné přihlásili k neúčasti na
volbách, zahrnuti do skupiny nalézajících
se v cizině)
18.5. - vyhlášen nový výcvikový orogram
Lidových milici, zaměřený na potlačování
vnitrnich nepokojů
4.6. - ekologická demonstrace v Lipsku
(kvůli znečištěné reče Pleisse) - po
násilném zásahu zatčeny desítky lidí
7.6.
protesty
proti
zfalšováni
komunálních voleb - na základě
anonymní výzvy "postižených voličů" před
konzistoři evangelické církve v berlínské
Neue Grúnstrasse. Po zásahu policie večer
sraz v kostele se záměrem odevzdat na
Štátni radě podání týkající se volebních
podvedu (celkem zatčeno asi 150 lidi)
10.6. - pouliční hudební festival v Lipsku
- zásah policie, zatýkáni, ale účastnici se
rozptýlili po mésté (diskuse o volbách,
zákazu Sputniku, Ciné)
22.6. - nejvétái demonstrace proti masakru
v Pekingu (asi 50 zatčených) - poď petici
požadující
zastavit zatýkání, anulovat
rozsudky a potrestat kompetentní orgány lze
napočítat
25
signatářských
iniciativ
(většinou mistní, ekologické, stále ještě
žádná vedoucí
síla v opozici, natož
program)
9.7. - Honeckerův žlučnikový záchvat v
Bukurešti
15.7. - plán pro Rok stranického vzdělávání
SED: -"ohrožení
socialismu
podrýváním
centrálně plánovaného hospodářství"
16.7.
Stefan
Heým
požaduje
"více
demokracie v NOR"

Probíhající
události
nejsou
pro
informovaného
pozorovatele
bleskem
z
čistého nebe. Stejné jako ostatní státy
východního bloku měla i N1)R své ideologické
zrcadlo, vzhledem ke své dějinné sudbé
velmi jasnozřivé. Napětí nevyřčeného i
zklamáni tu také dosáhlo mnohem většího
stupně než kdekoliv jinde v sousedství. Pro
informaci
krátký
přehled
událostí od
startovního bloku politické sezóny, totiž
voleb, do počátku exodu:

Následují tři horké měsíce potýkání se s
azylant.y, se čtyřicátým výročím vyhlášení
NDR a navazujícími demonstracemi a -k
našemu všeobecnému údivu - reformy, o nichž
se celkem podrobné informuje i v našem
denním tisku. Jedná se o masové hnutí,
které
sice může potenciálně
ovlivnit
geopolitickou situaci, ale až jako výsledek
delšího úsilí na vlastním východoněmeckém
písečku; v první řadě jde o požadavky
obecných svobod
(s výjimkou konkrétní
otázky
svobody
cestování).
Dále opět.
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telegraf i cky:
3.1,0. - pozastaven "bezvízový styk" s ČSSR
4./S.10. - noční nepokoje v Dráždanech v
souvislosti s průjezdem vlaku s azylanty
7.10. - 40,výročí NDR a první demonstrace
(zpočátku
zásahy
policie
obušky
zatýkáni)
11.10. - provolání SED "k aktivní účasti
všech
občanů
na
aalším
zdokonalování
socialismu" - konec násilí při
Cemonstracích
18.10. - E.Krenz generálním tajemníkem SED,
uvolněni tajemnici 0V Herrman a Mittag
'mluví
se
o
zakázané
organizaci"Nové
fórum", ale
kritika je považována
za
oprávněnou)
19.1G. - K-enz jedná s w.Leichem (predseda
Konference evangelických církví v NDR);
príprava nového zákona o cestách občanu NDR
do zahraničí
23.10. - demonstrace v Lipsku (150.000),
Schwerinu (¿0.000) i jinde - požadavky
svobody tisku, n á z o r u a cestování
25.10.
Nové
fórum
coby
občanská
iniciativa (G.Scňabowski se setkal s jeho
zástupci. J.-G. Reichem a S.Pflugbeilem)
27.10. ľ rozhodnuti vlády zrušit omezení
cest do CSSR (od 1.11.) a vyhlásit amnestii
pro všechny azylanty a demonstranty (kroné
násilníkú)
30.10, - demonstrace v Lipsku (30.000),
>- = 1 "i£ (50.000)
2.11.
demise
M. Hcneckerové
(min.
školství), h. Tische (šéf odborů), změny v
NDPD. (fiárcdr.é demokratická strana
Némecka) a CDU, výměna dvou krajských
tajemníků SED, LDPD (Liberálně demokratická
strana Nérecka) žádá odstoupeni vlády
3.11. - abdikace lipského primátora "pro
ztrátu důvěry obyvatelstva"
4.11. - demonstrace v Berlíně (1,000.000)
požadavky
rozsáhlejších
reforem
než
nabízí
Krenz, vypískání
stranických
a
státních představitelů, v čele Nové fórum
7.11. - odstoupeni vlády
8.11. - demise politbyra 0V SED (zvoleno
nové bez zkompromitovaných stalinistů)
-. přihláška k registraci Nového fóra
převzata k prozkoumání
9.11. - otevřeni hranic
Co i>Iv ii«» ? t.ét.o chronologie? Nic víc a nic
néné než to, že osud společnosti mají v
rukou jednotliví lidé. Jestliže se v NDR
až (¡-' července demonstrovalo po stovkách a
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tisících, třebaže •/. iniciativy stejných
osob jako dries, vše plynulo ve stálém
koloběhu - shromáždění, útok, zatýkání - a
bez viditelných výsledku (a co se alespoň
naší informovanosti týče, bez patřičné
publicity). V podstatě veškeré nezávi',.'/
iniciativy
zde po léta
přežívaly
patronací evangelické' církve, a nelze z* x
celé dění hodnotit jako její náhlý vstůj.veřejného
života:
její
prostor:
si .
vytvářejí
ohniska
setkání,
diskuií
editorské činnosti, ale k demonstracín
kolem
nich
dochází
díky
spontánním
shromážděním občanů - mají tam prosté sraz.
Tradice organizovaného opozičního hnutí v
NDR zccla chybí. Je třeba si všimneJt, že
opoziční
skupiny
nestály
u
nějakého
vyhlašování manifestací, neaspirovaiy i.í
"vedoucí úlohu", ale zcela přirozené i
organicky (i když neorganizované a bez
politického programu) si postupné získávaly
náležité místo - a to až neuvěřitelné
rychle: např. ze zakázané organizace "Nové
fórum" je během týdne občanská iniciativa
Nové fórum a za další týden stojí v čele
miliónové
berlínské
demonstrace.
Dnes
můžeme napočítat podobných aktivit více Demokratická
obroda
(Deisokrat ische
Erneuerung),
Demokratická
nadstavba.
(Demokratischer Aufbau), Demokracie nyní
(Demokratie jetzt), Demokratický vzestup
(Demokrat i scher Au f bruch) a nově záloze«:«.
SDP (Sozialderaokratische Parte':). O těchto
iniciativách ovšem věděl v iété sotva kd^-.
Jak to, že bez konkrétní výzvy, bez vodení,
bez
programu
a čeho
všeho
ješté str
spontánně shromažďovaly statisíce lidí?
Je to sice paradoxní, ale jedná se "
důsledek prázdninové emigrace: relativ,.velkorysý
ústupek
výjezdu deset i 11tí ľ»
občanů NDR mél ze společnosti odfiitroi :
destabi 1 izující
elementy.
Drarat i.vi •*
okolnosti
exodu
zprvu
zatvrzele;,'
východnoněmeckých orgánů, překonaná posl'V.ŕ
vytrvalostí
azylantů
ukázaly,
důsledným postojem lze dosáhnout svého.
Nejednalo se samozřejmé o jediný možný
podnět, napětí ve společnosti by se určité
projevilo jinak a jindy, ale pro ostatní
obyvatelstvo to znamenalo první hmatatelný
důkaz účinnosti osobního nasazení. A právě
zde se snad začal odvíjet myšlenkový pochod
řadového občana
- pro nás zatím dost
neuvěřitelný: můze-li takto uspět, azylmi t ,
proč bych t.o nezkusil já, který tu chci
zůstat, ale za jiných podmínek? Zpočátku

,

o i> i. c^i^tx v

zkusily tisíce, později Statisíce,
a uspél-iíza týden (dá-li se hodnoťiťúapeeh
bez
předen
stanoveného
cíléj' nebo t
požadavky
se formulovaly
v
průběhu
jednotlivých manifestací), alespoň pokud
jde
o
kádrovézměny
či skutečně
projednávané reformy.
Samotná motivace ovsem nestačí - není snad
zapotřebí hlubokých rozboru, aby každému
došlo, ze zde rozhoduje v první řadě prostý
počet účastníků (tisíc jich lze rozehnat,
sto
tisíc
už těžko),' a právě
tato
elementární úvaha v NDR1 převládla. Z tohoto
hlediska
se: jednalo
o pravděpodobné
nej spontánnější
občanské
vystoupení
("revoluci zdola") v historii východního
bloku.
Nebylo
vyvoláno
ani vojenskou
intervencí, ani vnitrními rozbroji, ani
nacionalistickým entuziasmem,'ale samotnými
o b č a n y S c h á z e l a tu organizátorská role
polské Solidarity
či KORu,- plánovitá
defenzíva madarské Vládnoucí strany i
reformátorská osobnost typu Gorbačova,
Takováto anarchistická koncepce ovšem stojí
a padá s hnutím, :s pohybem, proto v sobe
skrývá
nebezpečí-1'' ¿vratu
v okamžiku
zklidnění (možnost čiochota nechat se opít
rohlíkem). Bude zde aáiežet hlavněna tom,
jak důsledná bude nastávající opóz'ice.""Ale
ani přj nejvétší skepsi zatím nelze popřít
jedno: pozas-tavení "bezvízového styku" s
CSSR platilo opravdu jen dočasné (a jeho
odvoláním se skutečně prokázala schopnost

...vlády nest> rri'ziko) a. . byla vyhlásená
"aángstie. Tolik' k NDR.
Opéť.' se Vracíme k našemu
zrcadlu.
Jestliže
východoněmečtí
občané
"manifestovali v. takovém počtu a dosáhli
1
změn, co by mohlo
pohnout s námi?
Myšlenkové,pochody řadového občana mají k
našim Boúsedům hodné daleko a vypadá to, že
se tato vzdálenost zvětšuje. Ve vztahu k
NDR se zároveň prohlubuje i paralaxa
pohledu na dvé strany mince, .zmíněné na
začátku. Dbsáhno.u-li tam reforem, bude to
pro našeho, občánka znamenat automaticky
ztrátu pseudopocitu určité nadřazenosti
vznik mindráku a kruh se uzavírá. Jestliže
se už u nás většině lidí rozsvítilo v hliwé
(a na to věru není třeba géniů), nezbývá
.nez poznamenat, že není-li1 •toto světlo
provázeno činy, stále se motáme v bludišti.
A budeme v něm bloudit zřejmé tak dlouhc,
dokud budeme opakovat, že Poláci jsou halt
Poláci, Madarsko je jižní krev, Němci
táhnou vždycky spolu a my si vystačíme se
Švejkem. A právě zde -je třeba hledat i
jeden z kořeňů dotyčné neakceschopnosti či
neprostupnosti. ;
Pokud budou,i.nadále aktéři kulturního a
společenského .pohybu sami sobě publikem;
skutečné se budou moci jen těžko seriózně
věnovat své . vlastní profesi. Do té doby
taky bude platit příměr o černé díře, nyní
už zmenšené na obrysy naší republiky.
Zbyňék Petráček
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Špionáž - slovo, při jehož vyslovení se
tají dech, slovo evokující slova jiná. CIA,
divertní
centrály,
mezinárodní
imperialismus
- 1 slova
obsahově
neuchopitelná
a^ nahánějící
strach.
Ideologická či ideologizovaná, s přívlastky
i bez nichj' poukazují na -cosi hrozivého,
zapovězeného- a zločinného a v každém
případě nepřátelského. Bossové špionážních
organizací
jsou
nám v
karikaturách
představováni jako pupkáči V cylindrech a
8 dôutníkera v široké hubě-, rozvalení mezi
éoky dolarů a ozbrojeni nejlépe odjisténým
samopalem nebo jadernou hlavicí;' Tákhje
sugerují sdělovací prostředky prázdné pojmy
již léta do našeho podvědomí i se špionáží
a my jsme je přijali jako sůučást odvrácené
strany reality, jako to, co přes četné ä
oprávněné výhrady ke komunistickému režimu

kouzla

zbavené

musíme
a£
už
z
ideových,
nebo
bezpečnostních důvodů rozhodně odmítnout.
Přinejmenším se tím nezabývat. Presto vsak
se nevyhneme faktu, že se zde lidé za
špionáž stále ještě zavírají. A obviňujemeli tento režim z falšování snad úplně
všeho, proč bychom se neměli tvářit, že se
špionáž z této klasifikace vymyká. Vždyí.
špionáž ; figurovala v trestních spisech
obětí 50.let.
V imperialismem neustále ohrožované zeni
existují prý jednotlivci, ochotní'za per.íze
prodat vymoženosti reálného socialismu,
zradit svou. vlast a národ. Všechno je.
saao-zrejmě . vynyšlené.
Jako
bedny S'
nacistickými dokumenty na dně Černého
jezera,;
jako
;stovky
vykonstruovaných
procesů končících provazem nebo dlouholetým
žalářem, jako všechno, čím se režim snaží
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obhájit svou n (jot, e 7.
moc. To jsou
rekvizity
dezinformačního
oddělení
ministerstva vnitra, •> • r iiného. A tyto
rekvizity
zasáhl;.
mc
životů
mnoha
československých občanu tragickým způsobem.
Špionáž, uvedená
trestním zákoně pod
eufemisnem vy zvéd-icstv;, io paragrafem 105
vymezena takto:
"[1] Kdo vyzvídá stái,"i ,ajemství-s cílem
vyzradit jí cizí ncoi!',-d.: s takovým cílem
sbírá údaje obsahujíc' státní tajemství
nebo kdo státní-ca jer-it-řví cizí moci úmyslné
vyzradí, bučí. pot es t n odriétím svobody na"
deset až pitnlct 1et.
[2] Stejne fcuúe r-ouríitl: , kdo umožní nebo
usnadni čmrcst pachatel i činu uvedeného v
odstavci i «ebo orgs.-i-.\cr , jeiimž cílem je
vyzvídat státif ifo^nít""'.
[ój Odnétíui svcboc'y n?. 'Ťvanáct az patnáct
let nebo •"'"•sstcm arxr 1 bude pachatel
potrestán, .-.) scáchá-li čin uvedený v
odst.1 nebo ¿'jakc ¿i:" organizace, jejímž
cíleir je vyzvídat stí-rrí tajemství, b)
spáchá-li takový či":,- ačkoli mu bylo
uchovávání
státního
tajemství
zvlášť
uloženo, c) spáchá-li takový čin výdělečné
nebo ve značném rozsahu, tí) týká—1 i se
takový
čin
stát ní «¡c tajemství
zvlášť
důležitého, r.ebo e) spáchá-1 i takový čin za
branné pohotovosti státu."
V Československu se stala špionáž jedním z
nejl.orsích
zločinů.
Výbor
na
obranu
nespravedlivě
sti'ianýcn,
celé
roky
bezradný, ja'. s-? k.* špionáži postavit
1
(ASR.nesty Internationa.'
napr.
zpravidla
nezahrnuje špióny mez' politické vézné),
vydal 27. září 1987 k :o,n\:to trestnému činu
aeri torní stanovisko ve sdělení é.690.
Cituji jednu pasiz:
"Podle našich iňfornaci a sice neúplných,
nicméně velice přesvědčivých důkazů většina
z técn, \do si v scuč3sné dobé v čs.
věznicích odpykávají tresty Z3 údajnou
špionáž,
spadá
ác následujících
čtyř
kategorií:
1) Osob/.
které
zastávaly
jakoukoli odpovédnej.-ii -funkci nebo mély
cokoli společného i rčjakým ozbrojeným
sborem (včetně výkonu rákladní vojenské
služby) a projevily záměr emigrovat nebo se
dokonce
o
emigraci
pokusily.
(Tato
kategorie pravdépedobné převažuje).
2)
Osob'.-, které se pokusily navazovat a
udržovat
intenzívnejší
kulturní
či
kultiTnépoliticVé
styky
s
cizími
zastupitelstvími noto přímo se zahraničím.
Osoby, které ve' ®vé naivitě, opilecké
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sdílnosti nebo momentálním výbuchu odporu
informovaly někoho, že na okraji mésta jsou
kasárna a že tank je vybaven délem. Clovék,
jemuž se svěřily, sice nepochybné nebyl
agentem
cizí
mocnosti,
ale
zato
je
neprodlené udal. 4) Osoby, které by zásadnbyly ochotny - bud pro svůj odpor vůč'režimu nebo pod tlakem mimořádných podmíne
(např. vezení) -vykonávat špionáž vůč.
československu, jejichž vina však spočívá
výlučné v tom, že naletěly
agentůmprovokatérům, řízeným StB."
Špionáž byla zákonodárci začlenéna do
souřadnic represivního aparátu, aby zde
vykonávala zvláštní službu. Vágní formulací
par. 105 počítající s tím, že se nikdy n i kel
nedozví obsah státního tajemství údaj:
vyzrazeného pachatelem, naprostá nemožnost
veřejné kontroly a odér tajuplnosti a
pozadím houpající se oprátky, skutečnos. ,
že se procesy déjí za zavřenými dveřmi před
speciálně
vybranou
porotou
a
zvlášr
určenými obhájci a v případech vojenské
špionáže u neprodyšné uzavřených soudů
vojenských, že v důkazním řízení hrají roli
znalecké
posudky
ministerstva
vnitř.,
národní obrany nebo 6 nimi spříznéh:'
institucí předem vylučující jakoukoli jL.ou
verzi připadu, to vše má svůj účel. Cče'.
promyšlené vedené hranice mezi neomeze.
mocí a lidmi, pomyslné, ale velice zřet.?:.r •
hranice jemné upozorňující na nedobyti!--: :
zámku,
anonymně
zrůdného
nechámoví,
systému, v némž vládne rukou společnou
Bezpečnost, araáda a stranický aparát.
Téměř vždy a všude docházelo a zrejir,ještě dochází ke zneužívání špionáže, v
civilizovaných zemích jde ale téměř vžd\ .>
případy veřejné, podléhající mínění občanů,
relativné svobodné hájené a publikované >,••?
všemi okolnostmi v tisku. A nikdy, tak jat >
zde či v jiných zemích východního blok ,
nebyly
a
nejsou
integrální
součá&i 1
politiky, nejsou tím, čím zde: vlastně
.jedinou možnou politikou. Cílem par. 105
není chránit republiku, nýbrž vytvářet šero
bezejmennosti, tajemnosti a všeobecného
všudypřítomného strachu z moci. Prosté a
jednoduše:
špionáže
je
státní
moci
zneužíváno nejen k odrovnání nepohodlných
lidí, ale hlavné jako jedné z for-m
zastrašovaní. A
zde také může
ležel
rozuzlení oné podivné záhady, čeho se 1 nevlastně bojí. Ničeho přímo a všeho zároveň.
Té nespéci fikovatelné dimenze, kterou rozum
neobsáhne, oblasti nikoho-lágru Valdice, o
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němž se dosud, j^opařiaptá. To jé^dés zarytý
podle toho vypadají její reakce. Byl jsem
do ' Hze;
hťúza • --¡v . podobě
ploché
svědkem toho, jak špión Procházka sháněl po
• predstavilost^,,. .j4k
neurčité
si
lze
propuštění z věznice místo pomocné síly.
predstav i_ť'w'"oäud
mnoha.
údajných
Jak při pohledu na par. 105 a při slově
českbš\ovž&ŠSiýctj špiónů.
špionáž
se
okamžité
zavírala
okénka
Myslit;
zfe zádní špióni nejsou. Proč
osobních oddělení.
také '' ¿dýý'''družice dnes dokáže rozeznat
noviáôvy -text. Kdo by mél zájem o plánek
Rozsudek jménem republiky
kasáren', o potreby průmyslových pecí ci
Městský soud v Praze rozhodl v hlavním
záchody celníků na hranicích? Presto byl
líčení konaném dne 8.2.-9.2. 1984 v senáte
•kbncem 70.let za plánek kasáren, který si
složeném z předsedy senátu JUDr. Vladislava
Ĺt ntx Západ, oasou/,ei: na -^J_Símy a soudců .JÚDr. Blanky Křípačové,
jedenáct Jat 181etý Antonín Procházka.
Bedřicha Leiše, Anny Veselé, Bohuslava
Par.li;f, zajímavým způsobem specifikuje
Černého takto:
verejnou iniormovanost - vysvětlivky k
obžalovaný ing.Petr Hauptmann, nar.ľ.o.
odst-. i par. 105, bod 9: "údaje , obsahující
1946 v Praze, referent SBD n.p. CKD Prah.»,
státní tajemství sbírá b) kdo sbjrá dílčí
bytem Praha 9, Klánovická 5, t.č, ve vccbé
údaje, které samy o sobě netvoří -státní
ve věznici <5.1, Praha 6-Ruzyné, je V T . S I ,
tajemství (napr.údaje kádrové, statistické,
že 1. Dne 4.10. 1982 při služebním jednán',
hospodářská data apod.) tak, aby byly
kterého se zúčastnil
jako samostatný
získány úcaje, Které spolu s údaji dalšími
odborný
referent
Intendační
základny
v souhrnu ji-i-šíátr.í tajesmtví tvoří, spadá
' Ústřední celní správy FMZO na 0PK Rozvadov
rovněž pod toto specifické ustanovení o
bez povolení čs. úřadů překročil státní
vyzvédačství ínapř. získáni utajovaného
hranici z CSSR do NSR v úmyslu se tarr,
absolutniľio
cialá,'
jímž
je. . možno
trvale zdržovat, přičemž se do CSSR vrátil
konkretizovat údaje ' uváděné.' ve . státním
dobrovolné dne 6.12. 1982; 2. V době svého
zájmu pouze v relativních číslech)." Pak
nelegálního pobytu v NSR od 4.10. 1982 do
stačí v podstatě jákékoli informace sdělit
6.12. 1982 vyzradil utajované skutečnosti
cizí moci', která se nalézá všude mimo území
z oboru působnosti FMZO a další důležité
Československa, a vyzvédačství je dokonáno.
údaje pracovníkům'zpravodajských služeb NSR
Sdělení
VONS
c.690
k
tomu
uvádí:
a USA, a tím usnadnil činnost organizaci,
"Představitelům Charty 77 bylo opětovné
jejichž cílem je vyzvídat státní tajemství;
vyhrožováno,
že
zveřejnění
jejich
tím spáchal ad1) trestný čin opuštění
st£rov'sek
K
bezpečnosti
jaderných
republiky podle par.109 odst.1 tr.zákona,
elektráren, k SKOÍogické situaci či k
ad2) trestný čin vyzvédačství podle par.105
rozmístění
sovětských
raket
v
odst.2 tr.zákona a odsuzuje se... k
Československu bude stiháno jako špionáž."
úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 10
Sj.ión je rukojmím a mementem zároveň.
(deseti) let... se pro výkon tohoto
Ta! ble může dopadnout každý, takhle můžeš
zařazuje
do
II.
nápravné-výchovné
dopadnout i ty, a nepomůže ti ani Charta77,
skupiny...
ar i rozhlasové stanice, vždy se můžeš
ocitnout v té strašidelné oblasti nikoho,
Tolik rozsudek. Stručně shrnu údaje,
která té navždy zméní. Můžeš se také stát
odhalující však pouze částečné tento
spiónen, s nímž se každý bojí stýkat,
podivný případ. Stavební referent celní
zrádcem, označením, na něž lze snad jenom
správy
ing.
Petr
Hauptmann
využ!l
plivnout. Paragaraf 105 u nás jě Orwellovou
služebního pobytu na hraničním přechodu
místností č.101. Lidé zavření za špipnáž,
bez povolení opustil území republiky. Chti'.
se trvale usadit v NSR a ..připravit
pokud síe vrátí, vracejí se většinou. jako
podmínky,
aby jej mohla následovat žena se
lidské trosky,, fyzické i psychické,..Jsou
dvěma détmi. V NSR pobyl dva »ěsíce. Když
potom už jiní. Zlomení, nedůvěřiví, s těžce
se dozvěděl o onemocnění syna, vrátil se
poškozeným zdravím nadále svou .bezmocí
zpét do Československa. Zde.byl obviněn z
ilustrují, ze. noc je schopná všeho.
trestného
činu
opuštění
republiky
a
Většinou pak - za zády léta kriminálu, před
vyslýchán
na svobodě. Dobrovolné, b^z
očima vydesenou'hébo lhostejnou společnost
jakýchkoli obav vypověděl vše, co v NSR
živoří v •ústraní. Společnost .„má v
prožil, jak a na co byl úřady N3R
podvědomí špionáž' jaico néco hrůzného, a
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vyslýchán.
Po
devíti
měsících
jej
vyšetřovatel obvinil z trestného činu
vyzvé.d.acství, prokurátor na néj uvalil
vazbu a v únoru 1984 pouze na základě svého
vlastního
doznání,
pŕeinterpretovaného
vyšetřovatelem, prokuraAtorem a' soudem,
dostai 10 let.
V odůvodnění rozsudku stojí, že Petr
Hauptmann byl po' přechodu do NSR zcela
izolován od ostatních emigrantu a převezen
do vytéžovacího střediska v Norimberku do
Wielandstrasse
27, kde byl komplexné
vytěžováni To znamená, že vypovídal o
skutečnostech, o kterých se dozvěděl při
výkonu svého povolání a které tvořily obsah
státního tajemství. ?.a to mu bylo zajištěno
ubytování
a i no . ubytovací
prostor pro
eaigranťy, zakoupeno oblečení v hodnotě
400-500 Dři
byla rcu poskytnuta odměna ve
výši 350 DM. Rc-vnéž dostal povolení k
' pobytu a k práci v NSR.
Otázky znějí: jaj; mohl Petr Hauptmann
poznat, že ho vyslýchá zpravodajská služba
cizí moci? Co Petr Hauptmann věděl a co
mohl při výsleších prozradit?
1. Petr Hauptnann se hájil tím, žé se
denníval. že se j=dná o výslech policejními
orgány NSR, o naprosto běžný" postup nutný
pro rozhodnutí o povolení k pobytu a práci.
Soud
tuto
obhajobu
nepřijal.
Ačkoli
Hauptmannov'i věřil, čím se sám udal, tomu,
čím se hájil, véřit odmítl. Podle znalců je
prý běžný postup při emigraci jiný, než
jaký byl u obžalovaného. A tuto skutečnost
mohl obžalovaný zjistit při konfrontaci s
postupem, jaký se v NSR používá u .iiných
emigrantů. Tak nejprve je v odůvodnění, že
byl P.Hauptráann zcela od jiných emigrantů
izolován, a pet-om, že mohl konfrontovat
postupy. \ píse.aném odvolání proti tomuto
rozsudku !; tomuto bodu P.Hauptmann uvádí:
"K mé tíži se počítá skutečnost, že jsem
byl podroben ze strany orgánů NSR od
počátku jinému režimu než ostatní utečenci.
Publikaci
zvyků
a postupů
určujících
nakládáni s emigranty z CSSR v NSR není u
nás věnována taková péče, abych měl před
opuštěním republiky jasnou predstavu o tom,
jak se bude se mnou nakládat, a abych mohl
usoudit, že postup vůči mná zaujímaný je
jiný řež obvyklý."
Druhou okolností, podle níz mél Petr
ľ.aupťmaniŕi poinnt, že jde o'vytěžování cizí
mocí, tvoří podle soudu odměna 350 DM.
Cituji /. odůvodnění rozsudku: "...společné
s faktem, že za poskytnuté informace byl
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finančné honorován a to poměrné v/ioKýrr.',
částkami, svédči podle názoru znalců o tom,
že obžalovanému byla ze strany rozvědky USA
a NSR věnována -zvláštní pozornost. Výše
vyplácené odměny je závislá na množství a
zpravodajské hodnotě předaných infcnr.ací
Z tohoto zpracovatele posudku dovodi 1 ,
částka 350-360 DM, která byla obžalovanému
vyplacena, svědčí o tom, že informace,
které předal, měly pro pracovníky rozvědky
NSR a USA značnou hodnotu." Kdyby Petr
Hauptmann nedostal 10 let, byl by to dobrý
vtip. Dále cituji doplněný znalecký posudek
k této věci: "...emigrantům je v zahraničí
poskytována určitá 'sociální' výpomoc, to
se však
týká emigrantů
ve
sběrných
táborech, kterým jsou poskytovány oděvní
svršky, nebo maji možnost ve vybraných
prodejnách si tyto svršky zakoupit, což
však nebyla situace obžalovaného, u néhož
se nejednalo o sociální výpomoc, ale o
odměnu za poskytnuté informace, přičemž
tato odměna byla závislá pouze na kvalitě
a množství těchto poskytnutých informaci, '
To už nepotřebuje . komentář. Dále se v
odůvodnění uvádí, že se obžalovaný neuč' '.
domnívat, že cílem výslechů je zísiu."informace o jeho osobé, když- byl dotazová ,
na osobu generálního ředitele Pst'"-!":
celní správy, na jeho náměstky, &-iky.
rodinu apod. nebo na vybavení pracovs"
pasové kontroly, systému spojení ec . •
složkami
celní
správy
a ministerstva
vnitra, na konkrétní pracovníky celní
správy atd.
2. Co ing.Petr Hauptmann věděl a .-o
vyzradil?
"V průběhu celého
řízení
se nikdo
nenamáhal
zkoumat,
co jsem
z chodj
intendačni základny Ústřední celní správ?'
FMZO v inkriminované době věděl, ala b>:
jsem odsouzen za to, že jsem údajné
vyzradil to, co jsem vědět mohl" (citace z
odvolání). Petr Hauptmann se v tomto bodě
hájil tím, že informace, které poskytl,
nebyly státním tajemstvím. V odvolání dále
uvádí: "Domníval jsem se, že vyslýcnajicí
mají nějaké poznatky o životě v naši
republice a že si ověřují, zda se jim prcť
pravdě nesnažím něco namluvit. Údaje, ktoré
jsem poskytl, jsem pokládal za notoricky
známé, zastaralé a bezvýznamné, a protc
jsem je bez zdráhání
poskytl." Jako
příkladu se P.Hauptmann dovolával připálili
pákistánského
vědce—špióna,
který
v
Holandsku odcizil důležité výsledky výzkureu

atomové fyziky, což mu umoíoilo-prohlásit,cílem je vyzradit cizí moci, aniž by k
že Pákistán může vlastními silami vyrobit
vyzrazení došlo. Cíl se dokazuje také
atomovou zbraň. Holandskou justicí byl v
dobře
nepřítomnosti
odsouzen ,- na .čtyř-i roky
Nakonec z*čazuji zprávu Východoevropské
vezení. P.Hauptaann píše: "...jsem si plné
informační agentury ze 6.11. Praha 058/98:
védom, iů nerrf-možnéido důsledků?srovnávat
"V polovině října t,r. proběhla v NVÚ
justici socialistickou a .kapitalistickou,
Mlnkovlce u Liberce hodinová návšteva
nlciréné
vzhledem
k... významu
výsledků
příbuzných
u
vězněného
ing.Petra
jaderného bádání na celém světě soudím,, že
Hauptmanna... Podle sdělení jeho manželky
rozložení místností na některém pohraničním
Alexandry Hauptmannové je P.Hauptmann ve
přechodu ... nebo
okolnost,-.•.•"zda
vedoucí
špatném: ,r.zdravotním
stavu, "" zvláště
československého i ústředního . orgánu dává
zarážející je značný úbytek na váze: z
přednost ženským pred néčím jiným nebo
původních 86 .kg zhubl na 69 kg. Na rozdíl
naopak,- je co do významu těchto . údajů
od předchozí návštěvy před púl rokem hluboce inferiorní k údajům výše zmíněným."
návštěvy jsou umožňovány jednou za šest
Zde •se ovšem Petr Hauptmann hluboce mýlí.
měsíců - působil však lepším psychickým
sem jiz vyse uvedl, •. do kategorie.
dojmem: jevil ,zájem o život mimo vězeni,
státního tajemství v Československu patří,
vyptával se na Stanislava Devátého, na
téméř vše
milenky pracovníka ústředníhp.-j
Lidové noviny a nechal pozdravovat všechny
orgánu pak především.
přátele, kteří na něj myslí. Informace z
Znalecké posudky z .oboru utajovaných
tisku a televize v něm vyvolávají naděje.
skutečností,
které
by -.hlavné
měly
Při
, návštěvě
je
možnost
předat
P.Hauptmanna usvědčit, sepsané v rozsudku
dvoukilogramovýbaliček s potravinami. Petr
pod číslem svazku,rnespatří už nikdy světlo
Hauptmann byl tentokrát potrestán odnétim
světa. Pak je úplně jedno, dozv£me-li se,
tohoto práva, takže mu manželka směla
že • P.Hauptmann
podepsal
v
zaměstnání
předat pouze ovoce a kartáček na zuby. Paní
"prohlášení pracovníka určeného pro styk.s ;
Hauptmannová dále popsala svůj rozhovor s
hospodářským
a
služebním
tajemstvím".
náčelníkem NVO:
P.Hauptmann vypověděl o.všem,,co.ho. v NSR
'Podle lékaře je Petr zdráv, podle
potkalo a co délal v přesvědčení; že nic
náčelníka netrpí hladem... Požádala jsem
zlého neprovádí. Dostal 10 let ve II.NVS a
pana náčelníka, aby pochopil mou starost a
trest vykonává v NVC Minkovice. Těžko si
nedůvěru' vzhledem k tomu, že je mi známo,
lze představit, čím Petr Hauptmann umožnil
co se v Minkovicich dělo s panem Wolfem,
nebo usnadnil • činnost organizace, jejímž
Gruntorádem a Wonkou. Náčelník na to
cílem
je
vyzvídat
státní
tajemství.
odpověděl, že všichni tři jmenovaní vždycky
Představit si však.v žádném případě nelze,
jenpm lhali. Můj manžel je prý z této
že by to udělal úmyslné. Špionáž musí být
sestavy nejsi ušnéjší vzhledem k tomu, že na
úmyslná. Petr Hauptmann-tedy podle výroku
rozdíl od nich pracuje. Proto není r.ni
o
vině
úmyslné
umožnil r či
usnadnil
jinak diferencován než jako prvotrestaný.
výzvědnou činnost cizí moci a pak se-vrátil-.Na dotaz, proč tedy nebyl na svou žádost
a doznal. To však není pravda. Ktedaznal se
přeřazen do I.NVS, jsem dostala odpověd, že
z toho, že .dělal špióna, o tom neměl ani
o tom rozhodl soud. Vedeni NVO mu však
tušení.
Hovořil)
otevřeně
u
vědomí
muselo objektivně sdělit, že se manžel
beztrestnosti o tom, co v NSR délal.
zásadné neúčastni mimopracovní činnosti,
Nezibývá
než
se
domnívat,
že
Petra
jako jsou soutěže, školení apod., že musel
Hauptmanna • chtěli odsoudit stůj co stůj.
být v prvním roce vězeni odvolán z funkce
Nelíbilo se jim, že takhle utekl, ani to,
velitele světnice, protože neudržoval mezi
že se- takhle vrátil. Nelíbilo se jim, že ,
spoluvězni, v kázeň-. a- ,pořádek, .,,a že jsou
mluvilc; o ženských pracovníků ústředních
období,.kdy. neplnil^pracovní normu.V Tolik
orgánům A plavné ho nechtěli ^nechat- na
paní Hauptmannová«., Podle čs. zákona *ůže
jrvobodáť'Poněvadž by třeba jeho případ mohl
požádat
Petr
Hauptmann
o;; podmíněné
přesvědčit sousedy u něj v domé «slabosti
propuštění ., až po. -uplynutí dvou třetin
tohoto režimu. Msta i varování zároveň. A
trestu. Tato lhůta uplyne 7.května příštího
kdyby se byl. nedoznal, patrné byl jej
roku,' Je tnáoo>: že u .vězňů, . kteří jsou
odsoudili podle ódst.l par.105, kde stačí
zásadné ochotni plnit ulqžené .povinnosti,
údaje, .obsahující státní tajemství'sbírat s ,.
je /nnoísyty-ípíkázerjfkkých -trestů a odměn,
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pracovni výsledky a celkové posuzováni
vězňova chovánŕ zcela v rukou příslušníků
Sboru nápravné výchovy. K podmíněnému
propuštění Petra Hauptmanna je podlo názoru
z' prostredí Výboru na obranu nespravedlivé
stíhaných "zapotřebí především větší domáci
i mezinárodní solidarity, která by učinila
jeho podmíněné propuštění pro státní orgány
naléhavým; ty by také mohly zařídit, aby
posuzováni chováni a pracovních výsledků
Petra Hauptmánna v posledních mésíc.ich před.
rbžhodo'váním o podmíněném propuštění bylo
takové, aby soud moh) rozhodnout kladné. K
tomu je ovšem zapotřebí zvýšené solidarity
jí ž nyní."'.
t
Nikdo neví, kolík osob bylo vlastně za
špionáž
odsouzeno.
Výbor
na
obranu
nespravedlivé stíhaných zlomek z tohoto
počtu sleduje, ovšem informa.ce jsou velice
sporé. Lže je z;řšfc.at teprve tehdy,'když se
lidé vrátí z výkonu trestu. Ti, kdo byli
propuštěni předčasné s podmíněným zbytkem
trestu zpravidla na dlouhou zkušební lhůtu,
se obávají, že by si poskytnutím informací
mohli uškodit.
Více než osm let z dvanácti trávil ve
věznici, z toho převážnou dobu v .NVO
Valdice, Karel Sirek, nar.1930, .trestně
stíhaný od r.1979 nejprve pro zkrácení
dané, odsouzený v r.1982 v prvoinstančním
jednání za nedovolené podnikání a.ohrožení
státního tajemství k trestu odnětí svobody
v trvání šesti let, v. témže roce pak
Nejvyšším soudem CSR pro trestný čin
vyzvédačství na 12 let do III.NVS.
Dne 28.4. 1989 propustil na svobodu
vojenský obvodový soud v Hradci Králové
signatáře
ChartyTT
Františka
Veise,
nar.1932, který byl v r.1979 odsouzen pro
přípravu trestného činu vyzvédačství k
dvanácti letům odnétí svobody./Zbytek
trestu v trvání jednoho roku a jedenácti
měsíců mu podmíněné odložil na zkušební
dobu čtyř let. Bývalý důstojník čs. armády
a později recepční František Veis byl
odsouzen za údajnou nabídku, že vyzradí
vojenské tajemství. Trest vykonával v NVÚ
Valdice. F.Veis se vrátil ve špatném
zdravotním stavu, mj.trpí šedým zákalem. K
obéma těmto případům se podrobněji vrátím
v příštím čísle Sportu.
Podle údajů Výboru na obranu nespravedlivé
stíhaných jsou známy dílčí informace o
těchto dalších osobách, odsouzených podle
par.105 tr.zákona. Ze souhrnného sdělení
VONS č.860 z 10.12. 1988:
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"Viktor Dedera, nar.10.3. 1963. Otec: Jsn
Dedera, Kyjevská 15, 625 00 8rno-8ohunice.
Rotmistr čs. armády. One 24.8. 1984 vzat do
vazby a odsouzen vyšším vojenským soudem v
Příbrami pro vyzvédačství, vyhýbání se
výkonu vojenské služby, přípravu k tr.činu
opuštění republiky, neoprávněné užívání
cizího motorového vozidla, pobuřování a tr.
čin rozkrádání majetku v socialistickém
vlastnictví k 10 letům ve II.NVS. Véznén v
.NVO Minkovice. .Výstup 24.8. 1994.
Ondřej Hoch,' nar. 6.12. 1948. Otec:
Ondřej Hoch, Konévova 96, 130 00 Praha 3,
manželka: .Alena Hochova, Nad Santoškou 27,
150 00 Praha 5. Tlumočník arabštiny; otec
dvou malých děti. V r.1984 {přesné daturr.
neznáme), vzat do vazby a v záři .1984
odsouzen vyšším vojenským soudem v Přibrari
k 13 letům .ve. III.NVS pro. trestný č •
vyzvédačství, jehož se mél opustit -a
prospěch Iráku. Véznén v NVÚ Valdics.
Výstup v r.1997.
Josef Römer, nar.7.10. 1955. Matka F
Anderlová,
nám.Pionýrů
3470,
760
Gottwaldov. Technik. V r.1977 odsouzen or.
trestný čin vyzvédačství ke 13 letů.-; v-j
III.NVS. Podle posledních zpráv má stanovevýstup na. leden 1991. Véznén v N7Ü Valjiicě,
kde prodělal, těžký zápal plic; podmínkám
výkonu trestu má trvale poškozené zdrávi.'
V dubnu 1985 proběhla v Československí;
podpisová akce za Jiřího Ganse, odsouzeného
za vyzvédačství na 15 let odnétí svobody.
Jeho hlavní provinění spočívalo v tom, že
mezi mládeží rozšiřoval hudební nahrávky,
získané
prostřednictvím
amerického
velvyslanectví. Po dlouholetém véznéní byl
nakonec ze zdravotních důvodů propuštěn. Je
velice pravdepodobné, že kdyby propuštěn
nebyl, nedožil by se konce svého trestu.
Případem Jiřího Ganse uzavírám článek o
špionážích záměrné. Jiří Gans z Ceskýc»
Budějovic byl podle vyprávění lidí, kteří
ho znali, docela obyčejný člověk, nápadný
pouze tím, že jej často navštěvovali mladí
lidé a půjčovali si hudební nahrávky. Pro
čs. orgány zřejmé bylo příliš velkým
soustem, že člověk z krajského města může
mít tolik drzosti navštěvovat americké
velvyslanectví v Praze a ještě se s tis.
netajit. Několikrát jsem byl Jiřího Oa.i:<
po jeho návratu z výkonu trestu naváří v.
v domové důchodců u Trhových Svin, !, •
tráví zbytek života. Vždycky má velí
radost, když za nim někdo přijde. N i kry •'
však znovu nepozná. A nepoznal by n' i
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tehdy,1 kdybych sé° vrátil pp. pě^i, minutách.
Jiří Gans "je zcéla fyzicky i -i^ýc|riiíky
zničený cloyéÉ," 'odsouzený" piá 0 do-.-.konce
svého životá"'k"'tó^iiv,'.'aby s.e . ^ .něj ' riékdo
nepřetržité .stät-ál'.^iljé jed^p^v z." .obětí
tohoto režínu.
každé
návštěvě7 u ' '' jiVíno, .Ganae- marně; - vymýšlím
jedinou polehčujíčíVpkblnoét, '^ežiiiHi, jejž

O
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Ve vzácné jednotě .spoluvytvářejí také
vyšetřovatelé, prokurátoři a soudci. Jejich
jména jsou znána.' jejich, ciny vézí v obecné
anonymitě'me^^lsijiii/yíadý mafie.,nad touto
sí61ečností.lJj;!lřó^rétní.-.,rodpovédnost za
•žní ceně 1 idské^ži Y Q t y í •,' v|ak nez an iki...
írn Ruil (pókYáčovaní v přístii íiílje).,., ... -.-. ..

w.-r. r,i, - • v
.
P O U G E ŕ í t'-"%, ' P Â L , ¿ P N T p L O ( J : I E

V ránKi rěžlrnríiho tá^rií' prejt'¿"Čhařté 7.7. a všem nezávisle smýšlejícím se toho napsalo-a
namlUvŕfTd'-'äos^' ''a Vífet' o <l^ilf{čh -.ppozíinlch " loutkách, provádějících pokyny zrádných
emigrantských center á přitom spolupracujících se západními rozvědkamiZa jidášský peníz,
samo'zre3me.'rV Tribuně byly, otištěny seznamy některých signatářů Charty 1 š' uvedením "tučných
prepebeWd" v příslušných kolonkách....,.c.-!;:
• > '•
"
, .' .'
.
,
Tato taktíkalV* kdysi toiik milá^min.i-stru Goebelsovi 1 četným ' jeho následovníkům, má
vykreslit" všechny, kdož projevujVsyůj nesouhlas se současnou situací v Československu, jako
zoldáký iftperiálismu. V růdných článcích v Rudém právu a V jiných tiskovinách, bylo
někóHkráť ; zmíněno1 í jméno profesora Františka Janotichai1' nyní žijícího 've StockholTť.
Položili jsme mu několik otázek.
•
:
•
'
•
,
... ...
V poslední ďobě.jsťe;v Československu asi.
populárnější néz.kdykoli jindy. Zásluhu-31a
ton mají především '^oficielní sdělovací
prostředky, lsde' jste popsán jako .zrádný,
emigrant, - šéf tSjeaného "Fondu Charty"-,
podporující ántisociáíističké živly, Co.vy
na tó? r
Tak především nejsem emigrant. Odjel jsem
v
posledních
dnech
roku
1973 s
československým pasem, platným 5 let, abych
nastoupil místo hostujícího profesora,
které mi nabídla Švédská královská akademie
véd. Po čtrnácti
měsících
mě české
ministerstvo
vnitra
zb.av i l o
československého
občanství
na zaklade
vyhlášek, které jsou' naprosto v rozporu s
mezinárodními •' pakty^ a normami, které
Československo alespoň formálně uznává. Byl
jsem tedy vyemigrován z vůle a rozhodnutí
československé vlády.
Dále: žádný Fond Charty neexistuje. Ve
Švédsku existuje Nadace Charty 77, která je
švédskou kulturně humanitární nadací, jjejíi.
činnost je pod dohledem mezinárodního sboru .
ředitelů (jehož jsem předsedou a výkonným
ředitele»). Formálně'má Nadace s Cjharton 77
společné pouze jméno.1 Nadace nemá co mluvit
do činnosti Charty; stejné .tak jako Char,t%
nemá
co mluvit do 'činnosti Nadace...
Neskrývám vsak, -ze za jedenáct let naškj,,
činnosti existovaly mezi' Ňádací a Chartotfr;
77, jejími signatáři a mluvčími, vždy dobré

vztahy. Finanční hospodaření Nadace je
kontrolováno úředním revizorem a švédskými
úřady. Činnost!Nadace je,řízena správním
výborem1 a je pod patronátem skupiny
významných kulturní cl), á vedeckých osobností
z rady zemí. Přísné respektujeme švédské
zákony.
Respektujeme
i: . zákony
Československa a mezinárodní úmluvy.
Odkud pocházejí finanční prostředky Nadace?
Z tisíců a tisíců malých příspěvků, které
na
naše
konto
posílají
přátelé
Československa t mnoha zemí. Dostáváme
příspévky také od spisovatelských' svazů a
PEN-klubu
ve Skandinávii
i odjinud.
Přispívají nám odbory, církevní, umělecké,
novinářské, studentské i jiné organizace po
celém světě, které jsou znepokojeny situací
v Československu po invazi 1 v údobí tak
zvané normalizace. Mimochodem, před mnoha
lety přispěl značnou částkou také akadexik
Andrej Sacharov. Svou činnost financujeme
také s pomocí některých významných cen,
udělených Chartě 77 nelbo přímo naší Nadaci.
Patři mezi ně i cena Erasna Rotterdamského
(udělená Václavu Havjovi)',' 'převzali jsme
cenu Svobody, mezi jejímiž 'laureáty byl
například Lech Walesa, N«lson Mandela a
švédský
novinář
Brax,
který
odhalil
nezákonné obchody 6é zbraněmi, prováděné
švédským zbrojním průmyslem. Převsali jsme
i cenu Rothko Chapeli v minulosti udělenou
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arabské organizaci z území okupovaných
Izraelem (Zákon ve službě člověku) a
Sjednocené demokratické fronté z Jižní
Afriky. Chci zdůraznit, že příspěvky,
poskytované Nadací Charty 77f nejsou a
nesmí být vázány na žádné politické ¿i jiné
podmínky.
Nadace
má
právo
odmítnout
finanční prostředky, které by mohly ohrozit
její dobré jméno nebo ji nutit k činnosti,
která by byla v rozporu s jejími stanovami.
Abych nemluvil do větru. Nedávno Nadace
odmítla dotaci 20.000 $ z Oxfordu, která
byla vázána na podmínky, které b? ohrozily
její
nezávislost
a
přílišné
by
zbyrokratizovaly její činnost.
Jaká je činnost Nadace Charty 77?
Nadaci Charty 77 šlo a jde především o to,
aby se "normalizačnímu" režimu nezdařil
záměr vyhladovět
a umlčet nepohodlné
spisovatele, umělce, historiky, filozofy a
vědce. Jsem áfasten, že jsme přispěli
alespoň v malé míře k tomu, že navzdory
existenčnímu pronásledování a politickopolicejním šikanám vzniklo v paralelních
strukturách kulturní dílo, na které mohou
být Češi a Slováci hrdi. Poskytujeme také
příspěvky stovkám osob v Československu,
pronásledovaným
čí
vězněným
za
své
politické a náboženské názory, za svou
kulturně politickou činnost, za obhajobu
lidských
a
občanských
práv.
Také
poskytujeme
tvůrčí
stipendia
umělcům,
vědcům a jiným osobám k vytvoření nebo
zakončení uměleckého či vědeckého díla.
Tyto příspěvky nejsou vázány na žádné
politické či jiné podmínky. Nadace pouze
kontroluje, zda bvi příspěvek doručen.
Ilustruji naši činnnost několika příklady.
Když byl známému, starému a nemocnému
slovenskému spisovateli Dominiku Tatarkovi
v rozporu se zákony slušnosti a lidskosti
zkrácen důchod, začali jsme mu posílat malý
příspěvek, který by tuto nespravedlnost
alespoň částečně kompen&ovať. Radu let
dostává pravidelný příspěvek'ji zasloužilá
umělkyně paní Vlasta Chramostová, která
byla začátkem
70.let pouze pro svůj
nesouhlas
s
invazí
zbavena
možnosti
vystupovat
a
zůstala
odkázána
na
nedůstojnou invalidní penzi. Příspěvky od
nás dostávají i spisovatelé Ludvík Vaculík,
Eva Kantůrkova a Jan Trefulka, kterým čs.
úřady v rozporu s pravidly civilizovaných
států
odmítly
vyplácet.
penzi.
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Československý hÍ3torik Jan Opat dostává
malé stipendium na sepsání velké tiistorické
studie o T.G. Masarykovi. Mohl bych
jmenovat desítky podobných příkladů.
Jak je prováděn výběr lidí, kteří podpory
či stipendia dostávají? Je ovlivněn lidmi
z Československa, z paralelních struktur?
Na tuto otázku není jednoduché odpovědět.
Kroaé zcela jasných případů, jako jsem
napr.
jmenoval,
nebo
rodin
nesporně
politických vězňů, je z daleké ciziny dosti
těžké posoudit potřebnost a prioritu toho
kterého případu- Kromě toho, mnoho lidí
vůbec neznáme. Navíc jsou naše možnosti
velice omezené a přidání nového jména na
seznam
znamená často
škrtnoiit někoho
jiného.
Snažím
se
to
délat
co
nejoperativněji, konzultuji své návrhy se
všemi, ké komu mám důvěru, doma mám v
nezávislém prostředí skupinu poradců in
pectore - mohou potvrdit, že jsem otevřený
všem rozumným návrhům, ale není to lehké a
často mám z odpovědnosti, která na n.né
leží, noční můry.
Jak je to s technikou, myslím počítače,
videa...
Nadace Charty 77 také pomáhá při zasílání
různého
technického
zařízení
do
Československa.
Déje se tak naprosto
legálně.
Poslali
jsme například
řadu
videorekordérů
prostřednictvím
Tuzexu.
Nepovažoval jsem totiž za normální, aby
významný dramatik Václav Havel nemohl po
desetiletí vidět na scéně inscenace svých
divadelních
her. Nepovažoval
jsem
za
normální, že filmy nejznámnéjšího čs.
režiséra Miloše Formana nemohly být po
desetiletí promítány na domácí scéně videotechnika
pomáhá alespoň
v malém
měřítku • překonat důsledky této tiekulturní
"kulturní politiky".
Dali jsme také podnět k zaslání počítačů.
Jejich speciální úprava, o které píší
československé
sdělovací
prostředky,
spočívá v tom, že jsme vyvinuli jeden z
prvních systémů, který umožňoval zpracovat
české a slovenské texty s háčky a čárkami.
Jde o osobní počítače, které jsou dnes na
Západě zcela běžné, mají je k dispozici
školáci i studenti a neobejde se bez nich
žádný úřad či podnik. Zasíláme je proto,
abychom tvůrcům usnadnili práci, a tak
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podporili
šírení
nezávislé
kultury v
Československu'.
Víte, co mi v poslední dobé udélalo
nej větší radost a co pro mne znamenalo
nejvétší zadostiučinění? Viděl jsem nedávno
místenku, vydanou CSD, a nékolik výjezdních
doložek, vydaných MV. Vytištěny byly, jaký
to pokrok', na počítači. Jenže na místence
bylo NEKUŘÁK a na doložce JIRI STŘÍKAČKA.
Vidíte, celý ten ohromný státní aparát,
který určuje, co jeho poddaní mohou a
nesmějí dělat, s kým se sméjí a nesméjí
setkat, kam smějí jet a kam jet nesmějí,
nedonutil své POČÍTAČE, ABY ROZLISOVALY
MEZI MALÝMI A VELKÝMI PÍSMENY A SPRÁVNE JE
CARKOVALY, HACKOVAĽY A KROUŽKOVALY. Naše
počítače to uměly od počátku - stálo nás to
sice pár týdnů života á pár bezesných nocí
- ale dokázali jsme to. A oni zatím ne!
Nedávno se mi dostal do rukou dopis,
rozesílaný anonymní skupinou, nazývající se
SIDA a vyzývající, aby adresáti pomohli
•pronásledovaným a poslali peníze na konto
u CSP a ústřižek od složenky na iíáši adresu
do Stockholmu. Desítky lidí "pomohli" -ale
konto, které provokatéri udali, patří
Ministerstvu zdravotnictví CSR. Dopis je
psaný na stejné negramotném počítači jako
místenky a doložky. Zřejmé akce nějakého
frustrovaného,
a
navíc
negramotného
vrchního nadstrážmistra (negramotný byl
totiž nejen počítač, ale i dopis samotný).
Párkrát bylo slyšet kritiku na Nadaci i z
druhé strany, od chartistu. Napríklad
cituji z knihy Pavla Kohouta "Kde je
zakopán pes": "Někteří doma si až príliš
zvyknou na podporu Nadace Charty 77 ve
Stockholmu, která bude 3ama bojovat s
pokušením
napodobit
kastovní
politiku
uměleckých fondu."
Na rozdíl od Pavla Kohouta jsem ňíkdy
neměl žádné zkušenosti 3 kastovní politikou
uměleckých
fondu - nemohl jsem tedy
propadnout
pokušení
jejich
politiku
napodobovat. Pavel Kohout je- starý dobrý
kamarád a vždy, když jsme se sešli, a to
bývá dost často, dostal ode mne listiny
podpor s žádostí o posouzení a komentáře.
Jeho rady byly vždy respektovány. Také nám
pomáhal
sbírat
peníze -i jeho
prostřednictvím jsme dostali ne právě
zanedbatelné částky.
Diference mezi náníi vznikla kolem našeho
videoprojektu. Pavel považoval zaslání
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videa do Československa za néco jako
udělení
státní
ceny
nebo
titulu
zasloužilého chartisty. Snažil jsem ae mu
vysvětlit, že to není vyznamenání, spíš
povinnost, výrobní prostředek, instrument
k navázání moderních- komunikací
a k
překonání
cenzury.
Mohli
bychom
mít
Originální videojournal a nékolik dalších
videojournalú bez toho, že by desítky lidí
doma měly videa? Mohli bychom vidét naše,
přátele na obrazovkách televizorů? Mohli by
naši
přátelé: vidět ' desítky
filmů,
zakázaných čs. cenzurou nebo.nenakoupených
pro distributi, doma?. Mohli by vidět Ps.v;..Kohouta? Videomagazín Karla Kyncla? Vid-iúi
by unikátní videozáznam bytového di-snii?
Vlasty
Chramostové?
Mohli
by
stockholmském Královském divadle necn?" ;a
několikametrové
televizní
obrní' • ze.
promlouvat ke stovkám diváků, ktc-ří. sesesli, aby oslavili desáté výročí Charty
77, Václava Havla a Jiřího Hájka?
Souhlasil jsem s Pavlem v jednom: že
výběr může být- jednostranný, že se r.ékdy,
nestrefíme, že . na někoho zapomeneme. 0
počítačích a jiné technice to platí zrovna
tak. ftíkál jsem Pavlovi, že to přece nenížádná tragedie: že on nebo nékdo další může
sehnat peníze a poslat video tam, kde. my
jsme to opomenuli nebo kde nám nestačily
prostředky.
. tr- - .--....->-'
Přesto, H a m , kde jsou ve hře peníze, ma.j í
lidé sklony k podezřívavosti. Neměl by být
stav Nadace 'zveřejněn? Třeba v exilovém
tisku? Anebo to z konspiračních důvodů
nejde?
Nadace
Charty
77
není
žádnou
konspirativní • organizací.
Musíme,
přirozené, dbát. jisté opatrnosti vzhledem
k tomu, že čs. úřady používají nezákonných
metod a provokací, ale v zásadě je naše
činnost zcela otevřená a veřejná. Naše
rozpočty, finanční zprávy jsou veřejné.
Presto nemohu odpovědět na Vaši otázku,
jaký je stav fondu, či spíše našich fond.'.
Finanční objem naší roční činnosti začínr:
někde kolem 50.000 švédských korun, nyní f*
pohybuje kolem 2,000.000 švédských k'->ri<r.
Nadace.Charty 77 nemá žádný stálý kapitál,
který by financoval nasi činnost. Každý rok
musíme nasbírat peníze a přesvědčit naše
dárce, že náš rozpočet je rozumný a že by
na néj měli přispět. Někdy se to podaří,
někdy ne. V tom nám můžete pomoci i vy.
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Jak, prosím Vás?

poštovné, pracovní síla, cestovné, diety,
hotely). Chtěli z toho udělat ministerstvo
Docela jednoduše. Zdůrazňovat při vašich
, kultury epochy pozdního brežněvismu. Musel
stycích se západními nadacemi, skupinami,
jsem tedy poradců* poděkovat a v budoucnu
mi nezbyde, než to dělat zase postaru.
intelektuály,
umělci
důležitost
naší
činnosti a doporučovat jim, aby nám Vidíte, že práce v Nadaci a pro ni není nic
jednoduchého.
přispěli.
Všechno jsae ještě nepřebrali, ale
pokračovat
v rozhovoru můíeme, až přijedu
Sada českých a slovenských knih byla vydána
domů. Do dvou let bych tam měl být,
s podporou Vaší Nadace. Jaká jsou kriteria
vypočítal jsem si to.
pro udělení takové podpory? Vydává něco
sama Nadace?
Jen abyste se neprepočítal.
Na viastní vydavatelskou činnost nemáme
čas, kapacitu ani prostředky. Spíše jsme k
Přidejte tedy pár týdnů. Dějiny uhání.
ní občas donuceni. K 80. narozeninám
Copak ti naši dinosauři mohou vydržet déle?
Jaroslava Seiferta jsme vydali jeho malou
Poučte se z paleontologie! Mohou sice ještě
bibliografii - byla to první věc, která
někoho sežrat či alespoň ožrat, není zatím
vyšla švédsky a jisté trochu ovlivnila
jasné, kdo přijde na jejich místo, jasné
rozhodnutí
o Nobelově
ceně.
Abychom
ale je, že jejich čas skončil. Ohiedné
informovali skandinávskou veřejnost, začali
dinosaurů vlastně nevíme, proč a ak
jsme vydávat malou sérii, zvanou Hlasy z
vymřeli. Co se týče dnešních dinosaurů,
Československa;
zatím
vyšlo
16 čísel
;víme, proč vymřou, ale zatím nevíme, jak se
švédských a čtyři anglické. Těch vécí,
to stane. Jisté ale je, £e za chvíli budou
které vydáváme cizojazyčně, je víc, ale
k vidění hlavné v muzeu, a naše děti a
vydávat české a slovenské knihy sami
vnuci se na ně budou chodit koukat jako na
nemůžeme.
ty čínský dinosaury, co právé ted, v létě
1989, vystavují
v říšském
auzeu ve
V posuzování, který nakladatelský podnik
Stockholmu. Dovolte, abych na závěr trochu
finančné podpořit, mi řadu let pomáhala
parafrázoval
Majakovského:
"Jesli by
skupina literátů a kritiků z domova i ze
vystavit v muzeje živogo bolševika, vés děn
zahraničí,
fungovalo to dobře 'a bez
by v muzeje torčali rotozeji..."
byrokracie. Bohužel, několik zahraničních
poradců považovalo tento přístup za příliš
jednoduchý
a začali
prosazovat
jeho
iš fr, cenené» hovcŕ'i Jácnvi Topoi; srpen i353i
zformalizování
pravidelné
schůzky
poradců, dead-line (jednou za rok) pro
Poznámka: Na seznamu gramofonových desek,
podávání žádostí apod. Uvážil jsem to
kazet,
periodik,
různých
katalogů a
všechno a přišel k závěru, že by nás tato
především
knih
v české,
slovenské,
formalizace udělování kulturních subvencí
anglické, francouzské a švédské řeči, které
stála na penězích skoro stejné jako
byly vydány s podporou Nadace Charty 77, je
kulturní subvence samotné (kopírování,
více než 100 položek.

VÁCLAV

BENDA

Nejpošetilejší
část
světa
propadá
Gorbymánii - jakožto symptomu pokročilého
stádia choroby zvané strach a nedostatek
naděje, a£ již v Boží pomoc nebo ve vlastní
síly. Zdánlivé méně pošetilá část světa
hovoří o soumraku a výprodeji komunismu,
který
prý nastává
nevyhnutelné
a
automaticky. Konečné ta - opět zdánlivé nejméně pošetilá část odborníků i tvůrců
veřejného
mínění
se hlavně
zaobírá
problémem, zda a jak je možno zabránit

NEVYHNUTELNÁ

RIZIKA

evidentním
hospodářskému
bankrotu
komunistických států na trnité cestě od
kapitalisau ke kapitalismu. Tento problém
ostatně učinila svým středoboden současná
protireformní
komunistická
propaganda,
která se již nepokouší vykázat žádnými
stávajícíai ani budoucíni positivy, t ito
však veheaentné zdůrazňuje, £e po pádu
komunismu by bylo ještě hůř, ie ze siepé
uličky, do které národy jisté části Evropy
zavlekl, není východiska.
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Domnívám se, že všechny tyto prognózy se
opírají
o zcela
nesprávné
hodnocení
skutečných sil a možností, které jsou ve
hře. Na jedné straně neberou v úvahu, že
podstata
komunismu
nespočívá na
pseudoracior.áiních
projektech
lidské
budoucnosti.,
ba ani na strnulých
ideologických dogmatech, nýbrž je výlučné
otázkou noci, Jen: na základě tohoto omylu
je možné optimisticky předpokládat, že
zjevná ideologická impotence a praktická
neschopnost obstát ve světové soutěži
povedou k automatické pokojné abdikaci
komunismu. lenin kdysi tvrdil, '.¿e; mu
kapitalisté ochotné prodají i ty oprátky,
na kterých budou nakonec pověšeni-. Kdybych
byl dnešním západním kapitalistou, zařadil
bych do průzkumu trhu také otázku, zda si
mé.rié solventní Leninovi dědicové náhodou
nepohrávaj! s myšlenkou, že by mohli
příslušné
oprátky . získat
na výhodný
rozvojový .ÚMiér. Obávám se, že komunisté
mají v oblasti čistého výko.nu moci ješté v
rukávě jisté trumfy a že na ni nerezignují
tak jednoduše, jak by tomu mohla napovídat
jejich naprostá- neúspěšnost, v jiných
oblastech. Na druhé straně jsou -zčásti s
ideologickým záměrem, podmíněným přijetím
nebo
naopak
pouhým
přeínamínkováním
marxistických,
teorii. - přeceňovány
ekonomické problémy- jak ve. vlastním slova
smyslu, tak co do jejich působnosti v
ostatních
sférách
života
společnosti.
Historická zkušenost nás učí, že ani
prakticky neoiiv? zeňié^.i-n j e kce petrodolarů či
rozvojových-pHj-čekrínsjsou schopny komukoliv
zajistit '-skok šeši státy s vyspělou
(průmyslovou). «cifetiS izací, ba že často
působí- prímc5'bont,F.aproduktivně. Historická
zkušenost nás však současné učí, ž-e
vyspělou
civilizaci
nelze
zlikvidovat
pouhým zničením jejího hmotného bohatství
(Evrcpjj ,po, .třicetileté válce, povstala z
popela nekonečně silnejší než dřív, západní
Evropa po. 2.světové válce byla vzkříšena
sice
sj.-'-cizí
pomocí,
zato
však v,r
neuvěřitelné krátkém rozmezí několika let).
Specielně v případě Československa, kturé
se svou kulturní, civilizační a průmyslovou,
úrovní v minulosti radilo k několika
nejpřednějším zvmím světa, pokládám za
zcela scestné úvahy, zda'je ze slepé uličky
komunistického •. .hospodářského
bankrotu
(který je opravdu důkladný) '--.ješté nějaké
východisko, zda vůbec .existuje možnost
vrátit se do rodiny vyspělých zemí a zda

tato
možnost
není
podmíněna
natolik
bolestnými průvodními jevy, že by bylo
humánnější volit rychlou smrt v kouři
elektrárenských a hutních komplexů, které
již dávno nic užitečného neprodukují, než
se pokoušet o nápravu pomérů.
Jako praktický politik (jímž jsem se věru
nestal ze své vůle) jsem přesvědčen, že
každá možnost uniknout ze. slepé uličky
komunismu s sebou -bezprostředné přináší
světlo a prospěch většiny: i sebehorší
volba je totiž stále ješté lepší nr:ž tat.o
vláda lži a tmy. Pokud jde o případ
Československa, nepochybuji o tom, že jsme
d n e s
-ješté schopni vrátit se v krátké
době (i bez cizí pomoci) k životnímu
standartu a lidské produktivitě vyspělých
zemí - zdůrazňuji "dnes", neboí nezvratné
procesy úpadku, ekonomického, ekologického,
politického i kulturního, rychle pokračují
a každým rokem se tento návrat do rodiny
civilizovaných zecií (vlastními silami!
stává obtížněji realizovatelným.
Stojí před námi dva zásadní strategické
úkoly,
které
j^óu
navzájem
těsněji
propojené, než by se mohlo na první pohled
zdát.: jak se zbavit totalitního režimu a
jak obnovit občanskou společnost se váeai
jejími
základními
rysy od ekonomické
prosperity přes demokratický politický
život až po křesťanskou civilizační a
kulturní tradici.
1 >
perspektivy
toralitou

zapasu

s

V prvním přiblížení se tyto perspektivy
nerýsují příliš vábné. Krize není natolik
akutní a nahlédnutelná, aby sama od sebe
hnala naše národy.ke spontánním výbuchům
odporu. Opozice.má sice absolutní pasivní
podporu, ale co do masové základny a
organizační vyspělosti může vrhnout do hry
jen zlomek těch sil, které: si v s.ousedním
Polsku
vynutily
radikální
zpochybnění
totalitami politiky. Vládnoucí klika je
naopak natolik zakleta do své dvacetilete .
politiky nečinnosti a stagnace, prováděné
pod heslem "Po nás potopa", že se ani tváří
v . tvář hrozící katastrofě není schopna
odhodlat k jakýmkoli radikálním krokům i.
opevňuje se ve. svých luxusních bunkrech u
ve své nicneříkající rétorice v naději, i-1-každý uhájený den může přinést »é.i.ikv
zázrak, který totalitní moci vrátí ,it\ii
otřesenou
jistotu
a perspektivu ...konzervativní sovětské kruhy k takovéto

spon, 1

politice naše vládnoucí soudruhy otevřené
pov/.buzují,
zatímco
Gorbačov
mlčí
a
"nevměšuje se do vnitrních záležitostí".
Nejstalinátéjší část vládnoucích kruhu
dokonce
sní
a
mluví
o
jakémsi
"roihípekingu", který by prý mohl vyřešit
probiény
upadající
moci
a
část
bezpečnostních i propagandistických aparátů
dělá vše pro to, aby zdramatizovala situaci
a vyprovokovala otevřený střet... A co
horšího: byt je přes všechny výše uvedené
výhrady a případné krvavé sny některých
držitelů moci víceméně jasné, že pád
dosavadní
vládnoucí
skupiny je spíše
otázkou měsíců než let, neexistuje v
nejuiším vedení rozumná reformátorská nebo
alespoň
možnost
reforem
symbolizující
alternativa - hrozí proto reálné nebezpečí,
že seberadikálnéjší personální změny v
mocenské
špičce
nejenže
nepovedou
k
nezbytným reformám, ale naopak jc oddálí,
iiebof na nějaký čas z matou a oslabí tlak
nespokojené veřejnosti. Nicméně právě ty
i.?.'horší výhledy v sobé zpravidla tajívají
y,:-vná
pozitiva.
Chybí-li
ve
vedení
vyhraněná - byť sebeuc.írnénéjší - reformní
frakce, je to proto, že KSC je již
přinejmenším dvacet let důsledně budována
jako spolek oportunistů, založený na zásadě
"ruka ruku myje" a spatřující hlavní
nebezpečí v jakýchkoli
zásadách a v
jakémkoli
vyhraněněji
politicko-ideovém
postoji bez ohledu na jeho "levicovou" či
"pravicovou" provenienci. To však současné
z.nanená, že u nás chybí i sociologicky.a
mocensky relevantní část strany a jejích
aparátů, která by byla natolik ideové pevná
nebo natolik desperátní, aby byla ochotna
riskovat opravdový boj za udržení totality.
"Čínské řešení" zůstává nadále otevřenou
možností, ovšem jen v případě, že se'druhá
strana nebude bránit a že vítězství je
předem
zaručeno
tím,
že přinejhorším
zasáhnou sovětské tanky. Jelikož ani jedna
z těchto podmínek není věrohodně splněna,
je tento typ řešení krajně nepravděpodobný.
A jestliže oportunismus dnešní KSC skýtá
jen malé naděje pro účinnou
reformu
"shora", je o to perspektivnější pro
možnost reformy "zdola": jakýkoli signál,
že dosavadní mocenské pozice jsou otřeseny
a že se šance na vítězství kloní na stranu
"opozičních"
sil,
povetlo
patrne
k
pře:.kupení sil uvnitř strany a ke snaze
rychle
přesunout
svou
sázku
na
p< tenciáliiího favorita. Má to svá úskalí:
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opozice není opozicí v tom smyslu, že by .-:<-.
s totalitní mocí svářela o totalitní :nc" jde jí o lidskou ^iimenzi a o definitivní
opuštění
totalitního
nároku.
Obdob:.'?
nehodlá být favoritem, který by v případě
svého
vítězství
vzal
na
sebe
Boží
odpovědnost a nelítostnou rukou ztrestal
všechny křivdy a nespravedlnosti posledních
čtyřiceti let. Je jich zajisté nemálo,
avšak pomsta - ba ani důsledná spravedlnost
beze špetky milosrdenství - se nemůže stát
východiskem a nemůže obnovit naděje národa.
Je to v podstatě patová situace: vládnoucí
nevěří, že by jir mohly být odpuštěny
všechny hrůzy, které napáchali, a všechny
katastrofy,
za
které
nesou
přímou
odpovědnost, a raději zabředají krůček po
:
krůčku do ještě větších hrůz a katastrof,
jer. aby ?.e dne na :den oddálili svůj pád.
Zatímco naše. národy tváří v tvář tomuto
naprosto neodpovédnému lpěni na moci pro
moc
přestávají
věřit
v
možnost
konstruktivního řešení a fixují své naděje
ke krajním možnostem: úplným společenskoekonomickým zhrouceiníni počínaje a branným
odporem konče.
'•?
•Sejbližší dny (píši tyto řádky týderi před
výročím 21.srpna 1968) mohou přinést.různá
nečekaná rozuzlení,; jsem však přesvědčen,
že ani teror a .¿.-výjimečný stav, ani
pseudoreformátorskéí; řešení {byC zaští!'-'>
dosud fungujícím symbolem typu "•'Mibrf-:''
skutečné
rozuzlení
přinést
nesohe..Možnosti
teroru'
jsou
i iaivov: v
geografickým postavením naší země: buderozpoután (což není zcela vyloučeno), budou
to právě jeho spoluviníci, kteří v touze
nalézt si alibi rychle a krvavé zlikvidují
hlavní aktéry teroru.
Srpnové
dny
minuly,
aniž
došlo k
jakémukoli zjevnému rozuzlení. Ba zdá se,
že se všechny zúčastněné strany dopustily
vážných taktických chyb, které stávající
problémy jenom zkomplikovaly. Pokud jde o
nás, nás, kdo se z nezávislých stoupenců
lidských
a
občanských
práv
postupné
nevyhnutelné stáváme "opozicí", přičemž i
ty uvozovky jsuu stále zbytečnější, byli
jsme si v souvislosti se srpnovým výročím
téměř vóiclin vědomi tragického dilematu:
nemůžeme nejednat a ponechat spontánní
občanskou nespokojenost jejímu osudu - a
přitom se každá naše výzva k občanská nkc.
může stát podnétem pro teror v ulicích a
následné rozsáhlé represálie vůči občanským
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iniciativám.
Ěeáili jsme toto dilema
nepříliš šíastné: opatrnými a polovičatými
apely k pokojnému občanskému protestu.
Navíc někteří
z nás, namnoze
i
ti
nejprominentnéjší, ztratili pod tlakem
krvežíznivé oficiální -propagandy-nervy a na
poslední chvíli . zveřejnili stanoviska,
která fakticky vyzněla jako odvolání i téch
minimálních protestu, které jsme předtím
společné pokládali za nezbytné. Třetí,
nikoli zanedbatelná strana - totiž západní
vysílání pro Československo - nám poskytla
medvědí službu tím, že těmto kapitulantským
hlasům, jakož i krvavým předpovědím různých
západních komentátorů dala v předvečer
srpnového výročí zcela neúměrnou publicitu.
Druhou chybou těchto stanic - kterou
sdílejí s většinou západních reportérů a
komentátorů,
které
však
naštěstí
nepodléhají
oficiální
ani
neoficiální
komentátoři z Východu - je notorické
zkreslování počtů. Vysvětluji si to tak, že
když
západní
novinář
uvidí
1.000
demonstrantů, usoudí (právem), že čs.
oficiální sdělovací prostředky budou psát
o stovce výtržníků - aby jeho údaje
nevypadaly nadnesené, udá proto počet 200
demonstrantů.
Ani "vládní" strana však nevytěžila z
našich chyb tolik, kolik jsme jí nabídli ba spíše naopak. Nedokázala si zachovat
tvář úctyhodného a věrohodného účastníka
evropského humanitárního procesu - na to
příliš vyhrožovala, zakazovala, zatýkala,
tLoukla a věznila, zahraniční účastníky
nevyjímajíc. Nedokázala však rozpoutat ani
opravdu drastické a systematické represe,
které by - snad - na chvíli dokázaly
zmrazit občanskou nespokojenost. Namísto
toho si z obou možných poloh neomylné
vybrala tu pro sebe nejnepřiznivéjší: v
očích
světa
se zachovala
ostudné,
podtrhujíc
to ještě
fyzickými
i
propagandistickými útoky proti cizincům a
novinářům, a opravdu vážnou justiční
represi spustila proti prakticky jedinému
cíli, kterému se měla na hony vyhýbat proti prominentům slovenské opozice, najmě
katolické. Jsem rozhořčen uvězněním svých
přátel Jána Camogurského a Mira Kusého a
budu všemožné usilovat o jejich propuštění
a ospravedlnění. Upřímně řečeno jim však v
dané chvíli skoro závidím: to, co je čeká,
je. mnohem spíše sláva a autorita vítězných
symbolů než dlouhá léta kriminálu. NeboC
všechny vážné krize' se v našich zeních mění
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v katastrofy stávajících režimů až ve
chvíli, kdy je nešetrné dotčena křehká
rovnováha— národnostné-náboženských vazeb:
soustředíme-li se jen na konec šedesátých
let, Novotného režim by se přes všeobecnou
nespokojenost asi nebyl rozpadl tak rychle,
kdyby nerozjitřil slovenské nacionálni
cítění, a naopak "normalizace" v letech '69
a n. by patrně neměla tak hluboké a
tragické
důsledky,
kdyby
se alespoň
zpočátku neopírala o latentní konsensus
většiny Slováků, získaný líbivým a veskrzí
falešným heslem "napřed federalizace, potom
demokratizace" - ono "potom" bylo rychle
zapomenuto, ono "napřed" se uskutečnilo jer.
čisté formálné. nebot skutečné rovnoprávné
soužití národů není možné pod totální
kontrolou.
Niciáéně
opakuji:
jestliže
zavření a následné vynucené propuštění
Havla mohlo být ještě interpretováno jako
promyšlená,
by£ neúspěšná
strategie
stávajícího
režimu,
je zavření
prominentních Slováků třeba chápat jako
čisté suicidní akt, jímž režim redukuje
svou
politickou
moudrost
na pouhý
nihilismus, na touhu být zničen absolutné
a beze zbytku. Dnes již působí spíše
tragikomicky, jsou-li obvinění téchto lidí
umné přepracjvávána tak, aby mohli být
odsouzeni k desetiletým namísto pětiletým
trestům. Nebot oni vyjdou z vězení u veliké
slávé a vyjdou z něj v čase nikoli
justičním, ale politickém - a ten se právě
jejích protivníkům velice rychle krátí.
2>

Perspektivy

obnovy

Přes všechno
mé úvodní
pochybování
vyznělo nakonec líčení perspektiv zápasu s
totalitou
pomérně
optimisticky:
sama
totálita zdegenerovala natolik, že nás přes
všechnu naši nedostatečnost a omyly krok za
krokem vede k nevyhnutelnému vítězství.
Jenže naše úloha je jiná a dalekosáhlejší:
není to jen antikomunismus, by£ jej
pokládám za úctyhodný a v našich podmínkách
mravně závazný postoj, nýbrž povinnost
zjednat důstojnou a životaschopnou náhradu
za dosavadní všeobecný marasmus. Něco
takového zdánlivé nelze uskutečnit rychle,
a přesto to musí být uskutečněno rychle a
radikálně, vskutku chirurgickým řezem, máli to mít alespoň minimální naději na
úspěch. Velkou
roli zde může sehrát
Desetiletí
duchovní
obnovy
národa,
vyhlášené katolickou církví a provázené
ekumenickým apelem k menšinovým církvím i
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k nevěř icLji - pokud se nestane příliš
spirituální záležitostí, ignorující ve
jménu
privátního
zdokonalení
a spásy
zoufaly stav společnosti a rezignující na
vážné úsilí o jeho změnu.
Následující
fvrzerij
muže
ledaskomu
připadat banální, přesto však pokládám za
nezbytné je zopakovat. V naší zemi je
nevyhnutelné
nutné
obnovit
občanskou
společnost a posiéze demokratický stát se
všemi
jejich
ctnostmi
i
nectnostmi:
lidskými právy a svobodami i lidskou
odpovědností u povinnostmi, pluralitním
chaosem
a nezbyiním
řádem, úsilím o
všeobecný blahobyt i jeho reálnými a
morálními oseleními. To se neobejde bez
obét>.í,
nej-.aoji
sociálních,
a
ao
padesáci letě destrukci všech r.radic h
demokratických zkušeností se to neobjede
ani b<?.' omylů. Tyto oběti ausíme přinést u
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vědomí,
že
jedinou
alternativou
j<;
celospolečenská katastrofa; i omyiv nuRÍmt.ri skovat s dobrou nadějí, že hůř už být
nemůže. Bohužel může. A proto je věcí naší
ir.raviií odpovědnosti a občanské vyspělosti,
zda dokážeme r»lit čím dál brutálněji';
smrtelným
křečím
rozpadajícíhc
totalitního režinu
přitom neupadnou
pokušení nahradit jeho u,califj tot. ,:
jinou, byt sebelépe
myšlenou. M1,--;.
usilovat o vítězství a zv'.ézii, i.r .
\ ítézství však nesn,; být triu=f«ir° r.ový--.
ideologu. Teho charakteristiko j imví hý..
střídmost s obrio.a, které přeci'-'
-.'.:•
r. plachet těm, kdo by cntéii
m m •:
dominanci
svých osobtiofcr.í -.et«. svy..u topií.
•aelav Benda < cer vercec-l i.i^n 1 ¿S3 >
• rpriakcne ZKrace- •> -e souhlase« autnra•

FIESKOSLOVENSKY

\
únoru
1989
si
Pavel
Skarýd,
sedmadvacet i 1etý mechanik bytového podniku
a čier, uiidersTOundové kapely Orchestr
BissoNt, pror.-.jal část žateckého Junior
klubu. Důvodem, protože vždycky musí být
nějaký důvod, byla oslava vlastního sňatku.
Vzhledem k nutnému papírování
se véc
domlouvala s měsíčním předstihem,
14. breiiif., -Jer před plánovanou slávou,
přijeli i:a žatecký byták Havelka s Knotkem,
dva příslušníci
StB i Loun, a bt'2
jakéhokoli vysvětlování odvezli Pavla S.
"na pohovor". V úřadovně místního oddělení
mu pak sdělili za prvé, že "akce" v Junioru
je zakázaná, á r a druhé, žc "ještě nikdy
nikoho nezmláti 1 i", ale jemu asi pár pres
hubu dají. Pro l.»|-ší pochopení svůj úřední
výkon doprovodíi i otcovským taháním za
vlasy a vousy. Pak následoval transport do
klubu, zrušení pronájmu a na rozloučenou
ještě kuriózní vyhrůžka: bude-li v sobotu
odpoledni" r.a žateckém náměstí "nějak moc:
cizích lidí", dostane Skarýd pořádkovou
pokutu.
V časové tisni se nepodařilo odvolat
všechny pozvané hosty, t-ikže někteří přece
jen přijeli. Večírek probíhal •• rodinrěu
domku novomanželů. Cil ;t>.00 tábořili po<í
okny Havel kr. s Knotkem a kontrolovali
situaci. i\k" :.'iit desáté začali obcházet
sousedy a přemlouval je ke stížnostem na
rušení uoěního klidu. Nikdo neměl záji-m,

H O L L Y W O O D

;eden svused
dokonce přímo .-\:.udil, Z
nezbytí četly nakonec udát.' na;js.'-.li sam.:
prý na ně pri . ýkonu s.'užflb'ucf. povinností
svatebČMiĽ
Křičeli
i
okr"sprosté
nadávky". Tím .;ejich ak«.!-: ta pro ¿on de.'
skončiia a oba hrdi^oi® >e služební volz-.vyklidili scénu.
Suma sumárum ; tohc P?.veJ J . n:v;/<»- i
špatné: nepočítáme-1 i pocuchané nervy a ¡.-.u
vytržených vlasů, spraví
tr> -ouhá STOVK*.
pokuty
na
národním
.ýbo •.
. t y
"nadávky"). Triko f pv.->:o c: vir>:>..i •-'-••
správě
která - po Skarýd---'.,' piseas
upozornění - přezkoumala ; : , s t u , 3.
příslušníků a shledala jej bez rávs.i. i
při zásahu nebyl nikdo zranér. ani •
zbit., nikde nehořelo a nezatýk-lo
.
přesto (vždycky musí být. :i*'jaký dúv!. .
;
běželo o akci zásadní dúir.ži tosl : \ S Knotkem totiž za pěl in. nu i
likvidovali "nelegální .'ystoup-:ií l;-i-l;bn''• r
skupin", které se pod plást íker sv?if -y m' 'v Žatci odehrát.
"Tohle je malé město." řekl ni j-ľd^'i .
žateckých občanů, kterých j aer se vyptav.-'
in po/.adi př radu Skarýd. Byla to výsti;'-.
informace.
.Níi ¿vaeet t .si;: obyvatel .¿."dno kino i
slejny
tioědivadel.
.'.'ivodni
kl"'
' i t-r:'•• " i .c'rí.sí místním Šroubárnám.
; osárik'.vý dú;., \-skos lovensko lidové armády,
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kulturní dúm "Moskva", okresní bulletin
"Hlas", zhruba dvě desítky hospod a zmíněný
"Junior klub" - ¿aŕízení SSM. V podobných
kulisách žije dnes většina občanů ČSSR. Ke
smrtí nudou to sice nestačí, ale moc velká
zábava to taky není.
Ta ostatně ani nebyla v plánu. Když tvůrci
normalizační koncepce whiásili na počátku
70. let heslo "aí rozkvete tisíc Zatcií",
nešlo jim o nejakou legraci. Práve tato
«ísta, kde si všichni vidí až do talíře, a
kde
už
zároveň
nefunguje
vesnická
pospolitost, se měla stát základem nového
pořádku.
Povedlo
se
to
dokonale.
Československé "Žatce" jsou si dnes podobné
téméŕ k nerozeznání. Všude tytéž zaprášené
třídy vítězného února a náměstí Svobody,
všude tytéž plakáty
věčném přátelství a
nerozborné j&o ioté, všude stejná chaotická
ošklivost a stejné stupidní hovory v
přeplněných restauracích. Malátné továrny
na sny, jejichž kasovním trhákem se stala
pohádka o "maiém člověku", který nic
nezmůže, nic nezmění, nic neovlivni.
Celek připomíná zvláštní variantu Šípkové
Růženky:
lidé
sice
neztrnuli
co se
fyzických pohybů týče, ale kdesi hluboko
vevnitř.
Na
tak
delikátníoperaci
samozřejmé nestačí jediný trn vražený do
dlané jediné princezny. Je nutné pořádné
škrábnout pokud možno všechny. Funkci
anestetika proto od nehybného keře plané
růže přrbrala arciádí. Havelků, kteří mají
tu výiioau, že vám se svou injekcí vlezou
k! idné až do kuchyně. A dělají to tím
častěji a tím malicherněji, čím víc spáčů
spokojené oddychuje kolem.
Koncert v Junior klubu nebyl jediným
Skarýdovým pokusem o ideologickou diverzi.
Např.rok před svatbou zorganizoval zásnuby
v Zelči. Nadšenci uklidili léta nepoužívaný
sál
venkovské
hospody,
všechno
bylo
domluveno, v sobotu se roélo hrát. V pátek
{jak je to všechno nudné monotónní) se v
práci zjevila dvojice civilistů: "Co to
chystáte v Zelči?" Bylo po všem - želečský
sál je prý pro koncert "ve špatném
technickém stavu".
S obdivuhodným organizačním vypétím sehnal
Pavel S. bél-JE večera a noci náhradní
řešeni:
hostinec ve Staňkovicích. Na
žateckém r.ádraíí v sobotu fungovala služba,
která přijíždějící publikum směrovala na
nové
místo,
vypůjčené
auto
převezlo
aparaturu a koncert skutečné začal. Po půl
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hodině dorazila na místo rojnice strážců
pořádku v uniformě i v civilu. Donutili
hostinského akci ukončit a šest z nich ho
za tím účelem doprovodilo až k mikrofonu.
Někteří účastníci (P.S. mezi nimi) strávili
hezkých pár hodin na žateckém oddělení VB.
Stejné dopadl pokus o hudební produkci ve
Břvanechi malé vesničce u Loun. Dva dny
před startem přijela StB pro hostinského a
pro předsedu MNV, stařečka, který to celé
schválil. Za takovou ztrátu bdělosti jej
policisté chtěli namístě zbavit funkce, ale
nakonec se spokojili s účinnou lítostí a
zrušením povolení.
Popis tohoto křižáckého tažení by se mohl
protahovat do nekonečna. Na severu Cech se
prakticky
Ľádné
vétší
shromáždění
neorganizované
mládeže
{dokonce
ani
"nezávislý" turnaj fotbalových družstev)
neobejde
b-:z
početné
přítomnosti
bezpečnostníci: sborů, video kamer, zákazů
a
pečlivého "vyšetřování".
Clovék se
nestačí divit, kolik dospělých mužů v plné
síle
tráví
svůj
dobře
placený
čas
konstruováním a řešením podobných banalit.
Zdá se však, že daňovým poplatníkům tato
kulturotvorná činnost naší policie nevadí.
Zřejmé i jim připadá důléáší nikoli
potírání obecné kriminality, ale likvidace
devatenáctiletých
dívek
s
protestním
transparentem či mladíků s "nepovolenou"
kytarou.
Stastné
ženatý
Pavel
Skarýd
pomalu
zapomínal na nepříjemnosti kolem oslavy
sňatku, když se mu Havelka a Knotek přijeli
po třech týdnech opét připomenout. Cekali
na něj na ulici v zaparkovaném automobilu.
Přátelsky ho upozornili, že plán na
"rozbití huby" stále trvá. Jako v dobrém
filmu o mafii.
V další fázi se vyhrůžky priostrili.
Havelka a Knotek se Pavlovi S. svěřili se
svým
strachem,
že
by
ho
v blízké
budoucnosti "mohlo něco přejet". Několikrát
ho důrazně vybídli k emigraci. Nebyly
zrovna
uklidňující,
ty dubnové mise.
Bezpečnost se v zaměstnání přeptávala i na
Pavlovu manželku. V květnu paní Skarýdová
potratila.
V pátek 18.siona dostal Pavel S. předvolání
na žateckou služebnu VB. Vypadalo to, že
jde o pouhou rutinu každoročních srpnových
varování. Omyl. V kanceláři nečekal nikdo
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jiný než r.aa»í zn ¿^á dvojka. Obvinili
Skarýda, žc- 3.srpna
restauraci Václavka
"béhai s proíiiidovýn oběžníkem". Číšník
Marcel Siach uved) ve ^vědecké výpovedi, že
mu P. S. pravdépoQobn«
ten den nabídl k
podpisu p-.tKi N'íkoli- vét. Príslušníci
sepsali protokol a za -.'zli obviněného do
Mostu na celu pŕedbéžn-'o zadržení.. V auíé
miste Knotka seděl j'.<ýsi Botha. Krosié
známých vtipu p "aáhorir.-n zabitím" opakoval
porád riokoit: "S.dyž E mé nebudete moct
zapamatovat, vzpomeňte .-.i, že mám príbuzný
v JAK:
Pŕijtii s i pre něj v í.'děli ráno. V Zatc;
J2 čekai okresní proku-átor a pár vyšších
šarží
St?, včetně okresního
náčelníka.
Domovní prohlídce oylo rítomno devět lidí,
nezúčastněnou osobu nahrazoval pomocník VB.
Policie zabavila n é k o l : č í s e l Informací o
Chartě 77, ^edr-n výtisk '"-asopisu Listy, pár
knih vydaných kuys; Jazzovou sekcí a 3C
magnetofonových
kazet.
Hubený
výsledek
svérázné zoř ijemni la oodrobná prohlídka
všech vécí. které si pravé ten den přivezla
pani Sikarýčová z Nésieck*\. Vrátila se zrovna
včas, aby ¿i auhla poslechnout Havelkovy
otázky typu: "Nejste náíiodou zase těhotná?
Už jste přece jednou potratila, to víte,
nám se nic neutají..." Žádný z přítomných
policistu
se ani slůvkem
nepokusil
výtržníka
zarazit.
Dokonalá
služební
kolegialita
nebo
pouobný
náhled na
slušnost?
"/.../ Podotýkán rovněž, že při prohlídce
bylo pŕitomric 8 pt ísi .išníků, avšak na
usnesení je pouze pět ¡¡iien. Přivedli také
manžela. Na první pohled by i patrný jeho
špatný zdravotní stav ; podle jeho vzezření
jsem. nabyia dojcu, íe byl snad fyzicky
napaden. Zeptala jseo se ho: Bili tě?
Nesmě; odpovědět, protože su to příslušník
Havelka striktně zakázal, včetně jakékoli
další
koaurikace."
/Z dopisu
Jarmily
Skarýdové ministrovi vnitra CSR./
Po skončení prolil ídky byl Pavel Skarýd
odvesen do vyšetřovací vazby v
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NAKONEC

V čas.? znovu se probouzejícího občanského
védoaí .1 nekonečných rozprav l. at-žnes tech
člověka ovlivnit chod vécí veřejných je ria
místo
vzpomenout
i
s i.á ín.i i cí r h
společenských
organizací.
Pro potřeby
tohoto článku si vezněme liOH - p.nutí s

Litoměřicích- Seděl tam pět dní a když ho
propouštěli, dostal na cestu domů deset
erárnícfc korun československých.
Na konci
z'.ŕí proběhl
soud.
Okresní
prokurátor
Mentlík
obvinil
Skarýda z
prečinu
proti
veřejnému
pořádku.
Předsedkyní
senátu
byla
JUDr.Dana
MaCútková, obviněného hájil JUDr.Hulík z
Prahy. 3yl i vyslechnuti čtyři svědci, z
nichž pře obžalobu nejdůležitéjším byl
číšr.ík Šlach. Když však tento korunní
svědek
prohlásil,
že jeho
výpovéd v
přípravném
řízení
byla
překroucena
vyšetřovatele* StB, že on vlastné pořádné
nřví, co četl a už vůbec nemůže tvrdit, že
listinu podal právě Pavel S., začal sí
"případ" Jl-Or. Mentl íkovi hroutit. A když
pak \yšl,> n?.jevo, že obžaloba nemá V.
dispozici ani ten inkriminovaný papír T
Václavky, byle- líčení odročeno na 31."íj\ . •
('ůkfl^ní
»»»ftriál
za tu dobu
í;ij:.;.
nezbohar.i,
ale
kdo
zná
prakt .
"nezávislého" čs. soudnictví, byl přes-,-.
opatrný v prognózách. Proto bylo rozhodnu; i.
Dany
Mafátkové,
která
Pavla
Skarýia
osvobodila v plném rozsahu, spíš příjemným
překvapením než očekávanou samozřejmostí.
Obžalobě se nepodařilo dokázat ani s 'e šlo
skutečné o Několik vět, ani že by je
"rozšiřoval"
právé
Skarýd.
Prokurátor
slabost svých důkazů nepopíral, nicméně v
intencích
třídní
spravedlnosti
interpretoval
věc v "celém
kontextu
osobnosti obžalovaného". A jelikož "žádný
normální občan nemůže mít doma takové
tiskoviny, jaké byly při domovní prohlídce
nalezeny u Skarýda" (odkazuji čtenáře na
seznán uvedený o pár odstavců výše), je
jasné, že P.S. žalovaný prečin určité
spáchal.
Opřen
o
takto
nezvratné
vyargumentovanou
jistotu,
podal
si
JVDr.Mentlik stížnost pro porušení zákona,
ľakž-f
- ačkoli
se to zdá čím
dál
neuvěřitelnější - biograf trvá dál...
L E ĽI D ER :1Í?:0C2Č 1945 Í

VZDY

ROZHODUJE

VOLTC

oficiálně nejvétsic počtem členů. Ve
Sportu
č.3 byla uveřejněna reportáž "Jak zabít
norníka", která přímo nutí k úvaze,
odbory fungují tak, jak mají, a pok<;n '¡r,
lde hledat příčiny. Ty možno najít nejeti v
sanotné platné právní ůpravé ROH (kterou se
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pokusím rozebrat ve druhé části článku),
ale
i
v
zavedeném
systému
výběru
odborářských funkcionářů, tedy ve volební
praxi. Lepší ne£ zdlouhavé teoretizování je
uvést příklad.
Nedávno se na vyšších odborových místech
rozhodli uspořádat v rámci ''perestrojky"
demokratické volby. Odboráři ve fakultní
nemocnici na Vinohradech vyhověli. Do té
doby
volby
do
závodního
výboru
ROH
probíhaly stejné jako kterékoli jiné volby
v
totalitním
režimu
totiž
formou
podivného plebiscitu, který nemá se slovem
volit nic společného. Volit totiž znamená
vybírat z navršených alternativ. Nyní tedy
vyvstala pozoruhodná otázka: jak skloubit
zdání demokracie s dosavadním systémem
voleb? Jinak ŕčeno, jak docílit toho, aby
zaměstnanci vyjrali ty, kteří vybráni být
mají.
A
tak
se
zrodil
ukázkový
pseudodc-mokrátický
paskvil
hodný
zaznamenáni.
Soudruzi
to
vymysleli
znamenité: do závodního výboru ROH se volí
19 členů,-ne: kandidátku napíšeme 25 možných
alternativ a bude to. Zapomněli však dodat,
že
na
celé
kandidátní
listine
je
důležitější
poradí,
v
jakém
jsou
jednotil'.í adepti uvedeni. Podle tohoto
poradí se pak i sčítají hlasy. Získá-li
první nadpoloviční většinu, je zvolen,
získá-li ji druhý, je zvolen a tak to jde
dál až do čísia 19. Nerozhoduje tedy
absolutní
počet
hlasů
(tzn.poradí od
kandidáta s nejvysáln počtem hlasů až po
kandidáta s počtem nejnižším), ale zda
kandidáti na prvním až devatenáctém místé
získali 51% hlasů. Zbylých šest uchazečů má
šanci pouze tehdy, nezíská-li někdo s
nižším kandidátským číslem nadpoloviční
většinu. Je jasné, že jména jsou uspořádána
tak, aby prvních devatenáct bylo požehnáno
stranou a vedením podniku. Díky po léta
pečlivé pěstované společenské apatii a
tomu, že těcn několik jedinců, co včas
tenhle "nový" volební systém prohlédlo, má
ve velké organizaci pranepatrnou možnost
ovlivnit své kolegy, je prakticky vyloučeno
nezvolit oněch 19 důkladné prověřených.
(Tam,
kde
členská
základna
otevřené
vystoupila s .ýhradami proti limitům nové
volební
praxe,
zůstali
odborářští
funkcionáři rsdéji u starého osvědčeného
způsobu s mulou obměnou: zůstal plebiscit,
ale "tajný". Celé to vypadá asi takto:
volený výbor ná pět členů, na kandidátce je
pět jmen. Voliči stojí na chodbě, každý
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třímá kartičku-kandidátku a po jednom
vchází do místnosti s urnou. Přistoupí i.
urné a kartičku do ní ("tajné") vhodí.)
Jak deklarují stanovy ROH včetné preambule,
mají naše odbory charakter politický
resp.komunistický, neboť, politika je v této
zemi už od roku 1948 redukována na
diktaturu jedné vládnoucí strany. Mnohdy se
stává, že pohled na společenskou instituci
značné komplikuje její formálně právní
zakotvení (tín rozuměj právní předpisy,
které ve svém souhrnu urči.jí "pravidla hry"
pro tu kterou instituci). V případě ROH
tento problém nevzniká. Ze všech základních
dokumentů,
týkajících
se
"revolučních
odborů" (at :;ž je to Ústava či zmíněné
stanovy), vyplývá jedno: vedoucí úloha
strany a vše- co s tímto nedemokratickým
postulátem souvisí. Hlavné tzv.kádrová
politika. N'ap'iíování "kádrcvé politiky" je
přísné slcdovi.no kompetentními stranickými
aparátníky a důsledně realizováno již v
základních organizacích ROH, o vyšších
orgánech nemluvě. Běžnč a zcela samozřejmé
je práce v ROH (prací rozumějme funkci)
ukládána členům strany jako stranický úkol.
Předsedou odborové organizace je straník
prakticky vždy. Všichni členové výborů ROH
jsou zváni jednou za čas na stranické
schůze, aby referovali o své činnosti. A
tak, a£ si to uvědomujeme nebo ne, KSČ si
nad námi odboráři vzala patronát a ROH je
jen další převodní pákou, s jejíž pomocí
komunisté ovládají atomizovanou společnost.
V této souvislosti je zajímavé všimnout si
rozdílu v pojetí odborů (v původním smyslu
slova) a ROH. Naučný slovník definuje
odbory jako "masové organizace sdružující
pracující
podle
jednotlivých
druhů
zaměstnání
za
účelem
hájení
jejich
společných sociálních zájaů". Prambule
stanov vymezuje poslání ROH následovně: ROH
je
společenskou
organizací
vládnoucí
dělnické třídy a ostatních pracujících..."
Zjednodušené řečeno, odbory v demokratické
společnosti i;iní funkci sociální opozice
vůči hospodářskému (ve svých důsledcích
sociálnímu) programu vlády. Jak ale může
mít takové postavení ROH, které bez výhrad
přijímá vedoucí úlohu strany a tedy i její
hospodářskou a sociální politiku? V naší
zemi se odbory proměnily v "charitativní"
organizaci,
rozdávající
dárky k MDZ,
vánoční kolekce a výběrové rekreace (něco
všem bez rozdílu, něco jen "zasloužilým
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Pracujícího
pochopitelné
nejvic
zajímá ta odborová aktivita, která
se
ho
bezprostředné
dotýká
tj.éinnos^
základních
organizací
ROH. O jejich úkolech n á s o b š i r n é
informuje čl.40 stanov. Pokud hovoří
o
účasti
pracujicich
na
chodu
organizace,
vždy
používá
slov "v
součinnosti s hospodářským vedením".
Tedy
ani
nepřipouští
možnost
protichůdných
postojů,
natož
opravdové
prosazováni
sociálních
požadavků, v o b l a s t i m e z d č i o c h r a n y
.zdraví a b e z p e č n o s t i p ř i p r á c i .
Jako perličku
a tak trochu
navíc
b y c h poukázal- .na z n é n í o d s t . 5 č l . 4
s t a n o v , k d e s e d o č t e m e , ž e "základní,
organizace
rozvíjejí
výchovu
pracujících,
aby hlouběji
chápali
politiku
KSC
/.../,
aby tak
uvŕdoméle pristupovali k upevňování
a
rozvíjení
socialistického
společenského
řádu".
Vyjádřeno
krátce, na programu je i
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střena

Navzdory
všemu,
co bylo
řečeno,
navzdory
limitům,
plynoucím
ze
zákonů,
vyhlášek,
nařízeni
a
usnesení, máme přece jenom určitou
šanci. Využijme alespoň těch práv a
i p o v i n n o s t í , k t e r é nám s t a n o v y R O H
- b y t j e n formálně - přiznávají.
Počínaje
volbami
(čl.4
p í s . a ) i>.
právem a povinností kritiky
konče
(čl.4/b a čl.5/a). Pokud s e najde
čtenářnatolik
důkladný,
že si
zmíněný
text
nalistuje,
nechť, s i
u v ě d o m í p r a v ý o b s a h tam u ž i t ý c h s l o v
(stojí tam černé n a b í l é m ) a pokusí
se
i on působit
na s v é kolegy
odboráře,
aby prostřednictvím ROP
vyjádřili
svůj
názor
na
věci
veřejné.
Pokud
oficiálni
odborová
mista
nebudou
brát
mínění
svýcn
členůna vědomí, můžeme začít hovořit
o
jiných
odborech,
tentokrát u ž
nezávislých.
S i sen

N Á V R H U

V těchto dnech předkládá Federální vláda
CSSR Federálnímu shromáždění k projednání
návrh novely tiskového zákona.
Oficiální proklamace, které tomuto návrhu
předcházely,
mohly
vyvolat
u
části
veřejnosti nemálo iluzí. Vždyt přece z
usnesení předsednictva GV KSC z 21.října
1S87 k uplatňování leninské zásady otevřené
informovanosti veřejnosti tiskem, rozhlasem
a televizi se jednoznačné podávala potřeba
takové právní úpravy této oblasti, jež by
odpovídalu "podmínkám a potřebám přestavby,
další demokratizace společnosti a veřejné
informovanosti". Iluze mohly vzrůst, když
sekretariát CV KSC dne 30.6. 1988 uložil
"zahájit práce na návrhu tiskového zákona,
který by odpovídal současné etapé rozvoje
naši společnosti". Optimismus mohl být
posilován
i faktem
téměř
nerušeného
vydávání
populárních
Lidových novin a
dalších
neoficiálních
periodik
a
písemností. Ba množily se i hlasy, které
pokládaly legalizaci např. Lidových novin
za otázku krátkého času. Jak se však záhy
ukázalo,
otázkou
krátkého
času
bylo
zborcení takovýchto iluzí.
Vydání mimořádných zákonných opatření v
únoru 1989, uvěznění a trestní stíhání
bratislavských
aktivistů
Jána

'•!'

brainwashing.

N O V E L Y

T I S K O V É H O

Z A K O N' RT

Carnogurského, Mira Kusého a dalších,
posléze
uvěznění
a
trestní
sfcíhŕ.r.:
šéfredaktora Lidových novin Jiřího Rusii. <
jeho zástupce Rudolfa Zenana, mohl., věř r
jen
k narůstání
přesvědčení, že
skutečnosti u návrhu novelizace tiskové':,
zákona a u návrhu nového tiskového .-akor.a
vůbec nepůjde o to, aby odpovídaly »cučas?:»»
etapé rozvoje naší společnosti, nýbrž .jer.
o to, aby odpovídly potřebám vládnojc:'
skupiny, přesněji řečeno, aby zajistily
další nadvládu této skupiny.
Objevuje se tak namísto demokratizace dokonalejší
technika
vládnutí,
namísto
demokracie - dokonalá technika ovládání
společnosti. To není chvála, to je jen
konstatování reality, před níž přivírat cči
je přinejmenším občansky neodpovědné.
V čem návrh novelizace tiskového zákona
vlastné spočívá?
Změna zákona č.81/1966 Sb. o periodickém
tisku a o ostatních hromadných informačních
prostředcích spočívá:
1) v doplnění ust. par.5 odst.l, v němž
se před stávající větu "Oprávnění vydávat
periodický
tisk vzniká
registrací" má
vložit věta "Periodický tisk lze vydávat
jen na základě vydavatelského oprávnění";
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a 2) v doplnění o nové ustanovení par.8a,
které vymezuje a sankcionuje tzv. formálni
tiskový delikt.
Tohoto deliktu se dopustí ten, "kdo vvdává
periodický tisk nebo obdobnou tiskovinu bez
vydavatelského
oprávnéní,
kdo
takovou
činnost umožňuje nebo kdo takový tisk
rozširuje". Sankcí je pokuta. Právnické
osobé lze ulojit pokutu až do výše 50.000
Kčs, fyzické c.3obé až do výše 10.000 Kčs (a
současné jí může být vysloveno propadnutí
věci).
"Při stanovení výše pokuty se
přihlédne zejména k závažnosti způsobu,
dobé trvání a následkům protiprávního
jednání". Ustanovení o promlčení stanoví
tříměsíční subjektivní lhůtu a jednoroční
objektivní lhůtu. Pokutu ukládá orgán
příslušný k registraci (tj. podle ust.
par.3. odst.2 tiskového zákona u ústředního
a krajského periodického tisku ministerstvo
školství a kultury, u ostatního tisku
krajské národní výbory) anebo Federální
úřad
pro
tisk a
informace
(ten "v
případech, kde není možné určit orgán
příslušný k registraci").
Dosud bylo možné za formální tiskový
dc-likt uložit občanovi pouze opatření za
přestupek podle ust. par.6 odst.l zák.č.
60/1961 Sb. o úkolech národních výborů při
zajišťování socialistického pořádku, a to
jen napomenutí, veřejnou důtku anebo pokutu
do výše 500 Kčs.
Ve srovnání s platnou právní úpravou tzv.
materiálního tiskového deliktu se tato
dosavadní úprava musí vládnoucí skupině
nutné jevit jako neúčinná a nedokonalá, a
to hned z několika důvodů, které byly
pojaty do důvodové zprávy k návrhu novely
tiskového zákona a zásadné ovlivnily jeho
znéní.
Předně "v jednotlivých výrocích a soudech
jsou autoři příspěvků a redigující činitelé
(nelegálních tiskovin) obvykle obezřetní,
skutkové málo průkazní", takže "zpravidla
je tedy nelze stíhat za propagandisticky
závadový obsah nelegální tiskoviny". V
takových případech je tedy k ničemu právní
úprava tzv. materiálního tiskového deliktu,
byť
k
nejvyšší
dokonalosti
dovedená
zákonným opatřením předsednictva FS CSSR
č.10/1989 Sb. k ochraně veřejného pořádku.
(Vedle postihu např. za tr. cin pobuřování
podle par. 100 odst.2 a 3. tr. zák., s
trestními sazbami od šesti měsíců do tří
let a od jednoho roku do péti let odnětí
svobody,
lze
podle
tohoto
opatření
postihnout ''vyhotovení, umožnění vyhotovení
nebo
rozšíření
tiskoviny, která svým
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obsahem narušuje zájem socialistického
státu na zachování veřejného pořádku"
sankcemi liberálního rozpétí do šesti
měsíců odnětí svobody nebo do výše 20.000
Kčs. )
Zbývá postih "pouze za fakt neoprávněného
vydáni (nelegální tiskoviny)'' v rámci
přestupkového řízení na místné příslušném
národním výboru za přestupek proti pořádku
ve státní spr.ivé podle par.6 přestupkového
zákona s nej\/šší sankcí - pokutou do výše
500 Kčs. Ovšei "s ohledem na to, že náklady
na výrobu a distribuci nelegálních tiskovin
jsou hrazeny z dobrovolných příspěvků z
domova i z ciziny a že v dané oblasti
působí různé zahraniční fondy a honorované
ceny, nejeví se výše mcžné pokuty jako
dostatečnou
ekonomickou
zábranou
pro
nelegální vydavatelskou činnost", zvláště
když
"některé
tiskoviny
jsou
navic
poskytovány zájemcům za finanční úhradu".
Vedle neúčinnosti dosavadní sankce je v
důvodové zprávě zpochybňována i účinnost
dosavadního projednávání místné příslušnými
národními výbory. "Obviněni využivají svých
práv, ale i procesních nedostatků, a
odvolávají
se k druhoinstancnímu ííV.
Kompetentní
ONV
odmitá
svoji
mí sen-'
příslušnost k projednání přestupku, jsou
pochybnosti stran stanovení míry zavinění
jednotlivých obviněných a je napadána
prúkaznost dokazování. To vše vyvolává
neúnosné procesní prodlevy, které se mj.
odrážejí ve skutečnosti, že Lidové noviny
vycházejí
i nadále zcela ' pravidelné.
Celkové
malý
počet
dosud
vedených
přestupkových řízení proti neoprávněným
vydavatelům
periodických
tiskovin
je
odrazem"
nejen
"jejich
nedostatečné
účinnosti,
ale
i
pasivity
místné
příslušných
okresních
orgánů
při
zabezpečování právního pořádku ve věcech
tisku v okruhu své působnosti".
Proto je třeba zpřísnit sankci a řízení o
ní svěřit KNV, republikovým ministerstvům
školství a kultury a především Federálnímu
úřadu pro tisk a informace, které jisté
ochotné
zajistí
včasnost
a
rychlost
správního řízení i dostatečnou přísnost
postihu všech "obviněných". Jak vidno,
místním orgánůn lidosprávy se nedůvěřuje,
není na ně spolehnutí. Vládnoucí skupina se
proto obejde bez nich, represi v oblasti
tisku demokraticky, protože odborníčky,
centralizuje ve Federálním úřadu pro tisk
a informace. Je třeba přiznat, že jeln
personální
obsazení
spolehlivýni
"odborníky" je technicky daleko snadnější
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zvláště
pak
potřebu
vétší
veřejné
informovanosti a svobody projevu vůbec.
Tato tzv. nelegální periodika současné
zcela přirozené suplují ve stále vétáí míře
oficiální sdělovací prostředky, které totiž
neplní
své
základní
poslání,
t j.
"poskytovat včasné, pravdivé, všestranné a
co nejřplnéjší informace ze všech oblastí
života v CSSR
i v zahraničí"
(par.2
tiskového zákona).
Celospolečenský
a všelidový
zájem ííá
samozřejmé přednost před zájmem skupinovým,
tedy i před zájmem vládnoucí skupiny. Jeli rorpor mezi vládnoucími a ovládanými
neodstránitelný, lze jej řešit buá tak, že
vládnoucí skupina dobrovolné ustoupí nebo
je
donucena
ustoupit,
anebo
tak,
že
vládnoucí skipina, když už nenůže lid
vyměnit, alespoň ho utlačí, přičemž útlak
lidu
vždy demagogicky
vydává za jeho
ochranu. Když se vládnoucí skupina ocitne
v této mezrú situaci, může se j moci udržet
xrauze ho ion represí. Bez ní - a ona to
velmi dobře ví - by ji lid vyměnil. Prcto
i
ta
represivní
novelizace
tiskového
zákona.
Co proti ní dělat?
Teá babo rad!
fir-vc.lit
už
poslance
Federálního
shromáždění, kteří r-ro ni budou hlasovat.
Vypovědět
novele
tiskového
zákona
občanskou neposlušnost.
- Prosadit vydání nového tiskového zákona,

P E T R U S K A
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Když
přijížděla varšavským fiutobusem
do centra města, byla už tma a málem na
každém rohu blikalo na chodníku ohnivé
jezírko. Vystoupila jsem a šla se na to
podívat zblízka. Byly to desítky a desítky
hořících svíček mezi náručemi květin. Nad
nini na domé visela pamětní deska: ''Míst.o
posvěcené krví Poláků, kteří položili život
za svobodu vlasti." A na každé desce časový
úcaj a počet mrtvých. Devadesát, sedmdesát
osm, sto čtyři. Bylo 1.listopadu, Všech
svatých, a živí Poláci vzpomínali na mrtvé.
Vybavily se mi pražské pamětní desky, kde
visívá jeden uschlý karafiát, a pionýři,
kteří se na čestně stráži před nimi mezi
pátým a devátým květnem rádi ulejou na
hodinu ze školy. Zastyděla jsem se - a
pocit studu mé po celou dobu mého pobytu v
Polsku neopusti 1.
Těžko kdy můžeme Polákům oplatit jejich
vlídné a pohostinně přijetí, opravdu těžko.

který
by
odpovídal
současrómy
domokratickému
standartu
civilircvaný-o
národů mezinárodního společenství a kterv
by byl jistým návratem k tiskový* portérů:
první
republiky
a
dlouhého
souarak;;
rakousko-uherské monarchie.
Otázkou jenom je, jak to provést?
V zásadé máme představu o tom, jatakový tiskový zákon méi vypadat. Vnapr.
stát
na
principu
ohiašo- .
vydavateli by vedle právnických oj.. ,
být
i osoby
fyzické,
přičemž (;'•-<••
právnických osob by ir.él být cprcti i .».,.
platné zastaralé úpravě spolčovac *hc
...
mnohem širší; tisková svoboda by
!,ýr
licitována
pouze
nezbytnými
správr ' n i
občanskoprávními
a
trestnčý: á ;•>: : •
sankcemi; správní rozhodnutí v . is;.:. i
věcech by měla podléó&t souar.í Kont í -i
atd. K tomu j«.- však třeba současí)3 up:".'• 1
nové spolčova.í právo, trestní pr&.o ¡-.-i
Různé nezá'. islé občanské iniciativ,
souvislosti s novým tiskový* /..ikon?* E'.j I a doufejme, ;e budou mít - dost námet;': :-:
přemýšlení a i..3 konkrétní srysluplná oř ér;,
a obé za né v daných poEČrech n i i'áo ji:iý
nevykoná. Svobodu projívu, a ľ v ¡.¿st-"' y-±I;
svobodu tiskí, ani demokratický tí-.'-ovľzákon nedostaneme darem, leč dosáhrer.!? r
jen vlastním úsilím.
S,?F tšC?3 j. )anis: i říjen í3=3•

P O L S K R
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Stovky
hostitelů
připravovaly
sn/ . •.•
hostům,
které nikdy předtím r.vvi:
Desítky ochotných organizátorů «
pomocníků běhaly méstem, sháněli no";
auta,
stravenky,
telefonické
zprostředkovávali
informace,
£...•_
pomáhali.
Stokrát
opakovaný
leit\
"Nebudte skleslí! Tady by to př;?a • ir,
taky nebylo možné - málokdo věř'i. .v .= s
něco opravdu změní. Musíte jenon ski.u-či •
chtít!"
Atmosféra
wroclawskélio
semináie
i
festivalu byla strhující. Tisíce CeolC.,
kterým se podařilo překročit české hranice
(platný
pas mnohdy nebyl
nic
platnj.
nepustili vás x bašta) nadšené poslouchal*
Kryla, Třešňáka a Hutku, kteří vystupovali
s Nosem, Noľivicou, Dobešem a dalšími
písničkáři z :>skoslovenska i z exilu. Do
programu semin \ře přispěli jak Polári. tak
Ceši z domova i z emigrace.
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Organisátoři s,i dokázali poradit se vším.
Slibovaná výstava se nemůže konat, protože
obrazy
uvízly
na
hranicích?
Nevadí!
Vystavím» tedj papírové rámy se jmény
malířů
jen
ať
každý
vidí,
jak
československé úřady plní dohody o kulturní
výměně! Ze přijelo mnohokrát víc lidí, než
se dalo čekat 0 To přece.stačí požádat, aby
se nabídli další nostitelé - a přihlásí se
jich dost a dost. Lékařka, u které jsem
bydlela,
¿akázaia jezdit na předměstí
autobuse?,. Ham jí zavolat, ona pro mne ráda
přijede - -.ebďiij přece ztrácet drahocenný
čas setkání putováním po mésté!
A znovu r, ~ncvu ujišťování, že se to u nás
taky brzc pohne. Nebylo by mé překvapilo,
kdyby ?e naši hostitelé divili, proč nic
nedělám« nebo -roč děláme: tak málo - vždyť
Ce-skoslovtíiíVo
je
ve
střední
Evropé
posled-ií
noh-bný
ostrov
totality.
S
výčitkou nebo neporozuměním jsem se však
nesetkí.iř. ikd;'. A na mé opatrné omluvy,
že se snrziínt -¿elat, co můžeme, ale že to
většinu lidi asi noc nezajímá, byla vždycky
stejná odpové.i:
tady
to
taky
dlouho
vypadalo, ir. moc nepovolí a že lidé úplné
ztratí 2á.j<. Nesmíte se tomu poddávat.
Seminá; > festival organizačně připravila
Polsko-českosjovenská solidarita. A Mirek
Jasinski
«i
némž
ležela
nejvétší
organizační starost, chodil Wroclawí a
díval se na ¿o, co vyčaroval. Ze srdce jsem
mu úspěch akce přála: vím, kolik energie a
práce to vyžadovalo. Polsko-československá
solidarita nevyhlasuje politické programy,
snaží
s-?
pracovat
konkrétné,
dělat
jednotí :.vr akce. "roclawské setkání má
podle
r.éhc
názoru
však
velký
dopad
politický. Ty tisíce lidí, a především
mladých lidí, kterým se z Československa
podařilo přijet, přivážejí zpátky domů víc
než jen dojmy z koncertu a z krásného
setkání. Myslím, že je nakazil optimismus
našich polských přátel - a potom: když
člověk
vlastní oči vidí, že je něco
možné uskutečnit, je to povzbuzující a
zároveň je to motor, který vás žene.
Naděje, kterou jsme si přivezli, je velkým
vkladem do budoucnosti.
Ve Varšavě jsue společně s představiteli
československé opozice, byli přijati v
Sejmu.
Setkání
se
účastnil
František
Janouch, Jiří Pelikán, Vilém Pr.ečan, Karel
Jan Schwarzenberg, Pavel Tigrid a já. Přes
hodinu
jsme
mluvili
s
předsedou
poslaneckého kiabu Solidarity Bronislavem
Geremkem,
s
Januszem
Onyskiewiczem,
Zbygnievec Janasem a Janem Józefem Lipskim.

Bylo to neobyčejné milé setkání: vidět v
budové Sejmu skutečné živé lidi, slyset
normální lidskou řeč, otázky, odpovědi, a
hluboký zájem. Vybavily se mi záběry za
zasedání
československého
Federál;;íhc
shromáždění - jednotný vzhled, po vý šer, ve',
úředníků, fráze, klišé .1 nechuť zabýva' <
tím, co lidi opravdu trápí.
Inu, asi mají opravdu naše národy vláť',
jako si zaslouží. Je to vidět fta ks.,:.:>
kroku, na ulici, ve vlaku - prosté vš i/cís.
Hospodářská situace je v Polsku . veif;;
tíživá, na všechno jsou dlouhé ,.f.rr-iit •/,
nékteré zboží není vůbec. Přesto. r.,aj;
Poláci dobrou náladu, a když se jich utátr
říkají všichni totéž: ano. már. • se ii-atr.i.
Víme dokonce, že se buden.t míl ješ'.' nj' ale

co

je

to

proti

LO.HU,

že

j sne

sf-

zbavili
komunismu?
To
je
ze
.vše In
nejdůležitéjší a stojí za to překonat těžké
časy, které nadcházejí.
Adam Michnik a Zbyšel; Janas r.ás zavezli
do redakce Ga?. 'ty Wybořczej. Hluboce mé to
nadchlo, fiada místností, spousty stolů,
spousty uiiadých lidí u počítačů nebe : u
korektur. "Nebud smutná," řekl mi Adam.'"To
všechno budete nit taky." Když jsem si
vzpomněla na naše redakční schůzky, ¿dále
se mi neuvěřitelně, že bychom třkhie mohli
někdy pracovat. "A co myslíš? U nás sť
přece taky všechno dělalo na koleně: By.ii
jsme na tom stejné jako vy. Pomůžeme vám ve
všem - ale to hlavní r,usite ¡riélst
Československo je pro nás věc 7 i •• otníh
zájmu." Já vím, Adaae.
Ale byli na to» Poláci opravdu ta.-, jako
my? Vím, že byli pronásledováni, vězněni ale' bránili, se.
V
historii
i %
současnosti. Komunistickou moc v Poisi:..
nesvrhli disidenti - vzepřel se jí co.'.;polský národ. A když si uvědomí R. jal',
hluboký
je
nezájem
československá
společnosti,
musím
se
stydět.
Neonpřehlížet desítky a stovky obětavých . M í ,
kteří se snaží pracovat pro oeďravéiú
společnosti. Nechci se pošklebovat r ísíciim
těch, kteří se konečné přestávají bát. Ale
kde jsou ty milióny? Kde je ten nároď Nebo
že by se
lidem
tenhle
způsob
vlády
zamlouval? Vždyť to je nesmysl. Proč ted.v
mlčí?
Naše společnost se probouzí opravdu velmi
pomalu - a přitom už není čeho se bát.
Situace v sousedních zemích se mění každým
dnem a je víc než zřejmé, že se z.nénv i
tady. Avšak tf;., kdo o svobodu neusiluje a
není ochoten pro ni přinášet oběti, nebude
svobodný nikdy. Copak naše národy budou
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zase čekat, až jim nějaký další Wilson nebo
Churchill pomůže? Vždy£ možnost získání

GÁBOR

DEMSZKY

svobody je tak reálná a blízká - stačí
natáhnout ruku! Tak proč pořád mlčíte?
Pecrusu Sustrová

JE

TO

NA

VAS !

V listopadu tohoto roku byl v Praze na dvoudenní návštěvě Gábor Demszky se svou manželkou
Rosou Hodosan. Oba patří k průkopníkům nezávislého tisku v Madarsku a i v současnosti lh
podílejí na politickém životě země. Požádali jsme je o krátký rozhovor.
- Gábore, ty jsi redaktor i u náš známého
časopisu Beszeló. Není to tak dávno, co to
byl ilegální samizdat a ty pronásledovaný
disident. Jak jsi s ním a s celou svou
aktivitou začínal?

stranických organizací na pracovišti;h :•.
nakonec: chceme, aby prezidentské volby
nebyly
ted, ale až po volbách cic
parlamentu. Opozice potřebuje čas, jinai'.
nebude schopná postavit své vlastní silné
kandidáty.
Vám se tohle všechno může zdát nedůležité,
pouze technické. Ale když už jste
demokracii,
když
už jste
jednou v
demokratickém procesu, otázka nezní, jestli
chcete víc svobody, ale jak to udělat, aby
jí
víc bylo.
Madarsko
by se pro
Československo i jiné zemé mohlo stát
výtečným modelem. Ty mechanismy, které
vytváříme, by se daly převést i do vašich
podmínek.

Původním povoláním jsem právník. Pracovali
jsme s Rosou - a pořád pracujeme - v
nezávislém vydavatelství ABC Publishers, s
tím rozdílem, že jak říkáš, tehdy to bylo
ilegální. V roce 1981, když v souvislosti
se stanným právem v Polsku zesílil tlak na
opozici i v jiných zemích bloku, jsem byl
vyhozen z práce. Takže vlastně až od té
chvíle
jsem
začal
působit
jako
''profesionální
disident".
Mél jsem
stipendium a byl jsem odpovědný za redakci
časopisu a za vydávání spousty dalších
- To jistě. Ale vyzkoušet je v praxi, to
věcí. Na začátku 80.let jsem byl pro vládu
zatím může být jen zbožným přáním.
něco
jako
veřejný
nepřítel
c.l.
Ve
čtyřiaosmdesátém mé odsoudili k podmíněnému
Přáním
demokratické
opozice
v
trestu, čtyři roky jsem byl téměř"neustále
Československu? Na počátku 80. let jsme byli
sledován, často mě zadržovali a vyslýchali.
v úplné stejné situaci. Opozici byla maiá
Pracovali jsme v těžkých podmínkách. V
hrstka - politická avantgarda žijící v
neustálém strachu, že nás pozavírají, že
ghettu. Já jsem délal v nezávislém tisku,
nám znemožní dělat to, co děláme. Tohle vy
obklopovali nás jen samí intelektuálové.
asi znáte dost dobře. Náklad Beszeló tehdy
Naše názory lidi znali jen ze Svobodné
kolísal mezi jedním až třemi tisíci kusů.
Evropy. Byli jsme možná slavní, ale žili
Béhem krátké doby legality vzrostí na 30
jsrae uprostřed Madarska jako na ostro' '•
000.'
Situace se radikálně změnila, avšak jisié
ne jen díky nám. Snad jsme pro to něco
udělali, ale zněna přišla z jiných důvod..
- A co děláš dnes?
Především se změnila mezinárodní situar-.
"Nové myšlení" v SSSR a tak dál. Ale -.o
Jsem v předsednictvu Svazu svobodných
všechno by bylo málo. Nejdůiežitéjší pro
demokratů a budu kandidovat na poslance.
celý ten pohyb byla ekonomická krize. Ta v
Jedním z mých nejbližších spolupracovníků
Madarsku existuje a strana neméla žádnou
je také Ferenc Kószeg, kterého už vaši
alternativu. Především díky krizi se velká
čtenáři znají.
část populace - ne masy, ale velká část Svaz je sociálné-1iberální stranou, druhým
začala aktivizovat. Hlavné střední vrstvy
nejvétším opozičním seskupením v Madarsku.
a část délnictva. Začali zakládat vlastni
Stali jsme se motorem změn. Naši experti se
instituce, např.nezávislé odbory, pořádaly
zúčastnili rozhovorů u kulatého stolu. Nyní
se masové demonstrace, to byl ten odpor
požadujeme
referendum
o čtyřech dost
zdola. Z druhé strany byli změnám nakloněni
podstatných otázkách. Jde nám o zrušení
i někteří komunisté. Mocní lidé z aparátu
Dělnických (u vás Lidových) milicí, dále o
jako třeba Pozsgay, Nyers a další chtěli s
to, aby komunistická strana vrátila svůj
nespokojenou společností jednat, bylo jim
majetek
společnosti,
žádáme
zrušení
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jasné, žc beze ziaén se zemé ŕítí do
ekonomické katastrofy. Neměli zájem na
potlačení opozičního hnutí, nešlo jim o to,
zmrazit ho hned na začátku. V tom je velký
rozdíl oproti Československu. U nás se v
opozici dalo od jisté doby pracovat
legálne.
Jsi-li
ve východní
Evropé
ilegální, můžeš oslovit a ovlivnit jen malý
počet lidí. Ani pro nás ani pro vás není
představitelná ta těžká polská c^sta, kde
stála proti komunistům silná a víceméně
zorganizovaná občanská společnost.

Dubček. Jsou důležití. Mluví sice jinýa
jazykem než třeba jak vv píšete do Sportu,
ale nékdo se mu3Í postavit mezi radikály,
mezí radikální demonstranty například, a
komunistickou vládu.

- Takže zakládat v Madarsku
odbory byla legální činnost...

- Já váa rozumím. Velice dobře. Pripadám si
tady trochu jako ve: skanzenu. Když lidi
rrluví o politice, ztišují hlas. Oplné
stejné jako u nás za Kadára. Vaši vládci
vsadili
na
zvýhodnění
stranické
nomenklatury a loajální střední třídy. A
ono to funSMje. Lidi jsou cclkem spokojení,
užívají si svých škodovek. Jste relativné
nejblahobytnéjái zemé východní Evrop;. .
jenomže otázka zní - jak dlouho ješté?
Vypadá to, ¡že budete poslední zemí, kde z?
néco pohne. Ale presto situace není
beznadějná;
Nepřijdou-li
změny
pŕO'É
pozdě,' budete mít jistý základ v částečné
fungujícím hospodářství a navíc vašimi
sousedy budou svobodné země. Madaři a
Poláci budou československou demokratickou
opozici podporovat. Budeme vás podporovat
morálně i politicky. Ale vaše budoucnost je
na vás. V jistém smyslu jste sami. Jste
sami se svou společností.

nezávislé

Ano. Lidé začali být aktivní, protože už
neměli strach. Došlo k určité liberalizaci
shora. Prosté to najednou bylo normální.
Dialog začai, aniž by se k nému muselo
halasně vyzývat. Pokud k tomuto procesu u
vás nedojde - mám na mysli spolupráci
stranických reřormistú s opozicí - vidíc,
naději r.a zásadt.í změny v Československu
velice malou.
- Takže to vypadá, že čekat budeme dost
dlouho. Zatím totiž zádní reformátoři z řad
KSC nejsou na obzoru.
Tlak zdola je samozřejmé stejné důležitý,
Nezávislý tisk, informace. I demonstrační
vystoupení. A činnost marxistů, i bývalých
marxistů - v Chartě i mimo ni. Lidé jako je

- Jednak Dubč Jk není Pozsgay, už proto ne,
že nemá žádnou faktickou moc, a za druhé
občanská nespokojenost je omezená na tak
malou část společnost, že není třeba, aby
se niczi ni a omunisty nékdo stavěl. Zatím
tuhle roli kl dné zvládne policie.
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"At už budeme schopni dosáhnout světového míru či nikoli, nemáme jinou možnost než
pokračovat v práci vedoucí k tomuto c í 11. Pokud budou naše duse plné nenávisti, ztratíme
tím tu nejhodnotnéjší součást lidské inteligence - moudrost, schopnost rozhodovat mezi
dobrým a špatným. Nenávist je jedním z nejvážnéjšich problénu současného svéta."
(Tändzin Gjamccho, XIV.tibetský dalajlama, 1985!
Nápadů, návrhů a myšlenek o tom, komu by
mohl norský Nobelův ústav v Oslo udéli!
letošpí Nobelovu cenu za nír, byla celá
přehršle. Ze se ovšem za Martina Luthera
Kinga, Anvara Sadata, Williho Brandta,
Matku Terezu a spousty dalších bojovníků za
mír zařadí Tändzin Gjamccho, čtrnáctý
tibetský dalajlama, to očekával málokdo. I
když vzhledem k šíři a obsahu politické
práce tohoto "krále bez vlasti" není tnto
volba nelogická ani zdaleka. Oficiální
český tisk na ni zareagoval klasicky nijak.
Teprve
poté,
co Cína vydala

oficiální stanovisko, samozřejmě rozhořčené
záporné, naši se ihned přidali. Ovšem
tvrzení, že dalajlama obdržel cenu z čisté
politických
důvodů
jako
celosvětovou
odplatu za čínské řáděni na náměstí Tchienan-men
i jinde, svědčí
o nehorázné
neinformovanosti a záměrnému zkreslování.
Tändzin Gjamccho, hlavní představitel
tibetské exilové vlády a hlava duchovní-v
společenství
tak nesprávné
zvaného
lamaistická církev, obdržel Nobelou cenu
míru za trvalou činnost ve prospérV.
samostatnosti
tibetského
obyvatelstvu,

sport t
odmítání násilných metod a snahu o mírové
řešení problému, za prosazování nenásilných
prostředku
založených
na toleranci
a
vzájemném
respektu
v zájmu zachování
historického
a
kulturního
dédictví
tibetského lidu. Myšlenky tohoto osobitého
politika a filozofa však mají platnost
celosvětovou.
Dalajlama žije od roku 1959 v exilu v
severoindickém
horském
letovisku
Dharamšala,
kam
uprchl
po
potlačení
protičínského
povstání.
Zde
vytvořil
tibetskou vládu v exilu, která se stala
neoficiálním představitelem nejen 100.000
tibetských uprchlíku, žijících v Indii,
Nepálu, Bhútánu, Sikkimu, Švýcarsku a
vlastné po celém světé, ale zhruba 6
miliónů tibetských obyvatel na území
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historického Tibetu.
Mezi tibetským exilovým společenstvÍR a
čínskou vládou dochází ke kontaktům, avi.;k
CLR podmiňuje návrat dalajlamv do vlasci
zřeknutím se požadavku na samostatnost.
Tibetský duchovní vůdce se pohybuje na
mezinárodní politické scéně už prakticky
třicet let. Vystoupil v OSN', procestoval
množství zemí Východu i Západu a podařilo
se mu získat pro svou véc značné sympatie,
protože se mu nejená jen o svobodu Tibetu,
ale v širším slova smyslu o svobodu a mír
na celém světě. Zemé, které ho původně
odmítaly přijmout (například USA nebo
Francie) jej nyní na svém území vítají, i
když doposud stále oficiálně neuznávají
jeho vládu. L^lajlama byl dokonce příznivé
přijat i v socialistických zemích.

"Jsem si jist, že mnoho lidí má shodný názor na současnou celosvětovou morální krizi a
připojí se k mé výzvě ke všem bojovníkům za humanitní ideály i ke všem aktivním véŕícim,
kteří také sdílejí mou snahu pomoci společnostem, ve kterých žijeme, být víc soucítícími,
spravedlivými a rovnoprávnými. Nehovořím jako buddhista ani jako Tibeťan. Nehovorím také
jako odborník na mezinárodní politiku (i když se k těmto záležitostem neoabytně vyjadřuji).
Spiá promlouvám jako prostá lidská bytost, jako nositel humanitárních hodnot, které jsou
nejvnitřnéjší podstatou nejen mahajánového buddhismu, ale všech velkých světových
náboženství. Z této perspektivy bych se s vámi rád podělil o svůj osobní náhled, že
1. celoplanetární humanismus je nezbytný pro vyřešení celosvětových problémů;
2. soucítění je pilířem svfeového míru;
3. všechna světová náboženství se již v tomto duchu za světový mir zasazují, stejné jako
bojovnici za humanismus, a£ vyznávají jakoukoli ideologii;
4. každý jedinec má absolutní odpovědnost vést instituce ke službě potřebám lidí."
Čtrnáctý
tibetský
dalajlama
Tändzin
Gjamccho se narodil 6.července 1935 poblíž
slavného tibetského kláštera Kumbum v kraji
Amdo (dnes čínská provincie Cching-chaj).
Pochází ze zámožné rolnické rodiny. V raném
dětství byl rozpoznán jako převtělení
•zesnulého XI11. dalaj lamy. V roce 1940 byl
v posvátném městě Lhase dosazen na stolec
''živoucího Buddhy".
Dalajlama byl patnáctiletým chlapcem,
obklopeným učiteli a vychovateli, když v
roce 1949 napadli Číňané, okouzlení mocí po
vítězství
komunistické
revoluce,
jeho
vlast. Nesmyslné, historicky ani právně
nepodložené nároky byly podpořeny vojenskou
silou. Světové velmoci ani OSN se práva
Tibeťanů nezastaly. Podobné, jak jsme to
poznali později my, byli tedy Tibeťané
"bratrsky osvobozeni". Nadiktované podmínky
prozatím respektovaly vnitrní samosprávu
Tibetu, tibetský jazyk jako úřední a
náboženskou svobodu. Téoéř polovina území
Tibetského státu i s obyvatelstvem však
byla rozsekána mezi provincie s Tibetem
sousedící. Deset
let Číňané
postupně

osidlovali tibetská mésta, vojenské posad:",-'
na hranicích s Indií narůstaly geometrickej
řadou. V Amdu a kraji Kham periodicky
vybuchovala ohniska povstání.
V roce 1954 přijal dalajlama pozvání do
Pekingu, aby předešel možnému konfliktu a
pokusil se s Číňany vyjednávat o dodrževí
smluv a zachování tibetské autonomie. V
roce
1956
využil
pozvání
indických
představitelů na oslavy 2500. narozenin
Buddhy
Gautamy.
Ve
svém
projevu
k
představitelůu UNESCO i při rozhovoru s
předsedou indické vlády D.Nehrúem se snažil
upozornit
na možné nebezpečí
zničení
tibetského náboženství, tradic a autonomie
ze strany čínských agresorů. Uvažoval
dokonce o tom. že by zůstal v Indii, odkud
by raél větší možnost působit na světové
veřejné míněnr i představitele organizaci
a států. Na SVhrúovu radu se nakonec v roce
1957 vrátil.
Situace se komplikovala, Číňané počali
vystupovat
otevřené
protinábožensky
a
prohlásili Buddhu za reakcionáře. Odpor
amdoských a khamských obyvatel přerostl v
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partyzánskou válku. Dalajlana svou osobou
ztělesňoval naděje tibetského lidu a bylo
zřejmé, ze mu ze strany Číňanu hrozí zcela
konkrétní nebezpečí. Když byl v březnu 1959
pozván do čínského tábora s důrazem na to,
aby ozbrojená tělesná stráž zůstala dona,
povstaly
desetitisíce občanů
Lhasy a
obklíčily
caiajlamovo
letní
sídlo
Norbulingkú, aby mu zabránily v odchodu.
Číňané bez rozpaků použili proti Tibetanům
ozbrojené síly. Před započetím bombardování
Sorbulingky
minomenty
se
podařilo
dalajlámovi
utéci
v
přestrojení
za
obyčejného vojáka. Po dramatickém přechodu
himálajských průsmyků dorazil do Indie,
která mu udělila asyl.
To nejtéžsí však Tibeťany teprve čekalo.
Do konce roku opustilo Tibet asi 20.000
lidí. Desítky tisíc byly pozabíjeny nejen
ve vojenských střetnutích, ale i ve
veřejných pooravách nebo prosté jen tak. V
polovině šedesátých let pak naplno propuklo
šílenství kulturní revoluce.
V roce 1965 byla ustavena Tibetská
autonomní obiast ČLR. Obyvatelům byly
direktivně vnucovány nesmyslné zemědělské
reformy (pšenice místo ječmene), které
vyvolávaly hladomory; byly ustavovány
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zemědělské komuny, jejichž výtěžky byly
odváženy do Cíny; na jejich úkor byly také
vyživovány
statisíce
čínských
vojáků,
úředníků a pracovníků na území Tibetu.
Všemožně
se podporovalo
vystéhovávání
Číňanů do Tibetu, docházelo k nuceným
sňatkům Tibeťanek s Číňany. Pronásledování
"zločinců a reakcionářů" bylo na denním
pořádku.
Z téměř čtyř tisíc tibetských klášterů
jich zbylo asi třináct. Jinak ani kámen na
kameni. Mniši, nejméně třetina mužského
obyvatelstva, šli bud do vézení nebo do
pracovních
táborů. Dalajlámův úřad v
indické Dharamšale udává, že od roku 194S
zahynulo násilnou smrtí na milión Tibeťanů.
Škody na uměleckých a kulturních památkách
nelze vyčíslit. Nádherné, stovky let staré
buddhistické sochy byly taveny na slitiny
drahých kovů, drahokamy byly vyloupávány a
prodávány, množství uměleckých předmětů i
soch bylo odesláno do Pekingu nebo dál do
rukou
světových překupníků.
U zbytku
památek byly barbarsky pozuráženy nosy nebo
jinak znehodnoceny obličeje. Smutné je, že
na řádéní Rudých gard se často podíleli
také mladí Tibeťané - bud z donucení, nebo
z nevědomosti.

"Tvrdím, že každé velké světové náboženství - buddhismus, křesťanství, konfucianismus,
hinduismus, islám, džinismus, židovská víra, sikhismus, taoismus, zoroastriánstvi - obsahuje
totožné ideály lásky, stejný cíl v prospěchu lidstvu prostřednictvím duchovní praxe, stejný
důsledek v přeméné svých vyznavačů v lepši lidské bytosti. Všechna náboženství učí morálním
předpisům pro zvládnutí funkcí mysli, téla a mluvy. Všechna nás učí nekrást, nehubit životy
druhých a tak dál. Společným cílem všech morálních předpisů zanechaných velkými učiteli
humanity je nesobectví. Velcí učitelé chtěli odvést své vyznavače ze stezky negativních činů
způsobených nevědomosti a ukázat jim cesty dobra.".
Dalajlámovu vládu zastupuje řada úřadů v
Novém Dillí, New Yorku, Londýně, Švýcarsku,
Tokiu
a
Káthmándu.
Olohou
těchto
zastupitelství je informovat svět o situaci
v Tibetu, umožnit hlubší porozumění této
situaci,
přilákat
pozornost
ke
všem
aspektům tibetské kultury a hledat podporu
a
pomoc
pro
Tibeťany
v
exilu.
Prostřednictvím sítě tibetských center,
institucí a kláštérú v zahraničí se vládé
úspěšné daří upozorňovat na "tibetskou
otázku".
Hlavní
exilové
středisko
v
indické
Dharanšale udržuje naživu tibetské obyčeje
a
kulturu.
Rada
ministrů
(Kašag) a
Shromáždění tibetských lidových zástupců
kontroluje
činnost
mnoha
oddělení
a
poradních sboru a udržuje spojení čtyřiceti
roztroušených
tibetských
utečeneckých
společenství v Indii, Nepálu, Sikkimu a

Bhútánu. Slavné tibetské kláštery - jakými
jsou Séra, Dépung a Ganden - byly znovu
vybudovány na jihu Indie, kde se usídlila
většina tibetských uprchlíků.
V letech 1979 a 1980 umožnili Číňané
dvěma
delegacím
vyslaným
dalajlamou
návštěvu Tibetu. Jejich návrat do vlasti
vyvolal tak bouřlivou reakci obyvatelstva,
že
rozezlení
Číňané
prohlásili,
ze
dalajlama by byl v případě návratu do
vlasti usazen v Pekingu a Tibet by směl
navštívit jen sporadicky. V roce 1982
členové exilové vlády navštívili Peking a
vedli zde rozhovory, na nichž požadovali
odchod čínských vojsk, rozšíření současných
okleštěných
hranic
Tibetu
a
záruky
autonomie podobné těm, které byly nabídnuty
Tchaj-wanu.
V roce 1984 byl Tibet otevřen pro
investice
Tibeťanů
i
exilu
a
bylo
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přislíbeno, že detea exulantů bude uhrazeno
vzdělání. Tyto návrhy byly v Dharamšale
přijaty s určitou horkostí. "Když vás
jednou uštkne had, jste podezřívaví i vůči
kusu lana," vyjádřil to dalajlaua čínským
příslovím.
Pro ujasnění pozic, ze kterých exilová
vláda vychází, definoval dalajlama Pět bodů
pro mírové řešen: tibetské otázky:
1. Přeměna Tibetu na mírovou zónu
2.
Zastavení
násilného
stěhování
obyvatelstva,
ktfiré
ohrožuje
samotnou
existenci tibetského národa
3.
Respektování
základních
práv
a
demokratických svobod Tibeťanů
i. Cbnovoní a ochrana životního prostředí,
likvidaci; rnisail výroby jaderných zbraní a
sklini-A radioaktivního odpadu
5. Zahájení jednání o budoucím statutu
země a o vztazích iiiezi tibetským a čínským
1idero.

Na tiskové konferenci ve Štrasburku se
dalajlama poprvé výslovné zřeKl požadavku
nezávislosti pro Tibet. Stalo se to v
červnu 1988. Nejvyšší představitel Tibetu
navrhl vytvoření samosprávného Tibetu, kde
by byla umíst< ia čínská armáda a pekingská
vláda by kont:jlovala zahraniční politiku.
Vzhledem
k
intezívním
separatistickým
nepokojům, k .mž dochází ve Lhase od září
1987, se vš,.k Cína zatím
i k ténto
kompromisním
návriiům
chová
víc
než
zdrženlivé. N posledy byl výjimečný stav
vyhlášen \ Ti.etu v dubnu letošního roku,
kdy zde opét propukly nepokoje a došlo i k
obětem na-životech.
Pátého října 1989 tedy norský Nobelův
výbor
odélil
Nobelovu
cenu
za
mír
tibetskému duchovnímu vůdci. Doufejme, že
je to jen začátek...
'.»r«'8Í-;SÍ DERA« I M jen 'S&3;

A N O N Y M
{Situace v MumunsKU před XIV.sjezdem komunistické strany)

ZEMJĚ

V

A G Ó N J í .

Náslecujici text pochází přimo z Rumunska a náš spolupracovník jej pres hranice prcpasovč!
v podrážce boty. To není ani vtip ani snahř o levnou senzaci, ale jen dokresleni dnešní
rumunské re.Oity. Autoři, pociecsani šifrou "nezávislí pozorovatelé" si pochopíte 1 ^é pre:-*
zůstat v anonymitě. t.rea.)
Letošní rok, jejž celé oficiální Rumunsko
zasvětilo přípravám na listopadový sjezd
strany, je rovněž rokem
množících
se
případů
disidc-nce.
S
chválou
úspěchů
dosažených
:Jod.
-edením
prezidenta
Ceaušesca, která denně zaznívá z rumunských
rozhlasových
stanic
i
z
jediného
televizního
programu,
kontrastují
prohlášení
básníka
Mircei
Dinesca,
uveřejněná v deníku Libération, otevřený
dopis šesti bývalých vysokých stranických
představitelů
prezidentovi
i
další
vystoupení některých významných rumunských
intelektuálů. Pečlivé nacvičené skandování
davů
dožadujících
se
znovuzvolení
prezidenta Ceaušesca generálním tajemníkem
strany je v příkrém rozporu s počínáním
proudu uprchlíků, směřujících do sousedního
Madarska. Západní sdělovací prostředky,
kající .se od dělnických nepokojů v Brašove
v listopadu 1987 ze své předchozí tiché
komplicity s rumunským vedením, informují
o vystoupeních disidentů a přinášejí rovněž
stále četnější články o porušování lidských
práv v Rumunsku, o nedostatku potravin,
léků
i o bezohledném
ničeni
hmotných
památek rumunské kultury. Třebaže však

odpůrci režimu prezidenta Ceaušesca doa:?. i
v zahraničí nepřestávají poukazovat na
zlořády stranického a státního veder,í,
jejich pozornost je zpravidla zaměřena rs
nedostatky v oí>lasti materiální a dále jen
na nékolik c l č í c h
problémů v oblasti
lidských
prá'
(postavení
národnostních
menšin,
nábo enská
svoboda,
likvidace
vesnic, situac i některých kritiků režimu Silviu Brucí.n, Doina Corneová, Mircea
Dinescu aj.) a často opomíjejí otázky
stejné
závazné
nebo
dokonce
ještě
závažnější. Pokusme se tedy připomenout
dnes, nékolik dnů před zahájením XIV.
sjezdu RKS, základní rysy krize kulturní a
aorální, jíž dnešní Rumunsko prochází.
Současná rumunská společnost skýtá obraľ
těžkopádného,
skomírajícího
organismu,
jehož
životaschopnost
potlačuje
přetrvávající klasický model stalinismu a
jehož rovnováha byla vážné narušena masovým
pohybem
obyvatelstva.
Industrializace,
prováděná
nemístně
rychlým
tempera
r
neberoucí v úvahu reálné možnosti ztTŕť,
vyvolala příliv venkovského obyvatelstva
do mést; tito přesídlenci byli vytrženi z
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venkovského prostředí, jemuž se odcizili,
duchovní hodno:y mestské civilizace si však
zpravidla os ojit nedokázali. To bylo
způsobeno jednak prostou skutečností, že v
novém prostředí často nositele méstské
kultury početné výrazné převýšili, jeenak
tím, že vláua nevypracovala vhodný program,
usnadňující přesídlencům adaptaci v nových
podmínkách. Iŕešídler.ci z venkova, osoby
mnohdy s •• ¿líce nízkou úrovní vzdělání a se
svébytnými návyky, se v rámci ruaunsKe
společnosti s'.aii výrazným destabilizačnlm
faktorem
často
se
vyznačovali
neadekvátním chováním, propadli hodnotové
dezorier.taci, upnuli se jednostranné k
hmotné stránce výdobytků méstské civlizac ,
a co víc. ve své politické nezralosti se
stali pasivním, ba brzdícím prvkem ve
společnosti. Vykořeněným masám je čas~.o
zcela cizí pejeo; J idské důstojnosti - osoby
tělesné postižené, které se jinde snaží
stát plnohodnotnými čietiy společenství, v
Rumunsku dokáží jen vztahovat ruce ke
kolemjdoucím, dožadujíce se tak almužny,
přičemž své tělesné postižení někdy sténí v
nepeknou atr.-wci. Přesuny obyvatelstva a
jejich důsledky jsou spolu s nesmírné .
roz-.ětyenej
agilní sítí Bezpečnosti.,
hlavními dCvcJy toho, že dnes naprostá
většina Rui/.un:; je pouze obyvateli svého
státu, tedy osobami trpné se podřizujícími
příkazů® státního a stranického vedení,
nikoliv skutečnými občany, hájícími svá.
práva a vědomými si své zodpovědnosti.
Zatímco děti trpí podvýživou, zimou zkřehiá
žena trne obavou z nežádoucího těhotenství,
průmysl
prožívá
krizi,
zemědělských
produkt;*
se
nedostává,
školství
i
zdravotnictví jsou v troskách, novopečený
Bukurešran, ještě včera venkovský chasník,
podupává v lidovém rytmu v předměstské
tančíme, náležité pyšný na své nové džínsy
či tričko ze shopu, a nenapadne ho, že ono
tolik zkoušené Rumunsko je i jeho zemí, za
kterou i on je zodpovědný.
Ní.silné přesuny obyvatelstva mají svůj
protějšek v pohybu na žebříčku hierarchie
w
e všech oblastech života společnosti: v
průbéliu procesu tzv. budování socialismu
b y l n a vedoucí místa dosazeni často lidé
s nedostatečným všeobecným vzděláním, s
nedostatečným
pocitem
zodpovědnosti
a
povahové kuriéristé, neschopní a mnohdy
nechtěj:cí své okolí pozitivně ovlivnit. A
tak se stalo, že se ve společnosti rozbujel
až
směšný
snobismus,
povýšenectva
a
kariérismus,
ochotné
přejímaný
mnoha,
přesídlenci z venkova, takže na stupnici

strana ľ;
hodnot mnoha dnešních Rumunů nejvyšší
stupně
zaujímají
hodnoty
materiální,
jejichž vyjádřením jsou cigarety Kent,
videoaparatura a možnost emigrace, a to i
do zemí rozvojových a do států Varšavské
smlouvy.
Kulturní, urélecké a tím méně vědecké
instituce všeobecné duchovní krizi čelit
nemohou.
Poměrné
liberální
kulturní
politika, jíž se v 60. a 70.letech Rumunsko
vyznačovalo, byla z osobního podnětu
prezidenta Ceaušesca změněna ve smyslu
jakési svérázné renesance socialistického
realismu 50.let, patrného především v
některých
produktech
kinematografie
a
výtvarného umění. V oblasti kultury a do
jisté míry í védy platí zásada celkového
tíhnutí
k
prostřednosti,
eliminování
nadaných
jedinců,
a
někdy
dokonce
systematického ničení kvalifikovaných sil
ímj. rozmisťováním absolventů vysokých
škol).
Široké
publicity
se
dostá''»
celonárodnímu
festivalu Zpév Rumunska,
kladoucímu důraz na kolektivismus, zatínco
hodnotné
uméní
a
kultura
důsledné
propagovány nejsou. Od počátku letošního
roku se ocitla na indexu zakázaných autorů
řada jmen literátů, kteří se více či méně
otevřeně vyslovili kriticky o situaci v
zemi (Mircea Dinescu, Ana Blandiana, Stefan
Augustin Doinaš aj.). Ve škole, v odborné
i popularizující literatuře, v pořadech
hromadných sdělovacích prostředků je navíc
neustále předkládána anachronická koncepce
rumunské kultury, svým pojetím
blízká
evropskému
romantismu
a stavící kult
hrdinných předků (Dáků a Římanů) vysoko nad
požadavek
rozvoje
moderní
kultury
a
společnosti vůbec. V oblasti védy došlo
prakticky
k
likvidaci
sociologie,
psychologie a pedagogiky, takže dnešní
Rumunsko nejenže nemá odborně fundované
studie o vlastní společnosti, nezná však
ani psychoterapii v žádné z jejích forem,
ani poradenství
pro rodiče, manžele,
dospívající
aj.
Hromadné
sdělovací
prostředky,
věnující
neúměrné
mnoho
vysílacího času indoktrinaci a pěstování
kultu
prezidenta
Ceaušesca,
nejenže
nepřispívají k odstraňování nežádoucích
společenských
jevů,
ale
neinformují
adekvátně ani o událostech doma a ve světě,
takže
jejich
funkci
často
suplují
zahraniční rozhlasové stanice, vysílající
rumunsky. V oblasti kultury a védy vede
subjektivismus vedení
tak daleko, že
zvláštním výnosem byli přejmenováni i
někteří už několik set :let mrtví vládci
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rumunských zemí, protože jejich přídomky
neznely vedení dosti důstojné.
Rumunské školství samo se podobné jako i
další oblasti života vyznačuje příkrým
rozporem mezi teorií a praxí. Proklamované
požadavky
poskytnutí
co
nejúplnějáího
vzdělání co nejvétšírau počtu občanů a dále
sbližování védy a vzdélání se životem jsou
jen jednou stranou značné otřelé mince a
ostře kontrastují s omezenými učebními
osnovami, naprostou nepřítomností výchovy
k občanství, často průměrnou přípravou
vyučujících
a
formálním
a
značně
benevolentním přístupem ke klasifikaci,
zastírající mnohdy nedostatky školství,
"osluchači vysokých škol navíc ztrácejí
motivaci vzhledem k neradostné perspektivě
umístění 11a venkově (lékaři, učitelé).
Celkově mládež trpí nedostatkem možnosti
rozvoje zájmové činnosti a spíše než
tendenčním školstvím je formována celkovou
situací ve společnosti - pokrytectvím,
korupcí, servilností, materiální bídou,
snobisecin a otevřeným pohrdáním kulturními
hodnotami
(demolice
architektonických
památek v Bukurešti i jinde). K ozdravění
atmosféry v univerzitních střediscích jisté
nepřispívá přítomnost neúměrně vysokého
počtu zahraničních studentů, dnes často pro
st.ít vítaného zdroje valut, kteří k
udržování a šíření korupce přispívají a
zanášejí ji i na akademickou půdu.
S vyřešení vnitrních problémů země zajisté
nepřispívá ani její stále vzrůstající
uzavřenost. Už po léta je rumunským státním
příslušníkům
zakázán
styk s cizinci,
návštěva cizího státu je stále obtížnější,
rumunským déteoi bylo zakázáno navštěvovat
školy v zahraničí, a to i v případě, že
jejich rodiče v daném státě pracují.
Hromadné sdělovací prostředky přinášejí
často více informací o Kin Ir Senově
Korejské lidové demokratické republice než
o nejbližších sousedech a školní osnovy k
překlenutí
této
izolace
nepřispívají,
naopak, podobné jako sdělovací prostředky
de facto napomáhají tomu, že nejenže
nedošlo ke zlepšení vztahů se zeměmi, s
nimiž Bélo Rumunsko v minulosti konflikty
(Madarsko), ale jsou zapomínána i dřívější
přátelství a spojenectví, jež v minulosti
zemi objektivně prospívala. Tato izolace
postihuje především mladou generaci, která
mjenže nemá možnost život v jiných zemích
poznat 7. vlastní zkušenosti, ale často
přijímá s nedůvěrou skutečnosti i zcela
zjevné (napr. že v sousedních zemích sotva

strana ľ;
potkáme žebráky nebo že policie v ostatních
zemích Varšavské smlouvy nepodléhá oné
primitivní
korupci,
jakou
známe
;
Rumunska).
Třebaže
národ
oficiáir;
ideologii nikdy nepřijal za svou,
nedostatku jiné zkušenosti často nevědo-,kľposuzuje život jinde prizmatem podninelc
současného Rumunska.
Všeobecná krize nemohla nepoznamenat ani
rodinu. K vytváření napětí v rodině
přispívá obtížné shánění potravin, v zimě
nedostatečné vytápění bytů, citové vztahy
manželů
narušují obavy
z nežádoucího
těhotenství v podmínkách, v nichž je
plánování rodiny de facto zákonem zakázáno
a stát občany přímo nutí, aby přiváděli na
svét děti, které si nepřejí a o něž z
objektivních důvodů nemohou dostatečné
pečovat. Manželství mladých vysokoškoláků
jsou
bez
ohledu
na
děti
prakticky
ro2lučována
povinným
rozmisťováním
do
zpravidla různých lokalit.
Je třeba připomenout, že současná krize
postihuje Rumunsko celé, to znamená jak
příslušníky
rumunské
národnosti,
tak
národnostní
menšiny. Je nesporné, že
příslušníci některých těchto menšin
především sedmihradští a banátští Němci a
zpravidla také *aři (včetné Šikulů) jsou
mnohem
blíže
duchovnímu
světu
moderního evropského města než vlastní
Rumuni a že mají
rovněž vyvinutěji '
občanské cíténí;
proto
také snadné..;
komunikují s okolním světem a jsou
zahraničí mnohdy známější. Je ovšem pravd";,
že
příslušníky
menšin
postihli;?
diskriminace v oblasti kultury a školství
(omezování nebo úplné zastavení školní
výuky v jazycích některých národností,
zabavování nadarsky tištěných publikací na
hranicích) a do jisté míry i přesuny
obyvatelstva (Moldavanů do Sedmihradska!,
mající za následek rozrušování původní
národnostní skladby obyvatelstva. Je také
pravda, že tyto menšiny hájí nejen svou
národnostní identitu, ale také onen vyšší
kulturní a civilizační standard, o který
většina Rumunska teprve usiluje. Otázku
národnostních menšin však nelze oddélit od
ostatních problémů současného Ruaunska,
protože příslušníky menšin postihuje táž
krize jako Rumuny a jejich emigrace znamená
ztrátu
pro
celé
Rumunsko.
Jsou
politováníhodné pokusy zasévat nesvár a
nedůvěru mezi obyvatele různé národnosti.
Rovněž je třeba připomenout, že počet
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národnostních
menšin
v
Rumunska
se
neomezuje j e n n a Němce a Hadary a že
diskriminaci v oblasti školství a kultury
jsou
často
vystaveni
i
příslušníci
národností, jejichž mateřské země tradičné
patřily
k přátelům
Rumunska
(banátští
S r b v é , moldavští Poláci).
Poukazujeme n a všechny tyto skutečnosti,
třebaže se, poučeni minulými zkušenostmi,
nedomníváme,
že j i m bude
nadcházející
stranický
sjezd
věnovat
pozornost.
Upozorňujeme na ně, protože jsme si védomi,
že škody morální se napravují mnohem d é l e
a mnohem obtížněji než škody hospodářské a
že o nich proto nelze mlčet. Opakované
upozorňování n a nedostatek potravin a léků,
na
nedostatečný
otop
či n a porušování
zákonnosti stranickým vedením k nale7ení
odpovědi
n a palčivé
otázky
rumunské
společnosti nestačí. J e zapotřebí široké
celospolečenské diskuse, a nestane-li se
vhodným
fórem stranický sjezd, dojde v
budoucnosti nutné k vytvoření fóra jiného.
Jsme si védomi toho, že zahájení takovéto
diskuse nebude jednoduché, už proto, že v
Bskurešt, říjen tSí5i

dnešním
Rumuisku
se o
nejpalčivéjších
problémech
zpravidla
nemluví
ani mezi
známými, kolegy n a pracovišti a nékdv ani
v kruhu rodiny (odhaduje se, že až 15%
obyvatel s větší č i menší pravidelností
poskytuje informace Bezpečnosti, a i v
soukromých
bytech
j e velká
obava
z
odposlechu); navíc j e rumunská společnost
složitým propletencem zájmů, v němž často
osoby, ' které
réžia
z mnoha
hledisek
bezesporu poškozuje (špatná lékařská péče,
zima, fronty n a základní potraviny), nají
zároveň
z
různých
důvodů
(udržení
společenského
postavení,
různá
drobní,
privilegia) zájem na udržení tohoto režir.u.
Veríme, že bude-li před skutečností zavírat
oči nynější stranické vedení, najde se
vhodné fórusi, bez ohledu n a místo a č a s
jeho
vzniku,
k d e bude
možno
definovat
základní neduhy rumunské společnosti a kde
každý, k d o s e cítí spoluzodpovédným z &
osudy
zené, dostane možnost podíiet se
podle vlastních sil a zkušeností na hledání
vhodných léků,
S DO

O R W E L, JL, I S T A N
Z5.rijna jsme se mohli v Rudém právu docist o zasedaní irv Rumunské ltomun i ST. i rx e strany rizene® Nicolae oauseske®.
Na jeho poradu byl m e o jine 1 program sajoospravy a sgmozasobovani ohvvate;.--,tva potravinami a snoTrebma ?.ho.-.:m
na oriatl rp|t. Jedna se o dalsi krok k uskutecneni orwellovske vize, netoajici cistě technicky obdobu ani v
polpotovske Kambodži - taa slo totiž o koncentraci veskereho obyvatelstva v saao^asobitelskych zemedelskvch
komunách. V Rumunsku se takový krok podniká v podminkach "postupujici industrializace". Tezko 81 lze představit
dt-inika, který si po osmihodinové práci u stroie vyrábí doma a ve své» volnem case vse, co je nezbytne k holému
.-.•' ;•»-.{. v této souvislosti nelze pominout otázku, U cc.nu je vlastne určena jeho mzda, zda to není jen jestt¿ofcr.-iale jsi rouška vykoristovani nez "uvedomelá prace" zdarma ve state Rudých Khmeru.
Pokud někdo pochyboval o autenticite teto zprávy nebo ji povazoval za tiskového šotka, byl vyveden z omylu opet
Rudým pravém. 30.rijna totiž referovalo o podziani» zasedaní velkého národního shromážděni RSR, ktere proje<lnavalo
program doslovného zněni, (sp)

MEM ORIAL
Zhruba pred ctyrmi lety se objevil v sovětské» tisku
prvni clanek, který poukázal na to, ze je nadale
neudrzitelne nazývat stalinismus obdobím "přehmatů".
Pote začaly do redakci novin, časopisu a televize
docházet dopisy, svědectví lidi, kteri tuto dobu
prožili, bývalých vězňů.
Pred necelými dvěma lety vznikla »válenka na
vybudován i pomníku obětem stalinismu. Poradaji le
vystavv návrhu, finanční sbírky, probíhá diskuse v
tisku. V různých částech Sovetakeho svazu začali lidé
shromažďovat
informace a materialv
o hrúzach
stalinského teroru. Jednotlive skupiny tohoto stale se
siriciho hnuti vznikají nezávisle na sobe v Hoskve,
Leningrade, Minsku, Pobaltí a asijských republikách.
Velké skupiny jaou v místech bývalých koncentracnich
táboru: Karagande, Cit«, Xomsku, Novosibirsku. Tvoři

je propuštěni vezni a vyhnanci. Moskevská skv: :.n-,
celemu hnuti dala název "Memoriál" a snaží sř ••
vzajemne propojeni. Plánuje zřízeni knihovny
ústředního archivu, pro který Američane pr.alib.i,
moderní technicke vybaveni. Zde se maji soustre.ii'
veskere dostcone informace. To je vsak zatim hudba
budoucnosti, v současné dobe nemorial vypracovává
uplnou mapu pracovních táboru, kterou hodlá vydat.
Meaorial finančně podporuje propuštěné vezne - tem se
totiž
leta
strávená
v
pracovních
lagreth
nezapocitavaji do důchodů! Jeho stoupenci maji možnost
oficiální prezentace v televizních programu Vzgljad.
publikuji v ogonku, Literaturnoj gazete, Koasomolskc
pravdě. Kejznamt- jaimi osobnostmi hnuti jsou bělorusky
spisovatel Alex Adamovic, akademik Andrej Sacharov,
l,ev Rasgon - spi ovatel, který strávil v koncwtracnim
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tábore 17 let, herec Michali liljanov, Jevgenij
Jevtusenko, BuJat Jkudzava.
Zajer hnuti se postupne rozsiril take na represe
breznevovskeho, leninského, a dokonce i současného
ofxjobi. Memoriál vsak dosud nebyl oficiálne uznán,
potrebneciu zaXonu se kladou do cesty ruzne

Kolektiv

byrokratické prekážky. K Jeho nejaktivnejsirt odpůrcům
patři predevsim bývali' dozorci pracovních táboru,
privilegovaní veteráni, presvedčení stallniste. Konto
Memoriálu se pokouši "vstřebat" oficiálni kultuiT.*
fond. Pro velke protesty veřejnosti se ku to 2d li:
nepodarilo, (en)

EVANGELÍKŮM

Bratři a sestry!
Obracíme se na Vás jako skupina evangelíku
z československa. Jsme šokováni zprávami
Mezinárodní společnosti pro lidská práva ve
Frankfurtu nad Mohanem (IGFM, ISHR, SIDH)
o zločinech, kterých se SWAPO dopustila na
namibijskéta lidu. SKAPO zřídila v r. 1980
pro
mnoho
poctivých
bojovníků
proti
apartheidu a pro mnoho dalších nevinných
Namibijeů koncentrační tábory. Svědectví
těch, kdo v t.íborech SWAPO přežili, jsou
otřesné.
v r. 1974 naznačovaly poměry v
některých
vojenských
táborech
SWAPO
později' tragédii. Seznamy pohřešovaných
čítají stovky jmen, ale skutečný počet
téch, kdo byli zavražděni nebo zemřeli v
dusledi:u mučení, hladu a nemocí, musí být
jsnoheia vyšší. Protože se SWAPO podařilo
uMjl.
její
zločiny
před
světovou
veřejností, beztrestné v nich pokračovala
pt> luňoho let. Informace o zločinech SKAPO
dospěly však už před mnoha lety k Světové
radé církví a k Světovému luterskému svazu.
Obé instituce ignorovaly tyto informace.
Nepřerušily svou morální, popř. i finanční
podporu SWAPO a převzaly tím vysokou míru
odpovědnosti za její zločiny. Tím jsme jako
evangelíci rozhořčeni, protože Světový
luterský svaz je evangelická instituce a
Světová rada církví reprezentuje velkou
většinu evangelických církví.
Evangeličtí delegáti minulých valných
shromáždění Světové rady církví by měli být
volání U zodpovídání
z toho, že od
šedesátých let dovolili, aby marxistické
režimy a organizace nebyly na půdé SRC
kritizovány nikdy a v ničem. Gleb Jakunin,
ruský pravoslavný knéz, upozornil v r.1975
delegáty
5.valného shromáždění
SRC v
Nairobi na pronásledování
křesťanů v
Sovětském
svazu
a
na
lhaní
pronásledovatelů. V r.1979 uvrhl sovětský
režim Jakunina na deset let do vězení v
odvetu za jeho pravdivé svědectví, ale na
6.valném shromáždění ve Vancouveru v r.1983
zaznamenal i
Jakuninovi
véznitelé ten
uspéch, že delegáti hovořili o tvrdě
persekvovaném ruském knězi jen v kuloárech.

ZÁPADNÍCH

ZEMJ

Delegáti protestovali veřejným prohlášením
proti vojenským základnám USA na Filipínách
s odůvodněním, že tyto základny působ:',
škodu
filipínskému
lidu, ale utrpení
obyvatelstva socialistických zemí, utrpení
Estonců, 1 Lotyšů,
Litevcůy
Moldavanů,
Gruzíncú, Arménů, Kazachí, Rusů, Ukrajinců,
Rumunů, Albánců, Tibeťanů a mnoha dalšicn
národů
pod komunistickou
vládou bylo
šestému valnénj shromáždění SF.C lhostejné.
Kdykoli páchali revoluční marxisté zločiny
na křesťanech a nekřesťanech, Světová rada
církví ignorovala nebo bagatelizovala ty
zločiny. Tím podporovala utlačovatele proti
utlačovaným. Kěkteří evangeličtí delegáti
ze socialistických zemí vystupovali v SRC
jako exponenti svých komunistických vlád,
ale
ostatní
evangeličtí
delegáti ze
socialistických zemí se nikdy nepostavili
lžím svých kolegů na odpor. Delegáti ze
západních demokratických zemí se nechali
jednomyslností
svých
kolegů
ze
socialistických zemí oklamat. Nechápeme,
jak to bylo možné. Nejvyšší představitelé
Vašich západních evangelických církví
museli
všimnout
už před
mnoha jtv:-'
hlubokého rozporu mezi tím, co iíka'.
Alexandr Solženicyn na straně jedné
všeruský patriarcha Pimen na strané druhé
o poměrech v první socialistické ¿emi
svéta. Kdyby se jeden jediný z vysokv.h
představitelů
Vašich
západních
evangelických
církvi
začal
intenzivně
zabývat tímto rozporem, byl by šokován
vysoký» stupněm demoralizace uficiáiních
představitelů evangelických a pravoslavných
církví v socialistických zemích, a jeho
svědectví by nezůstalo bez hlubokého účinku
na 5.a 6.valné shromáždění SRC. V některých
socialistických zemích dochází v posledních
letech k hlubokým pozitivním
změnám.
Někteří
komunističtí
představitelé
pochopili, že úplné přiznání starých a
novějších zločinů komunistických režimů je
nezbytným předpokladem, aby se v téch
zločinech nepokračovalo. Ale Světová rada
církví i která podporuje už třicet let
neostalinistické
režimy
a organizace,
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neukazuje nejmenáí známku toho, že by byla
ochotna tuto svou politiku přiznat a
revidovat.
Generální
tajemník
SRC
a
jeho
spolupracovníci dostali v r.1978 a později
dopisy
z
Československa
o
persekuci
protestantu v této zeni. Některé z těchto
dopisu zůstaiy bez odpovědi. Odpovéd na
jiné byla nepravdivá a arogantní. Ztratili
isme áůvéru nejen k Svétové radé církví,
ate caké k Světovému luterskému svazu a k
Svétové alianci reformovaných církví, které
zaujímají podobné stanovisko jako SRC. Při
Z? C
v i d í i. e
absenci
kritiky
necstalinistických režimu a organizací a
lehkomyslnou spolupráci s nimi. Obojím se
Sř;C uzavírá citlivému vnímání Stále nových
no-iob lidské ncuze a zříká se solidarity se
-¿sťjpy téch, které Kristus jmenuje svými
'••ijsíniíni bratry (Mat.25,40).

Prosíme Vás proto, apelujte na nižší i
vyšší představitele svých evangelických
Církví, ať. se pokusí přivést Světovou radu
církví, Světový luterský svaz a Světovou
alianci reformovaných církví k plnění
jejich poslání: Zvěstovat národům svéta
Kristův soud i mílo3t a pomáhat tém, kdo
upadli mezi lotry (Luk.10,30). Prosíme Vás.
abyste podpořili IGFM v jejím úsilí, aby
lid Namib.ie nepřešel z jednoho otroctví do
druhého. Pros. Ime Vás, abyste intervenovali
pro1
osvobo; jní
politických
vézňů
v
Cěskosloveris',1. Z-nich jmenujme JUDr. Jána
Carnogurskéh . Tc-nto slovenský katolík se
nachází ve vězení za legální kritiku
ós.režimu.
ie
ohrožen
nespravedlivým
odsouzením
trestu
odnětí
svobody.
Přispějete-l
k zastavení jeho trestního
stíhání, přispějete tím k obnově právního
řádu v naší zerai.

Milan Ealabáit, Rut Bízková, Jan Dus, Anna Ousová, Anna Hrudková, Pavel Keřkovský, ing.Jan
Litcniský, Daniel Midriak, Miloš Rejchrt, dr.Dušan Slávik, Jan Simsa, Stanislav Zák,
o",Viktor Zárský.
,
ř:/.riAisfca: Skupina evangelíku, kteří nezapomněli na Kristův prikaz solidarity s veznonvni, připomněla r.1983
delés^tua 6.valného shromážděni SRC ve Vancouveru Jakuninovo jméno pococi plaxatu. SRC odpověděla tento přátelům
spruvádiiveho kneze. V uvodu k prvnímu z verejných prohlášeni 6. valného shroniáizdeni"Miř a spravedlnost" , uvadl
cficialni zprava Světově rady cirkvi toto vyjádřeni jednoho z delegátu: "Jsou tu plakaty, ktere nám, jak so zd.*,
ctiteli rici. ze černi v Jizni Africe, Inňuitove (Eskymáci), kanadští Indiáni, černi Američane, australsti
dcroorodc-i, obyvatele Nanihie a bezkastovni v Indii jsou trvale oďsouzeniV niz^i pozici." Stalinisticka logika -etc.
r<*aluvy Jakuninovych přátel je tato: Kdo bráni Jakuriina, napada Sovětsky SVAZ, ale Sovětsky svaz je o&rance r.ejhur
utlačených národu a skupin na svete, takže ten, kde, bráni Jakunina, trvale odsuzuje tyto národy a skupiny k ni?.si
rozici. Ptané se, zda ti, kterým je lhostejný osud národů pod komunistickou vládou, nohou byt uprimnviii pratřli
černých v Jižní Africe, Innuitů atd. Co mohou očekávat utlacene národy a skupiny oj chranencu Svetové radv cirkvi
a pana hrezneva, aúzene dnes slyset od bej o vniku proti apartheidu, kteri prežili v konr.entracnich táborech SU'APO,
(Pozn&mkA pŕ.fri k podepsanému textu.)

31.10. 1989

Z B Y N Ě K

P E T R A C E K

S I O N O L O G I E

V říjnu letošního roku vydala tisková agentura Orbis
"Siouissuis" (orig. The Zionist Connection, New York 1978). V
již podruhé seznámit s touto problematikou, tentokrát podanou
proslulém díle M.Sebesty "V zemi zaslíbené?". Z celé knih;
rysů, jimž stojí za to věnovat pozornost..
Politická demagogie
Čtenáři jsou velice konfúzním způsobem
předkládána jednostranná, často protichůdná
fakta a polopravdy, někdy i vyslovené lži.
Nap ŕ. na s.52 se dočteme o "tlaku, který
.''•1A vyvinuly, aby donutily ostatní členy
•j? odsouhlasit text rezoluce o rozdělení
ťc-lestiny" - bylo to zřejmé poprvé, kdy
socialistické státy (tehdejší členové OSN)
podlehly nátlaku USA, protože, jak známo,

N A

P U L T E

knihu Alfreda M.Lilienthals.
poměrné krátké době se můžeme
ješté odpudivěji než ve smutné
vystupuje nékolik zřetelných

hlasovaly pr> a nikdy se s tím netajily. To
roku 1967 byl již Sovětský svaz opatrnější,
neboť "v souladu s rezolucí OSN č«242 a pod
dojmem rostoucích protestů svých arabských
přátel byl v povolování židovské emigrace
opatrnější" (s.188). Co má společného
rezoluce OSN s židovskou emigrací, zůstává
záhadou. Na s,120 je Edward Kennedy vydáván
7.a "oddaného sionistu", zatímco na g.199
citace z deníku Herut uvádí, že "otec
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senátora Kennedyho nikdy nemiloval židy, a
proto se naskytá otázka, jestli otec
neinfikoval nejaké kapky antisemitismu do
mysli svých détí, včetné syna Johna", a
Joseph Alsop, "známý zuřivý stoupenec
Izraele" na s.134 říká, že "snad s výjimkou
senátora Edwarda Kennedyho nedostává žádný
demokrat od židovské obce na svoji volební
k&rayaň méné než 50 procent." V podstaté se
tedy jedná o neškodné bláboly či přímo
omyly.
Mnohem
nebezpečněji,
ale
i
přímočařeji,
tu
vystupuje
další
charakteristika, a to:
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odsouzen v roce 1974 za to, že pašoval
zbrané do Svatého mésta pro Palestince,
nebyla církev schopna podniknout nic v jeho
prospěch." Nevděk světem vládne. Tuto
neveselou část zakončíme citátem ze s.267:
"Zdá se, že USA se velmi málo nebo vůbec
nepoučily z traumatu, vyvolaného unesením
letadla společnosti TWA v Bejrútu se 45
Američany na palubě." Zdá se, že autora
knihy by snad poučil jedině pohled do
hlavně samopalu dotyčného teroristy.

Goebbelsovské reminiscence
Pro mladé lidi je to jen zatuchlý závan z
Sympatie k terorismu
historie, ale naši rodiče a prarodiče si
Nejedná
se
rozhodné
o nechtěné
či
dobře pamatují atmosféru, která se pojila
překladatelské nedorozumění - autor nám
s jazykem, zhusta používaným v recenzované
postupné servíruje pét případu (od atentátu
knize.
Nenajdeme
tu
sice
výrazy
i
po únos letadla) a ani na okamžik nás
"Árijského boje" či "Stúrmera", ale i tak
nenecháva na pochybách, na čí strané
zapůsobí a dodají náležité koření. Můžeme
barikády se nachází. Začínáme na s.102:
si přečíst, jak "několik stovek britských
"...hlavním cílem únosu ... bylo dopravit
židů hystericky ječelo..." (s.lll), dozvíme
tyto diplomaty do Washingtonu jako rukojmí
se, že "ostatní noviny, které přímo
a uskutečnit tam tiskovou konferenci,
nevlastní židé, mají alespoň šéfredaktory,
kterou by svět nemohl ignorovat. Cí je to
ředitele
a
šéfy
inzerce
židovského
ostuda, že bylo třeba použít takového
původu..." (s.112), "rovněž v rozhlase a
násilí, aby bylo vůbec možné sdělit světu
televizi lze nalézt na klíčových místech
vše o nespravedlnosti, jíž je vystaven
židy" a ze "televize je nejen plná
palestinský lid?" Vrcholem zvrácenosti této
židovských
producentů,
ale
i
mnoho
knihy je strana 123, kde na odstavec o
komentátorů,
zpravodajů
a
ředitelů
atentátu na Roberta Kennedyho navazuje
zpravodajských programů jsou židé" (vše
věta:
"Zavraždění
Kennedyho
bohužel
s.113). V souvislosti s ideologií zní dosti
neodradilo ostatní politiky od podpory
pochmurné věta: "Zid... je obvykle příliš
iEraele."
Není
'na
skutková
zbabělý , než aby se ptal, k čemu slouží
podstata
schvalování
trestného
činu?
jeho
hlas."
Staré
známé,
obligátní
Agentuře Orbis to zřejmě nevadí. Na s.180
adjektivum židobolševický je tu nahrazeno
se dočítáme o únosu (září 1973) tří
novinkou - "angložidovský tisk" (s.139).
sovětských židů a rakouského pohraničníka
Tolik tedy k hnédým asociacím.
teroristy,
kteří
požadovali
uzavření
tranzitního tábora Židovského úřadu v zámku
Nedouctví
Schonau a pro sebe letadlo. "Rakouský
Bez néjakého zadostiučinění, spíše jako
kancléř Bruno Kreisky se dostal do popředí
konstatování předem očekávané skutečnosti,
světové pozornosti, když vzdoroval vládám
je třeba se zmínit o překladatelské a
USA a Izraele a velkému tlaku světového
lektorské práci. Máme totiž před sebou
sionismu a nakonec vyhověl požadavkům
typickou ukázku nedostatečnosti mravní i
Palestinců.
Reakční
tisk
rozpoutal
profesionální. Pro ilustraci jenom několik
celosvětovou
hysterii.
Nixonova
vláda
ukázek elementárních kopanců, které by v
oznámila zásadní nesouhlas s rozhodnutím
osmé třídě neprošly. Na s.133 čteme "mimo
Rakouska. Ale Kreisky se nedal zastrašit a
nátlaku sionistické lobby", na s.180 "se
setrval na svém rozhodnutí i proti opozici
zmocnili třech sovětských židů", novotvar
ve vlastním parlamentu." Politik, který
"semitofil" najdeme na s.192. "Husajn se
vyhověl teroristům do posledního puntíku,
díval na ozbrojené palestince jako n
se nedal zastrašit! 0 pét stran dále si
hrozbu
jeho
suverenitě..."
(s.214:,
autor zahubuje i na křestany: "A když byl
"sentimentální pocity... nenabízí téměř
arcibiskup
řecké
ortodoxní
církve
v
žádnou analogii..." {s.245) a celé dílo
Jeruzalémě Hilarion Capucci souzen a
korunuje na s.258 spojení "USA... dovolili
Izraeli..."
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Když vyšla kniha poprvé, tedy roku 1978 v USA, bylo to možné cr-apat jako naplňování s.obo'i názoru, jinými slovy jako střípek do mozaiky názoru jiných, v jejichž kontextu je moiv. ;
hodnotí1" . V našich podmínkách, kdy za posledních 50 či kolik Jet nevyšla > sionisnv ;-ec'u..l
objektivní prace, ne.aůže být ani řeči o néjaké mozaice, alt jediné o trendu, trvajícíe. vétší či menší intenzitou téměř 40 Ic-t. Je to trend lží, polopravd, v najlepším pŕijďťj**
jednostranných stano'-'Ť?efc bez možnosti reakce, v horším případě skandaiizace a nactiutrháro .
Zejména z toho důvodu, s ohledem na nedosažitelné souvislosti a možnosti srovnání, nezbývá
než tentc k-átký pokus o recenzi uzavřít krátce, nejlépe jedním slovem: svinstvo.

JAROMIff

TROJSKÝ

COTI1IEH

Pokaždé trnu, Když jsem svědkem nezřízeného
nadšení z próz Bohumil?". Hrabala. Česká daš«ť
je v nich drsná i néžrá, plná skryté
hloubky
i
absurdity,
vážnosti
:
grotesknosti. Osciluje zcela zviáštnía
způsobem
mez
dvésr.a póly,
takže jen
básnick:lze jsji cS* raktí-r ur'ľbli i-,.;určit. ¿neklidni jí mé d\4 vlas-viosti, kt. ií
si odsud odn.-išíďe. protož-j n.ia ř i ..házej ľ
zviášté v'- >a
První j» ncucEopi t»Inost.
í'sse záruku, ¿a pod re pevnost í rysů je cosi
naprosto
¿vébytréhí»
a přitom
pojmem
na-achytiLéir.fths. Druhá vlastnost '-vchází
z
prvé.
to
je
neuchopitelné,
je
nc-r-okcŕ :.teiné. Po létech sebeti y žravých
dohadů '<•! - .isme, jací jsme, kam jrie«ie,
p ŕj ím'.rae něco takového s ohromnou úlevou.
Hrabal je lyrik
i zobrazují - II
nas,
zachycuje
jemná
(iriU".í M y s l i ,
nálady,
nevyřčená slova, pocity, záblesky, zvuky,
barvy. Vzniká mu impresionistický ob-az =c
svou krásou
i se svým osudea:
čím
preciznější je v jednotlivostech, tím vice
ztrácí
kontury, t. ar,
stavbu z
řái.
Inpresioniáta
jc
a
viiori
.'..M'.u-iŕr
skutečnost* o r.tpřipadiic a myš^enk:. d-; :ií

M-

B A R K A

(Jaromír

Q U O S Q U E

Katastrofální
ekonomická
situace,
resp. neschopnost a nechuC tuto situaci
řešit
si
vynucuje
náhradní,
velmi
krátkodobě a místy až trestuhodné činy. 0
prodeji lesů na stojato nebo c vývum
nerostných surovin do valutově ciziny víiat
všichni. Na ničeni přírodního bohatství
jsae si už bohužel za ta léta téiaéř zvykli
a nikoho to moc neznekiidiiuje. Nyní si tedy
kdosi uvědomil, že existuje je£:< dr.iší
sféra, ze které by se dalc
těžit":
kulturní bohatství našich muzeí a galerií,
generacemi shromaždované a tvoře'é t vv lkečásti soukromými dary.
Historického
mobiliáře
jt
dostatek,

Kulří Č . 2 4

ras&hovat c méait ji. Takč proto jsou
Hrabalo v v postavy '-'ždy půvabné, čímsi
neodolatelné: to, co dělají, je t»ř£«o
j e.1.: nečné, t., cc je obklopuje, priio
okouzlující. Tato aetc-da .v-nůže r.ikdy
do¿pět k po račsk^cj SI.
vzr.iká z
an..lýzy, zé _,oru mezi !.í;.., tu je. a tím.
;
by rélo bý . Tudíž tu nenalezneš-: ; úl i .
jako
i» dyc ticí zněmit skutečnost. Vú.-e
• ínpířr-vionis u pí-ekáfí , rušili by s;»kc.u
závislost véc.-i ..iíš se chce au'...r raocni".
Saši velcí
é se často trápni a -Jesko'.:
vseli jakosti, nedostatečností ' r..a;:sti.
krit Lzo'. ¿¿].j , napravovali, í i povznášeli nad
ni- ale žádného nenapadlo ji w e ^ . zy. a". .
Sepíšu výtku Hrabalovi, nýbrž aÁ<u, k•
jeho krásné próze vyhlcdávšse -«st isfakei
svého íivota. ľomuuo
í jser-. č K té
or je-(tííčné dal ¿ísI;->
Máce tet'>
za'; r .Jce čes.-cých
děj in
pěknou
rád,,
trojských kos i, tak početnou sbíi; >..
so t v b
pochlubí
jiný
v.roct.
čv.yřiadvacátý
dar
je
jc:te.\
nejrůvab>.é:4:.ii í nejzáludnéjšícti identity:

ucrtiiefc.)
T A N D E M

A B U T E R E . . .

depozitáře jsou přeplněné u stát n«r..š
finanční možnosti ani chuf se c t;, „o
předměty starat, tak co s niiti. Zisk j
zaručený a hlavné bezpracný. Obrazy sí
nemusí
iianrl avé
dolovat
pod
zen;!,
porcelánové s šky -:e nemusí kácet v lese.
J
zde a čei .jí... Asi tiahle smért:«i jdou
ú-.hv téch, t eří mají za úkol lepit díry
našeho hroutí-ího se hospodářství. Formální
šéfování celé -kce převzal PZO Art Centru®.
Dne 22.srpna j&9 zasial tento podnik dopis
mir.isterst.vn :ultury, vr kterém podrob-:é
rozpracovává jednotlivé body ch/stanér-.
"¡>r< jektu"'. A: t Certru»i přiznává, ¿e .»»i
navázalo STY K S britskou aukční firmou
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Chri3tie's
a spolu
s ní
pripravuje
uspořádání specializované "české" aukce v
roce 1990 v Londýně. "Navrhovaná forma
spolupráce
by
mohla
být
i
zdrojem
devizových prijmú pro muzea a galerie;
které by tyto mohly využít jak k doplnění
svých sbírek, k čemuž rozpočtové devizové
prostředky nestačí, tak k nákupu nezbytných
technických zařízení," píše se v úvcdu
dopisu. Z dalších výhod kontraktu pak
dokument jmenuje např. "přímý přístup k
nejvyšší
klientele,
kterou
přímo
z
Československa
nelze
dosáhnout"
a
"mezinárodní
publicitu
uskutečněných
prodejů".
Podle připravovaného plánu by "zdrojem
dodávaných
artefaktů
mélv
být
jak
československé galerijní a muzeální fondv
(sbírkové přebytky, poškozené exponáty
apod.), tak i soukromé sbírky". V této
souvislosti je třeba zdůraznit, že pojem
"sbírkové
přebytky"
v
československém
muzejnictví neexistuje a za "poškozený" lze
označit prakticky každý historický předmět
s výjimkou těch čerstvé restaurovaných. U
předmětů
skutečné
a
nenapravitelné
poškozených se dá těžko předpokládat zájem
devizových kupců. Jde tedy nepochybné o
rozprodej
plnohodnotných
sbírkových
exponátů.
jakožto "dodavatelé" přicházejí podle PZO
Art Centrum v úvahu: Národní galerie,
Uměleckoprůmyslové muzeum, Národní

technické muzeum, Státní židovské muzeum,
Středočeská galerie, Galerie hl.m.Prahy,
Moravská galerie, Galerie hl.m.Bratislavy.
Tento seznam je ale otevřený a pokud
veřejnost včas nezasáhne, dojde k rabován'
v každé instituci, která má potřebné
"suroviny".
Dohoda
s
aukčním
d
Christie's a definitivní výbér '"položeV rJÁ
hýt proveden do 30.11.1985, organizační
příprava aukce pak do 30.6.1990. Prodávat,
by se mólo od podzimu příštího roku.
Celá akce probíhá v naprostém utajení, jak
je ostatně zaběhnutým zvykem. Vzhledem k
nutnému angažmá pracovníků jednotlivých
galerií se vsak tento základní předpoklaň
úspěchu nepodařilo zajistit. Nevíme sice
všechno, ale víme dost na to, abychom o".iil i
reagovat.
rozprodávání
muzejních
ix
gileriních
předmětů
je
čin
zjevné
protizákonný, narážející na zákon č.54/1987
Sb. (o muze. ich a galeriích) a na zákon
č .20/1937 S1.;, (o státní památkové péči), v
nichž je zdůi aznéna "nedílná součást našeho
kulturního dědictví". Je morální povinností
každého Čecha a Slováka toto dědictví
ochraňovat b nedopustit jeho ochuzení za
žádnou
cenu.
Tohoto
bohatství
lze
samozřejmé využít i pro zlepšení finanční
situace, ale jiným způsobem než exploatací:
např.jeho vědeckým zpracováním, publikací
kvalitních katalogů a pořádáním výstav,
které k nám přivedou kýžené "dolarové"
turisty. X.Sarkä,
*
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Míříme s Margot ke klubu, mám nové boty a levá mé dře, ale nedávám na sobě nic zrát.
to je dost času, až se budu vracet zamlženou ulicí domů, a cestou potkáváme typky, co se
ptají - nemáš lístek navíc?, já říkám - ne, je to pocit, jít na kapelu hvězd, jít na program
famózní, a před vchodem do klubu je husto, v davu úzká ulička, ve vchodu stojí dva kiuci
a říkají - lístky! to znamená ukázat, ukazuji je, z peněženky mi vypadává dvacetikoruna,
říkám - hele!, jeden mi ji podává a druhý říká -prosím!, pokyne rukou dovnitř, vždycky se
cítím ohromné, když se deru tlačenicí ubožáků, kteří si nedovedou sehnat včas lístek a tak
se cítím i ted, nevím jak Margot, vcházíme tedy dovnitř, tam stojí u mříží další frajer,
natrhne lístky a říká - přeji vám dobrou zábavu, pane!, to vypadám tak špatně?, je fakt,
že ten svetr ze zásilky od švýcarských evangelíků je spíš do kanceláře a boty, co se t,í
pořád vtíravé připomínají, jsou černé, pracovní, s ocelí vyztuženou špičkou a vypadají
opravdu pitomé, ale až si sednu a zhasne se, tak bude ve tmě každá kočka černá a boty
přestanou dřít; stoupáme po schodech, u šatny je bar, tam st ;jí hlouček přátel a stojí te-j
povědomé tváře, jindy bych se přidal k úvodnímu popíjení, >• .e s potěšením dělám doprovod
slečně Margot. a tak se • jenoa pozdravíme, Margot zná několik lidí ze svatby, kam jsem ji
před časem pozval a kde jsem se přiopil a neplnil povinnos i společníka - takže pozor!,
našli jsme si v sále židle vedle sebe, sedr.ome si a občas jde kolem někdo známý, prohodíme
slovo, slova, kolem jde také nechci říct kdo, popřeji mu k literární cené, co dostal, v
první chvíli si nevzpomíná, a pak - ahá! to už je dávno; vžuyt jsme se taky viděli dávno,
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ze zavřené dlaně podává Margot a rané lísteček o trochu širší a delší než prst, čteme:
pří.jdte pětadvacátého října v sedmnáct hodin na péší zónu!, zúčastněte se protestního
shromáždění proti nové stokoruně!, pryč s Gottwaldem a se všemi stalinisty!, zrovna dneska
mi vracela tuhle stokorunu prodavačka v obchodě, zelený Gottwald na ní vypadá jak utopenec,
řekl jsem jí, aí mi vrátí tu starou dobrou stovku s postavami z grotesky, říkám tMargot,
pětadvacátého října je příští týden a to jsem odpoledne v práci, měl bych si najít volnější
zaměstnání, není tu moc lidí, vid, říká Margot, tak dvě sté, dvé sté padesát, víc lidí tu
nesmí být kvůli požárním předpisům a šéfíei
to hlídají, jinak by byl malér a kdovíco bytu hrálo, můj otec, říká Margot, se jeonou nemohl dostat do sálu, kde měl hrát, protože už
bylo plno, všechno se pak vysvětlilo: všude krcmé póriia je tm;', k mikrofonu přichází vlasáč
a říká, že bude hrát jenoo ta kapela, kvůli kceré jsme přišli, a že bude hrát hodinu bez
přestávky; O.K.
Připluli muzikanti, začali a připlul Antonín, hias hluooký až k nesrozumitelnosti, chytil
se za rameno a zvedl ruku, škubnul hlavou a vytáhl mikrofon ze stojanu, vzplanul oheň.
pozounista se v pauzách točil a zdvihal kolei.a k bradé, Antonín si sedl a napil se li roháč;.;
zpíval a zapálil si, vstal a zakroužil pánví, prosel se a zase si loknul ze sklenice, vlasy
má svetle hnědé a stíny pod očima, skončila písnička a Margot se mé zeptala, jak to piskač
na zuby, povídám jí - mám tam velkou mezer.., ty máš moc malou, když to zkusila podxe aé,
pak se spustil zvuk, jako když kamión s pochromovanými výfuky přeřadí do kopce rychlost,
a když tu rychlost začal nabírat, vešei zezadu na pódium šéf klubu, šéf prostoru, néco řekl
Antonínovi, rozsvítila se svétla, do ticha řeki, že tc-d bude přestávka, je tu policie a
hledá jednu osobu.
Do dveří nahlédla uniforma. Ze židlí vstali tři chlápci v podivných bundách a rozhlíželi
se po sále. Uniforma zmizela před bar. v sálo byl polohlasný hovor. Bylo mi jasné, o kom
je řec; ti tři si odváděli mezi židlemi nékoh- úplné jiného, ieptal jsem se Margot, jestli
chce víno. Platil jsem dvě sklenice červeněno a viděl, jak n~d schody fízlové mluví s tím
neznámým klukem. V sále zhaslo svétio. Karela začala ¿nov . Pár lidí popíjelo u baru.
Vrátil jsem se zpátky k Margot. Ohlédl jsem se. Místo u schod:: už bylo prázdné. Antonín byl
živý, pozoun štěkal, saxofon vrčel. Mladej vedle mé dupal r. taktu, strčil mi do lokte.
Málem jsem vylil víno Margot do klina. V první řadě vstala Li-ie. Den předtím byla souzená
pro pobuřování; mírné to odnesla pokutou. Ou.iiázela uličkou s ledové chladným výrazem ve
tváři. Mez se rozjel třetí kus, zakřičel hros.otiuk u dveří:
"Tleskejte policajtům, rockeři!"
Antonín zpívá o šlapkách, o mase, o penězích.
Po koncertu jsem kytaristovi dával peníze 'a lístky. Nejdřív si rié ruky nevšiml.
Co ~e tady dělo?"
řopsal jsem, co jsem viděl.
"To jsme měli přestat?"
Vzal si peníze a šel.
Doprovodil jsem Margot ke stanici tramvaje. Pro mihu bylo vidět na pár metrů. Došla ni řeč.
"Tohle jsou ty boty, co jsem ti o nich vyprávěl do telefonu," šoupnul jsem nohou.
"Vždyť jsou docela pěkný."
"Špičky mají železný."
"To jsou docela nebezpečný boty, ne? Můžu si šlápnout?", a šlápla si.
Odjela.
Mé!, jsem Margot říci, aby si mi stoupla na obé boty, a pak ji poprvé políbit.
Tak tedy příšté.

večsrni Prah; 20.řijra '¿9
19:45 Letáky s protistátním zaměřením
nerozdával dlouho v restauraci Na Chmelnici v P-3
návštěvník podniku. Diky upozornění občana
byl zadržen H.3. (1962), Který se ke své činnosti
bude muset vyjádřit poněkud obšírněji.
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Praha 21.s. , se z behu za politické vezne vracela
pesky donu do Karlina 19-tí leta sanítarka Jana
Mikiusakova. Když prochazela pod Kegrelliho viaduktem,
i- Is. .-íviHii;.«
muži v civilu, kteri ji vtáhli
do vozu a za neustalých vyhrůžek ji odvezli na polní
cestu nobiiz Hornici» Počernic, kde Ji - u2 za t«y ponechají. 1 ,-irubenu incidentu jí vyhrožovali fyzickým
násilia a provedli Ji nezákonnou osobní prohlídku, v
jednou. ze ctvr násilníku poznala Jana Mikiusakova
prislusnika stí. který spolu s dalšími bil Stanislava
p
íncs v Karlove ulici dne 30.3rpria 1989.
Praha
2S.zari se 13 ca. občanu obratilu na
gfT..pro*uraTora ČSSR s dopisem následujícího zr.eri:
Koncem
cervní
t.r.
byli
zatčení
ctyri
nasí
spoluobčane: Jakub Dubsky, Jan Gregor. Julius Nass a
kpt.csla Joset h-.iec. Z cs.sdělovacích prostredkú jsrte
S(; dověděli, ze imenovar.i jsou důvodné podezrc-ii 2
prípiAvj a organizovaní teroristických činu. Udajnrpodneco-ali ci dokonce ridili skupinu mladých lidi,
Kieri prv ní ,-uznych místech CSSK zakladali pozary
důležitých průmyslových objektu a v teto souvislosti
ooýustiii L rízdy. sděl.prostředky dale tvrdily,
zt jmeľovani vystupovali jaenem Charty 77, která za
.tleu veci stala. Vzhledem ke způsobů, jak byl cely
oiipftd prediozfn verejnosti, jsme nabyli znacných
pochybnosti: Nf-de jen • zámernou konstrukci, která ma
vrhnout spatné smetlo především na Chartu 77? Nejsou
kvůli tomu postiženi, dnes jiz několikaměsíční vazbou,
nevinni lide?
\yzwame v a , pane generální prokurátore, abyste
celenu prípadu venoval zvýšenou pozornost. /Zkráceno./
Ostrov nad Ohři Dvaatricetiletemu signatari Charty 77
biaiľj siav-j ťitasovi. kterv vykonáva sestimesicni trest
Ostrov-, nad Ohři, zemřela 1.10. matka ve veku 59
let. Jene družka se okamžite obratila na nacelnika KVU
najjia Jiriho Maska se zadosti o krátkodobé prerušení
trestu S.Pitase, aby se mohl zúčastnit pohřbu. Podle
zákona icuze náčelník trest pierusit a v případech jako
je umrti catkv tak bezne ciniv-a. Major Jiri Masek vsak
zadost zaaitl. Adresa stanislava Pitase je: S.P.
ZiZ.12.19S7/, Ps 100/4 - I, 363 50 Ostrov nad Ohři.
í-n noraalmm proběhu skonči trest Stanislavu Pilasovi
v.ledna 1SJ0.
kv>ov 23.10. ve večerních hodinách se Miroslav Mareček
rozhodl prerusit svoji protestní hladovku, kterou drzi
od lú.zari. Podl.- prohlášeni, ktere vydal, se k tomuto
kroku rozhodl n.i cetna naléhaní pratel z Charty 77 a
tak* vzhledem k :.oou, ze trestní stihaní, ktere proti
b> lo vedeno v souvislostí s "rozširovaním" petice
>etolik vet a ktere on povazoval za nezákonne, bylo
13.rijna přerušeno. Posledních sedm dni ae Miroslav
Mareček sodvolo^aí leebe infuzi, takže Jeho zdravotní
sta- s*- uz nezhoršoval. řiyni dale zustava na
t : i t a c n i m odd. kyjovske nemocnice.
•ri^ ij.njnm oyly provedeny do®ovni prohlídky u
:
Suala a Rudolfa Zemana, aefredaktora a

' ZPRAV

(VIA)

redaktora Lidových novin. Dala K nim souhia.-»
prokuratorka mestske prokuratury v Praze Hauerova. Po
skončeni prohlídek /u J.Rumla trvala 14 hodin/ b y U
oba novináři provázeni na CPZ. 13. r i lna fc>lj
vyšetřovatelem StB obvinení z pobuřovaní, ktereho se
ne li dopustit mj.tín, ze jejích časopis publikoval
clanky "utocici na základy marxismu-leninismu". Oběma
hrozí trest od jednoho roku do pěti let odneti
svobody. Adresa: Jiří Kuml /8.7.1925/, Rudolf Zemar.
/II.2.1939/, PÚ 614, PS 09, 161 02 Praha 6. V prípade
dopisu musite uvést data narození nejen na obálce, ale
i uvnitř.
Korní Slavjcov 4.rijna byla Ive Vojtkové povolena
navsteva Františka Starka, kterv byl jak známo
odsouzen k trestu dva a pul roku odneti svobody 2a
vydávaní nezavis,leho časopisu VOKM) a Voknoviny. Trest
mu při normalri_m prubehu skonči az 23.srpna 1991. Z
návštevy Iva Vojtkova vyrozumela, ze F.S. byl
potrestán zaka- zm přijeti predvanocniho baličku za
pokus odeslat z ve2eni rootak. František Starek pracuje
na izolovaní vinuti elektrických motoru do lokomotiv.
Adresa: F.S./1.12.1952/, PS 50/D6/III, 357 31 Horní
Slavkov.
Brat isUiva 6. listopadu bylo v Bratislave u mestskeho
soudu zahajeno hlavni liceni v trestní veci proti
dr.Janu Carnogurskemu. Kestsky prokurátor ho žaluje z
podvraceni republiky a z pobuřováni za clanky v
samizdatové« mesicniku Bratislavské listy a za to, ze
spolu s dalsimi ctynoř slovenskými demokraty podepsal
dopis, jimž se slovenske vlade oznamovalo, ze jeho
signatari hodlají spolu s přátelí položit 21.srpna
kvetiny na aijtech, kde v roce 1968 zahynuli p n
vojenske intervenci slovensti občane. Hlavni liceni
bylo krátce po zahajeni odročeno pro nemoc obhájce
JUDr.Tibora Bohma. Jan Carnogurskv podal pri hlavni*
líceni námitku podjatosti vúci predsedovi a jednoou
clenu senátu a vuci prokurátorovi. Zdůvodnil ji tli,
ze jsou nomenklaturními kadrv komunistické strany. V
soudní síni byli pritomni rodinni prislusnici a
přátele Jana Carnogurskeho.
Liberec Hestska organizace Československé strany
lidové zverejnila dne 9.listopadu v deniku teto strany
vyzvu následujícího znení: "Mestská organizace CSL v
Liberci, jej i členové, u vedoni sve zodpovednosti ke
svým blizni« a svetu, ve kterem žijeme, vyzyvaji
všechny, kteryn srdce nezlhostejnelo, aby připojili
svůj hlas k požadavku na humánni zachazeni se zvířaty
jak v chovech, tak 1 na jatkach a zejména k požadavku
na urýchlene přijetí zakona na ochranu zvířat.
Projevujeme-li nezbytnou miru humánnosti a etiky ke
zvířatům, vyjadrujeme tim i vztah ke společnosti a k
sobe navzajem. Vyjadrujeme tak svůj postoj k základni«
morálním kriteriím, na nichž stojí a bez níchz padá
existence kazde lidské společnosti."
Svůj souhlas s uvedenou vyzvou muzete adresovat na:
MeO CSL, Jablonecká 9, Liberec.

i'dohled zpráv" z cechnickjch důvodu máčen. fiec.i

