Naše existence
člověku, jako jednotlivé lidské existenci, lze přisoudit dva významy. Význam
pro společnost tkví v jeho funkčním zapojení. To jak společnost působí na zapojení jednotlivce a naopak je přímo závislé na jejím uspořádání, na systému,
podle něhož řídí lidské potřeby a především na svém vlastním významu. Bu3 má
význam "o sobě", má význam pro jednotlivce, je s ním v dobrém svazku a pak nám
nic nebráni v tom, abychom se avou existenci cítili v takové společnosti jako
doma, neboí v ní máme plnou životní jistotu. Podmínkou však je respektování
řádu společnoati a ten, kdo jej nerespektuje dopouští ae jakéhosi funkčního
vysazení, které se nemůže tolerovat; pak se na »céně objevuje inkvizice- trestní právo - a zasahuje na záchranu zbloudilé duše. Nebo má společnost význam
pouze"pro sebe", bez vztahu k jednotlivci. Konkrétněji řečeno, je to mocenská
část společnosti, která sama sobě přisoudila právo na řízení osudu ostatních.
Z. Fišer ve své knize "Útěcha z ontologie" říká:
"Jestliže

jednotlivá

lidská existence má pouze"funkční význam1,' kdežto pravý

význam mé něco jiného, pak jsme všichni jen "bratři mravenci", hejno otroků,
nejchytřejší z nás jsou popoháněči, leč ani oni neobdrží odměny, jsae internováni v táboře, kde ti, kteří chtějí jen o den přežít, popohánějí ty, kteří
už slábnou. Jsme gangsterský gang, kde se všichni chvějí před bossem,

jenž

není ani viditelný, podezírají se , škrtí ve jménu gangu, z jehož existence
tak jako tak nemají ani zbla užitku. Boss se směje a možná, že naopak umírá
s rakovinou plic, ny se to stejně nedovídáme a stejně z toho nic nemáme, i kdyby zemřel, nevěděli bychom to a lopotili a škrtili bychom se stejně, dokud nás
jedině smrt neznivelizuje. Je morální povinností či dluhem přirozenosti, nebo
jak to chcete nazvat, že v případě, že mé význam něco jiného než my, jednotliví lidé, otročíme ve jménu tohoto něčeho, co třeba bž dávno zašlo - a co
když vůbec ani nebylo? To jsou -jak známo- úvahy nejednoho individualisty :
jde však o to, co postačí je s absolutní jistotou podvrátit."
Toto jsou skutečně pouze úvahy, dovedené možné ad absurdum! Jenže v tom je
právě ta tragičnost uvažování na mezi absurdity, když nevíme stane-li se to,
co je dnes absurdní zítra skutečností. Nedělám si žádné iluze o stavu dnešní
společnosti. Z hlediska morálního ani etického se mi nemůže líbit.

Proto je

docela logické, že uvažuji možnost té tragické absurdity, abych poznal

její

základ a mohl se proti ní bránit. Zachovat si anebo vytvořit možnosti bránění
proti tomuto řádu (nebo nřádu), jenž evidentně usiluje o mou nesvobodu. Mohu
být dohnán dokonce tak daleko, že budu mít pouze dvě volby : Bu3 žít na kolenou v nesvobodě nebo volit smrt jako svobodný člověk. Druhá možnost, podle
mne, nic nevysvětluje, nic neřeší, zbavuje člověka pouze odpovědnosti. I když
budu žít na kolenou, mohu svou existenci chápat jako "užitečnou svobodu"-jako
poznanou nutnost- vzhledem k budoucnu. Tím se nezbavuji odpovědnosti,
svým dílem musím za celou společnost nést. Je docela přirozené žádat

kterou
mnohem

větší podíl odpovědnosti od těch, kteří vládnou, nebo řídl a vedou společnost,
at již k tomu byli povoláni nebo si toto právo prisvojili. Neutěšenost a zvrácenost je právě v tom, že z jejich práva plynoucí odpovědnost není adekvátní
dokončení na straně 10
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O studentském hnutí
Otiskujeme odpovědi na otázky, které několik* kolegům, činným ve studentském hnutí, položila redakce časopisu studentů filosofické fakulty.
Na otázky redakce odpovídá Jiří Müller.
Co jsou vlastně studenti?
V politické rovině nestabilní společenská vrstva se stabilní doktrínou. Doktrínou změny. Tiky své ekonomické nezodpovědnosti si tato vrstva hraje na
morálni proletariát.
Které jsou nejpodstatnčjší mezníky ve studentském hnutí od roku 1967?
Rok 67, kdy se studenti konstituují v opoziční sílu mimo struktury a mimo
vymezené politické hřiště.
Strahov, kdy studenti dokáží, aby opozice narušila politické hřiště.
13.leden 1968, kdy studentská opozice rozbíjí strukturu a Pinc cituje L.Klímu:
"Vnášet logiku do podstatou alogického je alogické".
Květen 68 - založení organizace SVS bez ducha a bez lidí, t.j. předčasný vznik
zdroje současných potíží.
Srpen 68, který umožňuje, aby listopadový parlament SVS pochopil neudržitelnost postátněné politiky dosavadního vedení SVS.
17.listopad, kdy se bet ohledu na organizaci projevuje studentstvo jako hnutí, kdy se stává politickou silou tím, že je veřejnost za takovou považuje.
Vznik akční jednoty dělníků a studentů.
19.prosinec - podepsání dohody mezi Českým svazem pracujících v kovoprůmyslu
a SVS, tj. dovršení totální negace vztahu dělníci a studenti z minulého režimu. Díky situaci Československa se studenti stávají uznávanou součástí politického kolbiště, aniž by museli cokoliv slevovat.
16.1.1969, kdy realistická politika vydala své plody v podobě upálení Jana
Palacha. Studentstvo mělo prst na spoušti, jenže nevědělo kam zamířit, aby
rána seděla. Totální projev krize pojetí studentstva jen jako protestního
hnutí. Brněnský parlament SVS, kdy dočasný rozkol pro druhotné příčiny ukazuje, jak silně obešli v květnu organizátoři vzniku SVS primární otázky studentského hnutí
Jakou úlohu by mělo hrát studentské hnutí dnes?
Být součástí mezinárodního studentstva a tedy protestním hnutím. Respektovat
československé^odmínky a zůstat fiktivní či reálnou, ale uznávanou politickou
silou politické hry, dokud to jde bez popření základní konstanty, tj.protestu.
Co by se dělat nemělo?
Neměly by se posilovat prvky organizace, jsiae-li hnutím. Neměli bychom posilovat byrokracii, je-li naší doktrínou změna. Kriticky vidět, čím popíráme sebe
a na co nestačíme.
Jakou organizační strukturu má studentské hnuti?
SVS je v tomto směru prodlouženou rukou ČSM. Je postaveno na stejně nesmyslných
principech, které jsou navíc v některých případech precisovány. Formální struktura má tendence k zužování prostoru. Místo aby přijímala podněty, brání se
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jim d uzavírá. Monopolizuje se, místo aby si přímo pěstovala více center vzruchu. Přirozené , neformálně vzniklé skupiny vylučuje a nahrazuje je v nutné větvině případů bezobsažnou fakultní jednotkou. Uznává jen autoritu "poslaneckého křesla" a tak přímo odhání od sebe kvanta schopných lidí. Funguje shora
dolů. Horizontání styky jsou v ní podřadné, místo aby byly základem. Zrovnoprá\
ňuje činné a pasivní členství. Degraduje mnohotvárnost studentského hnutí na
na monolitnost studentské organizace.
Národní fronta? To závisí na stavu v SVS. Dude-li organizace potenciálně silná a schopná najít jiné platformy komunikace s ostatními vrstvami obyvatel,
pak vstup není nutný. Bude-li tomu jinak, SVS se mimo NF neudrží. Jediné co
je vyloučeno: vstoupit a nevědět proč. Vstoupit bez ideje, vstoupit z donuceni. A jaká idea? Smyslem účasti SVS by mělo být dokázat, že NF je kamufláží
politického systému. Nebudou-li ve studentském hnutí zabezpečeny mechanismy,
kontrolující tento smysl účasti v NF,.pak bude brzo SVS pohlcen mašinérií.
Jaké je morální postavení studentského politika?
Morálka se pozná buáto v krizi nebo v čase. Na poznávání v čase těch 5 let
většinou nestačí. Podle svých zkušeností soudím, že nejmorálnější jsou ti,
které má zaneseno v análech ministerstvo vnitra. Ale to je samozřejmě pouhá
empirická zkušenost. Chci-li dělat studentskou politiku musím vědět, že nejde
o podíl na moci, ale o podíl na její kontrole. Kompromisy nemohu mít v programu. Jsem-li k nim donucen, ustupuji-ne proto, abych splynul, ale abych přeční*val méně. Vážím si všech, kteří jednají bez kompromisů a jsem si vědom, že na
to tnají lidské právo. Jsem aspoň v duchu potěšen, zkazí-li se mé politické
jednání nekompromisním jednáníM jiných. Ještě před tím, než si zvyknu na politiku jako umění možného, musím už dobře vědět, že možné dosahuji usilováním
o nemožné. Nepletu si politiku s etikou, ale oceňuji různě, stává-li se etika
politickou či politika etickou. Vyhledávám lidi, kteří jednají bez taktiky,
nebol je potřebuji k narovnání své pokřivené pátere. Jakmile se se mnou začnou
přátelit ostatní politici/státní/, znamená to, že se blíží revoluce anebo je
čas, abych přestal s vlastní degenerací.
Které otázky jsou pro nás dnes nejdůležitější?
Zachovat a posilovat organizační a ideové spojení s veřejností. To je nejúčinnější omezení moci centra. Uvědomit si rozdíl mezi mýtem o nás a naší skutečností, ale také znát úlohu, kterou hrají mýty v dějinách. Podřídit profil organizace profilu studentského hnutí. Najít formu organizační koexistence mezi
"cistě odborovou" a "čistě politickou"prací a uvědomit si souvislosti.
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Závislost vývoje společnosti podléhá
obecným principům pohybu.Toto zjištění
umožnilo stanovit vědecké prognozy vývoje společenských vztahů.Marxistická
filosofie si klade za cíl tyto známé
zákonitosti využít k prospěchu jak společnosti, tak k potřebě harmického rozvoje jedince. V celé historii není snad
větší paradox, než současný stav, kdy
vládnoucí vrstva svou neschopnost a kořistnictví opírá o "marxismus".Vždyl ze
všeho nejvíc odporuje daný systém požadavku vědeckosti a humanizace.Současný
stav řízení státu ignoruje dosažený stupeň lidského poznání a zkušenosti ověřené principy, nebol umožňuje v nejdůležitějších záležit ostech spolurozhodovali
lidem s neodpovídajícími schopnostmi a
zájmy pro skutečnou potřebu společnosti.
V této době, kdy demagogie čpí z úst
sebepověřujících politiků, je třeba hledat onu třídní hranici mezi utlačovtfteli a utlačenými. Zajisté již snaha objektivně tuto rozpornost zájmů poznávat,je
prvním marxistickým krokem ke změně poměrů. Je historickou zkušeností, že utlačovatelé bráni

konkretizaci odsudků zvů-

le a podporují demagogii, že nastolení
jejich systému zneužití manipulace přestalo jednou provždy. Každou pochybnost
pak prohlásí za trestuhodné znevažování.
Rezignovat na takovou demagogii znamená
vzdát se úsilí o pravdu a poznání.Známe ná to rezignovat na ideál rozumně řízené
lidské společnosti.
Stručně řečeno: V tomto státě si lid
nikdy nevládl. Nadvláda výrobních vztahů kapitalistického typu byla nahrazena
nedemokratickým, převážně policejním režimem. Dynamika růstu srovnatelných kapitalistických a socialistických států
v ekonomickém potenciálu, společenské a
osobní spotřebě je výmluvná. /Doporučuji statistiky OSN - k nahlédnuti v Universitní knihovně/Dosavadní socialistické hospodářství nevyužilo své předpoklady růstu z důvodu primárnosti politických
koncepci,došlo k dlouhodobému suplování
národohospodářů politiky. Tento stav byl
okleštěbím demokratických práv konzervován.Tzv."diktatura proletariátu",/alias
Gottwaldovsko-Novotnovský centralismus/
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dosáhla¡Zpomalení růstu životní úrovně,
nerovnovážny rozvoj ekonomiky /objektivně určující ekonomickou závislost/.
Bylo zkaženo životní prostředí celých
oblastí./Litoměřicko,Praha,Ostrava.../
Část přírodního bohatství byla nenapravitelně promarněna, vývoj zemědělství
řadu let stagnoval. Máme největší zaměstnanost žen, k níž jsou ekonomicky nuceny.
/Ztráty při výchově dětí jsou pochopitelně nevyčíslitelné./Mladí lidé nemají kde
bydlet.
V letech 1948 - 1960 bylo 130 000 lidí
vězněno z politických důvodů, došlo k desetitisícům nezákonných postihů, přičemž
současně desetitisíce konfidentů gestapa
známých ze štěchovického a šumavského
archívu zůstalo nepotrestáno.Zločiny proti lidskosti z mučiren Stb. zůstaly bez
postihu. Deklarace lidských práv byla
znevážena zákony i praxí. V zemi, kde
stálo terezínské ghetto mohou opět psát
beztrestně anonymní pisatelé výhružné
antisemitské dopisy.Tento stav, kdy zločinci a spoluviníci beztrestně žijí mezi
námi, je pro čestného člověka spíše džunglí než civilizovaným státem. Rehabilitace, přiníž se konstatuje nevina a n*kon
statují se konkrétní viníci, je paskvil!
Jedině popření základních etických principů umožňuje podílet se těmto lidem dále na řízeni státu.
K tomu, abychom mohli zamést před svým
prahem, potřebujeme konkrétní informace
ze všech úseků správy státu. Kdo vědomě
podporuje neinformovanost veřejnosti,je
její nepřítel, je podle marxismu reakcionář, nebol brání rozumné změně v řízení
společnosti na dosaženém stupni poznání.
Jde o prosazení marxistického přístupu
při' změmě diletantského a mravně degenerovaného systému.Dokud lid nemá moc pod
demokratickou kontrolou, jsou všechny
seberozřešující výroky zkompromitovaných
politiků iracionálním monologem. Na starém balastu, zločinech a osvěčených centralistech nelze postavit pevné základy
společenských jistot.Uvažujme realisticky o potřebě výměny takřka celé politické garnitury jako o nutném příštím východisku. Uvažujme o tom už te3, třebaže záměr odložíme tak jako XIV.sjezd,
volby, národní reprezentaci a snad i smrt
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STUDIUM
- r e a l i t a a názory
•

V minulém čísle Bucharu jste si mohli přečíst Konečný návrh zásad
nového režimu studia.Snad mi tedy odpustíte, nebudu-li zde obsáhle z tohoto
textu citovat,ale budu ho přijímat jako teoretickou skutečnost.
Je všeobecně známym faktem, že uchazečů o studium na FSI není tak
mnoho, aby se z nich snad dal dělat dokonce výběr. Jeden příklad za všechny
komentáře: V bohatě prodlouženém termínu se přihlásilo na FSI asi 860 uchazečů, ke studiu jich bylo přijato asi 1160, čímž směrné číslo pro naši fakultu
bylo o 5,4% překročeno / pozn. nedělám si nároky na úplnou přesnost uváděných
čísel /.
Rozeberme si některé aspekty studia. Ve všech dosavadních režimech studia se praví, že cvičení jsou povinná a student na nich vykazuje znalosti z látky probírané v přednáškách, tudíž průběžně studuje. Ano musíme si
říci, je to pravda, student skutečně studuje, nikoliv však na tato cvičení,
n.ýbrž na zkoušky za minulý semestr. Neboí, jak praví režim dále, student je
potrestán neobyčejnou volností a může skládat zkoušky za prošlý semestr celý
příští semestr a více.
On vlastně vzniká takový krásný koloběh, takové kolo života:
V prvém semestru 3tudia se obvykle pouze velmi malá část studentů aklimatizuje a dokáže plnit své povinnosti / myslím pochopitelně školní / tak, aby obdržela bez časových potíží všechny zápočty ihned na konci semestru. Zbytek
( většina ) větší část volna pak stráví sháněním zápočtů a další část obvykle
na horách - pokud nechce utrpět duševní úhonu ve věku takřka teenagerů. Nu
a v dalším semestru se skládají zkoušky, v létě znovu zápočty a dodělávají
/ nebo předělávají / se rysovací programy, další zkoušky volají, doutnák zápisu hoří stále rychleji, další semestr začíná - vše se opakuje... A tak obvykle
je jediným rozumným řešením pro studenta, který zapadl do koloběhu a není mužem
/ či ženou / pevných nervů, neotřesitelnéhozdraví nebo dostatečné dávky přirozené drzosti, přerušení nebo opakování a pro 40% prvních ročníků konec studia.
Naskýtá se tedy první otázka: "Jak je to tedy s cvičeními? Jsou
dobrá nebo špatná? Nebo - Jsou dobře připravena? Jsou vlastně vůbec k něčemu?"
Nu a mohli bychom jít od katedry ke katedře, od jednoho cvičícího k druhému
a zjistili bychom hlavně nebetyčné rozdíly.
K čemu mají cvičení / zde částečně vyjímám laboratoře a praktická cvičení / t^dy sloužit? Zdál by se snad rozumný názor, že k pochopení látky
probírané současně v přednáškách a k tomu, aby se student naučil s naučeným
zacházet / tedy látku aplikovat /. Jak toho ale dosáhnout, když polovina a
později daleko více studentů na přednášky nechodí / "Nemám čas chodit do školy,
musím studovat!" /. Pak to dopadá tak, že cvičící trápí několik obětí u tabule
nad jedním příkladem, ostatní zoufají nudou, cvičení je totálně k ničemu, protože nikdo z něho nic neměl, ale všichni jsou unaveni.
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Průběžná kontrola studia nutí posluchače ke zcela povrchnímu
studiu. Pomíjím fakt, že se učí ne zkoušky a předpokládám, že sleduje jen jeden
náročnější předmět a v termínech předvádí zadání z Konstrukčních cvičení. Pak
pochopitelně dslší předměty nestačí a používá různých systémů taháků či intuitivních metod nebo propadá apatii. Opisují se tvoří nepochopitelné úlohy / které tím. že nejsou pochopeny, ztrácejí svůj smysl / a ze všeho vzniká neurotizující dojem, že se něco zanedbalo. A ze zkoušky si vždy znovu odnášíte dojem, že
kdybyste místo cvičení doma studovali, šlo by to jistě s menší námahou.
Zápočet je někdy získáván za účast / záleží to na cvičících s
na katedrách / , ale pak už tedy ztrácí zápočet a cvičení i ten avůj fiktivní
smysl a je / alespoň se to takto jeví / pouze snahou katedry vykazovat pedagogickou činnost. Asi systém ukazatelů výsledků není zatuchlý pouze v hospodářské
oblasti.
Zdá se, že daleko efektivnější by bylo, kdyby část hodin ze cvičení byla věnována seminářům - t.zn., cvičící předvede sám aplikaci látky,část
by byla věnována aplikaci látky studenty / bez toho, že budou za své výkony deklasováni klasifikací / a třetí část by byla věnována tomu, aby se studenti
snažili aplikovat látku individuelně - t.zv. referáty - což znamená kalkulovat
i ve studijních plánech s domácí prací studenta, ale kalkulovat s ní rozumně,
nebo S v některých semestrech se jeví 48 hodinový den jako docela krátký.
Přes cvičeni se dostáváme k problému největšímu, tedy ke zkouškám. Nepamatuji si již ony doby, kdy se zkoušky musely zvládnout za 6 týdnů a
kdy šel kroužek na zkoušku ve dvojstupu a v modrých košilích, pamatuji ale docela živě ty časy, kdy jsme měli 6-8 týdenní zkouškové období. Zdálo se nám, že
na zkoušky příliš času nemáme. Podobného mínění byl i akademický sbor - domníval
se a domnívá, že minimální příprava na zkoušku by měla trvat cca 14 dnů. Máme
tedy dnes prakticky permanentní období ke skládání zkoušek. Jaká je tedy praxe?
Pominu-li zhruba 20% výjimek, pak velice neradostná. Charakteristickým pro příppravu ke zkoušce je opět onen již vzpomínaný výrok: "Nemohu chodit:. do školy,
musím se učit! " Co to znamená? Jeden z možných výkladů je / a neberte ho autoritativně /, že pro mnohé se stávají přednášky přepychem, který si nemůže dovoli
lit. Nedomnívám se sice, že by každému vyhovoval poslechový způsob získávání
informací, ale na druhé straně si myslím, že to,co by mělo tvořit základ distribuce informací na vysoké škole, je přednáškový systém / apriori předpokládám
v této úvaze přednáška mírně nadprůměrné až kvalitní, nikoliv diktováni z konceptů skript a knih, které ještě nebyly vytištěny, či jsou rozebrány, ba dokonce, které si mohu zakoupit /. Je to proto, že při poslechu a zápisu přednášené
látky jsem přinejmenším nucen si získávané informace třídit a současně zpracovávat tak, aby byly pro mne pokud možná nejpřijatelnější. To nemůže učinit žádný autor skript. Dospívám tak k soukromému závěru, že přednášky jsou nesrovnatelně důležitější než ona ostře sledovaná cvičení - hlavně v jejich dnešní podobě.
Přes tyto své vývody se domnívám, že přednášek je příliš mnoho
/ myalíqi hodinový rozsah na jednotlivé předměty /. Není přece nutné odpřednášet
látku určenou ke zkoušce, ale přednášející by měl zvolit podstatné a vybrané
/ např. nedostupné ve studentské literatuře / partie a ty přednést obsahově i
pedagogicky pokud možno dokonale.
To jsem se však poněkud odchýlil od vlastní zkoušky. Nebudu se
zabývat t.zv. předzkouškovými síty / některé druhy písemných prací /, ale přímo zkouškou. Platí všeobecně teze :"Zkouška má být náročná!" Ano, opravdu na
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většině kateder skutečně je - ale jak dlouho? Přesně do té doby dokud nezačnou
hořet termíny ukončující zkouškové období. Pak se otevřou t.zv. odkalovací
ventily a kdo počkal a vydržel do konce, ten na 90% propluje / pokud nemá v ces
tě těchto ventilů příliš /. Nedomnívám se však, že v tomto případě by mohlo dojít k objektivizaci, snad uvolnění podmínek pro postup do dalších ročníků /viz
vzpomínaný dokument na počátku mých úvah / něco napraví.
Řešením současné situace by určitě nebylo vytvoření nějakého
nového modelu podle nějakých cizích vzorů, ale měli bychom hledat východisko
vlastní. Chtěl bych se proto zmínit o tom/ že zde byl například učiněn pokus
sestavit jakýsi zatěžovací graf studenta technické vysoké školy aby plynule
přešel z tradičního středoškolského systému práce do syste'mu, který by se blížil životu praktickému.Je jednou pravdou, že takový návod jak vytížit studenta
není všechno, neboí musí dostat obsah, ale dóvá předpoklady, že tento obsah
bude reálný a je druhou pravdou, že dvouleté práce dr. Slavíčka e kol. upadla
s dokončením v zapomenutí / nebo nemilost? / !

-H-
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Rozhovor s docentem S i n d e l k o u
z katedry společenských věd.

V posledních několika měsících u nás zdomácněl termín nátlakové skupiny.
Bohužel nikdo z uživatelů této dvojice slov nepodal uspokojivé vysvětlení, co
se pod tímto označením skrývá (přívlastky malé, velké, některé atd. a to, že
proti nim zakročíme, ještě podstatu věci neobjasňují).
Pane docette, je v sociologii tento termín zaveden?
Ano, výrazu nátlaková skupina se běžně užívá v západní sociologii, především
v sociologii politiky a také v politických vědách. Byl převzat i do marxistické sociologie (v Polsku Szymon Chodak-Politické systémy Západní Evropy /česky
1966/, u nás Zdeněk Mlynář-Stát a člověk /1964/, o některých stránkách činnostii
nátlakových skupin v pbdobném smyslu jak je vymezována i dnes píše také Lenin),
Co se tedy rozumí tímto pojmem?
Nátlakové skupiny jsou jednou ze tří základních složek politického systému
společnosti (další dvě jsou stát a politické strany). Tento termín se poněkud
překrývá s termínem zájmové skupiny, a proto nejprve objasním, co js to zájmová skupina: je jí myšlena organizace, která se snaží dosáhnout cílů svých
členů, neusiluje však přitom o politickou moc. Zájmy a cíle těchto skupin jsou
rozmanité; krajní příklady jsou třeba Svaz zahrádkářů a ROH. Tam, kde zájmová
skupina potřebuje k uskutečnění svých cílů prosadit něco vůči státu, tam se
stává nátlakovou skupinou v původním pojetí. Jako příklad bych uvedl požadavek odborů na zráčení pracovní doby.
Z tohoto hlediska rozeznáváme dnes dva druhy nátlakových skupin:
1
-výlučně nátlakové skupiny zřízené pouze k účelu prosazení svého požadavku
(zákona apod.), po dosažení své existence končí;
-masové organizace
V jakých mezích považujete nátlak za legální a jaké prostředky se k tomuto
nátlaku mohou používat?
Existují statutárně legální prostředky, které jsou někdy obsaženy v ústavách
a zákonech, jež dávají obecně dosti značné možnosti: jsou to např. právo na
stávku a demonstrace. Svých cílů mohou nátlakové skupiny dosahovat i pomoci
různých jiných prostředků vůči politickými staanám a státu: slib podpory ve volbách, finanční podpora politickým stranám, petiční akce, kladení požadavků vůči parlamentu atd. Nejde vždy o nátlak v běžném slova smyslu, jde i o spolupráci ve smyslu dosažení určitých cílů. Je jistě zřejmé, že postavení nátlakových skupin roste s jejich početní i ekonomickou silou.
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Tin, že m hovoříte o vznášeni požadavků vůči politickým stranám, rozlišujete zřejmé úlohy politické strany a nátlakové skupiny. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Jsou tyto základní odlišnosti:1) politické strany usilují o podíl na politické
moci (či o moc celou), nátl. skupiny o něj takto přímo (jako instituce) neusilují, i když mohou své představitele vysílat do státního aparátu. 2) Politické
stany nabízejí svým členům celospolečenský program, kdežto nátl. skupiny mají
obvykle jsn dílčí cíle - zájmy jen určité společenské skupiny.
Závěrem bych chtěl ještě dodat, že pojem nátlakové skupiny je v naší
politické praxi dnes užíván většinou s hanlivým podtextem a tedy ne vždy adekvátní jeho odbornému socilogickému pojetí.

V tak krátkém rozhovoru ovšem bylo možno dát jen velice hrubou informaci.
Jinak odkazuji na uvedenou literaturu, zvlášl Chodaka.
Rozmlouval J. Havlík

dokončení ze str. 1

k jejich pravomocím. Ten, kdo si přisvojuje právo na nejvyššího soudce nad
lidmi, a? již ve jménu "nejvyšší ideje" nebo ve jménu čehokoli jiného, musí
/nebo měl by/ nutně nést za své jednání také největší míru odpovědnosti. Tu
musíme od něj žádat, máme na to právo a je to i naše povinnost. Leckdo mě může namítnout: Jaké je to právo, k čemu je, když si oni "všemocní" stejně dělají co chtějí a na našem právu jim pramálo záleží, neuznávají ho. Snad je to
tak, ale přesto je dobré o svých právech vědět, nezapomínat na ně a snad se
jim nepodaří degradovat nás na pouhé nemyslící, kteří budou skákat tak jak oni
pískají.
- pius -
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tCDEFGHIJKLMr
MINISTR VNITRA ČESKÉ VLXDY :
"... u nás kontrarevoluce nešla na nás s puškou , ale šla na nás nejdříve
s tužkou ..."
Výňatky z projevu ministra vnitra české vlády s. GrOssra na aktivu zemědělských*
funkcionářů v Trutnově v lednu 1969.

paň, na kterou navazovaly lži prof.
0. Sika. Prohlásil - Mohu se odvolat
na "Politickou ekonomii" Č. 6 z loňského roku, kde Sik píše proč jsme
měli železo-ocelovou koncepci. Já se
to učil na vysoké škole, v polovině
jeho přednášek, to nevadilo Sikovi,
aby v televizi nepoplival vše, co se
v dvaceti letech vytvořilo. Antisovětské kampaň lží Sika byla dovršena
2000 slov. IÍV KSČ to přijal jako kontrarevoluční dokument. Zel, signatáři jsou i nadále v ÚV, nebylo proti
nim zavedeno stranické řízení. V té
situaci byly přirozené obavy bratrskýh
ských soc. stran a zemí. Vzpomínáte
soudruzi na Drážiany? Tam přišlo varování. Bylo vyjádřeno znepokojení
nad aktivizací revitionistických
protisocialistických živlů,Pak následovala "porada pěti" ve Varšavě.

Podle ministra byl leden pozitivní,
objevila se ale i špinavé pěna. Byl
nasazen morální teror, jemuž podlehlo 41 lidí. Pod vedením Pavla se chtěla celá STB rozpustit, bylo umožněno cizím rozvědkám vejít ve styk
s pravicovými silami. Útočilo se
proti celému politickému systému
- proti Nár. frontě. Jako příklad
uvedl, že ve více než polovině okresů byly perfektně fungující výbory soc. demokracie, taktéž perfektně fungoval i IÍV soc. dem. Cílem soc. demokracie bylo rozštěpit
ideovou jednotu dělníků a rolníků,
zavést zde reformistickou politku,
zaměřenou k postupnému odbourávání
revolučních vymožeností našeho lidu.
Dále se ministr zaměřil na masové
sdělovací-prostředky - TRT - Sekl,
že v TRT byly umlčovány hlasy poctivých komunistů. Hlavní zbraní se
stala lež, osočování, čili připojily se k padesátým létům nové deformace. Pod vlivem lží a polopravd se
vytvořila taková situace, že každý
v tomto státě se chtěl podílet přímo na vládě, ale řekněte si, jestliže každý bude chtít vládnout, na
co tedy vládu v této zemi budeme
mít? Soudruzi, musíte si uvědomit,
že vláda, řeší-li okruh problémů,
nemůže vždy napolo informovat veřejnost, je možno s iformací přijít až
ve vhodnou dobu.

IÍV KSČ na listopadovém plénu přijal
že to byla chyba, když jsme se- my
této porady nezúčastnili. Pak následovala Čierná, z které nemáme žádné protokoly, ale mohu citovati magnetofonový záznam, co prohlásila
sovětská strana na závěr ¡"Soudruzi,
důvěřujeme vám a spoléháme, že konečně učiníte taková opatření, aby
byl další pochod antisocialistických
a pravicových sil. Nesplníte-li tyto závěry, na kterých jsme se ústně
dohodli, budeme mít volné ruce k našim opatřením a nikdy víc si s vámi
nesedneme za stůl'.' To se nám v srp-

Ministr zdůraznil antisovětskou kam11.

('pokračování na str. 22)

V kronice světových dějin je mnoho stránek vyplněno výbuchy nenávisti, fanatismu, ukrutnosti, projevy jako je upalování čarodějnic a kacířů, lynčování, válečné nadšení a ztotožňování se s diktátory. HistoriogBafie bývá nad těmito
jevy obvykle dost bezradná.
Důležitým příspěvkem ke korektuře představ, jako by člověk byl tvor jednají
v pcdbtatě vždy v intencích svých racionálních zájmů, byla společensky orientová
ná p s y c h o a n a l ý z a . I stoupenci psychoanalýzy se však mohou octnout
v nebezpečí dogmatické výlučnosti, která by mohla svůj relativistický přínos
zabsolutizovat a vydat se za samospasitelný. Toto by však nemělo vést k tomu,
abychom začali ignorovat i možné pozitivní přínosy, které psychoanalýza pro
společenské poznání přinesla.
STÍSNĚNOST V CIVILIZACI. Freud jak známo došel k dosti ambivalentnímu pojetí
člověka. K jeho podstatným rysům počítal agresivitu. Člověk tudíž není pro
člověka jen pomocníkem a sexuálním partnerem, ale i pokušením - vykořistit jeho pracovní sílu, zmocnit se jeho majetku, pokořit ho, způsobit mu bolest, trápit, znásilnit a zabít jej. Tato primární agresivita je silnéjší než všechny
rozumové zájmy. Organizovaná společnost jí čelí ze všech sil, nejen tím, že
ji potlačuje, ale snaží se ji využít i tím, že ji obrací navenek a mohla tím
posílit svou vnitřní soudržnost vzájemnou láskou, ale jen tehdy, existuje-li
objekt jejich agrese.

PUDY a POLITIKA
Kromě agresivity civilizace zvlášt silně potlačije s e x u a l i t u . Člověk nedisponuje neomezenou zásobou psychické energie, a tak civiližace, chce-li dosáhnout svých cílů, musí velké částky ubírat sexualité. Puritánské kaceřováni sexuality dévolilo převést velké části nahromaděné pudové dynamiky
zvláště do ekonomického sektoru. Toto nahrazeni principu slasti principem
reality, muselo mít zároveň na lidstvéi traumatizující vliv. Vnější útlak, který se promítl i dovnitř, do vlastního psychického aparátu, nemohl neplodit
trvalý, hluboký pocit neuspokojení, kompenzující se bu3 ve "ventilové morálce"
/typu pornografie a institualizováné prostituce/ nebo v romantickém úniku, který idelizuje šíastného divocha a neomezenou pudovou slast /"kopulační mystika"/
ne-li přímo "černou sexualitu", jejíž hranice proti bestialitě a perverzní
krutosti se naprosto ztrácí /u Sada/.
Je nesporné, že instituce a řády plní pozitivní úlohu: chrání člověka před
sebou samým, před pádem do předcivilizačnich stádií. Harmonizují biologickou
pudovo'st a umožňují "pudově odlehčenému" člověku, aby se věnoval věcným úkolům. Na druhé straně instituce a řády, zvláště v typické viktoriánské prudérii
pokryteckého pohlavního dirigismu, vedly k zretelnfm patologickým deformacím,
které lze nejpřesvědčivěji nahmatat v jejich sekundárních projevech.
Tyto projevy společenské patologie mpji bezprostřední politický charakter.
Th.W.Adorno kdysi se skupinou spolupracovníků analyzoval txv. "autoritářskou
osobnost", která je výsledkem flustruované energie a strachu. K jejím hlavním
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rysům počítal vázanost na středostavovské koncepce a morální autority a snahu
tato morální schémata agresivně vnucfcvat jiným; skton k fantastickým pověrečným
výkladům, identifikaci s figurami reprezentujícími moc a sílu, projekci vlastních potlačených imjtulsů navenek čili hledání obětních beránků na něž lze nejdříve promítnout vlastní špinavé pudy /funkce sebeočisty/ a na nichž pak lze
vybírat, pokud možno se vznešeným morálním zdůvodněním, své agresivní choutky
/funkce pudové ventilace/. Organizace, která umožňuje ideální uplatnění "autoritářských osobností", je
SADISTICKÝ STÁT. Markýz de Sade kdysi konstatoval, že stát, který nechce být
ohrožován svými občany, musí dát jejich pádům institucionalizovanou formou
volnou dráhu. Podle Freuda stát jako svědomí /super-ego/ dává regresivním pudům /sub-ego/ legitimaci, kteroužto je taková skupina, jako agresor, zbavena
odpovědnosti, zábran, popřípadě soucitu. Mučení v sadistickém státě, jak pozaamenal J.P.Sartre, nemá za cíl vynutit doznání, nýbrž především ponížit bezbrannou obět, její degradaci na zvíře. Toto ponížení nejen stupňuje hybris
vládnoucích a těch, kdo se s nimi ztotožňují, ale umožňuje jim často i sexuáln
ně patologickou slast. Účast na kolektivní psychóze oslovuje předcivilizační,
zasutou vrstvu v člověku, ačkoliv sadistická agresivita se halí do ideologického nebo morálního roucha, jde - aspoň v krajním případě - o "kolektivní vraž
dy z vilnosti na kolektivech".
Jako se inkvizice legitimovala křesianským svědomím, tak zakrývala Francouz
ská revoluce své krvavé excesy a výbuchy destruktivních pudů humanitním a osvícensko-republikánskýra patosem. Pro stalinibtický a neostalinistický režim
je v současné době příkladů bezpočet.
Děsivost těchto úkazů 20.století spočívá zejména ve skutečnosti, že jejich
nositeli bylý typy zdánlivě normální, aspoň ve smyslu statistické průměrnosti,
které by za jiných okolností své psychické deformace vybíjeli jako učit«Ió,
malí úředníčci a policajti. "Banalita zla" /H.Arendtová/ spočívá v paradoxním
faktu, že vraždění a vrahové byli svým způsobem oba obětí společenského stavu,
který umožňoval, aby sado-masochismus se v lidech hromadil a nakonec vytvořil
systém, který odboural hráze, takže příval se mohl v obludných rozměrech rozlít po pláních civilizace. Za první světové války upozornil Freud na to, že
současné orgie brutality, krutosti a prolhanosti nemohly být vyvolány jen hrst
kou zlých duchů, kdyby jim pudy miliónů nevycházely vstříc svými sado-masochit
tickými deformacemi, které se v nich potlačováním nahromadily.
MASY,VŮDCE A OBĚŤNÍ BERANEK. Maloměšlácká fasáda a společenská zapojenost těch
to typů nesmí však klamat o vládě brutálních instinktů, kterou konec konců reprezentují. Záleží na o r i e n t a c i

mas, čili na charakteru vůdců i progra

mu, který je uvádí v pohyb. Jinými slovy: není lhostejno, které hodnotě mpsy
obětuji svoý zadrženou sexuální energii, na jaké "super-ego" promítají své city, své libido. Naprosto nelze vyloučit, že z této projekce mohou případně vycházet i pozitivní, osvobodivé, humanizující zpětné účinky. Naopak může také
jít o fetiš, vyzývající k totálnímu vymazáni sebe samého a k agresi. Rozdíl
mezi demokratickým a cynickým vůdcem spočívá právě v tom, do jaké míry vůdce
respektuje vedené jako myslící, svéprávné lidské bytosti. Demagog vždy apeluje na strach, agresivitu a masochismus davu, čili na jeho latentní "pudy
k smrti". Hitler tak činil s plným vědomím.
Skutečnost, že psychotický vůdce není vypískán, nýbrž přijímán a povýšen
na objekt kultu, ovšem svědčí o jisté duševní sladěnosti vůdce a společnosti,
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čili o tom, že ani společnost není "zdravá". Jesliže podle slov Adornových
se na špičky totalitních hierarchií snadno ukrývají šílenci nebo duševní mrzáci, kterým je dovoleno, ne-li předepsáno, aby se váleli po zemi, dostávali záchvaty křečovitého pláče nebo odhalovali imaginární spiknutí, pak je tento
fakt svým způsobem maskou společenského šílenttví. Něco z halucinací a bludnýcl
idejí vůdcovy chorobné fantazie musi původně, a ne teprve dodatečně, harmonovat s cítěním společnosti, který je vynesla na svůj štít. Tato paranoia sice
na vrcholefeh kolektivní orgie dodává hnutí dynamiku a zdánlivě nezadržitelnou
sílu, která hory přenáší, zároveň však bývá i příčinou jeho konečného ztrpskotání. V excesu regresivní princip slasti znovu dočasné nabývá vrcholu nad principem reality. Ignorování realit se však nevyplácí, včetně realit v samotném
člověku. Když orgie končí, otvíraji se oči a nastává doba kocoviny.
Neštastní lidé bývají nakloněni k agresi, zvláště je-li jim prezentován nepřítel přístupný a bezbeanný; jsou pak ochotni věřit nejfantastičtějším předsudkům a obviněním. Intelekt, místo aby fungoval ve smyslu destrukce předsudků,
staví se v této situaci do služeb pudového přání, stává se prodlouženou rukou
iracionální vůle, a podává pseudoracionální argument pro pogrom.
Manipulátoři těchto akci podržují ve svých rukau kontrolu nad pudovou erupcí v tom smyslu, aby agresivita davu se vybíjela jen na oficiálně ocejchovaných
menšinách a nevyústila v totální anarchii. Zároveň se pečlivě starají o to, aby
/nejen materiální, ale i psychická a morální/ bída ovládaných měla za protějšek
o to světlejší kompenzační symbol, do něhož by masy promítaly jak své naděje
a tužby, tak i nenaplněnou potřebu lásky, a odkud by čerpaly síly pro své sebevědomí a sebeospaavedlněni.
HRAVÁ CIVILIZACE. Není-li sexuální flustrace /v užším smyslu/ základní pro sociální patologii, neznaméná to ještě, že typ sexuálních vztahů nemá žádný vliv
na celkový společenský stav. Je tu paradoxní, že přes všechno uvolnění jsme
stále dědici starého kaceřování sexuality. Denunciování lásky jako oblasti nízkých pudů pseudokřesianskou společností se zvrátilo ve slepý kult tělesnosti,
který ignoruje nejen rozum, ale i začleněnost "sexuálních potřeb" do jedinečného, komunikativního vztahu mezi dvěma l i d s k ý m i
b y t o s t m i . Pouhá
instrumentalizace a technizace sexuality konec konců znamená její dehumanizavi,
ba kult sexu jako by znesvěcovql strach ze skutečné vášně, které lidé přestávají být schopni; místo ní utíkají do narciso vského, konec konců mastrubačniho,
diváctví. Proti tomu je schématem civilizace naopak sublimace, erotizace sexu,
což znamená odsunutí fiziologické bezprostřednosti ve prospěch kulturních derivací. Tyto kulturní sublimace nejsou však v totálním nepřátelství ze základními pudy v člověku, neznamená jen represi a tíživá břemena, ale i humánní formy uspokojení, al již vyplývají z výkonů /sublimovaná agresivita ve formě hospodářské konkurence atd./ či z estetických zážitků.
V kulturní filosofii se od dob Schillerových objevily četné pokusy pojmenovat tuto zvláštní lidskou potenci k harmonizaci a sublimaci pudů a zájmů. Básník, který volal po estetické výchově lidstva, navrhl pro ni termín " h r a v ý
p u d" a považoval jej za nejvlastnější humnnum. Typický pro hru je prvek autonomního prostoru, času a pravidel, a tedy samoůčelnosti, rovností šancí, ochrany před vnější intervencí brutální silou, nepodrobenou pravidlům, vůbec prvek
iluze a odpoutání od vlastní tvrdé reality. To však neznamená, že hra je pouhou ventilaci, po níž se vracíme do nezměněného, represivní ho všedního dne.
Hra může změnit i "všední den" - tím, že zmírní jeho protiklady, podrobí je
pravidlům a rituálům /"fair play" v politice, respektování jakoby samoúčelných

formalit při soudním řízení, proměna protivníků v partnery a sexuální energie
v erotickou kulturu/.
Civilizace je prostor zformovaný hrou, která zmírňuje poslední krvavou vážnost lidských pří. Čím více je "hracích ploch" a respektování hry, tím je civilizace bohatší, diferencovanější, a tím jeou lidské pudy zapojenější, sociologicky a kulturně zachycenéjší. Civilizace je tím schopnější života, čím více
dovede hravě usmiřovat vnější nutnost "principu reality" s "principem Slasti".
Lidé prošlí školou hry, by neměli mít rysy "autoritářské osobnosti", psychicky
poškozené strachem, ilustracemi a náchylné k sado-masochistickým reakcím. Měli
by být tolerantnější a nakloněnější ke kooperaci, k respektování "pravidel hry"
při vší nezávislosti na autoritách by jim mohl být cizí narcisovský egocentrismus a snaha agresivně se druhým vnucovat; měli by být schopni produktivní, tvořivé existence a citové komunikace.
Na neštěstí je to jenom možnost.
A lidstvo zatim většinu svých lepších možností promeškalo.
Tento článek je jen zkrácenou podobou práce Bedřicha Loewensteina "Pudy a
poiitika", který si případní zájemci mohou přečíst , v nezkrácené podobě, ve
druhém čísle časopisu "Dějiny a současfcnst" z letošního roku.
Jelikož se v článku vyskytňje poněkud více slov, jejichž význam není právě
nejjasnější uvádíme, k lepšímu pochopení článku, malý slovníček:
frustrace - jde o situaci, v níž nejsou potřeby dočasně nebo trvale uspokojeny. Lo cesty cílevědomého jednání je kladena překážka, která
zabrání dosažení vytčeného cíle, t.j. splnění přání. Příkladům
ilustrace mohou být Tantalova muka z řeckých bájí
regrese - ustup, projevující se oživením starých vzpomínek na události nebo
duševní z á ž i t k y ú s t u p k primárním pudům
hybris libido

zrůdnost
- prahnutí po slasti; pohlavní energie

paranoia- duševní choroba vyznačující se bludnými představami
exces
nar

- výstřelek, vybočení z mezí

cismus - chorobná láska k vlastnímu tělu, přeneseně: marnivost, sebeláska, určitý druh sobectví
- dorién -

O p r a v a

: Prosíme o omluvu - v textu mé být místo "ilustrace" správně
"frustrace"
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Leszek Kolakowski:

co je socialismus
ftekneme Vám, co je socialismus. AI« nejdříve Vám musíme
říci, co socialismus není. Je to věc, • niž jsme měli kdysi
zcela jiné mínění, než máme dnes.
Socialismus tedy není:
Společnost, v níž ten, kdo se nedopustil
žádného zločinu,sedí doma a čeká na příchod policie. Společnost, v níž je zločinem být bratrem,synem anebo manželkou
zločince. Společnost, v níž je člověk
nešlastný, když vysloví své mínění, a
zůstane šlastný, když ho nevysloví.Společnost, v níž se žije lépe tomu,kdo
nemá vůbec žádné myšlení. Společnost,
v níž je někdo nešlastný, protože je
Žid, a druhý slastný, protože jím není.
Stát, jehož armáda obsadí jinou zemi
dříve, než jiná armáda. Stát, kde se
vede lépe tomu, kdo chválí vůdce tohoto státu. Stát, kde může být občan,
odsouzen bez soudního přelíčeni. Společnost, jejíž vůdci jmenují sami sebe.
Společnost, kde se vyskytují analfabeti
a černé neštovice. Společnost, kde žije
deset lidí v jedné místnosti. Stát,
v němž není každému dovoleno cestovat
do ciziny. Stát, který vyžaduje od svých
občanů shodný názor na filosofii, zahr.
politiku, ekonomii, kulturu a morálku.
Stát, v němž občan zodpovídá za své
předky. Stát, v němž část obyvatel vydělává 40x více než ti druzí. Vláda,
proti níž je většina ovládaných zaujata. Osamělý, izolovaný stát. Skupina
zaostalých států. Stát, který uplatňuje nacionalistická hesla. Stát, jehož
vláda pokládá svoji m oc za nejdůležitější věc. Stát, který uzavře spolek se zločinem a přizpůsobí tomuto spolku svoji
ideologii. Stát, který si přeje, aby
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jeho ministerstvo zahraničí určovalo politické míněni všeho lidstva. Stát, kterému je zatěžko rozlišit mezi zotročením
a osvobozením. Stát,v němž mají plnou
svobodu šiřitelé rasových nenávistí.Stát,
v němž existuje soukromé vlastnictví výrobních prostředků.Stát, který se povaôuje za socialistický jen proto, že odstranil vlastnictví spukromých prostředků.
Stát, kterému je zatěžko rozlišit mezi
sociální revolucí a ozbrojeným přepadem.
Stát. který nevěří, že by lidé mohli žit
v socialismu Slastněji než bez socialismu. Převelice trudomyslná společnost.
Kastovní systém. Stát, který ví co chce
lid ještě dříve, než se ho zeptal. Stát,
který určuje,kdo ho smí kritizovat a jak
smí být kritizován. Stát, kde je nutno
každý den říkat opak toho, co se říkalo
den předtím, a musí se mít vždycky za
to, že je to totéž. Stát, v nmraž je více
špiclů než ošetřovatelek a více lidí ve
věznicích než v nemocnicích. Stát, v němž
se funkcionáři rozmnožují rychleji než
pracující. Stát, v němž se musí lhát.
Stát, v němž se musí krást. Stát, v němž
se musí páchat zločiny. Stát, který vlastní kolonie. Stát, jehož sousedé proklínají svoji vlastní zeměpisnou pelohu. Stát, v němž se vyrábějí výtečná
trysková letadla a mizerné boty. Stát,
kde se žije lépe zbabělcům než statečným.
Stát, v nimž má obhájce a prokurátor
zpravidla stejné mínění. Imperialismus,
tyranie, oligarchie, byrokracie.Stát,
v němž většina lidu utíká k Bohu jako
ke své útěše v bídě. Stát, který uděluje ceny neupřímným malířům a kterf rozumí malířství více než malíři. Národ,
který utlačuje jiné národy. Národ, který j® jinými národy utlačován. Stát,
který smí beztrestně týrat své občany.
Stát, v nátraž záleží na tom, kdo má jaký názor na dějiny. Stát, kde filosofové
a spisovatelé říkají totéž co generálové
a ministři, ale vždy po nich. Stát,v němž
jsou turistické plánky města státním tajemstvím. Stát,kde lze vždy předvídat výsledky veleb. Stát, kde existuje otrocká
práce. Stát, v němž existují feudální
pouta. Stát, který má světový monopol
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na vědecký pokrok. Stát, v němž lze přemístit celou populaci (skupinu obyvatelstva) proti její vůli. Stát, v němž pracující nemají naprosto žádný vliv na
svoji vládu. Stát, který si myslí, že jenom on může spasit lidstvo.Stát, který
si myslí, že má vždy pravdu. Stát, v němž
historici posluhuji politikům. Stát, jehož občané nesmějí číst největší díla
současné literatury, nejmějí vidět největší díla doučasného malířství a nesmějí naslouchat největším dílům současné
hudby.Stát, který je vždy spokojen sám
se sebou. Stát, který tvrdí, že svět je
převelice složitý, ale ve skutečnosti
si myslí, že je převelice jednoduchý.
Stát, kde člověk musí dlouho churavět,
než dostane lékaře.Společnost, v niž
existuje žebrota.Stát, který si myslí,
že je do něho každý zamilován, třebaže
opak je pravdouwStát, který je přesvědčen, že si nikdo na světě nemůže představit nic lepšího. Stát, kterému nevadí, že je nenáviděn, pokud se ho lidé obávájí. Stát, který nemá rád,když
jeho občané čtou staré noviny. Stát,
v němž mnoho ignorantů platí za učence.
Tak to byla první část. Nyní - prosíme o pozornost - vám řekneme
co to socialismus je. Vězte tedy, že
SOCIALISMUS JE DOBRA VĚC.
Článek vznikl v březnu 1968 a byl otištěn
v Listech pro mladou literaturu číslo 20/1968.

Tak dneska jen o takovejhle kousek
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hlas y z lidu
Snad už víte, že v pátek 14. III. pořádal pražský studentský parlament manifestaci, které měla vyjádřit solidaritu s Jugoslávií a protest proti nevyslání
naší delegace na 3jezd SKJ. Vydali jsme se na manifestaci se zcela novým reportážním magnefonem. Na náměstí před filosof, fakultou se sešlo slušné množství
lidí, hlavně studentů. K rozhovorům jsme si vybírali starší lidi, aí již jdoucí
v průvodu nebo přihlížející, u nichž nám nebylý jasné motivy jejich konání.

Teä tedy záznamy rozhovorů:
Starší pán na okraji chodníku .
Prosím vás, proč jste tady?
No především proto, abych se připojil k protestu proti nevyslání naší delegace
na sjezd SKJ.
Takže nesouhlasíte s rozhodnutím výkonného výboru IÍV KSC?
Co nesouhlasím, stydím se! Podívejte se, viděli jsme tady Tita, Ceaušesca a my,
když je máme podpořit, tak zbaběle couvneme. Pod nějakým nátlakem, jistě zvnějška. No, stydno je člověku, stydno.
povolání, věk: důchodce, 70

JT—
jeden
z
klíčil
filIÍ4
»k
situaci?
Před několika dny jsem na jednom zasedání vyslechl pozoruhodný výrok politika
mladší generace. Podle něj prý nám "Čína může být ukradená, máme dost svých
starostí a tohle se nás vůbec netýká."
Pozoruhodný byl na tomto výroku jednak autoritativní tón, jednak to , že šlo
o politika, který nepatří právě mezi kozervativce. Zarazilo mne tedy především
poznání, že ani někteří relativně pokrokoví političtí představitelé se ve svém
myšlení nemohou zbavit dogmatické discipliny a naučených, stokrát omílaných
schémat. Podle takového schématu, který se nám po řadu let vnucuje, je třeba
a priori odmítnout celou čínskou společnost. Takový postoj je nejlépe vyjádřen
vtipem o optimistech, učících se jednomu evropskému jazyku a pesimistech, učících se čínštině.
Nejprve bych rád konstatoval, že toho vím o Číně velice málo a že se budu snažit tento nedostatek- na rozdíl od onoho politika, který to zřejmě nepovažuje
za nutné- odstraňovat. Bez ohledu na různá možná hodnocení vnitřní situace a na
metody výstavby socialismu je totiž Cína bez jakékoliv pochybnosti nesmírně důležitým činitelem světové politiky. Podle mého názoru se úvahám o její úloze
nevyhneme při určování jakékoliv strategie skutečně progresivních sil v Československu.
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Dvě starší pani.
Představuji se jako člověk ze studentského časopisu: My starší jsme všichni
s vámi, jen se držte.
Nepůjdete do průvodu, paní?
Já nemůžu. Kdybych mohla - ale s těma taškama bych daleko nedošla.
Vy nesouhlasíte s rozhodnutím našeho výkonného výboru KSČ?
Ne, rozhodně ne, my jsme pro Jugoslávii a pro váa. Jugoslávie a svoboda. A pro
vás. Ne pro naše představitele, já jim nevěřím,nikomu, ale vám.
Prosím vás, váš věk a povolání:
Mně je 65 let a v důchodu. Mně je také 65 let, v důchodu, bývalá prodavačka.
Já taky bývalá prodavačka. V důchodu, který je almužna. A at je tady náměstí
Palacha.
Muž středních let v průvodu.
?-roč jste tady?
Protože se domnívám, že přátelství s Jugoslávií je hlubší než nějaký rozmar
nejet do Jugoslávie na sjezd.
Takže vy jste proti rozhodnutí výk. výboru?
No ovšem!
Prosím vás, vá§ věk a povolání?
No, na to nebudu odpovídat.

Dosud schází skutečně zasvěcené zhodnocení celého procesu čínské kulturní revoluce. Informace, které jsme v posledních letech měli, byly informace z jednoho
•pramene, a z jednoho hodnotícího pohledu. Zkušenosti staré dvacet let by

nás

měly vést k opatrnosti. Tehdy jsme jinou socialistickou zemi hodnotili rovněž
podle informací z jednoho pramene a později jsme se za své hodnocení omluvili.
Kulturní revoluce měla některé rysy, které byly u nás hodnoceny jako chaos
« anarchie.

Není ale právě to na druhé straně dokladem, že šlo o masové revo-

luční hnutí, namířené proti byrokratickému mocenskému aparátu, navíc ještě hnutí
jehož hybnou silou byla mládež? Jedna z metod kulturní revoluce poněkud připomíná tu, která se u nás spontáně zrodila v posrpnovém období: Uzavírání dohod
0

akční jednotě a spolupráci mezi místními složkami společenských organisací.

Číně bývá vytýkána údajně centralizovaná moc, representivaná osobou Mao-tse-tun«
ga. Jenomže je Mao skutečně representantem centralizované moci, anebo jenom jednotící ideou? Asi budeme potřebovat mnohem víc objektivních informací k tomu ,
abychom mohli na tuto otázku odpovědět.
Pojetí socialismu v ČLR je určitě velmi odlišné od našeho. Nemůže tomu být jinak. Jde o zemi se zcela jinými podmínkami a jinými problémy. Reklamujeme-li
pro sebe právo, budovat socialismus podle našich představ, socialismus, odpovídající tradicím a současným podmínkám naší země, musíme toto právo přiznat
1 jiným a nechovat se k jejich pojetí nesnášenlivě - pokud ovšem tato nesnášenlivost nevyplývá z nutné obrany proti jejich snaze brát toto základní právo nám.
Nemůžeme být arbitry situace v jiných zemích a tato zásada by měla platit i pro
země větší než je naše. Ke zradě socialismu dochází teprve tehdy, jestliže zájmy

velmocenské začnou výrazně převyšovat zájmy dovršení změn společenské

struktury, jestliže se s nimi dokonce dostávají do protikladu. Nezdá se mi, že
by tomu tak bylo t případě Číny.
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Mezitím průvod prošel nábřežím, mostem Legií, Karmelitskou a skončil

před

jug. velvyslanectvím. Křičelo se: Tito, At žije Jugoslávie a pod. Před velvyslanectvím se ujalo heslo: české byro-informbyro a ještě další, vyzývající
příslušníky jistého státu, aby šli domů. Magnetofon je křehký, uvědomil jsem
si, že by nemusel vydržet ránu pendrekem. Rozhodl jsem se opustit bojiště.
Cestou domů jsem získal poslední rozhovor s členem VB:
Prosím vás, mohl bych vám položit několik otázek:
Proč?
Je to pro studentský časopis, anonymní anketa.
0 co jde?
Jaké by byly vaše pocity, kdybyste byl nucen zasáhnout při pacifikaci této
demonstrace?
Řídil bych se rozkazy svého velitele.
Souhlasíte se záměrem této demonstrace?
No - totiž, jde o to: z hlediska dopravy v pátek, já bych s tím jako doprevák
nesouhlasil. Rozumíte mi, co myslím?
A jako občan?
Jako občan? No, podívejte se, řídil bych se rozkazy svého velitele a podle
toho bych se zařídil. Protože jsme vojensky organizovaný sbor. Je to jasný?
Ano, děkuji vám.

Nesporná je jedna skutečnost, Právě v letošním roce zřejmě ClR vstoupl výrazně
na scénu světové politiky. To je činitel, s nímž je nutno počítat a je to činitel, který pro nás zcela zřejmě není nepříznivý. Dvoupolární rozdělení světa s
pevně vymezenými sférami vlivu je především pro malé země tragické, poněvadž je
zbavuje možnosti rozvíjet vlastni zahraniční politiku. Nedává totiž vůbec prostor k politickému manévrování a Siní z pojmu suverenita spíše reklamní heslo
než skutečnost - což např. v našem případě neplatí teprve od 20. srpna.
Myslím, že bylo vážnou chybou naší politiky po lednu 1968, že jsme neučinili
ani pokus o normalizaci vztahů ke třetí světové velmoci. Rumunsko svůj proces který měl samozřejmě jiné průvodní znaky i jiné cíle - splněním tohoto předpokladu začalo. Jugoslávie upravila své vztahy k Číně a Albánii krátce po srpnových
událostech a dnes jedná s ČLR o rozšíření obchodních styků. Jistě to

výrazně

přispělo ke zlepšení jejího mezinárodního postavení. My jsme naproti tomu zůstali na linii důsledné podpory sovětské politiky, ačkoliv je naprosto jasné ,
že jde o rozpory velmocenské, které nám opravdu mohou být ukradeny, neb máme
jiné starosti - v této formě s oním politikem vřele souhlasím.
V současné době je náš prostor pro rozvíjeni zahraniční politiky ve

srovnání

před srpnem samozřejmě zúžen na minimum. To však neznamená, že bychom se měli
zcela vzdát objektivního hodnocení čínské skutečnosti a postupného
předpokladů k budoucímu novému vztahu mezi oběma zeměmi.
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vytváření

Pán v montérkách s brašnou přes rameno.
Hodláte se připojit do průvodu?
No já jsem teda doopravdy pracovně zaneprázdněn, ale jsem s v&mi.
Souhlasíte s rozhodnutím výk. výboru KSČ o tom, že naše delegace nepojede do
Bělehradu na sjezd?
No to, že naše delegace nepojede do Jugoslávie, která a námi drží od začátku,
s tím nesouhlasím.
Věk, povolání: 36, tesař

K rozhovorům: Je zajímavé, že nejostřejší odpovědi(nejostřejší protesty) byly
od penzistů, zvláště žen. Z dvaceti rozhovorů, které jsme natočili, by vyzněly
všechny mimo dvou v prospěch manifestace. Jeden rozhovor z oněch dvou je poslední otištěný a druhý byl natočen s dvěma pány,

kteří

se zjevně o demonstraci

nezajímali, stojíce na nábřeží. Ti se přihlásili k přátelství s Jugoslávií, ale
značně vyhýbavými slovy. K demonstraci pravili, že oni vyjádřili svůj protest
v uzavřených místnostech.

Většina lidí, kterým jsme položili otázku o vhodnosti této formy protestu odpověděla, že podobné demonstrace jsou jedinou, snad účinnou akcí,
Začínám si to myslet taky»

_i<r_

(dokončení ze str.11)

nu ukázalo na antisocialistické a

tužky by stejně puška byla. Před-

antisovětské kampani, která tehdy

stavte si že známí organizátoři

dosáhla vrcholu své zvrácenosti.

studentských bouří ve Francii, v

Vlna nacionalismu se převalila přes

záp. Německu, agenti cizích rozvě-

hlavy našich lidí, dopustili,

dek byli na našem území a organi-

aby

v jejich hlavách byl zmatek.

sovali ve spolupráci s určitými

Já osobně si myslím, že jsme rovněž

činiteli stávky a demonstrace dtu-

propásli čas po srpnu, kdy vláda

déntů, stávky na závodech ap. a to

republiky mohla začít opět vládnout

vše se dělo za nerozhodnosti

ve-

a vzít správu věcí tohoto lidu do

doucích činitelů strany a státu.

svých rukou.

V závéru ministr poděkoval zeměděl-

Co je zřeba říci, vážení soudruzi,

ským pracovníkům za správný postoj

že přirozeně u nás kontrarevoluce

v této situaci. Řekl, že je si vě-

nepostupovala s puškou, nešla
nás s puškou, ale šla na nás

doH toho, že všichni přítomní s ním

ne

nebudou souhlasit, ale doufá, že při-

nej-

spěl k jejich politické orientaci.

dříve s tužkou, i když ke konci té
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B ZA F R A
Vyvražäování národa lze dokázat až poté, kdy bylo dokončeno.
Ojukwu
Důkaz již není daleko. V Biafře umí-

¿aždé
přestřelce přes Jordán se
schází Rada bezpečnosti, strany se
navzájem obviňují, velmoci vyhlašují
proklamace, probíhají kuloárová jednání; a v jednom africkém státě zahynulo jeden a půl milionu lidí následkem největšího zločinu na Zemi genocida - ale U Thantův tým mlčí
a nanejvýš občas prohodí cosi o nevměšování. V roce 1946 bylo definováno vyvražäování národa-genocidum.
0 dva roky později byli členové OSN
zavázáni tento zločin trestně stíhat.
Ve skutečnosti se zde dá mluvit o
plácnutí do vzduchu. Nigerijský soud
bude asi těžko soudit Nigérii, když
přeci Nigerie bojuje proti Rebelům.
Aí složí zbraně a nebude válka. Vším
jsou tedy vinni lbové.
Kdo jsou to lbové? A proč vznikl konflikt? Na to je třeba pohledu do historie.

ralo v nejhorších týdnech minulého
roku 250 lidi denně. Zhruba 2 miliony lidí již nelze zachránit, zemřou
beznadějně podvýživou. Je teoreticky
možné, že v polovině letošního roku
nebude v Biafře jediného dítěte

do

15 let. Šestý největší národ Afriky
/14 mil./ je před zraky celého světa
odsouzen k vyvraždění.
... a te3 nedovolím žádnou pomoc ,
protože by se mohli rebelům dopravovat zbraně, munice a výstroj.
Gowon
Často se dočítáme o dojemných akcích,
kdy vězeň známého žaláře Dartmoor
věnoval celou libru, Sammy Davis jr.
výtěžek celého koncertu a tak dále
ve prospěch hladovějících tam kdesi
nad rovníkem. Nic proti tomu, pomáhají, ale to přeci není řešení, to
je jen prodlužování agónie národa,
jen lék na vlastní svědomí, jen nepatrná náplast na tváři tohoto světa
A co dělá tento svět? Co dělají velmoci? Co dělá OSN?

Nigerijská jednota je jenom britský
přelud.
Sir Abubakar Tafawa Balewa
/l. min. předseda Nigerie/
Balewa pocházel ze severu, kde žijí
3/5 obyvatelstva, převážně příslušníků
kmene Hauasa muslimského náboženství.
Další skupinou jsou ns jihozápadě
Jorubové a na jihovýchodě lbové. Oba
kmeny jsou buäto křešíané, nebo vyznávají animismus. Pestrá paleta kmenů na území Nigerie tím samozřejmě
není vyčerpána. Přesné číslo nezná
nikdo. Odhaduje se na 250 kmenů. První národní a africké uvědomění vzniklo u lbů. Měli totiž nejvíce inteligence a v afrických podmínkách to je
právě ona, co dává zrod národnímu
hnutí. V roce 1944 zakládá Nnamdi

NIC !
Nic? A přece něco: Mluví o vnitřním
problému a někdy, podle stavu politické korouhvičky, dodají cosi o sebeurčení a humanitě a mlčí... Nejtrapnější úlohu v této tragedii hraje OSN. Tato organizace, která bezvýsledně již leta přežvykuje jednu
rezoluci proti apartheidu za druhou
/bezvýsledně ovšem/, odsuzuje potlačováni demokracie ve všech možných
státech světa, posílá 18000 mužů do
Konga, intervenuje na Kypru - tato
organizace nic nedělá a mlčí. Po
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mentu. Poté lbové souhlsili s doplňovacími volbami, ale získali jen 81
míst. Náčelník Jorubů Akintola, který nadřadil osobní nenávist k lbům
nad politické zájmy své strany a země, znemožnil lbům /ale i Jorubům/
většinu v senátě. Jorubští rebelové
Ibští infiltranti změnili západní
Nigérii v divoký západ. 15.1.1966 se
rozhodla nigerijská armáda převzít
moc. V tomto okamžiku začíná tragedie, i když nikdo ještě nic netuší.
Vedením státu je pověřen generál
Aguyi-Ironsi. Je Ibo a obklopuje se
výlučně poradci ze svého kmene.Odcizuje si tím armádu, která ho bezvýhradně podporovala. Čtyři měsíce
po převratu navrhuje odstranit dosavadní čtyřdílnou federaci a nahradit ji státem centralistickým. To
je smrtelné nebezpečí pro méně vyvinuté hausské oblasti. Pod heslem
"Donést korán na pobřeží" dochází
k nesmírnému masakru lbů, kteří se
rozšířili jako úřednici,učitelé a řemeslníci po celé Nigérii. 29.VII.1966
je zavražděn hausskými důstojníky generál Ironsi. 12 hodin po vraždě není
v kasárnách, s výjimkou východní Nigerie, jediný živý Ibo. Vlády v Lagosu
se zmocnil pplk.Yakubu Gowon. Vojené
ský guvernér východní provincie pplk.
Odumegwu Ojukwu si dělal, ač Ibo, taktéž zálusk na nejvyšší místo; přitom,
byl i služebně starší. Odmítl Gowonovu vládu. Gowon zastavil placení služného do východní provincie. Ojukwu učinil totéž s daněmi a naftou. Gowon navrhl přestavbu federace, přičemž by
od území lbů byla odtržena naftová pole (nejbohatší v Africe) a přístav
Port Harcourt. 30.V.1967 vyhlásil Ojukwu nezávislost. Vznikl nový pojem:
Republika Biafra. Protože vznikla bez
požehnání mocných tohoto světa, nikdo
ji zpočátku neuznal. Čtyři africké
státy, které ji doposud uznaly, jsou
zajímavé hlavně svými dobrými vztahy
bu3 k Francii nebo k ČLR. Gowon nařídil navrátit Biafru během 48 hodin

Azikiwe., který 10 let působil na
amerických universitách, první politickou stranu NCNC /National Council
of Nigéria and the Cameroons/.Tato
strana nezůstala dlouho sama. Azikiwe byl Ibo a tím pádem se strana NCNC
stala podezřelá z pokusu o nadvládu
lbů nad ostatními naárodnostmi Nigerie. Ihned se objevila strana Jorubská, založená právníkem Obafemi Awolowo a nazvaná Action Group-AG. A konečně pro Houssy stvořil náčelník
Alhai Ahmadu Bello stranu NPC/Northern Peoples Cogress/. Tyto strany
oe pak v parlamentních volbách staly
symbolem jednotlivých národů.Volby
vyhráli Haussové před lby a Joruby.
Haussové uzavřeli s lby koaliční dohodu a Jorubové šli do opozice. V den
nezávislosti 1. 10. 1960 měla Nigerie
demokraticky zvolený parůamént a 20
tisíc absoolventů britských universit, k několika stovkám britsky vycvičených důstojníků nehledě. Tehdy
ještě nehledě... Nigerie se zdála
být vzorem pro celý kontinent.
Jorubům se ale v opozici nelíbilo,
AgG se rozpadla a náčelník Akintola
založil stranu novou/ovšemže Jorubskou/ UPP- United Peoples Party s cílem podílet se na vládě. V témže roce se mělo konat sčítání lidu.
lbové a Jorubové se spojili proti méně vyvinutému Severu a počet příslušníků těchto dvou kmenů rostl do astronomických čísel. Bylo to samozřejmě k
získání většího počtu volebních okrsků pro oblasti těchto dvou kmenů.Celá akce byla ale natolik za vlasy přitažená, že vláda - a byli v ní ještě
lbové!- musela výsledky sčítání zrušit a vyhlásit nové. Konalo se 1963
a nikdo neměl nikomu co vyčítat,nebol podváděli všichni. V parlamentních volbách 1964 nasadili Haussové
všechen teror, jen aby odstranili kandidáty NCNC - lby. Byli zatýkání jako
vandráci, nebo docela prostě vražděni,
lbové volby bojkotovali., ale NPC,tedy Haussové získali 162 míst v parla-
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do federace. Z policejní akce se sta-

vin a léků je možný jen letecky.

la dvouletá válka. Gowon nazýval Ojuk-

To,co se ale nyní provádí, je jen

wovu armádu armádou fédrpušů, snad

parodie na letecký most.Dobročinné

pro jejich poněkud operetní distinkce.

organizace najímají za drahé pení-

Jenže tato armáda byla perfektně vy-

ze žoldnéřské piloty, kteří po ně-

zbrojena a tak se její předvoj dostal

kolika přeletech mají dost. Práce i

na sto km od Lagosu, který byl občas

dolarů. A co dělá svět? Nigerie tvr-

i bombardován. Tehdy začala federální

dí, že Biafře může být pomoženo, jen

vláda shánět pomoc. Labouristická vlá-

když sloší zbraně. Biafra chce bojo-

da bývalé koloniální metropole dodala

vat až do úplné nezávislosti. Velká

"obranné" zbraně: pušky, flaky, dělfe,

Británie a SSSR mají zájem Tia Gowona-

houfnice, obrněné transportéry. Brit-

vě vítězství. OSN nedostal mandát od

ští důstojníci vypracovávali plány a

svých členů, kteří se obávají vzniku

brzy byla Biafra obklíčena. Jen letec-

jakéhosi super-Konga. Státy třetího

tvo chybělo a nikdo se neodhodlal ho

světa ,které vždy křičí, děje-li se

dodat. Gowon o tom praví: "Když jsem

obyvatelům této části světa křivda

na Západě nedostal žádná letadla, mu-

od bělochů, jsou tentokráte zticha,

sel jsem koupit Migy a obstarat li-

činí-li toto nelidské svinstvo (pro-

di ke školení našich pilotů. Ruští

miňte, neznám jemnější výraz) pří-

technici a instruktoři a také Egyp-

lušníci jejich části světa. Případné

iané k nám přišli. Ale všechnj naše

uznání práva Biafry na nezávislost

nálety jsou nyní létány našimi pilo-

by znamenalo precedens, který by mo&l

ty, ne cizinci - to si děláme sami".

mít za následek "balkanizaci"národnos-

Tento politický

tně heterogenních států. Jediným stá-

lapsus měl ovšem

významnější následky ve vztahu afric-

tem, který Biafru podporuje téměř ofi-

kých států a osvobozeneckých hnutí

ciálně, je Francie, která neustále do-

v nearab8ké Africe k SSSR.

dává zbraně a munici ze sousedního

F

Gabunu. Francie a Cína mají dobré vztaBiafra je tedy obklíčena. Co bude

hy ke státům, které uznaly Biafru.

dál? Po roce války stálo kilo soli

Francie už na jeviště vstoupila. Vy-

20 ž>, vyhublá slepice 8 0, cigareta

stoupení dalšího protagonisty v biařer-

(dosahující bezmála kvality party-

ské tragedii můžeme nejspíš očekávat

zánek) 25c. Rostlinné potrava se ješ-

co nejdříve.

tě vcelku vyskytuje,ale není maso,
Diplomatické jednání ztroskotávají aa

nejsou ryby, není mléko, nejsou vejce ř Denní příděl na jednoho vojáka

neústupnosti obou stran. Žádná neustu-

byl jednu dobu jeden kukuřičný klas

puje. Nigerie by ztratila tvář, Biafra

a pět nábojů. Děti, které potřebu-

všechno. Císař Haile Selasie zpřísahal

jí více bílkovin než dospělí, umírají

při posledních jednáních obě strany:

na jejich nedostatek nemocí, která

"Musíte přijít k výsledku, nemáte ji-

byla dříve studována jen s obtíže-

nou volbu." Jeho Veličenstvo nemělo

mi - nemocí kvašiokor. Dnes je ex-

pravdu. Je tu ještě jedna možnost:

hibitů pro patologické zkoumání té-

Vyvraždit národ, který chce žít svo -

to nemoci nepřeberně. Přísua potra-

bodně a- po svém.
Ivan
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D a v i d o v i č

Na počest Jana Palacha napsal

P o s l e d n í

J a n

Z a j í c :

....

Slyším vaši zbabělost.
Křičí v polích.
Rve ve městech,
skuhrá na rozcestích
jektá strachem ze smrti
a necítí, že smrt upozorňuje a vábí.
Bije z věží kostelů
umíráček národu
a zemi.
Ve jménu života našeho!
- Kořím
Jan

Občané republiky Československé! ! !
Protože se navzdory činu Jana Palacha vrací náš život
do starých kolejí, rozhodl jsem se, že vyburcuji Vaše svědomí
jako POCHODEŇ č.2.
Nedělám to proto, aby mně někdo oplakával, nebo proto,
abych byl slavným a nebo snad, že jsem se zbláznil.
K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už vážně
vzchopili a nedali s sebou vláčet několika diktátory ! Pamatujte:
"Když někomu vystoupí voda nad hlavu, je už jedno o kolik."
Nemáme se čeho bát - jedině smrti. Ale: "Smrt není zlá, strašné je jenom umírání." A toto je pomalé umírání národní svobody.
Nenechte si hrdý a krásný český a slovenský lide diktovat
s kým a na věky půjdeš !
Vy všichni, na které můj čin zapůsobí, a kteří nechcete aby
byly další oběti, uposlechněte následující výzvy !
STÁVKUJTE, BOJUJTE ! "KDO NEBOJUJE.NEVÍTÉZÍ !"
Nemám na mysli jen ozbrojený boj !
AŤ moje pochodeň zapálí Vaše srdce a osvítí Váš rozum !
At moje pochodeň svítí na cestu k svobodnému a šíastnému
ČESKOSLOVENSKU !
Měli jsme dvě šance a obě jsme promarnili. Vytvářím šanci
třetí. NEZAHSZUJTE JI ! ! !
Jen tak budu žít dél. UMŘEL JEN TEN, KDO ŽIL PRO SEBE ! ! !

Jan Zajíc

Toto je kopie dopisu, který po sobě zanechal
18 letý šumperský student Jan Zajíc, který se v Praze upálil!

ze

POZVEME SI TÄMBURASE

/lejta/
Před svátečné rozzářenou hospodou U Žida sedi chlapec s dívkou na voji od lejty a něco si šeptají. Od plotů se ozývá crčení. Z hospody vybíhá stará cikánka, trhá si blůzičku až sešlý prs vyhřezne a směje se: Až umřu, až umřu, tak
si pozvu na funus tamburaše.
/rouhavý růžový malík/
Šourám se podle plotu kopřivami a nahlížím mžouravým oknem. Psi jsou natolik
zaujati muzikou, že se jim skoro ani neprotivím. Na posteli posedává ženská,
bachratá a pěkně zeširoka. Stahuje si z červených kolen tlusté punčochy. Pak
zhasne, kroutí se pod duchnou, až ven je slyšet její oddechování. Scházím
k úvozu, otáčím se. Ještě pár kroků za ohyb. Tak, teä by mě z chalupy ani za
bílého dne docela určitě nespatřili.
/větve/
Ležím na zádech a snažím se pozorovat popraskaný strop, v tom pokoji dosud
plném prastarých slůvek milosti, která před chvílí profuněla tenkou zdí. Co
okna strká milosrdné větve strom.

PŘIZNEJME ST

Vysmrkala se a na horním rtu jí ulpěl zelenavý ostatek. Setřel jí ho prstem.
Co jsem tam měla, zeptala se. Lístek, řekl. Je podzim. Mile se na něho usmála a on se snažil nenápadně otřít smrkanec o tyčku vetchého plotu. Vzpomeňme
ještě ohníčků s kouřovými obrázky čarodějnic, slůvky lichotníků a licoměrnic
zaplňme dosud čisté stránky herbářů a přiznejme si konečně, že se nám ten
podzim zase jednou vydařil.

Jan Ptáček
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PODĚKOVÁNÍ
Redakce již dlouho postrádala ve svém technickém vybavení magnetofon. Díky pochopení našich akademických funkcionářů a hlavně pomoci tajemníka fakulty dr.
Gregora byla redakci umožněna koupě reportážního magnetofonu. Redakce tímto
děkuje za projevenou ochotu.
Zároveň blahopřejeme dr. Gregorovi k patnácti létům působení na naší fakultě.

¡SEMINÁŘ;
Ve dnech 13. a 14. března se konal v Studentském akademickém klubu FSI seminář zástupců redakcí fakultních časopisů. Zastupovali 21 časopisů z celé republiky (z Prahy, Pardubic, Plzně, Českých Budějovic, Ostravy, Olomouce, Brna, Bratislavy). Došlo k dohodě o vzájemné spolupráci, vzájemné výměně časopisů a technické pomoci. Pořadateli byli Elixír/VŠCHT Praha/ a Buchar/FSI Praha/.

VÍHQDNÍ NABÍDKA
Studenti dobře znalí jazyka anglického, německého či francouského se mohou
hlásit jako tlumočníci Cprovádění Prahou, zájezdy cizinců atd.) za výhodných
podmínek u dr. Weberové Codd. věda a výzkum Dejvice) a Jana Fibíra Strahov
blok XI, p.428.
HLEDÁTE

PRÁCI PO PROMOCI,?
Přijmeme a vyškolíme větší počet analytiků a programátorů
pro počítač TESLA - 200.
Nabízíme zajímavé zaměstnání v automatizačním, výpočetním
a organizačním středisku - poradenská služba pro zákazníky
kupující počítač TESLA - 200 (GAMMA - 140).
Informace Tesla - Gft - AVOS, Karlovo nám.7, Praha 2

VÍ ZVA

Redakce hledá nové stálé spolupracovníky, aby byla zajištěna generační kontinuita redakce (čtyři členové jsou letos v pátém ročníku).
Zájemci nechí se přihlásí na Hlávkově koleji/pokoj 521 a 527/.

Redakce: Havlík, Herzogová,

Adresa redakce: Praha II

Hrdlička, Hubáček,

Karlovo nám. 13

Lemák, Lomská, Papuga
Odpovědný redaktor: Hubáček
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Grafická úprava: Blaško
Kreslené vtipy: Třešňák
Za pružné poskytování papíru a za ochotu při tištění děkuje redakce Edičnímu
střediska CVUT a zvláště jeho vedoucímu panu
K u b í k o v i .
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