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konečně po delší době jste spatřili Vy a dokonce i My nové číslo
EKONOMôo Je naší povinností, objasnit Vám příčiny tak dlouhé pausy»
Příčin bylo několiko Mezi prvními to byl nepředpokládány přírostek
vojsk na našem území s čímž souvisela směna koncepce pres prázdniny
připravovaného čísla« Dále to byla až vysoká .angažovanost redakčního teamu ve studentském hnutí a ve stávceo, a v neposlední řsdě
nedostatek tiskárerio Přesto jsme se domnívali , a myslím dosti c
oprávněně, že Vám dáme EKONOMa pod stromeceko Na toto období již
byla připravena propagace a my sami jsme byli nejvíce zklamáni,
když z tofcofco termínu sešloo
Doufáme, že konečné nyní bude již všechno v pořádku,a že EKONOMa
budete nadále dostávat v kratších intervalech* Prvním počinkem nechí
je toto trojčíslo připravené za říjen, listopad a pr03inec<>
Jak se sami přesvědčítes rozsah tohoto čísla je 68 stran, což
je na naše poměry neobvykléo Troufáme si tvrdit, že obsah je adekvátní poctu strano Dlouho jsme se rozhodovali ttad stanovaním ceny*
Jistě jsée si povšimli, že se všechno zdražuje« Nám zdražili tiskárnu o Tisk dříve stál 300 - 800 Kčs /bez papíru/ a nyní nás stojí
kolem 5000KčSo A to ještě musíme zaplatit písařky , grafiku a rázem celkové výdaje stoupnou na 6000 Kčs* Věřte, že my sami z toho
nemáme lehké spanío Zvláště, když v pokladně máme 500 Kčs* Proto
jsme nuceni stanovit cenu na 6 Kčs o /Konečně za tři normální čísle
byste zaplatili 7,50 KčSo/A sami 31 mažete spočítat, že při 1000
výtiscích přesto nejsme rentabilní* Nebý pomoci rektora školy,
byli bychom na dněo
To by bylo na úvod všechnoc Nemíníme dělat žádné prohlášení, že
stojíme na té či onéestraněo 0 profilu redakce si udělejte laskavě
úsudek sami po přeětění celého čÍ3la0 Pro nás je důležité, že ve
škole miižeme vycházet nadále a to bez zásahu shorso
Ještě bych Vás chtěl seznámit s jednou důležitou změnou* Náš
dosavadní vydavatel HV 33M se rozpadá a proto přecházíme pod ARSo
Doufáme 9 že spolupráce s ní:n se bude zakládat na rovnoprávném postavení
a bez cenzurníah zásahů, a že AR3 konečně překoná období
ilegální nečinnosti* Konkurence mu odpadla, ale to by n e t-l o fr^SE^pnpafl
k ještě většímu spánkuo
. * "
Snad ještě malý dodatek* Starý šéfredaktor odchází na tvůrci dovolenců a vedení redakce převzal od příštího čísla Eduard MAJOfto Pre^I
1
redakci lepší články^ a technickou úroveň, častější vycházení a
dobrý studijní průměr<>
'
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EKONOM - časopis studentů VŠE
ročo VIII
číslo 12 -14
Adresa > EKONOM „ 'Vysoká škole ekonomická, Gustava Klimentn 4 ? PRAHA 3
R e d a k c e ; m a m á / macho tková , veceřová, nedbal, hala, major,
karas, kotrch, bíttner, matouš, konečný, kleček,
ko^ář/šéfredaktor/a
přepsala Eo Mamulová ' i
Interní publikací? - pouze pro vnitřní potřeby školy0 Dáno do tisku 14o 12*

Slova k zahájení nového školního roku mají letos ještě jiný,
odlišný význam než v letech minulýcho Již to, že zdůrazňujeme, že
zahajujeme školní rok normálněf je výrazem zvláštní a mimořádné
situace«, DobaP kterou prožíváme, a kterou sami svou existencí a
svým postojem budeme ovlivňovat a snad i vytvářet, vyzvedla na první místo lidské hodnotys charakter, čestnost, nezáludné jednání,
osobní i společenskou statečnost« Malý národ se může uplatnit v mase lidstva kvalitou» a to zejména osobní kvalitou svých příslušník ů , kt^ra může do značné míry vyvážit malý počet jeho příslušníků«
Ve dnech, které máme ještě všichni až příliš v dobré paměti,
se vytvořil velký kapitál, kapitál důvěra mezi našimi lidmi, a z na
šeho hlediska zejména kapitál důvěry mezi učiteli a posluchači* Pos
toj posluchačů rázem smetl mnohé nářky předchozích období na nevyhraněnost, nepolitičnost a malý zájem mládeže o politické dění*
V tétofckouffeeeobstáli naši studenti na výbornou«.
Jistě mi odpustíte, že jako kantor nemohu zapomenout na jednu
věc s Je-li budoucnost našeho národa v kvalitě jeho učitelů, má tato rovnice další rozvedení o Kvalita neznamená jenom osobní a charakterové vlastnosti, ale i vzdělání a znalosti. Doufám, že kapitálu vzá.lfmné důvěry vyroste také zcela samozřejmě a živelně tvrdý
posto/ k nám samým, tvrdé požadavky na intenzitu a vysokou uroven
vzdělání«* Jsem přesvědčen, že v budoucí spolupráci budou tyto požadavky vycházet zdola přímo od studentů, a že nás jako učitele
budou pří^o nutit k tomu, abychom jim předávali co nejvíce poznat* ků, a abychom pracovali i my stejně tvrdě jako oni budou pracovat
na své kvalifikaci0 V tomto spojení bych chtěl vidět záruku v budoucnosti našeho národa i vytváření podmínek pro uplatnění jeho
charakterových vlastnostío

prof. dvo Ladisláv! V e l.t r u:8 k ý
*
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Byls tc rán?, íckfcerou jsme vlastně už čekali - ne snad všichni; -ile
ti. kdo se dívali věcem

poměrům mimo nás do tváře, ji už po týdny

viděli dop^dato
Nyní dopadlao A my pod jejím úderem nesmíme padnout na kolena® Nesmíme se zhrouti v nás, nesmí se zachvět nsše víra • sebe, v budoucnost národa, sílu a životní schopnost našeho národa« Náš národ je
oslaben, tím silnější musíme být my0 Byli bychom slabým národem,
kdybychom nesnesli tuto zkoušku o Není první ani poslední« Dějiny
našeho národa a dějiny tojjr
svět® nejsou a ještě po statisíce
let nebudou dopsány o To, co nim jest nyní snášeti, je jenom historická
episod^o I my, dnešní lidé, se dožijeme toho, že věci budou vypadat
hodně jin®k nežli teä© Žádné násilí nepotrvá, žádná mocnost světa nemá
vyměřeno více , ne žli pí3 dějin; ale dnes už národy nevymínjí, jenom režimy a lidé pominďuo Národy jsou tu nivždykcy«, Náš národ je
tu navěky a vstupu je-li nyní do období horšího, než byl ten kratičký rozkvět 20 let, vstupuje do hěho neoslaben a nevykrvácen,
neporažen a se ctí nedotčenou Nic se mu nestane, nepoddá-li se ani
na okamžik mravnímu rozkolísání o
Rána dopadla; přijali jsme ji se zaíatýrni zuby, ale natákat nebudeme a Tiše a pevně složíme slib: Budeme žít a pomůžeme si navzájem
žít f abychom se dožili lepšího výhledu do budoucnosti n®ší* A do
£
.
'jľ~ J
^ ..
C jjg j iď" i
budoucnosti lidského světa, ne toho, který nás dnes zklamal, ale
do toho, který jednou v./rovná osudy národůe Tím si buäme jisti:
nutným během dějin a sami sebou„ Buäme si
ti a to je vše potřebné
pro tuto chvíli.

JáxjtÁ

CyuJi

lc 10. 1938

O čtyřdenní stávce československých studentů toho nebylo zatím
publikováno mnoho e I to je součást nynější politiky "tvrdé reality"*
Tato politika pokračuje od srpna neustálými ústupky od Akčního pro11
gramu KSČ« Je zře jme 9 že dstup od "jara je motivován především
vnějším tlakem© Rovněž je evidentní^ že tento tlak není nepříjemný
i jistým domácím* které se v blízké budoucnosti všemožně přičiní,
aby z velkých nadějí socialismu v ČSSR zůstalo jen torzo0 Studentská
stávka byla především protitlakemi proti konzervatismu a stagnaci
a pro napřímení těch, kteří se příliš ohýbají • . .
Listopadové plénum UV KSČ, které proběhlo před 17o listopadem,
mělo dát odpověci na hlavní otázky kladené veřejností o Místo toho
však poprvé v letošním roce dostaly na plénu UV KSČ více prostoru
hlasy kritizující polednový vývoje Tato situace se odrazila i v závěrečné rezoluci, která nás nemohla v žádném případě uspokojit«
Svou roli sehrálo také to, že nám bylo úředně znemožněno veřejně
vzpomenout 299 výročí 17. listopadu 1939, který se pro nás stal
symbolem boje za svobodUo Tyto faktory vedly k vyhlášení protestní
okupační stávky.
Po^odavky studentů byly deklarativně vyjádřeny ve známých deseti bodech AVPS« Každému je jasné, že splnění těchto obecně politických tezí je otázkou relativně dlouhodobého vývoje společnosti,
bohužel nejen naší! A tak stále očekáváme výsledky jednání studentských představitelů s vládou^ která až na ne ěla stné prohlášení vydané v průběhu stávky, dosud mlčíc Musíme však být spíše připraveni
na to, že vydá opatření, která znemožní opakování podobných ?nepříjemností"*
K hlavním úspěchům naší stávky je nutno počítat konsolidaci
studentského hnutí, které nyní existuje i de facto a je aktivním
činitelem na politické sc énčc (V tomto smyslu se nedávné změny
ve Svazu vysokoškolského studentstva ukázaly jako blahodárně.;
Avšak podstatným úspěchem je navázání kontaktů mezi dělníky a studenty o Podpora ze závodů v průběhu stávky stále sílila. Dělnická
solidarita dala jasně najevo, že jsme součástí většiny, která zná
svě cíle a v hlavních otázkách je jednotnáo Bylo by největší ci^ybou studentstva nechat navázané styky s dělnictvem zpřetrhat nebo
na ně zapomenout. Fronta zápasu mezi pokrokem a stagnací už dávno
nevede mezi bloky, ale uvnitř bloků. Je zcela jednoznačné, na které straně stojíme my.
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20 o SRPNA
22 hod oj No ruzyňské letiště přiletěl ohlášený "speciál" civ
AN-24 z Moskvy , který pak od 2 o hodiny ranní řídil přistávání
sovětských vojenských letounů ni letišti v Ruzyni.
K», lem 23 hod.. Vojenské jednotky pěti zemí - S33R, PLR, MLR , NDR a^BLR
r
ilionu
odhgdovnné v pr 9 fázi akce• na 200 tisíc mužů (později na p
až 800 tisíc) překročily hr nice Seskoslovenakao
23,a40 hed^g Předseda vlády ínžQ 0 Q Černík oznámil ve schůzi předšed
nTctva ŮV Koč 9 že právě obdržel zprávu o vojenské akci pěti zemí«
21 o SRPNA

L

DEN

Asi _lo45 hodo^ Předsednictvo ÚV K3Č schválilo většinou hl3sů (proti čty
řem) provolání všemu lidu Československé socialistické republiky*
řed 2
volaní předse
se četlo až ve 2

fis. rozhlas oznámil, že bude vysíláno důležité pro
ÚV K3Čo Poté bylo vysílání přerušeno; provolání
hod o pouze v pražském rozhlase po drátě•

2 hoůot Na letišti v Ruiayni začaly přistávat v minutových intervalech
sove
5 letouny AN-12 s vojáky a těžkou bojovou technikou
Kolem ^ hod a: V budově předsednictva vlády byl zadržen sovětskými výsad
kSrf"předseďá vlády inžo 0 o Serník
Kolem 4 hod.: K budově sekretariátu úv KSC v Praze dorazily první sovetsKe obrněné vozyQ Záhy nato započ?
akce k obsazení budovy. První
tajemník ÚV KSČ a řada vedoucích fáJiV< onářů byli v budově intemováni
nz do pozdního odpoledne
v

4*30 hod*; čso rozhlas v Praze začal normální ranní provoz. Vysílal pro
Isednictva ÚV K3Č a další zprávy i komentáře ke vstupu cizích
vojsk na čs0 území*
*
Zahájení provozu ilegální vysílačky "Vltava" , která měla být politickou
podporou akce cizích vojsko
_ ^ uso rozhlas vysílal výzvu členů předsednictva NS Zedníka
Před
Tiaka a "Poledňáka všem členům předsednictva NS, aby se dostavili na
zasedání o

.*

Kolem 7o45 hod o * ^elo kolony sovětských tanků dorazilo do blízkého oko
zhlasu v Praze Vinohradecho
T T b ud ©vy
Vyšla zvláštní vydání hlavních čs. deníků s provoláním předsednictva
ÚV K3Č Všemu lidu Československé socialistické republiky.

Pred 9o_ hocL; V rachotu salv sovětských pěchotních zbraní dočasně
umlkTo vySTlahí pražského rozhlasu.
Agentura Tass zveřejnila prohlášení o tom, že (nejmenované) stranické a státní osobnosti Č33R se obrátily na 333R a další spojenecké státy s prosbou o pomoc - včetně pomoci vojenské - "bratrskému čs. lidu
na obranu socialistického řádu proti kontrarevolučním silám.?
V Praze se sěMomkumimořádné schůzi předsednictvo N3; schválilo prohlášení předsedům vlád a parlamentům pěti státům, vyjadřující zásadní nesouhlas s vysláním cizích vojsk do Československa a požadující
/
jejich okamžité stažení o
.
:i
Kolem 11 o hod»: Pražský rozhlas obnovil vysílání v mimořádných podmínkách* Postupně'byla vybudována náhradní s íi krajských vysílačů po celé republice 5 která zajišťovala spojení Československa 3e světem
a jednotný postup státních a stranických orgánů a všeho čs« lidu.
12 hodc; Na dvě minuty se zastavil veškerý provoz v Praze.
Odpoledne;, §éf rumunského státu a RKS N. Ceaušescu odsoudil na mítinku
v BukureiTi postup pěti zemí proti československu« Obdobný postoj vyjádřila i Jugoslávie o
Zástupci Kanady, Dánska, Francie, Pa»ggu8ye, Velké Britanie a USA požádali o okamžité svolání Rady bezpečnosti k projednání vážné situace
v v.* 3 SR o
Čs. vláda zaslala protestní noty vládám-států, které vyslaly svá vojska na území Česko$ib<fcvenska a obrátila se ke všemu lidu země s výzvou
o hlavních úkolech nastalé situace.
Politbyro FK3 a vedení IK3 odsoudila vojenskou akci proti československu o
%

Večers Jednání presidenta republiky se všemi členy vlády na Pražském
hraď§T~o nejnaléhavějších problémech obnovení normálního života země o
22 o JjRFNA - 2 . DEN

/

Kolerct 2o hod.: Rada bezpečnosti odročila první schůzi o Československu,
na níž vystoupil čs. představil v OSN dr* Mužík»
Krátce po 9. hod.: Započalo plenární zasedání N3. V budově obklíčené
tanky setrvali poslanci až do příjezdu čs. představitelů z Moskvy
dne 27. srpna a projednávali ve výborech i v plénu naléhavé otázky.
V průběhu dne: Plénum NS vyslechlo zprávu o informaci presidenta republiky/" ž e A. Dubček a další čs. představitelé jsou nezvětní. Obrátilo
se dopisem na parlamenty pěti zemí s požadavkem stažení cizích vojsk
a s výzvou k lidu Československa. Vyslalo dvě delegace.

«

přijata

118

llc08 hod o: V mimořádných podmínkách započal mimořádný XIVf sjezd
se dostavilo celkem 1192 z celkového počtu 1543 řádně
zvolených delegátů. V průběhu jednodenního zasedání sjezd přijal
úvodní politické prohlášení, výzvu ke komunistických a dělnickým
stranám světa, prohlášení k slovenskému národu, dopis A. Dubčekovi ajf
Z předměstských nádraží Prahy vyjely první dálkové rychlíky»
Nádraží Hlavní a Střed byla stále zablokována silnými cizími jednotkami o Jeden z příslušníků sovětských jednotek spáchal před budovou
ÚV K3Č v Praze sebevraždu.
17 hode,: Pražané shromáždění na Václavském náměstí uposlechli výzvu
Cs. rozhlasu a VB, opustili od zamýšlené $emostrace a v klidu se
rozešli.

Večer a v noci: Pokračovalo jednání vlády za účasti 22 Jejích čl§n$.
Na žádost presidenta republiky určila vláda dr. Husáka e gen. Dzura
za členy jeho doprovodu pro připravované jeénání v Moskvě»
22 hod o: Bylo zahájeno ustavující zasedání nového ÚV KSČ zvoleného na
XIV. sjezdu o
3. DEN
hodinách skončilo mimořádné zasedání Rady bezpečnosti,
ský delegát vetoval návrh rezoluce odsuzujíc! zásah t č
němž
skoslovensku.
Ráno^ President republiky L. Svoboda s doprovodem odletěl na jednání do
vy, jež byla připravena z jeho osobní aktivity.
Pravidelnou práci opět zahájilo předsednictvo ÚV KSČ i^jeho sekretariát
zvolené na
jím nočním zasedání nového ÚV KS®.
12 - 1 3 hod.: Jednohodinová generální stávka, k níž vyzval XIV. mimorádný sjezd KSČ, byla v celé republice upíná.
Z obavy před zatýkáním a ztížení orientace cizích vojsk započala • prft
behu dne jednotná lidová akce na odstranění nebo přemalování orientačních tabulí, názvů ulic a domovních čísel v celé zemi.
24 o SRPNA - 4. DEN
1
' 'J 1 Bf í "I i bllÄr j I M i < ^ nV r
V ranní schůzi vlády byl w 0 šalgovič odvolán z funkce náměstka ministr
vnitra. Řízení Státní bezpečnosti přezval osobně ministr vnitra J* Pavel.
Započal přísun čerstvých jednotek cizích armád k částečnému vystřídání
původně nasazených sil.

V době od 6 do 20 hode s takřka v plném rozsahu obnovena městská dopra
v8 v Praze® Krásné sluneční odpoledne - ulice, náměstí a parky v Praze plné lidí - první volnější vydechnutí od příchodu vojsk«
; Předsednictvo NS se sešlo s představiteli Národního výboru městaTFrahy a vyslechlo zprávu o životě v hlavním městě0
Česká národní rada projednala dosavadní výsledky jednání NS a plně
se k nim připojila
Večer; Na zasedání Rady bezpečnosti promluvil v diskusi o československu č s o ministr zahraničí dra J«-Hájek*
Noc: Vláda obdržela poselství presidenta republiky z Moskvy adresované spoluobčančurio V poselství se mj* oznamovalo, že moskevských jednání se už účastní i soudruzi Dubček, Černík a Smrkovský*
25 o SRPNA,.-o. den
Všechen denní tisk a vysílání Čs<> ^rozhlasu zveřejnily prohlášení
předsednictva ÚV KSČ o situaci a úkolech strany adresované všem
členům a funkcionářům KSČo
Tak jako o předcházející sobotě, i v neděli nastoupilo osazenstvo
závodů i úřadů v mnoha místech republiky mimořádnou pracovní směnu
hodin:Vfáda obdržela stručný vzkaz čso představitelů z Moskvy o
26 o SRPNA - 6 o den

.

'

\

V mimořádných podmínkách nadále pokračovalo vysílání legálního Čs«
rozhlasu, které ve značné míře přispívalo i k udržení chodu národ
ního hospodářství o Opět vyšly hlavni čs* deníky a zvláštní vydání
týdeníků
9 - 9o13 hodo s Manifestační celostátní stávka0
^Bratislavě byl zahájen mimořádný sjezd KSS, který ukončil své jed
nání 29o srpna
SRPNA - 7 q den

.

ráno: Do Prahy přiletěli z Moskvy čso státní a straničtí před
stavitelé v čele s presidentem republiky Lo Svobodou s prvním tajemníkem ÚV KSČ A o Dubčekerru
Krátce gnp 10*30 hodoS Předseda NS Jo Smrkovský se dostavil do budovy
parlamentu, nadšene pozdravován obyvatelstvem a poslanci.
I o l^o hod o: Os o rozhlas vysílal komuniké o čs®~sovětských jednáních
~ 26 o srpna 1968«
-. _

V 5So rozhlase promluvil president republiky L. Svoboda -o výsledcích
moskevských jednání*
Alexander Dubček promluvil v Ôs o rozhlase®
se nesmazatelné vryl do paměti eso lidu o
wmm^m^j^y
v
03N
oznámila*
že
se
nadále
neúčastní
jednání
Rady
Co delegace
•situací
v
Československu
c
bezpečností o
Kolem 17

28 o SRPNA

8 o DEN

Dopoledne^ Národní shromáždění prijalo v plenární schůzi řízené
Jo Smrkovským zásadní prohlášení k vojenskému obsazeni českosloven ska
a k současné situaci.
Navečer; Tisková konference předsedy vlády inž. 0 9 Černíka na Praž
ském hradě.
29o SRPNA

9 o DEN

Památným^ hluboce lidským a upřímným projevem předsedy N3 Jo Smrkovského v Os. rozhlase byla uzavřena serie projevů k občanům Českosloven
ska po návratu čs. představitelů z internace a z jednaní v Moskvě.
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nemůže být svobodný národ, který utlačuje cizí národy"
a Engels) c Nem'.že být socialistickým proletariát,
který
3e
smiřuje
ov•
i se sebemenším násilím "svého národa" vuci druhým národům
Lenin, Spisy XXI,
Kdo první zvedne k ráně, přiznává, že mu došly ideje
Fo D* Roosewelt

Přišel jsem do Prahy s prvním oddílem sovětských vojsk
na usvitu 21«« srpna0 Toho historického dne jsem viděl a slyšel mnoho udivujícího0 Nejvíce rně však překvapili tři starci,
kteří se pamatují na fašistickou okupaci o Pro ně byl "universitou" hitlerovský vyhlazovací tábor v Terezíně® Tři staří
češti komunisté přinesli našim vojákům unaveným nočním pochodem
tři láhve vody0 Každý s nich se napil přímo z láh&e a předal svůj
dárek veliteli*
*
-Pijte, na zdraví, chlapci!
V té chvíli jsem si ještě neuvědomil, že to byl nejen projev lásky ale i občanské hrdinství * Včera se na hlavních objevily bestiálrlí plakáty; "Okupantům ani kapku vody!" a vedle nich
archy papíru s nakreslenou šibenicí a seznamem lidí odsouzených
k smrti za to, že pomáhají spojeneckým vojskům, která přišla, aby
pomohl® zachránit svobodu lidu, jíž bylo dosaženo z9 tak drahou
cenu o
"Ani kapku vody okupantům!" vysílají po celé zemi rozkaz
ilegální rozhlasové stanice koritrarevolucionářůo*.
Listuji v notesu a nacházím krátký záznam0 Neznámé auto přejelo českou holčičkuo Kolem ní se shromáždil dav© Bylo nutné okamžité
přelévání krve o Chlapci s dlouhými vlasy v košilích popsaných kontra
revolučními hesly lhostejně se dívají na umírající dítě. V zápětí
pět osádek sovětských tanků, které tam nedaleko stály, nabídlo svou
krev o Nevím či to byla krev Ivanova, Bondarenka nebo Akopjana, která
zachránila umírající holčičku, ale cřísahám na čest sovětského důstojníka, že by to udělal každý náš voják nacházející se v Ceskoslovenskuo
Rusové mají moudré přísloví m "Krw není voda";
Ale tři láhve vody, které přinesli starci, jsou stejně cenné jako
5
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Provokatéři už po několik dní nechávají Ruzyňské letiště bez
vody a elektřiny, odpojují vodovod v oblastech dislokace bratrských
vojsko
Včera rozhlasová stanice , která si říká "Hlaá svobodné Prahy"
vydala pokyn, aby byli zdi domů, dlažba a chodníky popsány protisovětskými hesljU Nevím, kdo skládá tyto 3prosté nadávky, - zda
je to redaktor Mladá fronty Jelínek, nebo autoři kontrarevolučních
*'Dvou tisíc slov", ale jsou psány slinou vzteklého paa*
Mezi převelikým množstvím kontrarevolučních plakátů, které
zhanobily Václavské náměstí, jsem našel výzvu určenou mně:

"Boženko, Vy jste spisovatel - Hrdina Sovětského svazu«
V,y jste byl mezi osvoboditeli v r* 1945. Že se nestydíte zúčastnit se těchto ostudných akcí?"
Ano, jsem snisovstel. Dva mé romány - "Podrobuji se zákonům vlasti" a "Ukojená žízeň" byly přeloženy do češtiny.
Ve své povídce "El Alamejn" jsem psal o statečnosti Čechů,
kteří bránili v Africe Tobruckou pevnost před fašistickými vojsky
generála Romela.
Reakční spisovatelé si vzali na mušku sovětské novináře.
Nám říkají okupanti a vrahové, ale zatím jsou všichni Českoslovenští spisovatelé a novináři živi a zdrávi a někteří popíjejí
koktejly v kavárně kontrarevolučního "K 231" , zatím co v naší
málopočetné skupině novinářů zahynuli Karel Nepomnaščij
a Alexandr Zvorykin.
Hlas "Svobodné Prahy" nenechává bez pozornosti žádnou
naši řádkuo No což, necht tedy vysílá to, co já zde píši.
Při osvobození Kyjeva jsem byl v Československé brigádě Ludvíka
Svobodvo Pamatuji se, že směrem na Žitomir osvobodila brigáda
vesnicp Kcdra, správněji řečeno popel, který tam po třech stech
ukrajinských domcích zbyl. Všichni obyvatelé Kodry, včetně dětí,
kojenců a zen byli zastřeleni a fašisty spáleni. Kodra se stela
jedněmi z mnohých Lidic na naší půdě..
Narodil jsem se v dělnickém Charkově a je mi drahé, že
československý prapor "Svoboda" byl mezi těmi, na rozhraní
řeky Mže, který nepustil.k mému rodišti, Charkovu, fašisty.
Vojáci mají dobrou paměí s na nic nezapomínají. Pamatuji
se, jak asi 60 fašistických tanků, 15 obrněných vozil a dva
grapory samopalníků podporováni dravými junkersy a meseršmity
utočily na tichou ukrajinskou vesnici Sokolovo, lemovanou vrbami•
Bránila ji střelecká rota Otakara Jaroše, kulometná rota Jaroslava Loma, rota stíhačů tanků Františka Sedláčka.
Byli to mladí, překrásní rytíři, vychovaní podle dějin své strany
a dějin Říjnové revoluce.
Češi a Slováci umírali, ale nevzdávali se. Zdálo by se,
že měli zahynout všichni do jednoho, ale to se nestalo o Na
pomoc jim přišly dělostřelecké baterie poručíků Nikolaje Mutleho,
Petr-* Filutova a Vasilije Petrova.
čcskoslovensští vojáci, udržující styk mezi dvěma frontami,^
zničili za podpory sovětských dělostřelců každý třetí nepřátelský
t*nk, který utočil na jejich pozice a nepustili nepřítele k Charkovuo Hezký modrooký nadporučík Otakar Jaroš, něžný jako dívka,
padl statečnou smrtí a stal se prvním zahraničním vojákem vyzná-
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menaným titulem Hrdiny Sovětského Svazuo Kdyby tecí byl Otakar živ,
proklel by zbabělce, kteří za rohem štěkají na osvoboditele
Československa a
1

m
*

Mnozí moji přátelé9 Slováci a Češi, padli v boji za naši
společnou věc. Nedávno jsem v Kyjevě navštívil československý
hřbitovo Na pečlivě ošetřovaných hrobech, pod mramorovými kříži
a pěticípými hvězdami jsou vysazeny starostlivýma rukama školáků
rudé květy o
Včera jsem projížděl zneklidnělou Prahou a pak jsem jel na
Olšanské hřbitovy, kde jsou též pohřbeni rudoarmějcic
Tisíce hrobů je pokryto trávouc
r w..
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Prolili jsme za Československo moře krve a československému
lidu pod hrozbou smrti přikazují nedávat nám ani kapku vody*
Těla sto čtyřiceti tisíc našich chlapců, rozptýlená po celé
zemi, se změnila v část československé půdy, ale československým
občanům kontmrevoluční sebranka deroucí se k moci zakazuje dávat
sovětským vojákům napít se vody H
Mám československo rádo Mám tam mezi příslušníky armády své
přátele c V r. 1948 mě pozval á d Vysokých Tater na rekreaci, ale
musel jsem tehdy od jet do" "TugosTiviFo" V r Z T ^ T mě pozvali do Bezkyd , ale já jsem na dva roky odjel ^vKlcíT^dôKjor ej e o V r. 1966
přišel dopis - přijed si zalovit do Jizerských hot,~ale musel jsem
letět do Vietnamuc Teprve letos v srpnu se mi podařilo splnit pľání
přátel., ale stále "nemám čas k nim zajit a také se obávám, aby je
moje návštěva nepřivedla do neštěstí«
Existuje zlatá Praha, ale zlatá střední cesta neexistuje« Žijeme
v bouřlivé době, kdy je třeba vědět, za koho bobuješ0 Za imperialismus, nebo komunismuso Nastala doba pro každého Čecha a Slováka,
aby neztráceje minuty se rozhodl, na jakou §tranu barikád půjde.
Bude~li sloužit rudému, čí černému praporu o Včera jakýsi rozcuchaný
holobrádek, když slyšel, že mluvím rusky, mně ukázal nůžo Já jsem
sovětský plukovník, vojenský novinář a jedinou mou zbraní byla ostře
řezaná tužka0 Dobýval jsem však Novorosijsk a byl jsem v eltigentském
výsadku, zúčastnil jsem se krvavé seulské bitvy s v době korejské
války dva roky shazovala pátá letecký eskadra USA bomby a napalm n a
mou hl avu.
- .. i
A nic se nestalo* Zůstal jsem naživu.

-|

Já a moji kamarádi novináři chodíme klidně po vzburcované Praze.
Jednomu z nejkrášnějších měst na světě". Je nám drahý nepřekonatelný
oůvab Hradčan, Vác _L a v kého námist '", Kartová mostu, pomníku t ma Husa
a Prášné brány i svěží obraz Vltavy, dělnických čtvrtí i nových zá-

\

"t
-ŕ

Revizionisté a kontrarevoluclonáři šuškají o tom, ze sovětská vojska přišla, aby tato bohatství zničila* Lid však ví,> t
že přišla proto, aby uhájila vše, co bylo vytvořeno umem a práci•
Bolí nás, když na náměstí Sovětských tankistů na Smíchově,
na Sovětském T J4, který první vjel v r c 1945 do povstelé Prahy,
špinavá ruka kreslí hákový kříž«
Býváme všuae i na Čertovce, která se jako dlažba ulice leskne
mezi dvěma řadami kamenných domů i na Kampě i v Karmelitské ulici
i v závodech o A nikdo se nebojí ani dýky, ani kulky, ani granátu•
"Plémě sovětských novinářů je nezničitelné®" To jsou slova
Karla Nepomnaščího, kavalíra řádu Rudého praporu, přítele československa, který bojogf&l v partyzánských oddílech samopalem i
kou proti fašistickýrr okupantům a kterého jsme ztratili včera
v Ceskoslovenskuo TrucMímítn po kamarádovi, který zahynul, ale
v uších mi zní ječivé výkřiky;
11

"Nedávejte jim ani kapku vody!
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Před dvaceti lety byl vydán můj román "Ukojená žízeň" , který
byl přeložen do češtiny® Vím, že kromě pocitu fyzické žizné,
tuje ještě pocit žíznivé touhy po vítézstvío Tento žíznivý pocit
zakoušejí všichni Šechové a Slováci, kterým jsou drahé leninovy
myšlenky, přátelství se sovětským lidem*
Pravda a poctivost starých komunistů, uvědomujících si kdo
je přítel o kdo je nepřítel československa, kteří přinesli našim
vojákům tři láhve vody, zvítězí®

Uvědomělí vůdcové imperialismu si říknjír nemůžeme ovšem uskutečnit své cíle bez potlačení malých národů, 1.1: jsou ^ece dva způsoby potlačování* Někdy je spolehlivájsi a výhodnější získat upřímné
poctivé "obránce vlast" v imperialistické válce tím, že se vytvoří
politicky nezávislé státy, o jejichž finanční závislost se už " sami
postaráme!
Lenin, Spisy 7, str* 283
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Tímto bylo motivováno rozhodnutí udělat s nimi menší interview,
který absolvovali - Jan Kovář & Eduard Major a tázaní*
Otázka & Kolejní rada nastoupila v novém roce nejen v novém persoobsazeníj, ale i s novým programem« Po mnoha letech se její
práce konečná vymanila ze stagnace a doznala radikálních změn.
Mohl byste nám o nich něco říci?
STA Ks Jedná se především o změnu návštěvního řádu jak pro studen
ty bydlící na koleji, tak i pro nekolejáky« Doposavad byly od sebe
odděleny dívčí a chlapecké bloky« Toto řešení odloučení studentů
od studentek se nám zdálo dost nelogické, protože se jedná vlastně
o dospělé lidi a není důvodu je od sebe oddělovat metodami uplatno
vánými na internátech pro středoškolákyc Ke změně nás vedlo presvědčeníp že kolejáci, kteří se mohli dosud navštěvovat pouze v do
bě vyhražených návštěv v považují tuto metodu za přežitou, motivovanou strachem, že by se návštěvy příčily morálním zásadám« Nešlo
nár o otevřeaiť koleje pro veřejnost, bylo to spíše vyjádření našeho věku a sociálního postavení« Při provádění změny jsme spoléhali na disciplínu kolejáků, kterou jsme toto ppatření obhajovali
pře£ rektorem«
VILIMEC* Já bych chtěl k tomu dodat, že jsme zavedli úplně jiný
štěv kolejáků« Byli jsme si vědomi situace, která
tovala, když studenti nemohli mít návštěvu přes noc« Projevovalo
se to rozbitými okny v průchodech, falešnými klíči, které měli studenti od vedlejšího vchodu ve spojovací chodbě před blôfcem "A" apod*
Proto jsme připravili nový systém návštěv pro studenty i nestudenty« Každý student z naší koleje má možnost si přivést jakoukoliv
návštěvu, ale musí ji řádně přihlásit a přinést potvrzení spolubyd
lícího, že nemá námitek proti této návštěvě« Jedná se pochopitelně
o návštěvy přes noc« Na druhé straně budeme velmi tvrdš postihovat
případy nehlášeného pobytu na koleji Děláme to neradi, ale v takovýchto případech není jiné cestv«
: Za ubytování nekole jákiů se bude platit nějaký poplatek?
Cl Pochopitelně« Stanovili jsme poplatek za přenocování a
nové lůžkoviny« Poplatek za lůžkoviny vzbudil u některých kole
jáků rozhořčení, ale v tomto případě musíme respektovat nařízení
hygienika, že návštěva ~usí mít čisté povlečení Sice se tím zvyr
šila cena zal ubytování,
M M I M H M ovšem
H M H domnívám
Í M l í ise, že to není moc« Za lůž
kovin5' se platí 5 Kčs 9 za přespání 3 Kčs u studentů a 6 Kčs u ne
studentů« Podotýkám, že nechceme udělat z koleje výhodné ubytování pro turisty« Velké množství dotazů se dotýká problematiky návštěv
bydlících v Praze« Návštěvy z Prahy se přijímají pouze v návštěvních hodinách, jak je uvedeno v kolejním řádu, do 22 hodiny« Experiment se týká pouze návštěv bydlících mimo Prahu, které se ubytují na pokoji dotyčného

%

OTAZKAs Mnoho studentů prohlašuje, že je nutné zakročit proti KB
tvrdou rukotto Co vy na to?
_
STANĚKs Největší nespokojenost pramení z kontrolování kolejních
príY^ažôo Ovšem studenti si neuvědomují, že jde,vo pouhou kontrolu,
nikoli odběrj, jak se to dělalo dříve« Když někdo přišel do koleje,
tak mu byl průkaz odebrán? a seznam odebraných průkazů mohl být
používán děkanáty na postih při žádosti o prodloužení zkouškového
období, nebo posudky«.
Jde pouze o to, aby na koleji bydleli jenom přihlášené osoby• Nám
samotným se to také nelíbí, ale dělat se to v dnešní době musí«
Kontrola se sice provádí nesystematicky, ale přesto se domníváme,
že svůj význam mác
0
v
OTAZKAs Co zna ená první stupen samosprávy?
STANĚK? Samospráva by měla vypadat tak, že by zde např« neměly být
vrátnice a kolejní rada by veškerý život na koleji řídila sama«
Vedení by Tělo na starosti údržbu a ekonomické otázky« Kolejní rada by byla nejvyšším a rozhodujícím orgánem na koleji. Dosavadní
stav byl takový, že jsme všechna rozhodnutí museli dát schválit
ředitelem koleje«
Takže dnešní úpravy jsou zostřením s výhledem na brzké uvolnění?
Ne, to je pouze výchova ve smyslu kolejního řádu« Tato opatření
jsou velmi lehce zneužitelná několika jedinci a návratem k původnímu stavu by trpěli pořádní studenti« Jde o zajištění pořádku a
klidu na kolejic Sám rektor nám radil, abychom se zamysleli, a v pří
padě? že tento nový stav vyhovuje většině, abychom proti různým
výstřelkům zakročili a ke starému řádu se nevraceli.
STEJSKALg Ještě bych se chtěl vrátit k těm projevům averse ke KR.
To 'jsme se pouze doslechli, ale nikdo nám nic konkrétního neřekl«
Dokonce i sám ředitel koleje nám občas říká, že studenti jsou s námi nespokojeni, ale za námi nikdo osobně nepřišel, aby nám něco
vytknulo Doufáme, že většinu nedorozumění vyřeší kolejní shromáždění, které se bude konat«
OTAZKAi Nejpalčivější otázkou práce KR je ubytování. Můžete nám
sdělit některé údaje o počtu ubytovaných atd«?
STEJSKALž Kapacita koleje je 1 800 míst a začátkem října bylo na
koleji ubytováno 2 050 lidí, k čenuž došlo tím, že nám vypovědělo
Podolí a Strahov smlouvy« Např. Podolí místo 200 lidí ubytovalo
pouze 90 lidí, a navíc, naše škola se přidala k novým přijímacím
řádům bez "numera clausa"«
v
Dalším důvodem bylo, že děkanáty zaslaly ubytovací smlouvy pozdě,
vlastně až začátkem září a ne k 15« srpnu«
Poslední údaje svědčí o tom, že se krise postupně překonává, někteří se stěhují do Podolí* Fámy o obsazení Podolí spojeneckými
vojsky se ukázaly falešnými«

OTAZKAs Překročení kapacity má jistě vliv i na hygienickou stráním
a klade zvýšené požadavky na práci disciplinární komise0
STEJSKALg Pochopitelně, i když překročení kapacity se táká převážné
prvnich ročníků, u kterých se nepředpokládá velké překračování discipliny« Horší je to s hygienickou stránkou, protože na koleji je
nedostatek uklízeček« Přechodně to řešíme tak, že si studenti uklíW A H , že
¿c ubytování
zejí sami« Byla zde obvodní hygienička, která říkala,
P q pp Y j^ 1 4 Ji a!^ 4 na
^ pokoji
nAÍf A pro Ä4Anevyhovují
** A
#srv ti / ^ / alen 1měla
A m pochopení
pro naši situaci
— •C
'"
A
A
STANĚK Já myslím, že bydlení po 5 není nic nenormálního, protože,
kàyl j e sem my přišli, bydlelo se dokonce po šesti« Podle mne
pdns+.atkfvn Ifc+.rifl
nphvlv připraveny
ryrinravenv postele
nnstelft A
velkým
letos hvln
bylo to, že nebyly
a
Ikým nedostatkem
museli jsme během ubytování pokoje doplňovat« A jelikož jsme neměli přehled o rozmístění, přidávali jsme postele i vyšším ročníkům,
což přineslo řadu nedorozumění« Nejhorší bylo, že vedení nezajistilo přípravy pokojů«
STEJSKAL Chtěl bych dodat, že práce během září už neměla být naší
to ěla provádět správa koleje Vlivem srpnových udá
lo8tí došlo ke zmatkům, a tak jsme vedení vypomáhali
chtěl zeptat, jak je to s ubytováním zahra
OTAZKAS Ještě bych
ničních studenti^ studentů, kteří zůstali v zahraničí a nakonec
bydlí—li na koleji také nestudenti?
STANĚK
týče zahraničních studentů, snažili jsme se získat
seznam zahraničních studentů, a ti, kteří smlouvu neměli . byli z koleje vyloučeni« Někteří studenti žádali samostatné
^ vyhovět
•
• nemohli
•
• vzhledem
•
•
Ike kapa
H
I
pokoji^ ale těm jsme
bydlení na ••¡•••I
citě« U některých případů jsme ještě k řešení nedospěli, i když
jsme tuto záležitost chtěli mít vyřešenou do konce října«
v
STEJSKAL3
Původn*
jsme
sestěhovat
dohromady
~ u .V .. • ,1,.,»M
'
*^
O chtěli
v.* * ^ v.tytovjrstudenty
«V ~
W
J
ale to naráželo na neochotu těchto studentů • Bohužel, ^te ?de prob
lém toho, že z naší pozice proti nim nemůžeme zasáhnout« Používají
dokonce různých fingovaných lékařských potvrzení, že musí bydlet
sami a vůči Cechům, které jsme
chovají dost
nevhodně« Co se týče emigrantů postupovali jsme tak, že jsme jim
do 17o října reservovali m'sta a po tomto termínu jim tato místa
ípady, kdy se dotyční ozvali a napsali, ze se
propadají až na
určitě vrátí«
,f

OTAZKAš Na koleji vznikla^"Akademická legie . Je AL orgánem ko
lejní rady a jaká je náplíi této organizace?
STANĚK $ Není to orgán kolejní rady« Domnívám se, že velkou část
zumění o úkolech AL způsobuje její dnešní činnost, která
legie
se mluvilo
.w
| i o to
je dost nepopulární« Na zahajovací schůzi I..
že by legie nemela nikdy vystupovat jako policajt koleje, ale jako
apolek uvědomělých kolejáků, který se přesvědčováním a nabádání
snaží lidi, kteří narušují kolejní řád, usměrnit
Dá se říci, že je to takový náí troj
k tomh, aby si na
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kolejí- uctrželi pořádek samí a nemusela ae sem volat VB« MySlenka
je převzata ze západních kolejí, kde pracuje samospráva a tento
orgán t&m nazývají "studentská policie"9 Legie má sloužit k zabezpečení chodu kolejní samosprávy«, Je zajímavé, že naše kolej
mele jako první Akademickou legií v Praze a nyní se mají legie
zřizovat % na ostatních kolejích®
OTÁgKAj Akademická legie nevznikla tedy z důvodu přítomnosti ci~
zTch vojsk«
STANĚK s V řádném případě. To, že hlídkovala na koleji v těch kritických dnech 28« 10e a během stávky, to jsou její běžné úkoly k
sajištění chodu koleje«
#

Q^gijSKAJak je to s použitím fyzické síly ?STANĚK« Pochopitelně i s tím se počítá, ale až na posledním mísOTÁZKAo Na koleji vznifcl bar, nebo jinak narváno klub® Proč a
nač ?
STANŘKs Podnět ke vzniKu byl ten, že zde nebyla žádná možnost
poseienT při menším občerstvení, a to z koleje dělalo pustou ubytovnu a ne druhy domov kolejáků® Ze začátku jsme měli poněkud
jinou koncepci, klub byl s televizí^ ale to jsme museli změnit,
ž pochopitelných důvodů« Nebylo slyšet ani televizi, ani jste
nemohl poslouchat společníka* Najhorší je, že provoz baru ruší
klid ostatních okolních bydlících, což se snažíme řešit® Po třech
týdnech byl bar uzavřen a my jsme zatím vypracovali novou koncepci provozu, která vychází z dosavadních zkušeností * Dokonce
se zde podávají alkoholické nápoje a předpokládáme, že bar bude
fungovat ke spokojeaosti studentů«,
•
„Děkujeme vám za rozhovor«

FEJSTON 0 STROMKUo

ROSTL ROVN

V podstatě jsem lyrik« Miluji přírodu« K mým dobrým zvykům pat
ří pravidelné procházky po okolí svého bydliště« Pár kroků za
humny je les« Jako v každém lesk je tem mýtina? na níž ) již drahnou dobu roste několik stromů• Je to zvláštní mýtina a zvláštní
stromy« Skoro bych řekl, že půda není moc úrodná« Na stromech je
to vidět«
Jsou nízké, zakrslé a na kmenech jsou nádory* Možná, že mají
x
álo slunce« Mám rád přírodu. Řekl jsem si, že t m stromům nějak
pomohu. Vybral jsem si jeden na zkoušku« Začátkem roku jsem se
o něj začal starat« Zkypři£ jsem půdu, přidal něco žrrin, pravidelně jseai stromek zaléval« A ten začal dělat divy* Pár nádorů
zmizelo, stromek se začal narovnávat a rostl do výšky, za sluncem
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přibýval na jaře o Chodil jsem na mýtinu každý den
St-ip jsem stromek opatrovalo Dělal mi velkou radost« Už byl
y ¿s -<TFV '
krásně aelený, prostě radost pohledět« Rostl
a rostlo
Slo léto a stromek ještě více zesílil a zkrásnél.
Látc již málo na kafténlra, pomalu se blížil podzim. Stále jse
obdivoval svůj stromek. Jednoho dne jsem však přišel na mýtinu
stromku je Černý pruh. Ta
a tu jsem si všiml, jak
kovýj, který se maluje nn stromy, určené ke skácení. Ulekl jsem se
Vrátil jsem se domů až k večeru a ulehl jsem. Nemohl jsem usnout.
Měl jsem strach o svůj stromeko Stále mě něco hnalo namýtinu.
Vstal jsem9 oblékl se a šel do lesa. Bylo asi jedenáct hodin.
kru
jiiýtinu a zděsil jsem se. Okolo mého
Přišel
několik dřevorubců. Byli otrhaní, páchli špínou a vypadali una
r-4

véně, jakoby přijeli odněkud zdaleka« Vytáhli sekery a pázně je
zeíali do Kmene ubohého stromku. Vrhl jsem se na ně. Vlastním tě
lem chtěl jsem bránit svůj stromek, oji chloubu a moji jedinou
radost
Muži na mne namířili sekery a pily. Začal jsem jim vše vysvětlovat, prosit je, vyhrožovat jim. Jako bych mluvil ke kamenům.
Nic neříkali« Pak se spélu začali bavit nějakou cizí řečí. Byla
mi povědomá, kdysi jsem se ji učil, avšak nijak mi nepřirostla k
mně zamra
srdci a později jsem na ni úplně zapomněl
v
ceně dívali a
hnali z lesa. byl jsem neštsstný, zklamán
o

a besmoQnýo Celou noc jsem proplakal. Bylo mi strašně*
Ráno jsem rychle spěchal na mýtinu. Uprostřed byl velký čerstvý
pařez. Zatal jsem pěsti. Pak jsem se rozhlédl, vybral si nejubožejŠí stromek a začal jsem kypřit pádu kolem.
Štěpán Bittner

í,
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Nekonečné zlaté lány pšenice a čisté xmYi&é nebe nad nimi to je obraz Ukrajiny opěvovaný v ukrajinských písních, melodických, jímavýchooo
'
Ukrajina zaujímá velmi významné geopolitické postavení
v Evropěo Odedávna byla mostem spojujícím Západ a Východem« Po
dlouhou dobu, po tisíciletí, byla ochranným valem Západu proti
nájezdům divokých adijských hord a ve dvou světových válkách
zachytila nápor ně řeckých hord na Východ ve svých úrodných
širých lánech a stepích* Zatímco přímé materiální ztráty způsobené
druhou světovou válkou činily v R3F3R 255 miliard rublů, škoda
U33R je značně vyšší - 285 miliardo To je více než 3/4 celkové
ztráty způsobené 19 zemím zúčastněným v antihitlerovské koalici
(mimo SSSR) o Na Ukrajině bjlo aavražděno, umučeno, zemřelo násled-r
kem hladu 9 enidemií 4,5 mil« obyvatel, zničeno bylo 714 měst,
28 tis« vesnic, 16 tis« průmyslových podniků atdo
Území US^R zaujímá v současných politických hranicích
603,7 mil« km , což činí asi 0,5 % (0,44 %) zemské pevniny, 5 ,7 %
evropského
území o U33R co do rozlohy je dvakrát větší než Itálie,
větší než Francie a větší než Anglie a NDR dohromady® Svojí plochou zaujímá U33R 42c místo ve světě a 2 0 v Evropě* Mezi národy
světa Ukrajina zaujímá 14« místo a mezi Slovany 2« místo o
Hlubiny USSR ukrývají velké zásoby emergie a nerostů« Hlavní
bohatství U33R skýtá "Donbas" - Poruří Ukrajiny s jeho 134 miliardamitun uhelných zásob (v hranicích U33R)o
Druhým hlavním bohatstvem USSR jsou desítky milionů ha černozemi o Přičteme-li k tomu její příznivé klima a pracovité obyvatelstvo, r<ak je možno říci, že Ukrajina je jednou z ne jperspektivne jších•
zemí nejen Evropy, ale i celého světa.
K lo lo 1967 měla USSR kolem 46 mil« obyvatel,.což činí 1,4 %
světového obyvstelsfcva o 7,2 % evropskéhoo Co do obyvatelstva zaujímá
U33R 13 o místo ve světě a 5* v Evropě*
Základním faktem je^ že specifická váha U33R ve světovém hospodářství je vyšší, než v území a obyvatelstvu světa« To znamená, že
jednotka u^emí U33R a jejího obyvatelstva dávají vetší efekt, než^
jednotka území a obyvatelstva světa« U33R svými 0,44 % světového území a 1 ,4 % světového obyvatelstva poskytuje asi 4 -5 % veškeré prů- myslové produkce světa, vyrábí 10,4 % světové produkce litiny, 8,4 %
oceli, dává 7,8 % těžby uhlí, 9,3 % pískového cukru atdo USSR je
jednou z nejvýznamšjších zemí sveta v oblasti zemědělství, metalurgie, strojírenství, těžby uhlí, plynu, železné rudy, cukrovárenského
' růmyslu atd. Poměrně málo je v U33R rozvinut průmyslu textilní,
r
průmysl ut<
ilový a někl é al «
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Porovnejme USSR s jinými vyspělými zeměmi světa - USA,
celým SSSR, Anglií, Francií, NSR o V této "šestce*
USSR
podle některých hlavních ukazatelů zaujímá ve výrobě m 1 obyvatele toto místo: elektrická energie - 60 místo, uhlí - lo ,
naft9 - 3ofi9 plyn - 2o9 litina - 1©. ocel - 1 0 , železná ruda
1.
2
traktory
cukr písek - 1« místo C
hnojáva
4
V některých ukazatelích USSR ve výrobě na obyvatele předstihla
hospodářsky nejvyspělejší stát světa - USAo Tak například roční
produkce oceli na jednoho obyvatele: USSR 885 kg oproti 635 kg
v USA& Produkce uhlí; USSR - 4 127 kg a USA jenom 2 504 kg; nafta 203 kg a 2 086 kg; litina - 770 kg a 425 kg; železná ruda - 1901 kg
8 468 kg; traktory - (počet kusu na tisíc obyvatel) 2 ,7 a 1,7;
cukr písek - ,115 kg (USSR) a 30 kg (USA) atd* Jak vidíme,, ve všech
uvedených ukazatelích, mimo nafty, USSR předstihla hosoodářsky nejvyspělejší zemi světa«, V některých ukazatelích stojí USSR naopak
daleko za USA, např0 ve výrobě automobilko V USA činila produkce
automobilů v r Q 1966 10 371 tisíc kusů a v USSR pouze 73 tisíc.
i

Mn»*řS'i.¡mj

V absolutní výrobě Evropy a světa (mimo SSSR) USSR zaujímala
a zaujímá toto postavení:

E]ektrická energie
Uhlí
Plyn
Litina
Ocel
Železná ruda
Cukr písek
Obilí

Postavení USSR v Evropě
1966
1913
11
I
- 7
4
5
6
3
2
2

Řepa cukrová

1

Post« USSR ve světě
1966
7
3
3
2
3
2
1
pšenice - 3, žito
ječmen
5
1

4,

Jak vidno, ve všech ukazatelích s výjimkou jednoho (elektřina)
USSR zaujímá pevně l c místo v Evropě a ve všech ukazatelích za 50 let
značně zlepšila svoje umístění v Evropě a v mnoha ukazatelích i ve
světě o Mimo tyto uvedené ukazatele USSR zaujímá prvé místo v Evropě
ve výrobě válcovaného železa, lokomotiv 39 spalovacím motorem, 2. mís
to v minerálních hnojivech, 5 o v kyselinÄStórovS, v cementu, kožené
obuvi atdo Kromě toho USSR nyní zaujímá 2o místo ve světě a v Evropě
ve výrobě brambor, v počtu prasat 3o místo ve světě a 1 v Evropě atdo
Co do tempa rozvoje průmyslu USSR značně předstihuje mnohé vyspělé
kapitalistické země*
:

fo:le kvant tativníoh ukazatelů národního hospodářství USSR
zaujímá j^rio z prvých míst ve světě, ale zaostává za mnoha zeměmi
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v ukazatelích kvil itstivnich* Hlavním úkolem U33R bude v budoucnu
zlepéit všechny kvalitativní ukazatele*
U3SR již dávno navázala živé zahraniční kulturní i hospodářské
styky s celým světemo Podíl Ukrajiny v zahraničním obchode S33R
činí 25 %o V r o 1966 exportovala US3R svou produkci do 82) zemí světa
a 35 zemím světa pomáhala zařizovat 375 podniků a objektu e
Jaká je specifická váha U3SR v národním hospodářství 333R?
Již za carského Ruska byla Ukrajina jeho "obilnicí" , jeho
"kotelnou" a jeho "cukřenkou"* Byla i hlavním centrem těžkého průmyslu*
Zabýváme-li se problémem specifické váhy US3R v národním hospodářství SSSR z hlediska dynamiky vývoje, můžeme konstatovat celkovou tendenci k poklesu specifické váhy USSR v národním hospodářství SSSRo To lze vysvětlit silným vzestupem ostatních oblastí Ä5SR,
zejména Sibiře, Střední Asie, Dálného Východu* Avšak přesto USSR
má nyní a udrží i nadále svůj velký význam v národním hospodářství
SS3R a bude vždy zaujímat celné místo mezi ostatními státy světa,
Evropy i svazovými republikami SSSRo CelkoTě vzato je možno říci,
že uzemní jednotka USSR přináší několikrát vyšší ekonomický efekt
než uzemní jednotka celého SSSRo
Specifická váha USSR v hospodářství celého SSSR je následující:
Název
Pracovní síla
Uhl í
Plyn
Nafta
Elektřina
Ocel
Litina
Železná ruda
Traktory
Traktorové pluhy

% USSR
18
34
30
3
18
42
50
54
32
50

Název
Metalurgické zařízení
Chemické zařízení
Kovoobráběcí stroje
A*%omobily
Kyselina sírová
Umělá hnojiva
Cement
Tkaniny bavlněné
Tkaniny vlněné
.Kožená obuv

% USSR
47
32
13
10
20
22
17
3
7
20

USSR vyrábí asi 25 % veákeré produkce strojírenského průmyslu
333Ro Na frontě zemědělství význam USSR v zemědělství SSSR je také
veliký o
'
USSR s 16 % veškeré osevní plochy
•zrnin a 28 % technických kultur celého
20 % veškeré sklizně obilnin(v r o 1965
vé řepy 3 46 % slunečnic, 25 % brambor,

33SR, s 13 % osevní plochy
SSSR ooskytla v roce 1966
- 26 %!), 56 % sklizně cukro30 % zeleniny, 27 % vinné révy

V oblasti živočišné výroby USSR poskytuje 24 % produkce
mase všeho druhu, 23 % mléka, 25 % másla, 24 % vajec, avšak
pouze 6 % vlny celého SSSRo
Pgenice - brambory - cukr - olej - zelenina - ovoce elektřina - uhlí - ocel - litina - plyn - ruda - stroje představu jío^lavní bohatství USSR o
Příznivé klima, úrodná půda, obrovské přírodní bohatství,
pracovitost obyvatelstva,učinily USSR v mnoha odvětvích ekonomiky
vedoucí republikou SSSRP
USSR již dávno navázala kulturní a hospodářské styky s ČSSR.
Mezí oběma státy probíhají čilé styky k vzájemnému užitku obou.
Můžeme říci, že Ukrajina požívá velké sympatie ve světě a v Evropě*
Každý ciziůec, který žil ns Ukrajině, vzpomíná se sympatiemi na
její pracovitost a pohostinné obyvatelstvo,,na její přírodu, krásu jejích širokých lánů,-její písně a obyčeje.
m

^
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Stal pro EKONOMa napsal
Dro Ingo So Volodymyriv
inženýr - ekonom uljpaj.
vysokých škol»

Socialismus přiznává každému národu právo na nezávislost
a svobodu, na samostatné rozhodování o svém osudu. Mezinárodní
socialismus uznává právo ns existenci národů svobodných, nezávislých s rovnoprávných, ale jen on iftdže vytvořit takové národy, jen on může uskutečnit právp národů na sebeurčení.
(citát z Juniovy brožury "Krize sociál
ní* demokracie
~ ~
ie")
*
%

Lenin, Spisy XXI, stro 337
•

«
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Před několika týdny proběhle tiskem zpráva (31 • 7»), že asi 600
dívek z Československa opouští svou vlast a odchází na práci do
daleké ciziny, do prázdninových středisek po celé Anglii«
Tak jsme tedy v Bognor Regis, jednom z prázdninových campů,
malém městečku na jižním pobřeží Anglie, nedaleko od Bri&htonu.
Uvítaly nás křiklavé neonové reklamy a mikrofony reportérů
navrch vše vypadalo vytřihnuté jako z dobře režírovaného filmu.
Když jsme přišli blíže, s překvapením jsme zjistili, že za ba
řevnými neony se skrývají nepříliš vkusné oďro-zelené domečky
dřeva a papíru« Celý camp byl jen průhl
angličané mu někdy říkají dětský camp«
Angličané sami považují tyto campy za jedny z nejhorších
pracovních příležitostí, a proto jsou sem převážně najímáni zahraniční studenti« Byli jsme zde jako nekvalifikované síly a podle
toho se s námi zacházelo« V současné době nám dá ještě zřejmě
trochu práce, abychom dohnal^ Anglii po ekonomické stránce, ale
za svou osobu bych řekla, že u nás zacházejí zaměstnavatelé se
studenty, kteří jsou na brigádě, skutečně o něco lépe«
Jiný kraj, jiný mrav« Když zde upadně servírce talířek nebo
lžička, začne celá jídelna okamžitě tleskat.
?
Lidé se zde bavili vůbec způsobem, který byl pro nás, řekla
bych, poněkud zarážející. Nepotřebují herce ani zpěváky, vystačí
si naprosto sami« Někdy nám jejich způsob zábavy připadal až nedůstoj
ný dospělých lidí« Vůbec mnoho věcí nám zde připadalo spíše jako
kýč.
My bychom možná řekli, že celý život angličanů je takový kýčovitý.
Až na tu modu je tu vše ohromně jednoduché« Celých šest ne
děl nám zde například podávali v různých kombinacích pouze tři jíd
la.
Snad jen názory lidí se zde trošku rozcházely«
Několik vám jich předkládám tak, jak se mi je podařilo zachy
tit:
18rletá. Rakousko, střední obchodní škola

1. Jak se vám zde líbí?
Na tomto campu se mi líbí jediná věc
z celého světa. Je tu fajn kolektiv«
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pracují zde mladí lidé

:

Camp sám o sobě je velice nechutný, ten naprosto neuspořádá
ný život zde, prostředí.*.
23-letý, Persie^ VSE V Anglii
4

Nelíbí se mi tu. Práce je zde těžká, málo placená. Ale v Anglii jsou i lepší campy»

V

21-letá, N5R« filosofie (angličtina, pedagogika)
Spatná strava, špatná podmínky. Jsem tu dva týdny, ^le vícekrát
bych sem nejela *
20-letý, Anglie, sociolo
Tento camp je výborným předmětem mého studia.
19-letý% Anglie, řemeslník
Tábor sám o sobě je pěkný, ale podmínky jsou zde špatné.
Vadí mi zde např. špinavé nádobí; je to tu špatně placené.
Vyptávali ífsme se nejen u studenti, ale i prázdninových
hostí o Návštěvníky těchto cympů tvoří především dálnice, prodavači,
řemeslníci. Mezi tzv. vyššími vrstvami se često mluví o těchto
střediscích j^ko o proletářských kampech. Návštěvníkům 3e tu sle
líbí, a to je , myslím, to nejdůležitější.
«

Nakonec jsme si nechali naše nadřízené, naše managery:
1» Co si myslíte o českých a slovenských děvčatech?
Myslím, že to jsou velmi dobrá děvčata, dobře pracují.
2o Mohl byste mi vysvětlit, proč není po celém camp^ ani jediný
obraz vaší královny, ale z^to po celém campu visi barevné fotogra
fie p*n* Butlina a jeho dětí?
(Tábory, kde jsme pracovali, se nazývaly Butlins*holiday campy)
f!
Královský majestát
je symbolem něčeho vážného a tyto campy jsou
>111i středisky» A p*k - královna, to je jen tradice...
Ještě k vaší 1. otázce - západní studentky tu kromě práce hledají i zábavu, vy si spíše sngžíte přivydělat n^ přesčasech»
3. Jské je više

civilní povolání?

Lo íí m a
(Dotazovaný měl 43 letf

Z4%

í
I

1« Co si myslíte o českých a slovenských děvčatech?
Těžko se jim zde pracuje* protože špatně rozumí* Musejí často dě
. žngli
en bych snad dodal
Nemohl bych říci proti nim jedinou stížnost
ještě to, že by si zasloužily lepší stravu a ubytování*
2* Vaše civilní povolání?
Pracuji u Butlina po celý rok*
(Dotazovanému bylo cca 30 let)
skoslovenských dívek?

1* Jak Vy byste

Některé pracují dobře, ale nemají zájem o práci*
2 o Jaké vzdělání je třeba na to,.aby člověk mohl dělat managera v ku
1
cfcyni?
",t/ K
*i{
•. ; ^r ^ " " ^ľ^BK? 'V" -Kŕ/• *'"i*
Mám základní školu*
3* A vaše civilní povolání?
*

>

Totéž*
(Přibližně 28 let)

1* Jaký je váš názor na pobyt čechoslovaček u vás a na jejich práci?
Jsou to velmi milá děvčata* Dokáží si uchovat temperament i při tak
těžké práci j^ko je zdef a to je velmi cenná vlastnost*
2* Co byste řekl o zdejších podmínkách?
(Smích)o To nejsou vůbec žádné podmínky!
3. Cosi myslíte o panu Butlinovi?
To musel být velmi moudrý pán*
4* Co byste pro příště radil československým studentům?
Aby sem vabec nejezdili,, Mohou tu vidět jen dětské hry* Lidé zde
vůbec mohou vidět jak se nejjednodušeji vydělává na lidské blbosti«
•i-. • -

f f i

•

<

-r-

5

Vaše vzdělání?
5 let střední školy, 6 jazyků, vysoká hotelová škola + praxe.

6o Vy ale nejste Angličan, že?
Ne, pocházím ze Španělska
7o Chtěl byste sem jet s rodinou na dovolenou?
Raději bych jel do cizinyo
(Asi 40 let)

Rozhovor se ředitelem tábora schází. Tragické události, které postihly naši vlast; noci ztrávené u rozhlasových přijímačů - na to už
nebyla nálada<>
Myslím, že bylo dobré sem jet» Nikdy není na škodu poznat každou práci, každé prostředí - takový křest rozhodně nikomu neškodí,
i když se nám zde plno věcí nelíbilo a mnohé nám zůstalo nepochopitel
néo
^ ' .
Konečný dojem byl, myslím, dobrý; domů jsme si odváželi všichni flen
ty hezké zážitky«
Některým se tam dokonce zalíbilo tak, že se už do vlasti nevrátili.*.

Co na světě mám rád

r

íI

Ten kdo se na svět dívá a ke všemu kývá
Ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctfjn
Takový mozek ptačí tomuto snad stačí
Já - aí se páni mračí - já musím s pravdou ven
... - •

.

. . , . .

- '

,

*

- -

•

H' z '

•

Co na světě mám rád nedám si brát
Než s lumpy tancovat to se chci radši prát!
TeS slyšte drazí páni mé písně poslání:
Te3

t

tancování
V + W
.

r*

( 1937 )
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Předmluva£
Tento přehled je sestaven zejména pro studenty I* ročníku, též
bažanti zvané« Starší čtenáři pochopí nutnost, jež mi velela informovat ony nebožáky o pod tstě
složení lidu ekonomického* Může tedy můj Článek přeskočit9 okud ovšem ebude chtít osvěžit svou parněx a zavzpomínat si na jrfcaré, dobré časy.
Kapitola lo
Lidem"ekonomickým se rozumí veškeré řádné studenstvo VŠE. Tvo
ří jej pomladjpí lid obého pohlaví0 Zařazení dle věku zde platí jen
pro dolní hranici« Až na několik geniálních jednotlivců jsou totiž
všichni ekonomové starší minimálně 18«let. Což je vynikající, nebol z hlediska odpovědnosti před zákonem lze je již zavřít. Horní
hranicí n ekonomů neurčujeme, vzhledem k tomu, že mnoho šikovných li
dí studuje ne VŠE celá desetiletí o V praxi se však ponejvíce setkává
me s absolventy 23 až 31~tíletými<>
Autor se smíšenými pocity, konstatuje že i nadále postupuje
feminizace lidu ekonomického« Je to sice pěkné ns pohled i jinak
zvláště? když se muži stávájí vzácnými o Pocity kohouta na smetišti
však zastiňuje fakt, že ženy a dívky strašně šprtají a kdo to s nimi má pak vydržet.
Kapitola I\o
^ekonomický je dělen podle své příslušnosti k určité fakultě studi "ní skupině (kruhu) a podle ročníku studia.
Fakultou se rozumí zástup studentu i pedagogů, pěstujících
společně určité vědy a podvědy, jsouce tak specialisty na obchod,
rávodohospodářství stp© Fakulty jsou shora ukončeny děkanátem, ktev
prostě mému oku jeví jako kancelář se dvěma (^L) sekretářkami»
Pravá podstata děkanátu spočívá však v úžasném množství všelikých
ejster a kartiček v této místnosti uložených. Vrcholr^
sou však ukryta v samotné pracovně páně děkanově, kde' se též odehrávají všechnys rituálem předepsané, úkony řízení fakulty. Děkan
všemocný a studenstvem uctivě zdravéný muž* Vládcem
•šech děkanů je rektor školy0 Jeho Magnificence je muž znamenitých
valit, vezdy oslavovaný a celou VoE považovaný« Nižší ročníky by
[ej měly míjet v hlubokém předklonu s hlavou obnaženou, bažanti pak
çcnout tváří do prachu vysokoškolského, pochodbách velmi častého«
'.:rrí letopisci si pak stěžují, že nyg^^pi rektorové nejsou již
co bývali jejich předchůdcové. Ti mu 3
-umět konat zázrakypři shro
mážděních studentského lidu, museli u#ět uzdravovat dotykem a znát
tajemství, kterak se viditelně vyskytovat na několik© místech najednou c
v
tudijní skupina je sezná
_ _ 4
uschovávaný na dě
nate. Na děkanáte ex i stujíV teoretické
představy,
že
studenti
takto
N
i*
> » /
« /
»
t
1
se'lskuoení do u- ^ilně !V V-: těvu j í
dnášky i cvičení, že si též volí vedoucího skupiny, ba že i si ve studiu navzájem pomáhají. Tyto a
jiné
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pošetilé predstavy způsobují, že se pro jednotlivé studijní skupiny
sestavují rozvrhy, plány a obdobné zbytečnosti. Skutečnost je drsná*
Existují studenti, kteří ani po třech létech nevědí, do které skupiny
patří a stávají se potulnými Ahasvery, jež bloudí školou, hledajíce
své přednášky a cvičení. Obvykle jsou zároveň hledáni a stíháni
krvelačnými pedagogy, jimž dluží zkoušku za předminulý semestr.
V praxi tvoří studijní skupinu asi 6 velmi pilných dívek, t. č. bez
nápadníků (item mají čas), kterýžto počet je doplňován náhodnými
návštěvníky*
Skupina jako celek se vyskytuje v roce jen třikráte: u zápisu a v obou
zápočtových týdnech* Autor si vzpomíná, jaké bylo zděšení jednoho pana
asistenta, když bez předchozího šetrného upozorbění nalezl ve třídě
celou studijní skupinu, a to prosím v měsíci listopadu!!
íTebyl tehdáž mocen slova, čehož dotyční zlotřilci využili k jeho přemluvení, aby tentokráte cvičení nebylo. Potom popíjeli v přilehlé
putyce na zdraví pana asistenta (bohužel s námi nebyl) a na oslavu
nevídaného přírodního úkazu, jímž sejití se studijní skupiny jistě
jest o
Popisovat fakt, že lid ekonomický se též dělí dle ročníků studia,
je jistě zbytečná. Budiž zde zaznamenám pouze pozoruhodný úkaz spočívající v záporné korelaci mezi optimismem studenta a číslem ročníku.
Jak známo, vlast oplývá nejschopnějšími ekonomy, jež se nalézají
v Io ročníku VŠE. Po 10 - 15 hodinách PE jeden každý se státá kapitánem našeho průmyslu a ví, j9k se všemu dostat na kobylku.
Volám proto: "Mocní tohoto státu! Puslte naše bažanty k veslu, jinak
vlast zahyne! Zrušte II. a vyšší ročníky VŠE!"
Další ročníky mají totiž velice neblahý vliv na-naše agilní a ener
gické nováčky. Místo, aby podpořily jejich vůdčí snahy, předkládají
jim zástupy různých pouček, zádrhelí, záhadných a nepochopitelných
komplikací, ba i gordických uzlů. Jeden by se až podivil, jak se jednoduchá a jasná ekonomi z PE kapitalismu páně Rothova dá v dalším
studiu zamotat, znesnadnit, zmást a vůbec pokazit. >
A to ještě vůbec nemluvím o tajemné ,fcabalistickévědě, jež sluje
PE socialismu. Našinec si připadá jako v zajetí temných sil.
(Nebudu se více rouhati, nebot jest mi činiti z PE státní zkoušku!
pozn* autora)
.
Výsledkem je, že původně čiperný studentík a ekonomický expert
se stává trudnomysiných a rezignuje. Ztnění, zleniví a ze šktfLy odchází
jako bezmocný vetchý stařec, jež je pak zmítán divokým vřením praktické socialistické PE. Na otázku prajednoduchou odpovídá slovy.
:5ert ví, co s tím. Jak já mám vědět, co s tím udělat?" , zatím co
bažant by vychrlil asi 60 různých variant řešení* I ptám se poznovu
mocných tohoto státu: "Který že muž je pro naši ekonomiku lepší?"
Na přání svých přátel ještě přidávám malý poznatek.
Všechny ročníky VŽE se mají hrozně rády. Mladší nadávají starším,
starší mladším (a ubližují jim!). Stejně staré ročníky si nadávají
mezi sebou, protože i celé fakulty se mají navzájem moc rády.
Ach jaka to slast býti VoEvákem!
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Kapitola III»

*

VŠE oplývá velikou sílou pedagogů, jež se živí i baví tím,
že studenstvu zvěstují pravdy zjevené.
Jíu zvěstování jsou určeni všichni přednášející. Jsou to mužové
(ba i ženy) znamenití, slynoucí mnoha tituly a nebývalými znalostmi9
Jejich hlas je mírný a pohyby vláčné* Zlí jazykové tvrdí, že někteří
z nich cvičí dle vzoru Demosthenova, ale vědecky to dokázáno nebylo®
•i

Přednášející se dělí na dvě skupiny o
ty, jimž se na přednášky chodí a na ty, kteří mluví do prázdna«
Je zajímavé, že studenstvo přitom málokdy rozlišuje, zda ten či onen
pán přednáší dobře a poučně, ale spíše se řídí sympatidkým vzhledem
či mírnou směšností (o pardon!) dotyčného pedagoga.
Lstiví pedagogové čelí absencím na přednáškách všelijak. Jedni si
píší prezenci, druzí si pěstu í paměí, na obličeje. Koho si pamatují,
ten prospěje, ostatní lotři ne.
Fáma praví, že jeden p. t. pedagog si cosi dlouho před zahájením každé přednáčky zanášel do bloku. ZlolajnícI dí, že si portrétoval všech
sedům až osum přítomných do bloku, neboí jeho paměí na osoby byla tak
slôbáo Svědecky to však doložen není. Rovněž není pravda, že zkoušky
z nepopulárních předmětu se provádějí tak, že pan kandidát (sl. kandi
dátká) je uveden do místnosti, kde je 15 černě oděných pánů* Pozná-li
který z nich je jeho přednášející, prospěl.
Nebot studenstvo je zlotřilé povahy a moudrosti by si podle před
násek nepamatovalo, je jim třeba vše vtlouci do hlavy.
Od toh" jsou semináře a jejich vedoucí. Semináře obvykle vedou pedagogové mladší, na n&žhse ještě přednášek nedostalo. Pouze mimožádně
kpvelační přednášející osobně vedou i svjp semináře.
Vedoucí semináře je osoba podivuhodná. Musí být rafinovaný,
otrlý, trpělivý 5 lstivý i dobré tělesné koíitrukce« Je totiž třeba
studentům cosi vyložit, ale navíc i dokázat, aby vyložené pochopilis aby nespali, neprali se a přinesli domácí úkol, či seminární práci. Základem všeho snažení však je, aby studenti vjfoec přišli. Pamětníci tvrdí, že na dávných a dávných seminářích studenti dokonce
aktivně spolupracovali. Všeobecně je vedoucí semináře studenty trýzněn, odváděn š soustavně rafinovaně ničen na duchu i těle.
Vynalézavost studentů je nebývalá a nejsou vzácné případy, kdy p. asistent padl k zemi byv raněn mrtvicí po rafinovaném a zvláště blbjém
výroku studentově *
i
Dny vedoucího semináře nastanou týden před zápočty * Stává se
osobou váženou a otěnou. Dveře se před ním sami otvírají, studenti
jej ovívají během cvičení a všemožně pečují o jeho bloho. Nejhnusnější exempláře studentstvajej halasně zdraví z druhého chodníku

Z9

na Václavském náměstí, bujaře rvouce "Dobré jitro, pane asisten
tel Jak jste se ráčil vyspat?*
Jdou pří tom v hlubokém předklonu, budíce tak pozornost chodců
na své (straně*
Bažantům vřele doporučujeme vhodné užívání titulů při oslovování, .vedougích seminářů« Pokud je nenadchne uctivóst studentova» alespoň se mírně rozveselí v pustém všedním životě.
Jest znám pžípad, kdy snaživý studentík pravil :"Prosím Vás, pa
ne doktore CSc (vyslov, jak je psáno!), kdy mátě konzultační
hodiny ?"

Pokračování příště. B.B

(

Labutí píseň kostky cukru
Jaromír Kvapil
Zpátky !
Ne !
'
Ano !
Proč ?
Vrahu ! .
Už jsem v čaji.
Nebo je to káva ? .
Nevímo
Odděluji se po částech.
Přímo sladím.
Ach , jsem drcena.
Neznámá síla na* mém rohu.
Rozpadám
Mícha mě to !
Jsem pita tii?
• O *
9

/

0
I

Otvírat okno v pčt hodin ráno je zločin. Noc vzal§
prážek pro spaní a isvit bolí zuby. A vítr je
unavený, protože smutek prázdného lomu s vytlučenými okny; praťm^ .přes'který přeila pouze okovaná
bota; snů, kterým ráno láme křídla, je příliš t?žký
Někde pro vraždu věší, jinde za vraždu připnou
metál na děravý kabát svědomí.
Nastavuji tvář za sen, který není čas snít,
vpálí odcházející noc cejch vrásky na čelo.
Protože platit se musí za nesplněný sen stejně jako
za vzpouru proti snění*
Ve vězení se rodí myšlenka a svět pláče.
Kdo je odpovědný za vynález mříží?
Proč není milosti pro odsouzence?
Obhájce usnul v největším bordelu světa.
.si pospíší každý,kdo si ještě neukous křídla dan za nošení křídel je příliš velká « je to
daň z- přepychu - nebot křídla zabírají
nadměrné metryo
Nejnovější senzace! Nastává móda minimozků.
Velké mozky se už nenosí.
,
Řadíme se do fronty a všichni staří a moudří
tleskají.
Minis&teně ~ ne !
Minimozky - výborně !!
S velkým mozkem se špatně zapadá do bláta,
nazývaného realitou všedních dnů.

Marie Machotková
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Ä prišlo jaro 3 už i l^teTje pryS a merne podzim.
Ale broučci nám neumreli®c* Od té dobyf co ¿sem se s nimi rozloučili
se událo moc věcí o 0 tom vám ttécí budu povídat o A řeknu vám uplnou
pravdu, děti***
Bylo léto o Takové divné léto to bylo0 Sluníčko se st ale skrývalo ze mráčkšm, pořád pršelo a foukal vítr<> Všude samé kaluže,
prostě ani to léto skoro nebylo© Ale mraveneček nezahálelo
Stéle uklízel mraveniště9 všichni jeho kamarádi, malí mravenečci,
smýšilí po koutech, vymotávali pavučiny a jiné smetí®
To se však nelíbilo jeho přátelům© Dívali se na to se strachem,
šuškali si'a něco připravovali«
Roháč, kovařík, beruška, chrobáček i cvrček nebyli s mravenečkem
vůbec, ale vůbec spokojeni©
Sešli se u kovaříka na paloučku a tam si něco říkali.
Potom 3i sedli a sepsali dopis* Bylo v něm moc a moc krásných
a přátelských rado
Mraveneček si dopis přečetl© Děti, představte si, on si z něho nevzal vůbec žádné ponaučení© Odepsal ostatním broučkům, v odpovědi
řekl, že v mraveništi je pánem on a že si tam bude dělat, co on
bude chtít©
To ale ostatní broučky rozčililo« Tak oni se starají,
mají vgžné obavy o osud mraveniště, a mravenečka to nezajímá©
Copak je to za pořádek! On si dorfonce v mraveništi mftže každý říkat,
co chce o Tak to prr !
W
Psk se broučci rozhodli, že dají mravenečkovi ještě možnost©
Bylo to asi v polovině ^éts? když sám velký roháč se obtěžoval a
přijel do mraveniště© Několik dní si popovídali a potom si pozvali
ještě kovaříka, berušku, chrobáčka i cvrčka a povídali si dál.
Nakonec napsali zprávu o tom, o čem povídali©
Moc hezky to napsali© Každému, kdo si ji přečetl, byla hned jasná.
I vy byste to, děti, pochopily© Jak krásným a svěžím stylem to
napsali©
s
Potom se krásně objímali, líbali se a vůbec se k sobě všichni
pěkně měli.
; "
A pak odjeli© Zdálo se, že bude vše v pořádku. Přešlo několik
dní© A roháč se začal zlobit© Říkal, že mraveneček neplní nic
z toho, co dohodli©
Že prý má v mraveništi moc zlých mravenců, kteří zlobí a škodí
ostatním©
Mraveneček pořád ujištoval, že si pořádek udělá sám, že na to
stačí © Jenže to roháčovi nestačilo© To víte, děti, vždy bylo
pěkným zvykem, že roháče každý z broučků poslechl. A najednou
někdo začne vystrkovat růžky©
A to z as ne! Kam by to vedlo! To by byla pěkná disciplína.
Vy taky :nusíte poslouchat, děti, že? No tak vidíte.
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A dny plynuly* A jednou, takhle v noci, to přišlo* Roháče pře
šla trpělivosto Sebral ostatní broučky, hodné malých roháčků,
chrobáčkůj berušek, kováříčků a cvrčků a šli navštívit mraveniště*
To bylo rázem celé na nohou* Všichni mravenečci stáli na
chodnících a radostně vítali broučky«, Házeli jim kytičky, dávali
jim ta nejlepší jídla a pití, co vůbec měli, ukazovali jim cestu,
povídali si s nimi, tančili, bavili se, smáli se* Dokonce i har
moniku fcěkdo přinesl a bylo veselo*
Tak krásný rien mraveniště ještě nezažilo* Konečně bude pořádek
a klid v mraveništi. Víte, děti, ono už to bylo v mraveništi moc
a moc zlé« Každý by si tam dělal, co chtěl. To by byl pěkný zmatek.
Te3 už to ale bude dobré* Všichni mravenci budou poslouchat
roháče a to je dobře. Přál bych vám, milé děti, abyste teä navštívili mraveniště* Všude potkáte samé malé roháčky, všude klid,
ravenečci se usmívají a všichni se radují z dobré práce.
Jen někteří mravenečkové vzpomínají na jaro a j§ou smutní. Ale oni
také zapomenou. A pak budou teprve veselí* Nebo že by nezapomněli?
Ale zapomenou, nebojte se, děti. Protože teS teprve se bude v mrave
ništi konečně všem spokojeně žít.
A máim tu ;>edzim, listí .p dává, pak přijde zima, všechno
zapadne sn hemc on h z se roztaje, vyhoupne se jarní sluníčko,
vysuší vľneiiny k luže^ stromy se z. zel nají a všude bude samá
vůně.*^
Štěpán Bittner
Socialisté nemohou dosáhnout sviho velikého cíle, nebu3ou-li
bojov ?t proti každému utlačování nárocíS* Proto musí bezpodmínečně žádat, aby soc. dem* strany u t l a č u j í c í c h
zemí
(zejména tzv* "velmocí") uznávaly a hájily právo
o t l a č o v a n ý c h národů na sebeurčení , a to v politickém slova
smyslu, t. j. právo na politické osamostatnění. Socialista velmocenského národa, vládnoucího v koloniích, který toto právo neje šovinista*
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Známý francon&ský spisovatel, nositel Leninovy ceny míru,
píäe v předmluvě k francouzskémuvydání románu Milana Kundery
?
"Žert* o místě, které v historii českého i slovenského národa
saujímá 21 * srpun 1968 o Předmluva byla otištěna ve zvláštním
50
čísle Les lettres françaises", které se objevilo v Paříži 12.
října.
•
Aragon, básník, spisovatel a esejista je člen uV KSF a ředitel tohofeo pokrokového týdeníku pro kulturu a umění. Článek vyäel
pod názvems "Román, který pokládám za veliké dílo".
Někteří lidé, kteří se honosí názvem historici, napíäí jednoho dne svým způsobem historii Československa, kterému bude brzy
50 let oJsem si jist, že začerní stránky přesně podle názorů vítěze, ar. je jím kdokoliv•
Možná^ že na kopci, který se vypíná nad Prahou, znovu vybudují pomník tyrana* který musel být rozbit dynamitem. Nový pomník,
i když iíplně jiný, bude v každém případě znamenat zákon silněj5íhOo Ani ve vytesaném kamenu, ani v sestavené legendě, lidé nenajdou vysvětlení toho, čeho my jsme byli svědky. Falešná věda po
faktech pouze volá.
Ale možná, podle mého názoru vlastně určitě, najde v této knize čtenář? který přemýšlí, klíč k tomu* co nám historie nechce'
anebo nemůže vysvětlit• Řekne mu to román.
Pravda nevychází vždy nahá ze studny, ve která chtSla zůstat. .
Dnes je moderní odsuzovat tento žánr. Přesto "Žert" ^okazuje, že.
román je pro člověka stejně tak základní potřebou, jako c&láb.
Dovolte mi parafrázovat tof co řekl Plutarches, když nechal střetávat 33 životopisca a historika i "Jeden čin anebo jedno úplné
obyčejné slovo, jeden žert pomohou lépe poznat charakter, než
nejkrutější bitva«"
Ano^ už dnes i zítra, i mnohem později, se pomocí právě takových kn.ih0 jako je "Žert", bude moci chápat život v naší době,
každodenní život lidí, jejíchž jména se neobjevují na stránkách
novin ani v encyklopediích a ve kterých přesto zrají zmatené přeměny světao
Tento román, dopsaný 5» prosince 1965, jak uvádí autor na poslední stránce, se objevil až koncem roku 1967, po období nejistoty
jak pro sebe, tak i pro svého autora. To nebyle proto, že by autor byl začátečník, který musí Cekat na svoji šanci.
Kundera měl už v literatuře své země místo zajištěno. Když ne
kvůli jiným věcem, tak určitě pro své verše, kterých se dnes sám
ne však kvůli nim samým, ale kvůli úplmému odmítání poezie.
Kundera je i autorem eseje, která znanenala událost^ "Um?ní románu," tří knih povídek, které nazval "Směšné lásky" a jedné divadelní hry "Majitalé klíčů", jejíž představení jsem vPpaze v roce 1963
vidělo
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jeätô ve franoousekých dtv&dlecfa ne-

&X**
vidy špatně anáštjí
ž © .r t® ¥ Pra«», stejně ja~
j Ind* - řefe&ěie eamio Na to bych odpověděl9 Sa se jedná ne o
paygholágil »«seíp ale © modalitách jejíoh moeip o to®, co jirn
jaj*
n&paä dPfoXí %
ne o Stana ae9 že státní &ájem avítšaí
i/jif
5V i e iifedak&3uje9 že to není donucování« Ta bílá mí a«
spAsoblla een$ur& Nikolaje L« v Evženu Oněginovit byla
poMÄJi t aké doplněna©
'Sila
Kafky bylataké jenom dofcasné v jeho vlasti vyrna&éván&o Serťse objevil na sklonku období vlády Novotného, což
je potřeba přlSíat na vrub nespokojenosti
spíše9 než liberáy
li m u vládce o
N* tomto místě jsem napsal v předmluvě celou stránku resumé.
Vyma&äl jaem ji9 nebei chciř «by řtenář sám odkrýval« Protože není
nic hloupéjšího9 nrfivstručný obsah knihyf který ja ostatně spíše
jenom kvftll líným krftákůffio Proč Číst knihu, když už snám "vraha"«
By X * & m< několikrát¥ Jsskoslovensku, má& t ani přátele $ sňal jsem 1
mn&hé podrobnosti zj§jich života a mnohé jsem tušil« To je samě9
kterou milují p ve které příroda a lidská vôle podiviť* splývají
a
smánitoati vškft a snů budoucnosti« Už před třiceti lety jsem
se xŕá&l o osud té semě9 tohoto národa«
Byl js^m v Paříži organisátorem podpisové akce proti mnichov«
aké dohodě9 té černé skvrně na čele mé vlasti« Od dob této dohody
ješ.18 silnější přáteliké svazky způsobují* že jsem vůdří Cea^oalovensfc& ještl citlivější a ješte jej více miluji.
Kč ji jaem £ačal Číst "Žert", mimořádná bouřlivost diskusí i
myäle&ek hrdinů už byla doprovázena vnějšími hrozbami. Nevěděl
jaea9 e o dělat9 abych je pomohl odstranit. Už řndu mčsíců mi tyto
sta^#*M nedaly sp$t« Když říkám, že Kunderova kniha lépe,než cokoliv jiném obj&snmje situaci, icterá zrála dvacet let a které
jsme dodnes! svědky9 není to jen subjektivní násor pod dojmem teto
tragedie« Ano, vývojem faktů mi "Žert" vysvětlil nevysvětlitelné*
dokonce i t<*9 o Sem i v knize nepíše a co se jna nás valí z rozhlásu a novin«
Je třeba ten román číst9 je třeba mu věřit® Přivádí nás k pravá podstatě toftc9 co b ylo nevysvětlitelné« A shodou okolností
ani nebylo ireha9 aby řekl nevyslovitelné, protožr právě ti, kteří
s* nejvíc báli9pomohli svojí hloupo8tí tomu období dvaceti let,
aby odkrylo svoji pečlivě skrývanou podatatu. Čteme Kunderu, čte0
me kontext o V "žertu * jedna z postav mluví o byrokratizaci myšlenek: va
vlasti, o lidech, kteří jej vyjadřují každým Sinems
"J* pra
V (jí £ä g ž e jsou takoví9 väechno vědí napřed, znají budoucnost'*
<J£ dávno ae atala budoucnost, pro ně je to jenom opakování."
Ne&iiám žádnou jinou větu9 která by se ig^ou tolik otřásla. To nepla
cí
pro Ce#koait*v<msko. Pochopte s *Dávno už se stale budoucnosti ««"
"Wi "
-ľ.* - •
ií •
's

Ten, kdo to říká, byl před několika lety mezi těmi, kteří se pokoušeli přidat ke svému národnímu bohatství - moravskému folkloru písně o Stalinovi*
Vidíte, kam jsme došli * My, kteří jsme celý život prožili
s ©Sima upřenýma do budoucnosti, obětovali sami sebe, odtrhli se
od své minulosti* To se nedá ocenit0 Ale dělali jsme to pro budoucnost
es x atriích * A teS jsme jedné noci uslyšeli z radia odsouzení našich
večných omylů*
Ho říkal ten hlas stínů za spuštěnými záclonami 21® srpna ráno?
#

Říkal, ze se budoucnost už stala, že bude jen nový začátek*
Ten hlas, který od té doby již neumlknul, nazývá zločin spravedlností
a brutální intervencí, která uvrhla československý lid do otroctví,
nazývá pomocí* Ten hlas lži, který se opovažuje mluvit ve jménu toho,
00 o v io pal století nadějí lidstva* Zbraní a slovníkeriu
Ó přátelé moji, cožpak je vše ztraceno!
Myslím na tebe, Klementisi, kterého pověsili, na to dlouhé mlčení,
které doprovázelo mučedníky*
Myslím na jeden večer v Praze* Bylo to v padesátém čtvrtém^anebo
v padesátém pátém, když tvoje jméno tak divně zazvonilo v ústech
Nezvala*
Ach, hovořme o něčem jiném. Myslím na vás, které nemohu
jmenovat, protože jste tam, v nejisté svobodě;
myslím na ty, kteří poznali mučení, rehabilitované mrtvé i živé*..,
1 r - ty, kteří mladým srdcem doufali, že nadešla konečně lids&á
i b *
M s - m také na ty, kteří opuétili svoji zem a jenom sní o návratu.
0 i v-ám věřit, že se z Československa stane duchovní Biafra,
ale přesto nevidím ani jeden paprsek světla na konci té ce3ty násilí*
Ale když čtu tenhle román, zdá se mi, že si svitlo vymýšlím.
T í to románr který považuji za veliké dílo, může možná přežít,
1
yž my budeme ničeni atomem - může přežít do budoucno ti, která
ě nebyla, která nebude jen opakovaný začátekc
Smějte se, jestli se vám to líbí* Smějte se mi kvůli té
ví > , kterou jsem si ponechal, jako kdybych se nic nenaučil z toh
co jsem viděl a vytrpěl, víru, že díla ducha jsou semeny
b d ucnosti. kterou marně popírají děla a obrněná ^uta*
Říkám Milanu Kunderovi - děkuji za tuto knihu, za to, co
sebou přináší zítřek, za druhýt román, který je už napsán,
za divadelní hru, jež právě ted dokončil*
Přestože jsem jeho nová díla ještě nečetl, děkuji Milanu Kunderovi,
že mě přesvědčuje o existenci ělověka, světa, ve kterém vše, co
jsem si z celé duše přál a po čem jsem toužil, dostává novou lidskou
nodobuo Díky mu, že způseftál, že v těchtoxtragických dnech hlouběji
než kdykoliv jindy cítím, že sama smrt nedokazuje nic před tím, co
je nezničitelné.
Překlad Miloš Vasoviš

Aregon

P ^ í D an iel o v éi *Jsem nucena zahájit svá závěrečná slova tím,
co Jsei^řeklT JTž^zpočáckUoMnoha mým příbuzným nebyl dovolen přistup <lo soudní sínK a není tu také nikdo z mých přátel.Je tu všnk
mnoho lidí« které obžalovaní neznají. To je porubení oficiálního
postupuo
Ve svém závěrečném slovu nemohu mluvit o svém stanovisku k
vpádu do Československy. Budu mluvit jen o svých důvodech.Proč
jsem se nespokojila s prohlášením na svém pracovišti, když jsem r
nesouhlasila s politikou vlády a Sla na Rudé námčstí*(Paní Danielová napsala vedení svého pracoviště po vpádu do Československa
21. srpna, že stávkuje - pozn.red.)
Soudce s "Nemluvte o svém přesvědčení. To nemá s tímto soudem
i«

«
• II
__Paní D^nAelováL "Musím mluvit o tom, co mě vedlo k mému jedná
ní, kdy¥ mi "byla 'tato otázka položena.
"Nejednala jsem impulzivně .Promyslela jsem to, co dělám, a dob
ře jsem věděla, jaké mohou být následky*Nepovažuji se za veřejné
ho činitele, tím méně za politika® Musela jsem v sobě mnohé potlačit, než jsem se odhodlala. Miluji svou svobodu a cením svůj
život. Byla bych to raději nedělala a poskytla anonymní podporu
lidem, kreří smýšlejí jako já, ale mají v naší společnosti větSí
jŕ

váhUo
Domnívala jsem se, že některé osobnosti z veřejného života
veřejně promluví, ale nestalo se tak* Byla jsem postavena před
rozhodnutí jednat na vlastní pěst, anebo mlčet® Ale mlčet by pro
mne bylo znamenalo, že se připojuji k těm, kdo podporují akci,
se kterou nesouhlasím.To by bylo to$éž, jako kdybych lhala.
Nepovažuji své přesvědčení za jedině správné, ale pro mne je
jedině možné* Shromáždění,informace v tisku, které mluvily o jed
nomyslné podpoře, mě vedly k otevřenému prohlášení, že já jsem
proti této akci.Kdybych tak nebyla učinila, musela bych spoluzodpovídat za chybu n&ší vlády« Mám své názary na ty, kteří mlčeli v dřívější době(za Stalina), a považuj! se za spoluzodpověd
nouí
Prokurátory "Obžalovaná nemá právo mluvit o věcech, kt©ré nemaji nic šp'olečného s obžalobou, nemá právo se vyjadřovat o akcích sovětské vlády a lidu* Žádám, aby obžalované Bogorazová
(d^včí jméno paní Danielové je 3ogorazová - Bruchmanová) bylo
odňato právo pokračovat v závěrečném projevu."
Litvinovova obháf]kffyně Dinfe Kaminska^asObžalovaná vysvětluje
své~^v|íiy
Soud
"je
musí
vzií
v
úvahu,
než
vysloví
rozsudek.
.1
S»fie Kalistratovayás obhájkyně Vadima Delonas "Naše zákony
n e dovolují odepřít obžalovanému závěrečná. síovaT

3?

Soudcem :u ani Danielové s
šite se mluvit

je moje třetí napomenutí! Pokou

Paní Danielováť Hluboce lituji skutečnosti, že na této
lavicTlTe" ocTtl se mnou mlsdý muž, jehož osobnost není ještě
zformována o Mluvím o Delonovi, jehož charakter může být zdeformován pobytem v pracovním táboře * My ostatní jsme dospělí
Lituji také p že nadaný a čestný vědec Babickij bude odtržen
od své oráče o
Hlas, z obecenstva^ Mluvte jen o-sobě o (Soudce napomíná
obecenstvo a vyzýva^paní Danielovou, aby mluvila pouze o své
případu)o
Paní Danielová k soudci: Možná, že byste rád viděl mé
poznámky
závěrečnému projevu dřív, než ho pronesu o
Prokurátor zakončil svůj závěr náznakem, že rozsudek
bude podporován veřejným míněním© I jáimiám co říci tomuto veřejnému mínění © Nepochybuji, že veřejné mínění bude podporovat tento rozsu
dek© Právě tak by schvalovalo jakýkoli jiný rozsudek*. Obžalovaní budou vylíčeni jako parazité společnosti, vyvrhelové a lidé odlišné ideologie«
A kdyby ti, kdo s rozsudky nebudou souhlasit, svůj odpor
vyjádřili, přijdou za mnou sem, na tuto lavici o Znám zákon, ale
také vím, jak je to v praxi© A proto dnes v tomto projevu soud o
nic nežádám©
Litvínov: Nebudu vás zdržovat rozborem legálních podrobností
To už"udělali právníci» To, že nejsme vinni tím, z čeho jsme obžalováni, je zcela zřejmé© Také já se nepovažuji za vinna©
Zároveň však je mi zcela jasné, že rozhodnutí bude znít: vvjlnen©
Věděl
jsem
to
předem©
Už
když
jsem
se
rozhodl
jít
na
Rudé
v^ í ^
D. in G s X I oNic nezměnilo toto přesvědčení© Byl jsem si totiž jist,
pracovníci KGB (tajná policie) zžúftcenují proti mně provokaci®
Vím5 že to, co se mi přihodilo, je výsledkem takové provokace.
Poznal jsem to na člověku, který mě sledoval©
isem mu
v očích svůj rozsudek, když šel za mnou do metra« Kflže , který
mě zbil na Rudém náměstí, jsem už předtím mnohokrát viděl«
Přesto jsem tam však šel«
ť

Nebudu mluvit o tom, jaké jsem měl k tomu důvody« Neexistuje pro mne otázka, zda měl jsem jít na Rudé náměstí či nikoli«
Jako sovětský občan jsem považoval za nutné projevit svůj nesouhlas
s akcí naší vlády, která mě rozhořčila©
Znal jsem rozsudek už když jsem podepisoval protokol na po
jse se dopustil
licejní stanici tpo zatčení^ , kde stálo,
i 190 (trestního zákona)© "Ty blázne" , řekl
i
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strážník, "kdybys držel hubu, tak by si3 žil v klidu.' Vůbec nepochyboval, 7,e budu odsouzen k ztrátě svobody. Možná, že má pravdu
a jsem blázen*
Ale to, z Čeho jsem byl obviněn, není podle zákona povahováno za zločin® ¿e tedy nezákonné, že jsme byli vzati do vazby.
Jisto si nikdo nemyslel,že po tom, co jsme udělali, utečeme
Vyšetřovatel p*ed soudním přeli'eaím jednal tak, jako by závěry byly předem hotovo. Shromáždil jen ty skutečnostit kterč se
mu hodily*
Nik^o so ^ne neptal, zda věřím v názory, které jsem vyjádřil.
Jestliže v no v*Fím,-automaticky by odpadl bod % 190, odst. 1. kde
se mluví o
záměrných lží. Já v tyto myšlenky nejen věřím,
nýbrž j. em o nich přesvědčen.
Obžaloba je také příliš abstraktní... Mep TVÍ se tu. co v heslech, která jame volali, je konkrétné podvratného pro náš společenský systém* Formulace našeho zločinu před soudním vyšetřováním
byla úplnější* Také prokurátor říká, že jsme pí nti po iticp strany
a vlády, a nikoli proti politickému zazení, ti* socialistickému
zřízení* Možná, že jsou xidé, kteří považují vdechnu naši politiku
a dokonce i politické omyly za logický výsledek státního a společen
ského zřízení. Já si to nemyslím. Nemyslím si ani, že b.y prokurátor
sám něco trakov ého řekl, protože pak by musei tvrdit, že i všechny
zločiny ze Stalinovy doby byly výsledkem našeho společenského a
státního zřízení*
Pokud jde o přelíčení, byl porušen zákonný postup, ^aSim
přátelům nebyl povolen přístup. Moji ženu sem pustili jen s velkými nesnázemi. Jsou tu vsak lidé, kteří k přítomnosti moji menší právo než nasi- přátelé.
Prokurátor také zkreslil smysl článku 125 ústavy* (článek
zaručuje občanům svobodu projevu a shromažďovaní a jiná občanská
práva v souhlase sezájmy priovi jících a Došílením socialistického
zřízení*)
Prokurátor prohlašuje, že všech svobod a práv může být použito
v
jen tehdy, p sobí-li v zájmu státu. Ale je přece v zájmu socialismu, aby lidé míli tato práva. (Prokurátor obžalovaného přeru1
šuje y protestuje, že tento argument nemá s vôcí nic r^po ečného*)
Litvinry: Je t o relevantní. Kdo je povolán soudit, co je
r
v záj nu socialismu, a co nikoli? 3nad p^okirntor. který mluvil
9
s obdivem, ba přímo s něžností o těch, kdo nás b li a uráželi
Je to
toT právní odborník.
Já to považuji za otřesné. Zřejmč právě tito lidé mají rozhodovat., co je socialismus, co je kontrarevolu^e.
ř
Pova'uji to z^ hrozne. Proto j .em .
n
ráé náměstí* To je
to, proti cenu jse^u bojoval a proti čemu bud'; nadále bojovat celý
ľf
svůj u i* c t "&i v a torr r c.i ľ**ůsoby , které znim.
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* V kupé se nás sešlo šesté, Taková náhodná společnostf Sest lidís kteří se setkali ve vlaku« Navzájpm jsme se představili a
brzy se rozproudil hovor« Mluvilč se o všem možném, obvyklá slova
obvyklé věty« Začali jsme pocitovat vzájemnou náklonnost« Jeli
jsme již několik hodin« Náhle jsem zpozoroval u svých spolucestujících určitý neklid« Začali se bavit mezi sebou polohlasem a .
vršali na mě kradmé a podezíravé pohledy* Nebyl jsem si ničeho
vědom, neudělal jsem nic, co by zavdalo sebemenčí příčinu k podezíravosti «Divne chování spolucestujících však pokračovalo.
Něco viselo ve vzduchu« Pak se to stalo•
. .

"Pane," řekl jeden, zřejmě mluvčí všech, ?¥y nás chcete opustit!!" Byl jsem šokován, ^ k jste na to přišel?" zeptal jsem
se udiveně.
"Pane, my to na vás vidíme. Naše společnost se vám nelíbí?"
Nebyl jsem schopen slova.
"Pane, vy chcete vyskočit z jedoucího vlaku!"
*
"Ale to mě ani ve snu nenapadlo."
"líy to víme. Chcete vyskočit z jedoucího vlaku. Vy nám asi
r
nedůvěřujete. To nás strašně mrzí. Ale jste náš přítel. Vyskočit
z jedoucího vlaku znamená jistou smrt. Ale to nemůžeme dopustit.
My vás budeme chránit!"
Začal jsem být nervózní. Jaksi mi uni|al smysl konání ostatních.
Dostal jsem strach a rozhodl jsem se přestěhovat do jiného kupé.
Vstal jsem, sebral kufr a vykročil ke dveřím.
"To přece nemůžete udělat !" vykřikl' někdo. Ucítil jsem cizí
ruce, které mě uchopil^ za kabát. Jeden vstal a s nebývalou prudkostí mě udeřil do brady. Padl jsem zpět na sedadlo a zůstal jsem
udiveně sedět.
"Pane, proč nám nevěříte?" ozvalo se vyčítavě. "My vás máme
tak rádi."
Dostal jsem několik facek.
"Tak, budete tu sedět s námi. Nebojte se, my se o vás postaráme. Nic se vám nesmí stát. My vás musíme zachránit!"
Vzali mě mezi sebe a přátelsky mi domlouvali. Cítil jsem, jak
mi otéká tvář, na jedno oko jsem neviděl.
"Víte, pane, je naší svatou povinností zachránit vás ze sces
tí. Cesta, kterou jste si vybral, je velmi nebezpečná. Řítíte se
do záhuby, my to však nedopustíme!"
Nemohl jsem nic dělat« Bylo jich pět a já sám. Rezignoval jsem.
Tak se stalo, že sedím te% v kupé se svými přáteli a řítím se
neznámo kam. Nevidím před sebou žádnou budoucnest. Venku je temná, hustá noc. Nevím, co se mnou bude...
/
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Protokol o rozho o u zvláštního sovětského po renc^ Kuzněcov*
se šéfe : pražské: o parlamentu soudruhem mrkovsk ru '
Z ér
sovětsKý vôri.ve ¿e
^os
ejn nevyjadril k interv c i: c i v ^ír^A^lovcns^uo
č^o-1 se ne "ozvěděl podrobnosti
o ,, inéní v Kremlu 3 česko l^vensk^oi zás uocif Probíhala za
• r.-,'p Hsné
'ho u v-y
^p egel m'iže poorvé uveřejnit protokol
T
c
rozhovoru, kter
>41 s ví ský ámě tek ministra zahraničí
Kuznecov 11 z tri 195
Sfem pražského parlamentu 3mrkovskýmo
^uznrcov bv:li poalán po interven 1 do československa , aby koiüirelov-1 o o /d ní mos evskeho diktátu z 26o srpna0 Belativnô umírněný Krem^ls^ý p věřerec vytyká Šechům mezi jiným, že se stále
je-: tě or jevu jí hesla .epřátelská Sovětům, jako "Okupanti jděte
doma i;*
Smrkovsky^nejradikálnější pražsky reformistický komunista,
t
označil st^r^ dogmatické a sektařské elememty" v československu
w
za "mrtvé duše o
Přítomni' Vo V o Kuznecov, představitel rady ministři 333Rf
ölen
poslanec Nejvyžšího Sovětu, první náměstek
ministra zahraničí 333R©
3o Vo 3ervonárk , sovětský velvyslanec v Praze
Jo Ao Serkssov, první tajemník sovětského velvyslanectví v Fráze
Josef omrkovsky, předseda Národního shromáždění
v
. "íSfe- / ^v v zsm
t 1
-'fPf®
^ 4>.V!?. >
drQ Vladimír Kej gl, generální tajemník Národního
shromáždění
in°* Josef Adámek, J3c 0 , vedoucí oddálení pro mezinárodní vztahy0
3 mr kov ský o Vítám vás a věřím, že nás rozhovor bude příspěvkem
1
k tomu" abychom si osvětlili, c nám leží na srdci a také to, že
máme ste jne zájmy0 ihtel bych v
poprosit o stanovisko, zda tento rozhovor má být veden podle formalit t re tokolu, nebo zda to
má být rozhovor mezi komunisty o
Kuznecov0| Nej sen žádný diplomku o em uvyklý hovoř t s pršeli jen
o To i" f e o ^i ve skutečnosti myslíme a věřím, že si tímto zp ¿sobem
b ide::;e 1
rc m t 0 i) kuj
a, Z; °t- tó a ni el ca-, >by s imo přijal« ./lám v říd t j;;zdr vy • d soudruha Bre .ně v u, Podgor.,oho,
' o.. T^r a o. t^tníei členů poli 0 1
Nř.e vedoucí osobnosti
r
se h t-r dob
' ii 31 •' pnríváo ¿ab.? 7aj-; ot . cu jíšk se buájt
vyvíjet vztah me^i o , - zem mi , obom naá i brat-.
í 3 ŕ ' t,v * /

Vycházejí ze zásad vztahů mezi bratrskými státy a snaží se, aby
tyto vztahy postupovaly dále směrem, který by byl užitečný našim
národům, socialismu a komunistickému hnutí a který by posílil antiimperialistické síly0
Maše přátelství má pevné základy ^Neexistuje síla, která by
se jich mohla dotknouto Vzniklo a upevňovalo se po velmi dlouhou
dobUc Našim cílem je toto přátelství ještě více upevnit« V současné Bit naci nař.e vedoucí osobnosti usilují o to, nedat žádné naděje
silám, které nás chtějí rozloučit, řešit všechny otá«5n? a dále rozvíjet naši spolupráci© Domnívám se, že se musíme hlavně držet výsledku práce obou stran v Moskvě0 Ty musí být základem našeho dalšího snaženie Musíme především vidět, jak bychom za současné situace dosáhli nejefektivnějŠích opatření, abychom pokročili při výstavbe socialismu a při uskutečňování našich hlavních cílůo
Naší hlavní směrnicí mají být v Moskvě dosažené dohody a především
ty dokumenty, které byly přijaty při jednáních 23o - 260 srpna 1968.
Chtěl bych podtrhnout, že v tom vidím jediný možný kurs« Jde o to,
aby v Moskvě přijatá opatření nebyla zbytečnáo Tím musíme začít
a potom pokračovat na široké základně v cestě k upevnování důvěry
a spolupráce o
že naše vedoucí osobnosti jsou^znepokojeny někte
Ne za ml ču^
r y m i ^.ievv tak^
ST J e vídT soudruh Brežněv a ostatní o Mam na rnvsl
a s ^ t e cnosti od 20o srpnaQ
6 ~<T* s r pnu" B jHIa'^^rň^ na ně k te řá opatření k splnění protokolu a
komuniké o To jsou první kroky, ale také při těchto prvních krocích
existují jevy, které v náft svolávají obavy <>
Považuji za nutné sj* to upozornite Pravě jse-n hovořil se soudruhy
Dubčekenip Černíkem a Svobodou0
Když se vaše delegace vrátila z Moskvy, vystoupili tak^ že vyzvali
národ k plnění přijatých opatřenío

lenň a

ení předsedy parlamentu po jeho návratu z Moskvy neby
hlasu s protQkoTgmJ'i 'To proto,
mohl~sTLoužix urči
zostření" situaceT Plénum UV kooptovalo ^noho nových
ířilp předsednictyp UV K§S ^ Ifa š i vůdcově to neočekává
e kvapeni, že se o tom s^nimi nehovořilo. ! ! !

Obávají se, zda nové složeni UV a předsednictva bude mobili
zovat stranický aktiv, stranu a celý národ správně k splnění pro
tokoluc Obáváme se, že někteří soudruzi chápou plnění protokolu
jen formálně o
Tisk a rozhlas vyvolávají určité nálady z nichž musíme dělat
závěryTze strana
správne nevede
ovensku to
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Ale ani na Slovensku nejsme spokojeni se způsobem, jakým
(moskev
jsme se sjedotázkám, které neslouží
orgány masové propagandy už maji kádry, které jsou
Nelze říci i
sto uskutečňovat linii moskevského protokolu
V tomto směru se ještě málo udělalo. Jako příklad jmenuji
týdeník, který byl uváděn po 26* srpnu. (Soudruh Smrkovský sděluje,
promítání tohoto týdeníku bylo zastaveno.)
Hlavní problém je spatřován v odchodu vojsko Českoslovenští
soudruzi už přece také řekli, že odchod vojsk má být poslední etapou
normalizace a výsledkem této normalizace. Proto bych chtěl věnovat
pozornost zejména otázkám normalizace. Příliš jsou zdůrazňovány
hmotné škody. To činí také stranický orgán Rudé právo.
Naše vedoucí osobnosti se nad tím podivu/jí.
Udávají so přehnané cifry. Byla také rozšířena legenda, že
33R sníží plánované dodávky. To už vůbec neodpovídá skutečnostia
uvádí to národ v omyl. Vyložili jsme v Pravdě, že sovětské dodávky
byly zvýšeny, zejména u podzemního plynu, nafty a železné rudy. Mělo
by se to oznámit také v *33R, Vzniká dojem, jako byste chtěli uměle
zdůrazňovat, že 333R má vinu na všech potížích Ve zprávě Rudého
práva o zasedání předsednictva ÚV KSČ, která byla zveřejněna v sobotu v tisku se zdůrazňuje, že nenormální situace je vyvolána přítomnos tí cizích vojsk. To neodpovídá moskevskému protokolu. Znamená to
stavět otázku na hlavu. Nepomáhá nám to, naopak zostřuje to situaci. Stále dochází k nepřátelským jednáním vůči sovětským vojákům.
Stále se ještě objevují hesla, jako; "Okupanti, jděte domů!"
Lidé odmitaji kontakty.
Netrváme na široké spolupráci, spokojili bychom se s normálními
feontakty. Vydali jsme rozksz, aby naši vojáci na žádný pád nedávali záminku k zhoršení vztahu.
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Jsou j«št5 ^ílyj, které ¿^důra^nují heala proti socialismu a
přátelství s námí0 ^a iřásohod s náai a he*la o neutralitě I (Sou
druh Sno?>kovský uvedly
Národní sbromážděnltoto heslé ihned od
mítlGo) ¥ polském tlska však přesto # pravdpu v rozporu byl otiätô&
parlament podporoval toto volání po neutralitě o
O tom vímep ale viděli
taková hesla^ která žádají neutra
lit^o Nyní Je nutné bojovat proti imperiál i amu, který se pokluší
tohoto vš&feo využita Mémt imoho důkazů pro stanovisko smě
USA. v NSR a v Anglii, které by uvítalyodtržení CSSR od vý
bloku a které vl^možně usilují o uskutečnění tohoto cía to pod neupřímnou metodou hesla "neutrality".
5e#koslovens
zanedbává zdůrazňování nutnosti
proti impéria
Zároveň je však příliš zdůraznován -#dklon od starých metod"
to mohou využívat protisocialistické aily? Komunistická strana
Československa nemobilí^uj^ lid k bdělosti a počíná ©i takf jako
kdyby neexistoval žádný třídní bojo Také vy byste se měli přesvěd
čit o skutečnosti. že v NSH^ právě tak jako v USA panuje nespoko«
janost
selhaly jejich plány o
StarostInám také způsobuje otázka vztahů k SSSR. Je málo in
formací o kontaktech ae
Kontakty AAJOT z ¿ Y « Naše vedoucí osobi*
nosti usiluji o kontakty^ a to na úrovni stran mezi parlamenty a
také o společenské^ výrobně technické a kulturní vztahy« Ptáme se
•
s • R v e m p proč se nerozvíjejí kontakty mesi městy9 mezi nimiž ex£s
tují patronátni vztahy o Musí být tolik kontaktů« diskusí a objasnu
jících rozhovorů^ jak Je to jen možné. Vzpomínáte si jistě na rozhovor se soudruhem Brelněvem^ který vyjádřil naději, že Moskevské
dohoda bude mát
Široký souhlas v Národního shromáždění, ale
také jeho aktivní podporu.
. V

to Znamená %ost-řeiií

HHH

které b# mohlo být užitečné jea naSim
jen vaši
'
iautoritu
I
* a vědí.„že
X
. * ^ * • můžete
I ^—
«

nepřáteli'o Naši
1
pod.star^é prl&pé^"
Také ny jsme r c shodnuti udělat
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v našich silách*

J&em ťu.akcionář dělnického hnutí a žádn^ diplomato
Ve avém án^Fi • H M ax • • čím jsem byl po celý svůj život« Ze
to ^GŮra^o'äľlj) má svůj sqysl® Jsem si toho vědom a říkám tp také
ote^řemě národu že & e nenaučíme ukazovat d^ě tváře* Nechci konkrét
tváře ukazuje^ ale nemyslím při tom na sovětské
ně uvádět p
Ukazovat dvě tváře neodpovídá našemu charakteru. Formusou
stanovisko tak í J^k c a e
se mnozí lidé mohou
Injame n
vyj a dře vat j i nak oTo bych chtěl říci úvodem o
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Vzpomíná si na rozhovor se soudruhy Brežněvem* Kpsyginem a
Podgor&ým při příležitosti-setkání v Moskvě v budově
kam jsem
bvl" přivezeno Soudruh Brežn&v tenkrát řekl« že doba není vhodná
k tonup aby ae zkoumaly kdo zavinil danou situacio Naše diskuse
k etáac« by byla nekonečnáo Tento názor sdílím0
Dnes není Sas" zkoumat, zda to9 co se stalo» se muselo stát* a proto o tom nechci mladit o Bylo by ale nečestné, kdybych zamlčel svůj
názor o Mým přesvědčením je, že se to nemuselo státo Naše vlastní
možnosti likvidovat to, co vás znepokojoval®, nebyly zdaleka vyčerpány o Až do dnešního dne opakují některé listy socialistických bratrských zemí trvalé mírnění
"kontrarevolúcia Máme 80 000 ozbrojených komunistických dělníků - lidovou milici o Tato milice by byla
sama sto potlačit ka:M#. pokus e kontrarevolúcia Kromě toho máme
armádu a další ozbrojené složky0 Tím uzavírám tuto otázku a domnívám s e g že je třeba ponechat budoucnosti, aby tyto věci byly posuzovány v klidné atmosféřeG Prosímp abychom se k tonuto tématu více
nevraeelio (Soudruh Kuzněcov vyjadřuje svůj souhlas«)
Jsme si vědomi tohoř že naše rozdílná stanoviska k otázce,
kd<§ je v právu, nebohou být řešena násilímo To by byla katastrofac
Nás je jen 14 milionů a vás 230 milibnůo Takovéto řešení nepřichází v uvahu? a to z technických důvodů* ale také z důvodů rozumových
Nezbývá nám nic jiného než dosáhnout shody a pokusit se hovořit
stejnou řečío Naše ústavní orgány - Národní shromážděníj vláda a
K tomu
jména strana
jsou
rozhodnuty
splnit
moskevský
protokol
e v
H QH JJsem
H
v ě d če
ovšem nemůže dojit ze dne na J
den
přesvědčen,
že tomu porozu
mixe o Můžete' zastávat nároz že by to mohlo jit rychle ji0 Domnívá
me se že se nakonec všechno bude urychleně vyvíjet, ale přesto
^ ^ ^ ^ ^ ^ •určitý
^ ^ ^ ^ ^ ^cas
^ ^ • D u š e národa se nemůže změnit, ze dne
na to potřebujeme
budu plnit
na den0 Opakuji, že protokol budeme plnit
o nebyli
Jsem toho názoru, že jsem musel národu vypovědět - své pocity,
abych mohl pracovat jako funkcionář dělnického hnutí a jako mluvčí
liduo Nemohl jsem a nechtěl jsem také hovořit diplomatickou řečío
To si mohl dovolit president» první tajemník strany a ministerský
předsed&o Musel jsem říei všechno, co jsem měl na srdci, aby lid
věděly že cítím stejnou bolest jako oniQ
Náš lid nám věří* To je realita těchto dnů
Y 'A

Po určité době ^usí naše osobní autorita přejít na orgány,
které reprezentujeme,. Ale dosud chce- lid znát především naše stanovisko'a podle něho se řídito Má pro to své důvody«, Také v budouc-

p»

nosti bude otázka autority hrát 3voji úlohu, le to je v této
souvislosti ved:ejž 'o Chtěl ;isem vám říci o sv^m v st^u::ení
před národem a kd/ž uudu mít Složno^t, ;hci m i vit ta e - o st tni m i so
vštskými s udruhy©
'•
,
.

sem b.yl přivezen do Moskvy
noví
bnclu d
mTnoní iĎ^nar o 13 o

řekl /jsem soudruhovi Ko
soci lismu v sc

Když by národ nebyl srozuměn s naší politikou, když by s n- iti
nesouhlasil* potom půjdu0 Rozumím si dness národem
společně s ním plnit to, m jsme poiepsalio
které jsem vínevil celý svůj
Jsem 38 let členem K
ský svaz byl mojí druhou vlastío Chci d v j ¿ívct ukončit n •
cestěo Můžene mít v ř ízných otázkách odlišná m n^r
zejména
v otázkách taktiky, ale jeden musí respektovat drrhého*
kooptoval 30 nových členů j ddoplnil řady předjednietv
bvl .jednou z příčin toho, co
stalo , poněvadž
o nevěřilo
v něm byl veliKy počet cieni^ jimž u
To bylo příčinou nedůvěry národ3 a útoků se strany masových sdě
lovacích prostředků«, Tito lidé byli nazýváni "skupina soudruha
Novotného"o
Jde o lidi. kterým už nikdo nechce naslouchat, a proto nelze očekň

prosazovat na shrom
ch chtěl uvést tajemníka krajského sekretariátu
ov3 vnucen ovotnym
mce
trední Cec
poslanec o Je velmi mno
Aby měl tfv autoritu, aby mohl odpovědně uskutečňovat po itiku
strany, museli kooptovat další členy o Ti byli řádně zvoleni na
okresních a krajských konferencích strany» Jsou to komunisté,
36
^ ww ^w«
sjednotili o Za to osobně ruč:í vo Totéž
platí o předsednictvu strany o
Jste znepokojeni« že nčkteří členovc by'i z předšed nietva, vylou
ceni^3a£o n^Frs^udruVi Indra0~M4me 84 000 podpisů z Gottwaldovi o
Ttornto okrese soudruh Indra kandidovalo Podobně Je^tomu se scudrah ^ Kolderem a dalšímio M m e 4 500 rezoluci , mezi r'.mi .isor 1 nčktedi ••pozici svou kancelář9 kde si můžete s tl moč ík^rn
:
ce prohlédnout* Potom jistě pochopíte,vĺ J ak O t í •
je na štosy rezolucí*/
Víme, že nikdo nebude navštěvovat shromáždění, na kteivn vy toupí

tito soůr^V- ¿1» Proto nemůžeme očekávat, že by tito soudruzi mohli
úsp°'~
prosazovat nasi politiku. Domníván e, Xe byste rneli
rrít o nás více informací než dos do Z naší strany je vánu vše
k dispozici. Přesto se tisk bratrských států už 14 dní domnívá,
že je u nás 40 000 kontrarevolucionářuo Tato myšlenka se zrodil
ve Vídni, tisk ji opakuje, aniž by se přesvědčil o její správnosti.
Důsledek je takový, že 16*000 - 20 000 našich lidí opustilo ČSSR
ze strachu před represáliemi, anebo se nevrátilo. Jsem přesvědčen,
že po vysvětlení v našem tisku, se většina z nich, sz na jednotlivé
případy, vrátí zpět*
Chtěl byh také hovořit o otázce, o níž se soudruh Kuznecov
nezmínilo 28o říjen je 500 výročím vzniku naší republiky• Tento
den přijme Národní shromáždění zákon o změně státoprávních vztahů mezi Čechy a Slováky <> Sjezd KoS se tím zabýval * Jestliže má
dojít k tomuto shromáždění, je nutné, aby se sešli také zástupci
českých komunistů*
A je proto nutné svolat sj^zd České komunistické
Signatáři moultfviikého protokolu, zejména soudruzi Svoboda,
Dubček, Černík a já a také opáček a ostatní, stejně jako dnešní
předsednictvo ÚV KSČ ručí za to, že sjezd České komunistické strany se neodchýlí od zásad té politiky, která byla schválena t$V KSČ o
Zs to ručíme o Je to důležitá záležitost* Je naší povinností, jako
soudruhů, otevřeně o tom hovořit*
osobn "•
o
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I když byly snahy odložit sjezd Komunistické strany Slovenska,
ukázalo se, že tento sjezd - a to i podle úsudku, vašich soudruhů splnil očekávání o A není důvodu pochybovat, že by tomu tak bylo 'i
při sjezdu českých komunistů.
Pokud jde o masové sdělovací prostředky, znám vaši kritiku.
V pátek k tomu bude přijat zákon« PovaioraJ jsem jako osobní povinnost změnit původní návrh, který byl předložen vládou o Zavedeme předběžnou cenzuruo Jednal jsem o tom už
ústavním výborem
a chci takí mluvit se zástupci novinářů. Pokud se objevují ¿lánky,
které nepřihlížejí k moskevskému protokolu, měli byste se ne ně
dívat jako na něco přechodného, co zmizí v několika málo dnech.
Není to pro nás lehké, poněvadž novináři nám ukazují, co se píše
v listech jiných zemí o Nepravdy urážejí naše. city. Jestliže se zabýváme otázkami tisku, pak žádáme, aby to dělali i ostatní, Proč.
píše polský stranický tisk Trybuna ludu neoravdy o našem Národním
shromáždění? V pátek chcemem poslat diplomatickou cestou dopis
polskému parlamentu, v němž bude obsazen pravý stav vétdL Domnívám

*
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s e, že poslanci n«!»ohou mlč$&9 pokud o aás písí nepravdy*
Pticuc
. o pobyt armád v Československu ^nerozumel jsem moskevskou p:/or-o kolu v tom smyslu, že pul milionů vojáku odejde teprve
tehdy,
se všechno normalizuje*
Ta tg ojtáz k a patří do kompetence naši vládye Domnívám se, že
aotvaT b^i d e rn
to vysvětlit nacemi národu , Jzeje'nutrié% abychom
méTi V n aal^maT?^ emi p^l mil i on Av^o^ákiS pěti států var?avske smlouvy
j^yT sami mSSi^'240^000 vlľJá¥ao
•

To ss nám zdá být v protikladu s vojenskou logikou. Nedovedeme
si představit, jak budou armády v zimě ubytovány« Opakuji, že je to
záležitost vlády, která musí seznámit Národ*ií shromáždění se svým
stanoviskem® Jseos přesvědčen, že vláda spolu s pěti státy najde
přijatelná řešení tohoto problému® Jestliže js u jiré dáv dy pro
pobyt jednotek armady, nemohu k tomu zaujmout stanovisko, protože
rJ
tyto důvody neznánu estliže se hovoří o setkání v Drážďanech, musím
poukazat ni to, že jsem tehdy nebyl členem předsednictva ÚV K3ľ*
Rozumím moskemské dohodě tak, že vojenské jednotky budou stahoaýny
0 etapách a ne tak, že tu mají zůstat dlouhou dobu»
Btázku čkod řeší naše vláda, která má v pátek předložit Národnímu
shromáždění své návrhy0 Na tomto zasedání se bude také projednávat
otázky posledních moskevských jednání, o nichž víme, že byla pozitivní o
^ že SSSR zadržuje své dodávky, jsou nscpiäetatnšné©
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Špatné vztahy k vašim vojákům, to je velmi vážná otázka©
Bratrské vztahy mezi naš.1 mi národy rostly více něž sto let, k SSSR
50 leto By1o by nesprávné zamlčet, že tyto vztahy utrpěly© To
jsem uä řekl v Moskva za méně příjemných podmínek než dnes© Budeme
mu ¿5 a t oboustranně vyložit velké úsilí, abychom dosáhli nových kontaktů« Nesa mladá generace, která nezná nezná z vlastního prožitku
ani
' srnus, ani nacistickou okupaci, musela náhle prožít to,
co se s tálo o Obe strany mu s í použít hodně tok LíV« JLuci jsem' u2 gom141a Ogsrčevovi dva dny po mém n vratu z Moskvy, ž* by bylo
ro z umné -o*fcat dva nebo tri ésíoe s přátelskými a kulturními nodniny, aby nebyly rozněcovány citynašich lidí© I kdybychom chtěli
v tomto směru něco podniknout, výsledek by také mohl být přesně
zcela opačnýo Je třeba rozumět duši a náladě národa© N i kdy jsme
aepochyb vsi i o tem, že jsme s vň t. ľ osudovo spjati -s Lul ^me sc
s ňfi u i t' rozvíjet tyto kont ak ty © My vsak známe tvář na¿¿ho národa
lépe než vy© Á proto ôfaôs^t tyto kontakty rozvíjet teprve po téf
až př&jd^ dn@sní nálada«, Chceme podnlkhcut pozitivní krok:?, o fflchž
hun*™* v" pátek národ informovat a tím chceme vytvoři podmínky pro
nora lišáci o I když budeme paralyzovat negativní jevy, potřebujeme
k top? určitý čas© Násilím se ničeho nedocílí®
V souvislosti s heslem o jednotě jsme si vědomi toho, že se
k němu mohou ľilásit nepřátelské živly© Výkale preceňujete jejich
váhu a význam, my naproti tomu je nepodceňujeme©
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Dovedeme si pomoci«
frychom byli mžli v
mohli zlikvirovat ?v.
ce.iních metod•

v

olice.iníc:! metod
slu oouží
u.ie e
m
ren.
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Víme, že dojde k disľe nc jc , zbavíme se
> : vě oriento
»¿V o živly t
voných sil. Půjde le také o staré dognatické a s kta sk
d sn tiky,
které jsou právě tak nebezpečné. Považuj me tyto
v
někdejší přívržence /w Novotného za stejní velké nebezpečí. kte
ohrožuje politiku strany. Budeme dbát n- o e dva extremy$ poně dz
víme, že oba extrémy škodí pel t
strany, ktero c ce
rea izo
Doporučujeme vám navštívit některý závod. Tam se můžete o d svědčit. co je to jednota.
>

Dělnická t~ida, rolnic J nte Irence se ztotož u
c
K
• J3Cu p o jodnotu 'e scci-ilist okými zememi, nř s
se stalo. ^ení to ž'dná n ~icnslisti-k jednota. Jes 1
do myslí , m/lí se. K32 neměla j^š ě nikdy tolik auto i
jako dnes. Jednotlivé n^cíonalíótickt tony, k^er tyty
tím, co se st?lo, nejsou * * 3s ja em problému J em si
o tom presvedčíte, když zd za Í tanete delší dobu.

í s pol t"kou
v °hno, :o
r
ž :e to n*kj
y
Vyvolány
jist ,že

Heslo o neutralitě bylo [ >v Q nim shromážděním rozhod ie odmít
nuto. Budem rozvíjet kontakty no v-»ecí írovních. Národní sh -orná
dění má ¿93 ^oslanců, z nich? 7 20C ručí. To je dos >cujicí. by
toto shromáždění askutečňo^- o politiku, kt^ra odoovídn zajmum
r
naSí republiky, vtjhům
se obJH 3 mos ôvskému protokolu. Nar^dn
shromáždění sehr-je ílohu, jako« od nčbo žádá otnn*.
e o otázku groblému kádra
ach. "kteří nás oromTJT
Domnívám se, že t ito lidé by mel i odejít z politického života
a jít nek m jin m. Joou možnosti v mezinárodních org "z cích a
v diplomatické sLužbe.
KZZ jsou to "mŕtve iu^o". Soudruh Cervonjnko to
r:I mži stát v čele _rev o lučního výboru -J měl nSs^l.S.
ooudru
1
1
ust í
postavit ?e d"s nud. íjk nám to bvlo ľeč eno. ^chceme
r o:
horn ho
rod nedovede pochop
ale n
j a to
g lov
Moskv
>

1

%

*
H
•
•
>e
dojde
v
souvi
í tom
JeS ě
er panoValy $t>
o-R kk -1 asovému zatekaní* T-iké o ton e v* -r J v M akvô
: NKVD v 5o.R
mluvilo. J e přesvědčen, že t to obavy zmizí, a že také v tomto
směru dojde k normalizaci. Předpokládám, že víte, že se u nás od 50.
tých let nahromadilo mnoho bezpráví nespokoj n s i a nevyřešených
v
KÍ
e toto vSe 00 l(?dnu -cr-v lc. B 1 tý^ny, kdy ve^en
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strany ušlo sotvs č3s všechňo rychle tiklidni^. V tom tktfí pŕíjfiilí,
proč ::oilo
určitým jevům« Nám je jasné, že leden přišel v hodine
dvanáctéo Ješ t o po 3ierné jsme byli přesvědčeni, ze bychom mohli
řešit všechny problémyc Jestliže chcete porozumět naší situaci,
musíte si být vědom toho, jak to vypadalo u nás před lednem. V žalářích sedilo přes 30 000 nevinných lidí« Nevinně odsouzení byli
x
popravovánio Vy, v SSSR jste tento problém v re 11i v ro?e 1956 a ja
:
také řešen v o ^tních zemích« U nás byl nárad podváděn a projevovaly se znaky, které chtěly předstírat, že v * je vyřešeno«
V záveru své odpovědi orakuji, "o nemá v Amyslu být ve v'em
stejného názoru« To vám říkám
0 A vchci m't dvě tv^ře, ale
to, co jsem podepsal, budu plnit s maněním národa.
Ku zně egy; Jsem vám vděčen, že jste vyl otil tak jasmž , jak
rozumíte otázkám, které před námi leží. Chtěl by::h v:'s poslouchat
co nejdéle abych pochopil, co se u vás děje. Vaíe vývody mi
napomáhají, abych tomu lépe porozumělo Přesto bych měl ještě
několik poznámek k určitým bodům, o nichž jste se zmínil. Souhlasím s v:.'mi,. že není dnes vhodná doba a že by neodpovídalo také
n^šim společným zájmům, kdybychom se zabývali otázkou dějin.
Musíme přijímati moskevský protokol takový- jaký je a přemýšlet,
j'~k bychom jej mohli nejlépe realizovat. To je stanovisko našeho
politbyra*
svůj vlastní názor o důvodech akce z ¿1« srpna« která
byla pomoci
Kdybychom o tom chtěli diskutovat, nemuseli bychom dojít
k stejnému výsledku. Žádáte od nás, abychom brali ohled na tempo rea
lizace« Víme,že změny jsou komplikované a že svou roli při tom hrají
růané faktory a rozumíme vaším potížím. Obáváme se jen,
by se vývoj
ubírat jiným směrem. Zdá se nám,
"železnice by mohla změnit směr
jízdy%
Smrkovskýs Jménem nuaí strany vám říkám

tf
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Kuznecov; Vítám toto prohlášení. Domníváme se však, že v po
litickém boji nezáleží prgstě jon na imyslech, ale tské na tom, kam
chod objektivně směřuje. Naše o a a v, pramení ze skutečnosti i domníváme se. že js^u oprávněné! Cb nutno přijmout op tření ke splnění
moskevského protokolu. Říkám tó proto, abyste skutečnostem věnovali vetší pozornosto

Pokud jde o masové sdělovací prostředky, v časopisech jsou
probuzeny nepřátelské city k sovětským vojákům. Pracovníci rozhlasu
a televize, kteří se zabývali antisovětskou a antisocialistickou
propagandou jsou stále na svých místech. Naši vedoucí funkcionáři
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jsou překvapení j, že právě 20o a 21® srpna pracovaly tajemné *
vysílačkye Ťo považujeme za protisocialistickou činnost.
Nevidíce včáná opatření proti těmto lidem, kteří zůstávají ve
svých fim&eích* Rozhlas a televize jsou kádrově zašpiněny*
Proč neuveřejnil váš tisk dopis dělnických ve
teránr

VJÍO

Knzněc ovx Nesouhlasím s tím» jak se postupuje proti těm,
podporovali o Je nám nápadné, že je vyvíjen tlak na
přísli
sekretariátu ÔV0 kteří po
DO 21. srpnu zůstali v bůTito lidé by měli být chváleni
slyším väak, že mají
dově
pokud jde o podpisy, zná! to z vlastní zkušeV í m , ž e také u nás v tčžkých dobách byli i nespokojení
dílníci a Že dokonce byly i organizovány stávky Důvod .
ie tře
je
ba hledat v tom, že strana pracuje slabí. Přemýšlíme kdo orga*
nizuje tyto podpisové akce* Neznám soudruha Indru, ale naskýtá
se otázkay zda někdo nemá zájem na to , aby podkopal jeho autoritu« TO je otázka, která u mě vyvolává určité myšlenky.
SqjMruh ^ervoněnko zná Indru i Koldera. Soudruh Bilak přece
aktivně podporoval polednový kurs a byl stejně jako Indra pro
ti Novotnémuo
& otázce přítomnosti vojenských jednotek musím poznamenat,
odstranil nedorozumění, následující? politbyro vychází u
% moskevského protokolu také v otázce stažení vojenských jetnotek* To samozřejmě souvisí s normalizací. Pokud jde o kontak
ty, jsme oba téhož mínění, je nutné je vybudovat. Ve vaší zemi
vznikl názor, jakoby si SSSR přál ft
Éávrat k éře Novotného.
Nikdo u nás si to nemyslí, to zdůrazňují ve všech
Smrkovs
Kuznecov s Vítám ujiětění, že v NS je nejméně 200 poslanců,
kteří považují protokol jako základ k řešení všech otázek.
Přál bych si, aby jich bylo 298.
Smrkovskýs Mne by to netěšilo, poněvadž žádný človSkcby
dal víruo Domnívám ' / ž e 250 je víc, než 298.
tomu nepř
jste mluvil zvýšeným hlasem o otázce vysílačů.
Mám do.iem ,
Chtěl bych objasnit, že naše oficiální organizace, Svazarm a
Lidová milice ma.ií přes 2000 vysílaček. Tyto vysílačky nejsou
illegálnío Lidov
ilice $80u ozbrojenou silou střanyn Až dosud nikdo nenalezl žádný illegální vysílač. Nevím* že vy byste
měli nějaká fakta« Ještě k otázce kádrů. Co říci tomu, že se
především předseda NS a člen předsednictva dověděl o vstupu
voj c jednotek teprve tehdy, když byl ukončen, zatímco Indra,
řColdar a předseda stranicfeg, kontrolní a revizní komise Jakeš
i už den před tímQ Pro to máme důkazy. To by měl někdo
vysvětlit o

5*1

V závoru bych cht&X říci, že by nebylo Čestné se domnívat,že
máme na všecho stejný názor® Ale to není podstatné® Mým přáním
je9 aby tento rozhovor nebyl poslední® Budu potěšen, kdybyste
se chtěl přesvědčit o skutečné situaci delším pobytem v CSSR.
v
Kuzněcovs Mám totéž přání® Musíme si vyměňovat názory? ab
chom sTTipe porozuměli® Chtěl bych ale ještě poznamenat, že m
udivuje, proč vaše bezpečnost nedostala 20® srpna příkaz, aby
se zabývala otázkou vysílačů®
Srarkovskýs Y oné noci přestali naši nejvyšší představitelé
vládnout o
t
K ^ ě c o v ^ Taa ale vládnete znovu®
Smrkovskýs Stojíme sotva na nohou® Mějte pochopení, že všech
no nemůžeme vyřešit najednou«
Kuzněcovs V závěru bych vám chtěl říci, že n^še politbyro
vám pomůže a že bychom chtěli pochopit vaši situaci®
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Proletariát nemůže ^vítězit jinak než pomocí demokracie
tj* tím, že bude plně uskutečňovat demokracii a že budeme demo«
kratičké požadavky, co nejradikálněji formulované, spojovat s
každým krokem svého boje®Je nesmyslné s t a v ě t
(prol. Lenin)
socialistickou revoluci a revoluční boj proti kapitalismu, p r ot i j e d n é z otázek demokracie, v našem případě proti otázce
národnostní®
.
^

Lenin, Spisy XXI, str.412

• i*«-,.
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.vOžná, že jste si již také povšimli smutného jevu, který je
tak príznačný pro mladou generaci, totiž toho, ze zn losti všelikých
společenských obyčejů, zvyklostí a společenských zábav velice upa-dají a že již pouze několik jedinců všechněmi znalostmi tohoto
druhu vládne c Nedomníváme se však, že je to správné* Proto všem,
kteří baží po společenské kariéře, či snad po popularitě u paní
a dívek, doporučujeme bedlivé prostudování našeho seriálu. Dnešní,
úvodní lekce nese titul:
JAK
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Skřípání zubama je oblíbenou zábavou všech lidových vrstev po
mnohá staletí o Je třeba podotknout!, že ne každé roční období je pro
tuto zábavu vhodnéo Jest vědexky dokázáno, že vhodný čas pro tuto
velmi oblíbenou společenskou hru nastává zcel^ nahodile a jeho trvání nelze přesně určitio Jsou léta, kdy si našinec nezaskřípe a jindy aby se k smrti uskřípalo Fodle ujištění I© řížského dentisty města
Pražského, nebylo letos záhodno tuto kratochvíli provozovat! dříve,
než čas ve zn^m^ní 3lva plynoucí, byl u bvého konce o Posléze pak,
Č3S velice vhodný nastal a dodnes trvá,^pročež redakce skřípání zubama co nejvhodnější a jedině možný sezónní žert vřele doporučiti
můžeo Avšak varujeme pG to čtenáře, aby vhodné dobyla místa co nejpečlivěji dbali, nebol toto provozování v době mimosezonní nevhodno," b
i nebezpečno jest a provozovatel se tak všanc veřejného opovržení sám
nabízí!! Všem těm, které^svou lekcí získáme, přejeme mnoho uspěchu
při nácviku i při veřejný produkci, jakož i příjemnou zábavu!!
Training v soukromí; Provádíme tak, že se nejdříve soustředíme
na nácvik a zvládnuti emocionálního^prvku činnosti* Navození příslušných emocí jest základem veškerého uspěchu! Sedněme si proto zcela
pohodlně na židli a pohlížejme usilovně na předem již připravené materiály na stole o Nejvhodnější materiály jsou portaity padouchuov
zrádcuov, násilníkuov, rozvratníkuov, krvavých psuov, kontrarevolucionářuov a jiných ničemuov! Pokročilejší cvičenci už nepotřebují
ničehož viděti , nebol si vše představují v mysli své* Jest též možno
vzpomín.iti truchlivého konce prázdnin, nevěrných milenek, marných
schůzek s proradnými kamarády, loupežníků po lesích rozlezlých,
tchýní, nikdá zde nevídaných národů, menzovní stravy, zběsilých
štukatérů9,podivných pod kloboukem osob a vůbec všelikých nelibých
divností a$kr^atur* Začátečníci i pokročilí po jisté době imaginací budou sobe tozorov°ti, že jejich spodní čleist
mírně do strany
vysouvá tak, že již zdaleka není rovnobšžaé s čelistí horní,
Vězte , že jste v tomto okamžiku dospěli k mechanické části úkonu
skřípání zubama!
Nyní vám již nezbývá, než spodní čelist výrazným, elegantním,
leč pomalým pohybem přitisknouti k horní čelisti tak, aby se zachovala kýžená nerovnoměrnost, v?niklá již v procese představ.
Pocítíme-li« Se se zuby již dotkly t grovjádíme spodní čelistí malé
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Opí»
piara Smanuala Famírv 5®tř«d»í kontrolní a revizní komisi
KSČ v Pra&£ dne 18* erpna 1968
Dán© studentům ve druhém dnu jejich atáviy-19* H o 1968
Vážení soudru&i ,

dne 28o července t*po jaem^poalal dopig redakci Rudého práva
a součas&ě předsednictvu ÚY KSG* Protože ani ss jedné, ani s druhé strany se mi nedostalo odezvy, rozhodl jsem se, soudruzi, napsat vánu
Nejde jen o mé subjektivní pocity« Morálně bych se s přítomnou situací dovedl vypořádat, i kdyby znamenala definitivní soud
o tom, ohromném omylu, že jsem v Komunistické straně 40 roků žil
c
e P jejím boku umělecky pracoval® Ale nemohu ses přítomnou dobou smířit politicky<, Celková situace mně obrazně připadá jako
zoologická zahrada, kde náhle odstranili všechny dveře & mříže®
A zdá
se mně, jakoby u&itek & toho měli jenom dravci a škodná.
Všechno ostatní (studenty nevyjímaje)poletuje a běhá ve zmatku
kolem, se smíšenými pocity úzkosti, strachu a bezmyšlenkovité
aktivity9 která je cele ve vleku informací, které lavinovitě šíří prostředky masové komunikace a kterým Často stačí - jako dři«
ve fašistickému tisku - ukojení reportérských vášníbez pozitivního ideového postoje k naší socialistické skutečnosti. Za těchto
11
okolností je zázrak, že nám tato panika a'°žízen po informacích
ještě nezachvátila pracoviště, kde se vytvářejí předpoklady materielnC existence naší společnosti© Je ovšem jisté^ že nebudou-li vSas učiněny kroky k nápravě, nezůstaneme ušetřeni ani
těchto d&sledkůo
celých 40 let svého příslušenství ke Komunistické straně
jsem se obracel na ústřední orgány strany jen v naprosto neosobních případech a vždy ve vážných věcech o A je mě velmi trapné,
že tentokrát, abych byl konkrétní, jsem nucen právě na mém osobním osudu ukázat kousek životniho údělu starého komunisty, kte~'
rý po bofcu strany oddaně nejen bojoval, ale i umělecky žil, a
častokrát ji ze véech sil nezištně i sloužil s vědomím,, že tím
slouží pokroku společnosti a lidstva®
Čí vinou jsem se nyní stal"zrádcem národa"?
Dne 27o května jsem byl pozván do televize na besedu seriálu
"Kam spějeme"o Otevřeně jsem se tam vyslovil proti glorifikaci
první republiky a dokumentoval její dnes tak často vychvalovanou "demokratičnost" na svém případu. (46 trastních podání o mě,
10t.i měsíční žalář,
zabavené texty, 3 zatčení, domovní prohlídky,
peňažité tresty, ztráta existence solováho tanečníka baletu ND
v P r a z e } t é t o souvislosti jsem sa dotkl i neserióznosti našich
redaktorů«
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Desítky lidí rnn5 n a to t e l e f o n o v a l o n psalo - a až na výjimky
vyjadřovali téměř všichni - i jménem celých kolektivu - poděkování
a souhlas, že končeno někdo řekl vař^jne novinářům a spol. pravdu.
Telefonoval mně také redaktor z televize a mimo jiné řekl, jak jsou
na mne v televizi rozezleni..o

Ze zajímavých myšlenek vám cituji zvláší z jednoho soudružského dopisu:
H
Stran těch rehabilitací jo to přinejmenším divné. Fozůstalí po
popravených a žijící rehabilitovaní JC ve svých^pamětech usvědčují
navzájem. Z toho je jasné, že se vlastně odstraňovali navzájem.
r
Dnes házejí odpovědnost na stranu* £nm dojem, že vodení strany v souČčasné situaci v ton směru flikuje díry novými chybami pod tlakem různých proudů. Rehabilitují so mnozí lidé a dávají se jim vyznamenání,
0 kterých je známo, žo mají ruse doslova poskvrněné krví jiných, také
rehabilitovaných. V rozhlase mlžeme celý týden slyšet o "zločinech
strany". Všimněte sc odpoledního a opakovaného nočního "kolotoče zábavných melodií," jak jsou prokládány pověstmi o brutalitě komunitů.
Soudruzi na ÚV K3Č by si měli uvědomit, žo nejde o žádný demokratizační proces, nýbrž o zuřivý předvolební boj.
Volala mně také soudružka z Ostravy a plná úzkosti sdělovala, že
tam komunisti vyhazují z práce a nechtějí je přijmout ani do JZD,
protože tam prý "špicly nepotřebují mít..."
Z anonymů snad za povšimnutí stojí tyto výňatky:
"Je mi jasné, kam lidi " vašeho formátu" tento svět přivedli..•
Jsem komunista. Přihlásím so však včas!"
"To jste musel být pekný ptáček a darebák, když Vás za Masarykovy
republiky zavřeli* Vždyí Vose činnost za první republiky byla protistátní* Za takovou činnost Vy jste věšeli..."
"Tak Vy jste včera mluvil do televize? Jak se těšíte do hrobu?"
"Já komunisty nenávidím, já bych je postřílela všechny, aby se
vědělo, co komunisté udělali! Dřív nebude pokoj, dokud komunistická střen
strana nebude zase v ilegalitě! Nevěřím žádnému, kdo je v partaji..."
/

-

"Vaše omlouvání sovětských expertů, učitelů na sviňském hnusném
způsobu vyšetřovacích metod*.. ííěli by Vám vaši sovětští soudruzi
drtit varlata, abyste si své kriklounství usměrnil! Vaši komunističtí presidenti schvalovali ortely smrti nad nevinnými vašimi soudruhy* Jste j°ko vžay, komunistický křikloun, který věci socialismu
1 čestným ideám komunismu (!!) spíše ubližuje... . Vy si dovolujete
ve Vaší nevymáchané hubě převalovat jméno Masaryk? Převalujte si tam
jména
r
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A tohle9 to není to nejhorši*
:

v souvislosti s těmito událostmi v době před jednáním v Sierné
a Bratislavě mně navštívil sovětsky žurnalista Pučkov/kíj* Jsem jeaei* ^ 'ál ží. ¿cích prvních členu (od roku 1935)*Nejedlého společnosti dpo kulturní sblížení s Novým Rusk*m0 Pročítal jsem se zájfaeoi došlou mne korespondenci po televiz ím vysílání a zeptal se
mě5 monl-li by n -co z toho, co prozívám, uveřejnit v sovětském tisku<> Neviděl jsem v tom žádný zločin® Různí žurnalisté v té době
plně legálně navazo/ali styky s hlásáte -i ov .-bodné. Evropy , s hamburským Spieglem a nechavali se -hostit na Západě i institucemi,
c kterých nepíší, protože si to ty instituce nepřejí« Humbuk totiž
není vždy jejich metoda0 Proč nedat interview novináři bratrské země ?
Pučkovskij si tudíž opsal některé pasáže z doš é koresponden
ce - na závěr mně dal obvyklou žurnalistickou otázku: co bych
TzJzázsl v této době od nás sovětským kulturním pracovníkům.
Druhý den ¿mm mu dal do hotelu doručit svůj závěr k jeho článku®
Zae jest jeho doslovné znění:
"Naše strana, stát i národ jsou z3jedno v otázce socialismu,
ve spojenectví se Sovětským svazem a Varšavským paktem©
A t* je nedílně spojeno s otázkou naší státní svrchovanosti a samostatnosti, protože jen toto spojenectví nám ji spolehlivá zaručujeo A pokud se týká dnešních teorií a slov, včetně hesla sécialísmus bez komunistů, nebudou to oni, kteří situaci rozhodnou,
všechno rozhodafepostoj lidí ke straně a k práci!
A v pracovitost našeho národa mám nezvratnou důvěru o Jinak lagislím,
že pro určitou část intelektuálů a kultury, u nás i u vás, stále
n
platí Gorkého slova S kým jdete, mistři kultury ?"
Je to tím* že západní civilizace a "americký způsob života" má pro
tento druh lidí stále mnoho klamných lákadel, cizích člověku na
zemi, který chce žít šíasten a pracovat v míru a pokoji, kteijý mu
kapitalismus věčně narušuje svými intrikami, výboji a politiefc£nr
W
ZlEafc&*IBo
Dnes leží na mém stole článek Puckovského, a pokud mohu z originálu i jeho pr^JíXadu soudit, žernám proti němu žádných zásadních
i=
námitek *
"
„Ale s K mému podivu se po jeho assméěQBĚBLi v Sovětsko j Rossiji
dne 25o července 1968 proti mně u nás rozvířila dobře organizovaná
kampaň9 jejíž základnou se stal časopis Práce, postavená na provolání Svazu protifašistických bojovníků rozšířením ČTK, odkud je pak
přinesly s komentáři ústřední i krajské deníky (Rudé právo nevyjímaje )0 Vznik této kampaně lze přičíst neserióznímu komentáři moskeví;
'
—
skéhe
i
i
\4
p
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V sověte m tisku pokračuje kampaň, která má dokázat oprávně»
ost postoje V .^ša ské p tky
chybnost československého vývoje»
r
Dnes jso ta timto .celám pub .: ov ry k w n e z man'f s' čně je notných
hů í s -anicky h k:ivistů v razných sovct kých měot ch 9
ô
v
v
e citát z "3h rs éh -, :aaa kéh , pol kého pr h ' r' Ko Řecka a západoberl'nsk^ Jed tn s <cial stické st ny Německa a zejaéna dva . astní mat.'iály©
Jeden je o+iště v li t UV 'ľ 3o et
h
z* o. • etskaja Rossija
a je to první auier 'c y hl s k nk-- t /no ř
v'ho československého obč na, kter'mu bylo^dopŕáno publicity v sovětském tisku. Je jíi
z 1
y uoTlec, libeňský so: ar am nuel Fa ír , k remu se pred
časem, jak hned úvodem článek komentu ' , "podarilo vystoupit v Česko lovenské televizi!"
To slovíčko "podařilo" předznamenává duch celého materiálu, ve
rém zvláštn' dopisovatel sovětské ag n iry APN Pučkovskij ústy
1
Emanuela Famíry tvrdí, že v äesko ovensku jsou zo kontata označováni lidé. kteří bojov li pro i fašismu a budují socialismus a
je jim tzv. progresivci znemozříováno vyslovit svůj názor* otejně
vyznívající citáty z několika souhlasných dopisů, které Emanuel
Famíra dostal po svem televizním vystoupení©
Na jednostranně informavaného sovětského čtenáře nemůže podle
na*eh moskevského zpravodaje Antonína Kostky zanechat jiný dojem,
než ten, že je přece jen asi pravdou, co se tvrdí ve varšavském
dopise, dojem, že protisocialistické síly zatlačily vše zdravé a
revoluční v zemi do kouta a že československý tisk, rozhlas a televize jsou v rukou kontrarevolučních'bpiklenců"o
Na to a*~vehementně ujaly iniciativy hlasatelky rozhlasu Stě
pánková a Štovíčková, které postavily otázku mé "zrady" jako
"Jeden hlas proti čt nácti milionům»»©"!
Žurnalistická h,dra, je°te n dos atečně demokraticky nasycena
moji krví, "důstojné" pokračovala v článcích - snad z pomstychtivosti za moje vystoupení v televizi, nebo se °nahou zavděčit se
svým cnlebodárc m, a tak jbem se dožil v obrozeném socialismu
v Československu léta l&aě 1968 přesně těchto důsledků, kterými
jsem byl častován za prvrí republiky pro své komunistické smýšlení
a vystupování»
1

Nynější hanobení
soby
vs- • n
žurnalistické
1
neo
*t vity 9 iate kt ální neooc i ostio Žádný z atoků necituje,
sbili vadí smysl Pučkovského clá ku
mého z veru. Útok? vrcholí
v časopise Práce, uveřejněním dopisu akéhosi Bal b'na (r aha ,
Makarenkova c. 29), který st mn v ot v
é dopise ptá. "C
vlastně obhajujete?
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Ovzduší strachu a nedůvěry? Režim založený na kriminálech a mučírnáctx? Na koncentračních táborech a justičních vraždách? Na utrpení poctivých lidí, kteří milují svobodu.,.? Jak můžete vystihnout
odhodlání našeho lidu bránit nový život, který nám přinesl Leden?

A tak
dochází k nejtragičtějším závěrům, protože tihle zastán00
90
ci Svobody a 'Demokracie" se dostávají do nebezpečné blízkosti
maniféstačních prohlášení řady našich oficiálních představitelů
strany9 svojí politikou těmto hochštaplerům nejen nahrávají, ale
umožňují jim i cestu k jejich argumentaci.
To vše by bylo nebezpečné» kdybychom mSli náš stranický tisk, jako
11
jsme jej W^
kdysi! Ale za dnešních okolností na moji obhajobu,
zaslanou Os. rozhlasu 26. července, redakci časopisu Práce 27» července a znovu časopisu Price 7• srpna nikdo nereaguje, nikdo není
ochoten uveřejnit mé prohlášení.
A tm přichází do mého bytu reportér Rudého práva Šmolík.
Sekal bych, že časopis,do kterého přispívám 40 lft, se stane - nikoliv mým obhájcem - to nepotřebuji - ale alespoň objektivním informátoremo A zatím na mě redaktor Rudého práva útočí stajně jako
o statní j, aniž si ověří prajvdu o skutečnosti, vymáhá na mně prohlášení9 že nesouhlasím s článkem Pučkovského v Sovětskoj Rossiji.
Soudruzi, se ctí chlapa je to jako s panenstvím dívky. Obojí se
ztrácí jen jednou. Je mně 67 let, a za ta létajsem si svoji osobní
uměleckou i politickou čest uhájil neposkvrněnou. A nemíním si
ji «¡cil poskvrnit nyní, ani za cenu rozchodu se žurnalisty, včetně
Rudého práva, eventuelně se stranou, mají-li dnešní jeií představitelé shodně názory s názory většiny našich žurnalistu, kterým
by spíše slušely pásky hitlerovských bojůvek, než péro.
Snažil jsem se dospět i s expertem Rudého práva k dohodě tím,.že
jsem mu dal text svého prohlášení pro časopis Sovét«kaja Rossija
a doplnil jej - na jeho výslovné přání - časovou úvahou, o které
jsem mu předem prohlásil, že ji určitě nynější bezpáteřné Rudé
právo neotiskne. To bylo 26. července 1968. Nato jsem se stal předmětem útoků Rudého práva stejně tak, jako těch, kteří se v rámci
demokratického procesu vyrojili bůhví odkud.
t
• • • •.
,.
~
* •
Vracím se k začátku svého dopisu. Protože ani Rudé právo, ani
předsednictvo výboru KSČ na mé dopisy nereagovalo, obracím se na
Ústřední kontrolní a revizní komisi KSC s otázkou: Kdy, kde a u
koho se mám hlásit o svoji rehabilitaci za "Zločin zrady na národě"
kterého jsem se dopustil údajně tím, že jsem v duchu dosavadních

t r -.v. vešel § dobrým úmyslem ® i po lednu 1968 - ve styk se svými starými přáteli z SSSR; eventuálně«, aby mě ústřední kontrolní
: revizní komise Komunistické strany Československa sdělila adresu
r e flákej který je ještě redakcí komunistické strany socialistického československa, abych se v ní mohl bránit proti útokům reakčních
- p?ot1komunistických sil, které nás « stranu i jednotlivce - plánovitá a úspěšně obchvaeují ze všech stran a chystají se k boji
"za socialismus - bez komunistů".

E.Faraíra v.r.

Několik řádků na vysvětlenous •

Nikdy jsem nebyl profesionálním politikem, ale jako umělec,
člověk a člen strany se na některé dnešní problémy dívám osobně
taktos
Kdybychom bývali do Varšavy jeli - tak jsem ten osudný dopis
nikdy napsalo A poku<| se týče strany a boje profesionálních poli«
tiků v nís Je dnes modou si všímat Le&inových slov, avšak málo se
řídíme příkladem jeho osobní skromnosti® Na to je jen jeden lék,
spolehlivý a účinnýs hranice příjmů pro komunisty ve funkcích!
Tak, jak tomu bylo před okupací, kdy si z poslaneckého platu
5 GOQKčs směl ponechat svobodný poslanec KS 5 jen 1 200 Kčs a ženatý 1 600 Kčs o To cítí i soudruzi, kteří tento požadavek formulují na konferenci kompromisním návrhem na ohraničení funkčního období funkcionářů átrany®
Jinak souhlasím s tím, že do vedení strany mají stále přicházet nové «íly, posilující činnost strany ve smíru pozitivního,
progresivního vývoje0 V tom směru^ čím více se staří a přestárlí funkcionáři odchodu brání - tím hůře pro stranu a nakonec pro nás
pro všechny o
Mám i osobní důvody k tomu, mít rqdost z nástupu nových sil
a myšlenek, které chtějí provést prověrku starých neomylých omylů stranyo
Mám na to právo.
Protože jsem nesnášel aristokratá|cko-byrokratické metody
řízení sekretariátu JV KSC, odeSel jste z budovy stranyuž v květ-
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nových dnech r o 1945o ooudruh fcrosnář to víc Dnes konečně t.yto
metody li
Po únoru roku 1948 jsem se j^ko predseda celostátního Společenstva i družstva nožířů, puškařů a zhotovitelů lékařských nástrojů rnrrně bil za to, abychom respektovali sjarý cechov í záV^n a poô
n h-all řemeslné živnosti ne otčené lespon 6 právem mistra na 2 učedníky o M^měo Dnes se konečně otevírá cesta k revizi tehdejších stanovisek
mám jen strach o to? není-li už pozdě o
7e Svazu československých výtvarných umělců dvacel let pracu1 i
k jeho centralizaci - ale de nokr*-tické - marné však c
Nedávno mně je^en z těch5 kteří dvacet let byli přímou n obávanou
"pákou" direktivních metod bekt&tariatu tfv K32 do JV'žz u, vmetl do
tváée nadavku; Konzervativec!
Dnes; jse Jconečnž otevírá tedy cesta k revizi těchto om.ylů na kulturnjT frontě^
Nedávno rrně navštívil jeden z mladých rehabilitovaných progresistů, který bok po boku se mnou jako předsedou Revolučního národního výboru realizoval řízení Pražského povstání v Praze 8 řekl mně přímo: "Odpust mně to, ale já staré předválečné komunisty
nenávidíme
Dělení na konzervativce a progresisty stačí v době, kdy pokroková frakce - nebojme se t ho slova - Ďsiluje o většinu o Je to dočasný st^Vo Už docílenou většinou - n^tož většinou jednomyslnou přestává být frakce frckcí* Frakcí se stává eventuální zbylá'menšina Ale st^čí nám toto rozlišení v politické práci, kde takováto
dělicí čára není? Kde organizačně pracuje obsáhlý aparát, kfeteý
představuje celé století úsilí o jeho sf&rnrovánío
V uplynulém ž||dnu jsem si v televizi vyslechl citovou vzpomínku pana docenta z Akademie věd na unor 1948 jako na nedopatření, k
které gjfcrfctwald provedl na základě diktátu Stalina a že "už to bylo
v ¡eeäpora s naší specifickou cestou k socialismu"o
Nu škoda, že už mu soudruh Gottwald nemůže odfjevědět !
Svoboda tisktx pro každého - hrozně se těším, jestli také pro
mne - přináší od Hlasu Svobodné Evropy pohovory obdivného soužití
i s návrhy, v nichž se teorie "abstraktního mechanismu" pana Blažka
mění v konkrétní demokraticky návrh, "abychom za nimi skutečně
přišlis požádali je o návrat mezi nás"oa* protože "musíme být schop
ni aat těmto lidem alespoň základní možnosti pro to, aby mohli nerušeně pokračovat ve své práci"00»

et

Menia j i xyto reci vliv na zahraniční úsudek o nás ?

Provádíme nyní rehabilitace - a diky za ně ! Jde ovšem i o po
naučení pro příští naši prácio Rehabilitujeme současně postižené i
oběti jejich zvůle o Mnohým lidem to není jasné o
Kdyi jsme v roce 1925 zakládali Společnoslfcipro kulturní a hospodářské sbliž ' N
R kem nebyla nám příkladem jejich
o • t ? 1 idea socialismu9 která byla poprvé realizována
zaostalém Rusku o Jak top ze první s ci
ická revol«w nebyla
e izována ve sférách civiliz
nějšíeh ?
otaSi. námeru
'
utn ť dorozumění?
ť toho ^sáhuje tázka vztahů mezi Cechy a Slováky (evento
v ny a olez ny
. ^y á býto Jestli symetrický, ale nedemoc , ne
&tí ký9 ale nesymetrický*
V k žd m př pn ě li ik, aby nedošlo k majorizaci jedněch nad
uhýmio Je t k žd u jasné? A nemá to trochu souvislosti s tím,
že v e-ehny výhružné anonymy mají společný rys vypjatého nacionálni
9
ho šovi ismu
J ems&^st c n- * ému ekonomickému modelu o Postačí nám při tom
spi k c- ur "tyc neomylných prvků kapitalismu
socialismus?
Nebu eme muset i t dy h_-d^t nr é, specifické soclola t T c•é prvky,
cřilejco hujnanis tiet g j ž i n e ž jsou čísi ? Myslím, zlTTname vy udovan
základy socialismu, ale nový sociali tický človek nám stále v dostatečné m ře chybí o
3e všemi t nato problémy současně, zápasí strana, zatímco
na karikaturách angažovaných nestraníků (nebo str níků ? v časopise Student utíká Český lev ze státního znaku s pěticípou
hvězdou s houpá se na fxtapačce s posměšným hou - hou oo»okrávy
jdouc Nu mám troehu strach, aby místo kraviček nepřišel někdo
jiný a toho lva - bez té hvězdy - neudupalo
;
Nedivte se mněo
A v této době dochází k jednomu z nej obdivuhodnějších pokusů
v historii vývoje socialismu - zda socialismus, který jsme nabyli
parlamentní cestou, udržíme v podmínkách pojmu nejen vnitrostranic
ké? ale i celostátní demokracie s pojmem svobody pro každéhOo

Emanuel FAMÍRA
Praha 8, Kandertova 1
telo 83 38 40

CZ,

-i i \ l

Kultúrny životy týdeník Zräzu slovenských spxsovateiov s e hrá
průběhu obrodného procesu velmi vý^nscuaou úlohu* 2i jerfe stigely impulsy, které pomáhal: vyvo . deinok tizačrrfho pr-e
ärensku C
r
4
A byly to podnety konstrukt vni r střízlivé a na sílu jo U c h
f-prcti vniků - Novotného šafářů, čerstvých federalista - vel,i:i odvážať'*
:

/ průběhu demokratizačního procesu vsak došlo k d a >í :: o r o v é
:
: -diferenciaci mezi slovenskými intel ktuály a del fax čávo 'se btala
preference koncetrase oil na u ry ch'1 en ŕ uskutečnění feôeva:.^ M na
dusíc ne prosazováni demokraticky h principů ž:v?>ta sp. Lee:-.otíti.
r

První tendence byla vosazov<?na 1 idmi, kteří se seskupí l i
týaeníku N vé Slovko, který začal vycházet 23o 5 1968• Do lét- akupinj p trii Husák Vál - k 9 M m a c , Mihalík, No /omeský. Grac^ bi*
v
ultúrny život p osazoval myšlenku feoor ace
U •-• *
C <-"o v w . ř.a v • s í'» -i > s vade ím prvku demokracie v život* Množství Ctímnýeh myšlenek, jí
by 1. plodem diskusí na jeho stránkách, je v so íťřasnosti rozsáhlý®
rnat riálem pro studium a aplikaci o
^^•L jě^^ H ^Hi
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J'.ky je vsak osud KŽ dn^s ? Fo si pnových událostech vyšla ctve
''i :la, pak asieíuje dlouhá odmlka, která je v noslední době vyplněna
pověstmi o neustálém znemožňování jeho^vyqhazsní«
V »vevceky Hykisch9 Olšinský* Jesenská ^pitzer aj„ n mají možnost
O
říci své slovo k dneškuo
Kdo se beji j e j i c h h l a a i , do se sni í manipulovat s ''poslu?
Slovenskem ja&o vzorem pro ea i t i c k e c h o v a n í za cenu diskr minaco
n á z o r o v é opon ntury ?
KŽ umožil Cj Husák vi ubl > kovat sv n zory na s srčeni, počátku
obrodného procesu v dobách ještě no zez*
j stých
u x o z n i l mu tak
v s t u p na politickou arénu<>
Pře terne sn ékteré z mys en k, kte mi r0Husák tenkráte uekoro*
začátek svého
c
<
:
T
aacku
na
pol
iti
kou
D
HU*
1
1HH
yH n^j ~ .JQ- ^^T^
• r- . IAI ' 13
I ~ ^^P ^ p-MH ^B
"cooProiag^nd j kritická aoal /za
.s
to ložné věci. Vznikl styl
hovoření ovveřsji\. ch taz ách, slov:
zavg n kanoniscvaný jako
staré křestan ké modltby« C e / ri-uál, kd o em, kdy a jak" s i. í hovo
řit a ivažovata ^ pod e t kovyento pro j vů js e v ecko věděli vóerúu
rozuměli, všechno vca, správne re-/li* A í e s
eúny život nešel
však r dle pro>evůo"
-
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o ® Jáiae svoji revoluční a demokratickou tradici o Dnešní "obroda"
nemůže si ji nepovšimnout> Tato tradice mluví o pravdivém a poctivém
'

± -
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H •

H • •

•

J

•

C ^fl

prístupu k lidem, o ztotožňování s jejich bolestmi a potřebami, o
respektování jejich názorů a zápase o ne, o významu rychlého a přesného informování lidí, b specifické váze člověka, občana i národa jako
stavební jednotky společnosti o Mluví o bojovném významu a účinku rozum
ného poctivého a kritického slova<> Přece se jen liší od ostatního tvor
JI. ^ # • _

^

^

stva svým intelektem* Nebylo by npv$wáér&o'zapomenout a dělat z lidí
ovcea 3 tím se na dlouho nevastačí» Lidský rozum má 1 takovou povahu,
že funguje i vzdor úřednímu pcrafelenío

"ooJNež si člověk svojí prací vyslouží masovou důvěru, trvá to
nějakou chvílio A důvěra je nemalá věc o Druhá stránka věci je taková,
že na místo obdivu k myšlence, talentů a charakteru delším obdobím
prověřenému postoji ne zřídka narůstá obdiv k funkci a moci o
Významná funkce - významný člověk* Vždy je dost lidí, co jsou k moci
a výhodám z ní plynoucím přitahováni jako mučky ke světlu. Potom se
něco změní a zjistíme, Se "velký člověk" je vlastně celkem malý charali
l&es Je v tom i nedostatek zakotvenosti našich demokratických tradicíf
nedostatek občanské hrdosti a ¿ebeúcty, prvky servilnosti, vyvolané
nedostatečností kritického přístupu k "veličinám" problémy okolo
výběru9 kontroly a změny* Demokracie to nejsou jenom instituce, ale
i stav společnosti o"

Perspektiva Kultúrného života, který presentoval názory a postoje široké veřejnosti je nadále nej istá <>
Trpkou příchuť dostávají slova Gustava Husáka ze závěru jeho projevu
na listopadovém plénu uV KSČ*
"ooopokud jde o stranu na Slovensku o Problémy, které jsou zde,
se v jisté obměně vyskytují i ve straně na Slovensku a Snad nejsou tak
protikladné, snad nejsou tak masové různé extrémy * Chci ujistit ustřed
ní výbor Komunistické strany *e :koslovqgfekar že na Slovensku se budeme pevně držet rezoluce, politické linie, kterou tento ústřední výbor
přijme, že nedovolíme ji oslabovat, nebo nějakým způsobem ignorovat,
že budeme jednotu strany áržet a že slovenští komunisté také chtějí
poskytnout maximální vklad ke konsolidaci celé naší strany v republice
Na závěr jeden zajímavý p: íspěvek z posledního čísla KŽo Tento
fl
materiál evokuje jisté analogie: Závis Kalandra na svoji knížku C
n
O moskevském procesu" doplatil životem? KŽ na připomínku její existence svou vlastní o Snad je to jinak ?!

et
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K Á L A N D R A

Není t©vzaokrouhlené výročí
od toho dne roku 1950, kdy padl katovi && obět ŽáviS K a I a n d
a$> o němž Ladislav Novomestský
řft»lr.l s "Imponoval mě jeho
podložený vědecký zájem! jemuž
neoká&aule přinášel nesmírné a&ofoní oběti o • »
Hyxiip jako před tím a
Š&va vidím v Kalandrovi přímého, nekomproM
mi ani u o o obětavého a pro pravdu marxismu vždy zaníceného Slov§ka...
.Právř tyta okolnosti tafeyly$,které Kalandrovi nedovolily, aby
mlčel tehdy, kdy věděl a pohnal pravdu0 Komunistický intelektuál,
redaktor Hed¿ho večerníku^ Rudého*práva^ Halo novin a Tvorby, dostal se v polovině třicátých let do rozporu s ifé, čemu se tendy a
v delších letech říkalo "atr&nická disciplina*, přesněji, co z ní
staliniaté udělali - bezmyšlenkovitou stáánost.
úder moskevských procesů na konci třicátých let, kolem něhož nemohl- Kalandra přejít mlčením, byl předělemo Q jejich pozadí sice n##
byly ssnámé faktyř ale dedukce jasně ukáply, jaky mají charakter.
A Kal&^dra 1* řekl nahlas©
9X

t1íadingřm akutečným smyslem moskevského monštre procesu a jeho
krvavých rozsudků je Stalina pokus terorizovat leiinské revolucionář»ř zastrašit na celém světě všechny statečné komunisty, kteří
nechtějí a nemohou souhlasit a protileninským kursem dnešní Komint*n>y% píäe ve své letákové brožurce "Odhalené tajemství moskevského proceauo*'
°*Každému je dnes jasné g co se v Moskvě odehrávalo kolem historie
kého procesu proti Traokému9 Zinověvovi a soudruhům, byly historické okamžiky^ rozhodujícího vývoji na další dlouhou budoucnost.
Kdybychom byli ještě v té Šíastné situaci, že bychom mohli věřit
každému slovu vůdců oficiální komunistické strany a každému řádku
jejího tisku, potom by bylo vše jednoduše dokonalé* 41e tato časy
důvěry j s on bohužel pryčo Yůdcové komunistické strany sami pochovali naši důvěru k sobě především tím^ že si ji chtějí vynutit prostředky organizačního tlaku a slepé poslušnosti® - Jak to, soudruhiip ty máš nějaké pochybnosti?- Postavil ses mimo řady strany ! řeksm ti tajemník« « Copak, ty sis dovolil mít svůj vlastní názor
e správnosti či nesprávnosti politiky strany?..* Jsi vyloučen. Anebo b i «? dokonce troufal porovnávat to, čemu tě strana sama kdysi
sama učila o marxisticko « leninské politice, s tím, co nyní vidíš
dělat tiebr. slyšíš hovořit naše nebo zahraniční soudruhy? rak si o
sobě filtra neho pozítří přečteš v Sudém právuř že jsi nepřítel,
zrádce p vyvrhel »
"
Oficiální komunistický tisk projevuje ohromné uspokojení nad \í
tíiiíp co se nyní odehrévá r Moskvě**. Reakšní tisk má z moskevského procesu a jeho rozsudků stejně velkou radost, jako Rudé právo..

»

I

JSÍ zarazit i tenp kdo se ještě nikdy nezarazil®
4

Ca s- to ne světě změnilo, že nyní Gottwald v Rudém právu vychvaluje totéž, co profo Nífe&lau v Národní politice!?
'
Moskevský proces měl již svě předehry© První z nich byla před
půldruhým rokem» když byl obviněn Zinověvem, že zorganizoval atentát na Iíiroväo Tehdy však Zinověv ještě neklesl až na dno své poslední úlohy b. odmítl se přiznat k něčemu^ co nikdy neudělalo Proto
byl proces t&jný© Obvinění z případů vraždy bylo třeba nechat padnoutooo a tak byl Zinověv odsouzen "jen" na deset let do vězení
pro účast na opozičním hnutí o Druhou předehrou sehráli loni v létěo
27o červil 1935 byl v tajném procesu odsouzen Kameněv na pět let
pro atentát na Stalina, který prý připravoval jeho bratr Rosenfeld©
Před soudem již stáli Zinověv» Kameněv, Jevdokimov; ještě bude před soud postaven Sokolnikov a Serebjakov, možná i Bucharin,
Radek a Rykov a kdoví, kdo ještě; Tomskij se svou sebevraždou čestně odvolal k spravedlivějšímu soudu dějin© Podívejme se tedy trochu
blíže na tuto galérii "zločinců", když z ní předem vyloučíme několik špinavých agentů neznámých jmen« které GPU (sovětská tajná policie ~ pozrie redo) vybral z odpadku svých kanáiůo
Kdo je Buchar in? Byl nedávno v Praze, kde ho prof* Nejdlý před~
stavil levicovému obecenstvu nadšeně tleskajícímu; "Nemusím vám
představovat soudruha Bucharina0 Všichni ho znáte•
A skutečné, všichni ho známe jako starého bolševika, vjaaikajícího
marxisticko-leninskéh© teoretika, autora programu Komunistické
internacionály, naposled šéfredaktor orgánu sovětské vlády Izvestijí©
Kdo je Radek? Byl věrným přítelem Karla Liebknechta a Rozy Luxemburgové, v poválečných letech postrach reakční Evropy, Leninův
pověřenec v revolučním Německu© "
Kdo je Rykov? Osobní přítel Leninův, mnohaletý předseda Rady
lidových komisařů, jeden z prvních bolševiků©
• ~í W _íi
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Kdo byl Tomskij? Bývalý předseda sovětských odborů, jeden tfr./;f
z nejlepších synů ruské dělnické třídy0
*'
Kdo byl Kameněv? Ještě za leninova života předseda Rady lidových komisařů, nejlepší znalec leninské literatury, vedoucí Leninova institutu, vydavatel leninových sebraných spisů* Budete-li
nyní brát do ruky jakoukoli Leninovu knihu, vzpomeňte si} redigoval a vydal Kameněv, zastřelený Stalinem ©•©
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'cťo byl inověv Leninův žák a přítel, ' ho druh ve vy anů
ství? s ouautor jeho knih, první p dseda Komunis
ke int«eááoíoná yo
9

kdo jfš ®rockí
Vedle Lenina př-d ' budo*
el sov tské moci,
předseda evolučního petro radského sovětu, tvore o n 'vyšší velic
tel Rudé raiády , obránce sovětské zem?, o n^mž sám °ta
p ohlásil
M
v ravčíe o o ledna 1918; Celé dílo praktické organizace odboje
se povedlo po pr'mým vedením Trockého? pľedsed^ p«t^oh ad kého
sov'tu. o plnou j' to o j m zno ícis že za rychlý přechod vojska
k ^ ov tům
za obratno organizační práci vojenské o revolučního
výboru ííže s ran dekov + před vším so druh v* Trock mu o"
Sečtěte to dohromady: jsou to hlavy staré bolševické gardy a o o
Nyní však Rudé právo píše, že pry "noarÚKInikdy nic společného
w
bol&3Vismem o- Celé Leií&áovo politb ro pře- ¿tu st lin e lavici
oožalovaných svého s udjHu~ a podle Rudého práva cexé Leninovo
politbyro nemělo nic společného s bolševismem! Na koho to chce
Rudé právo lít špínu? Na Lenina ! —
Otevret st ré
ročníky Rudého práva, najde e v nich rnnoz tví du za o b lševisnra
zavražděných* "Nyná máme o nich věřit, ze byli kontrarevolucionáři ,
teroristi 9 sprostí vrahové, že byli tím nejhorším, cím dnes kdo
11
může být Hitlerovými agenty!
Tak o nich psala moskevská Prav a o»» kdo to v Pravdě
9
o nich tak piu e a davá psát
ooudruh Z.oSlavski j , hlavní sloup
Stalinovy žurnalistiky o A k o je soudruh Z slavskij?
Není to poprvéf co Zaslavskij píše o v^douc'ch bolôfivicích jako
o nemeckých agentech* Již jednou psal totéž - v letech 1917-1918,
když ještě jako menôevik CTL^čoval v belo™^rde jském tisku za
nemeck ho agenta oo>Lenina £ Prol stůjte si sbírku Leninových
clánk° z te doby, najde e t^m č>st slova; "Z slavskij
lam ové
jeho druhu"o Nyní pdy Z sl vskij a podobní lumpové znovu vytahují
stejné nadávky, jimiž kdysi chtěli pošpinit Lenina.* o
"Byl jste krvelačným nepř '+elem Sovětského s v z u
ptal se
& meněv p okur "tor Vysinskij. A Kamenev odpovídal: "Ano, byl
jsem krvelačným nepřítelem Sovětsk ho svazu"o V této chvíli
se v soudní síni ozv^l sm'ch<> omích nad bláznivě groteskní odpovědí bývalého šéfa sovětské vlády nad skutečne šibeničním humorem
v soudní síni, nad justiční tragikomedií v Moskvě.
Proces bez důkazů, bez ověřování výpovědí, bez důkazního
řízení, bez obhajoby, bez svědků: ano, jen v takovém procesu mohli
být odsouzeni Trockij, Zinověv, Kameněv j^ko vrahové a agenti gestapa!
Před soudem odmítali obžalavaní ve svých závěrečných slovech
milost a žádali smrt o To patřil k domluvené hře o
Existuje stará zásads římského práva, vyzkoušená v praxi
2 000 let; Cui prodest ? "Kdo má na tom zájem ?"
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Zmíněná otázka 27 , srpna 1936 způsobila Kalendrovu tragédii
v červnu 1950 Odhalitelé tajemství moskevského procesu museli
být zákonitě likvidováni, jakmile to, proti čemu vystupovali, při
šlo do Československa«,
Závis Kalendra napsal nakolik skvělých historických a filoso
fickvch knih. Zasloužil by si rychlou reedici (je mezi nimi i kni
ha o slovenském přechodném roku Zvon svobody, vydaná pod pseudony
mem Juraj Pokorný)0
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A především by se -něly znovu vydat Kalendrovy časopisecké statě, jichž napsal spoustu k nejrůzn*jäím problémům - aktuálním, historickým, filosofickým a psychologickým. Právě v tom by se projevil
duch nové společnosti, bude~li se hlásit k odkazu všech, kteří podporovali a probojovávali pravdu - i když to bylo o desetiletí dříve o # o
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