Jn -t

NOTTO;

/

SILA STRANY
NENI V MOCI,
Ale v pravdě!!

/

SE

SVÝMI

VÉRNYMI

ČTENAfcl

ČE LOUÓf TATÍNEK, STRY&k,
TCHÁN, S.YN, VNURjbRÁTR A
.

SOUDRUH

Ii

ČASOPIS STUMUTU Ú Z

(

£

69

Milí pí-ritelé, naši věrní čtenáři 1
Od chvíle, kdy vyšle poslední číslo nnůeho čnsopisu, doznali jeme značný
pokrok normalizace a konsolidace našeho
verejného života. Chvalně známé Zprávy
přestaly vycházet (bezpochyby uznala jejich redakce „při sovětských vojskách",
Že našim oficiálním tiskovinám jako je
Tribuna a v poslední době i Rudé Právo,
nelze konkurovat). Také oficiální novinový' trh opustila řada dalších časopisů.
Vskutku svérázně si pan Havlín, ředitel
Ústavu pro tisk a informace, vyložil p
prohláSení vlády, týkající se sdělovacích prostředků. Inu není přes osvědčené funkcionáře.
Zaráží mne jen, jak rychle naše veřejnost upadla do netečnosti a rezignace. Když dnes někdo připomene Výbory na
ochranu svobody tisku, zní to jako dávný
krásný sen. Kdyby k tomu ještě připojil
něco o svobodě výjezdu do ciziny, o soukromém podnikání nebo o novém volebním
zákoně, budou to lidi považovat za potouchlost na druhou. A tak nás dějiny
znovu přivádějí k oné staré moudrosti,
kterou si teá e panem Werichem často
opakuji, a sice - „že nikdo nic nemá nikdy mít za definitívni, neb nikdy nikdo
neví, co se může atát..."
Impuls se s Vámi tímto ČÍBlem loučí na více než čtyři měsíce. Těžko říci,
co nás v tomto čase může potkat. Kdesi
jsem četl a stydím se, že si nevzpomínám
kde, asi toto - že naděje sama nestačí,
to je a zůstane jen nesplnitelná idea,
ale naděje spojené s naší snahou, to už
je bližší či vzdálenější reálná perspektiva. A proto, loučím-li se a Vámi dnee,
ne doufám, ale pevně věřím, že se po
prázdninách zase sejdeme, osobně i na
stránkách Impulsu. V jakých časech se
sejdeme, to, ač se to nezdá, záleží také
na nás, přátelé.
•V7í>
Y- YsJU.
22. 5. 1969
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Na stejné tem a
26. 1. 1969 - SANTA WENCESLA'*
Je neděle, den po té, co se národ
rozloučil e J. Palachem. Dopoledne se
před Rudolfinem, lede se má hrát Dvořákovo Rekviem na pamět J. Palacha,
scházejí evátečně odění lidé. Vystupují po schodišti a opět sestupují.
Přicházejí blíže. Na zamčených dveřích je nenápadná bílá cedulka s nápisem: "Rekviem se nekoná«." Stojím,
tak jako všichni, chvíli na schodech,
nemoha se smířit se skutečností. Vedle mne stojící starší pán s paní po
chvíli říká: "To je škoda. To neměli
dělat."K tomu paní zlobným žalujícím
hlasem dodává: "Těm lumpům už vadl i
rekviem. Do pohřbu se báli něco řict.
Tea si zase budou troufat". Postáli
jsme ještě chvíli a potom jsme se rozešli.
/ Jak jsem ae později dozvěděl,rekviem se nekonalo na přání MV KSČ, nebol na něj nebyle vhodné doba,protože
by mohlo nezodpovědně jitřit rozbouřené city národa./
Na Václavském náměstí u kašny pod
schody u muzea držela skupina studentů od Palachové činu /16.1./ hladovku.
V dopoledních hodinách tohoto dne je
policie donutila tento prostor opustit. Během předcházející
noci policie "uklidila" a obsadila po celé republice místa, na nichž byly zřízeny
katafalky Janu Palachovi.
Je jedna hodina odpoledne. Na Václavském náměstí pod sochou svatého
Václava stojí zástup čítající asi 200
lidí. Na kamenných stupních pomníku
již opět po nočním policejním úklidu
hoří svíčky a leží květiny. V zástupu
lidí, těsně před prvním stupněm pomníku, drží asi 16ti letý zrzavý kluk
československou vlajku. Zástup je tichý. Lidé přicházejí, postojí, přidají svíčku či květiny a zase odcházejí.
Stojím na chodníku před Domem potravin, kde se rovněž zastavují lidé. Je
něco po jedné hodině. Směrem od Vinohradské třídy se pojednou vyrojilo
asi 50 policistů,' kteří tvoří kordon
kolem chodníku, na kterém stojím a
propouštějí chodce pouze ve směru od
pomníku na chodník. Asi 10 min. poté
obstupuje zbývajíc! zástup u pomníku,
který nyní čítá kolem 100 lidí, skupina 20ti policistů.3 policisté za pískotu s volání: "Hanba!","Zrádci I",
pronikají k pomníku a dupou po svíčkách a květech. Jeden z nich sbírá
tam položené Studentské Listy s fotografií Jana Palacha 8 trhá je na
.kusy. Zástup se utišil a zpívá státní hymnu. Za zvuků hymny policisté
vytlačuji dav na zastávku tramvají

í
na levé straně pomníku. Lidé na chodníku skandují "Fašisti. Fašisti." Jsem
jsi v polovině Václavského náměstí.Náhle zazní povel a 7 policistů se vrhne
do zástupu v mleta,kde je vidět vlajka.
Ta se chvíli zmítá ve rvačce ve vzduchu. Malý podsaditý policajt ji nakonec vyrve a utíká s ní před davem, který a e zatím vzpamatoval,píská, křičí a
žene s^ zt policisty. Utíkají směrem k
Domu mody do Krakovské ulice. Běží odspoda proti celému proudu. Přede mnou
jdou mladí manželé a mezi sebou vedou
asi 4 leté dítě. Muž pouští děcko a vrhá se do cesty policistovi, který pádí
s ukradenou vlsjkou. Ten jej úderem
žerdi sráží na zem. Sám však podražen
také padá. Na něj se vrhá nějaký mladík, kterého střáeá a běží dál. V momentě mne všichni míjí. Stojím sám.
Přede mnou policajt jako hora vleče za
ruku zrzka, jemuž byla vlajka ukradena
a tříská ho obuškem do hlavy. Přiskakuji
k němu, chytám chlapce za ruku a druhou
rukou se snažím bránit jeho hlavu před
surovými ranami obušku. Policista nás
oba vleče do Krakovské ulice a křičí
na mne: "Jménem zákona ho pusttel Jménem zákona ho předvedu 1" Mezitím nás
dohání babičl. , které zadupali u pomníku svíčky, sotva je zapálila, o buší do
policajta deštníkem ee slovy: "Pustíš
ho! Darebáku jeden!" Obklopuje nás dav.
Poli c i s tovi nezbývá, než chlapce pustit
a vyslechnout řadu nelichotivých slov.
Prodírám ae davem a zastavuji se u hlou
čku, kde nějaká paní rozčíleně líčí udá
losti předchozí noci — Před půlnocí
stálo u Václ.'va jen několik mladých lidí s naší a smuteční vlajkou. Přijeli
policajti s vozíkem, odehnali je, smetli vše-květy, věnce, fotografie Palacha a Masaryka, dokonce i naše vlajky
na hromadu a lopatou naložili a odjeli.
Na závěr dodává:"To nejsou lidi, ale
zvěři Jak jen tohle můžou dělat! Že
jim není hanba!".
V odpoledních hodinách se v ulicích
Prahy utvořil protestní průvod, který
byl před 18 hodinou v Opletalově ulici
brutálně rozehnán slzným plynem a obušky. 8p lidí bylo zatčeno.
17. 4. 1969 - NOC STKACHU NOVÉ NOCI
Projíždíme Prahou necelou hodinu po
prvijím oznámení výaledků dubnového pléna UV KSČ - -.měně stranického vedení.
Všude až téiyěř zlověstné ticho. Na nábřeží před UV míjíme zaparkovaný konvo;
52 plně obsazených vojenských aut. Postranní uličky Starého i Nového města
jsou plné vojska a policie. Václavské
náměstí je jako po vymření. Pouze nahoře u pomníku postává.skupinka asi 60
politika - 1
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vesmSs mladých lidí. Ani v podchodu
krom5 policistů není ani človíčka.
Potkáváme jednoho odvážlivce. Na prosou má cedulku "Chci Dubčeka!" Vystupujeme na schody u musea. Na Václavském náměstí je více lidí v uniformách, než v civilu. Za rohem v Mežibranské ulici je připraveno 50 30
cistů v bílých helmách a s obu
Je
krátce po půlnoci. Skupina asi 30 tí
mužů vybíhá ze svét-o úkrytu ve Vashingtonově ulici, obstupuje shromáždě
né u pomníku, razně je rozhání a zatlačuje na chodník.Zde se slovy:"Rozejděte se,zde je dočasně uzavřený
prostor!".přítomné mlátí obušky a
rozptyluje. Chodník od Domu potravin
k hoteluJalta zůstává uzavřen. Je půl
hodiny po půlnoci. Václavským náměstím velice pomalu projíždějí 4 obrněné transportéry 0T-64 s kulomety na
palubě a s bílými nápisy "Veřejná
bezpečnost". Hev jejich motorů v nočním tichu působí poněkud tísnivě. Zdá
se však, že jenom na nás. Ty v uniformách jako by povzbuzoval. Skupina lo15 asi 20ti letých mladí kil vítá 0 i vadlo pískotem. Policisté se na ní vr
hají, ženou je dolů náměstím jako divokou zvěř, sbíhají se naně se všech
stran a mlátí je obušky. Ani se neodvažujeme dát najevo svou nelibost. Napadá mě vzpomínka na vyprávění z minulé okupace. Tenkrát se rovněž dívali
na to, jak jsou honěni lidé nejprve z
chodníku, potom za záclonou 9 nakonec
čekali, kdy přijdou i pro ně. Je toto
začátek opakování?... Ze zamyšlení mne
vytrhuje paní stojící vedle mne. "Ti
vědí, že nedělají nic dobrýho, když
mají zapotřebí tohleto dělat." Hukou
napolo hrozí, napolo ukazuje směrem
k ocelovým obludám. Musím se kousnout
do rtu, abych se přesvědčil, že scéna
přede mnou - v popředí 4 pane're, v
pozadí honění a mlácení lidí - není
ošklivý sen, ale ošklivé skutečnost.

1. 5. 1969 - Vskutku netradiční oslava
Dopoledne je na václavském náměstí
klid. Sluníčko dosti hřeje. Svátečně
oblečení Pražané se procházejí náměstím. Na první pohleé nic divného.
Před pomníkem Sv. Václava je malý
hlouček lidí. Na pomníku visí dvě naše
vlajky.iíezi nimi je fotografie T. G.
Masaryka. V jednu hodinuodpoledne
početnost zástupu u pomníku a na choddníku před Domem potravin vzrůstá na
1,5-2 tisíce#lidí. Na scénu vstupuje
policie.Kordon o síle 15o mužů obstupuje chodník. Asi 5° mužů obstupuje
pomník. Shromáždění zpívají hymnu,
jsou vytlačeni na zas-. ;ivku tr ravají
za skandovaného volání všech prítomných :"At žije 1. máj. At žije 1. máj".
2 - politika

Je to ironický výsměch těm nenáviděným
v zeleném. Jeden přičinlivý policista
Btrhává z pomníku Masarykovu fotografii
a za pískotu ji trhá a zahazuje. Dav na
chodníku postupně mohutní a vstupuje do
vozovky - odtud je policií neustále zatlačován zpět. Řada lidí je přitom
"předvedena". Pomník s přilehlým prostranstvím je obstoupen asi 80ti policisty. Zastávka na levé straně pomníku je
dočasně zrušena. Před třetí hodinou asi
35ti letó žena prochází kordonem policistů a chce dát květy k pomníku. U něj
je zadržena. Nakonec mlátí ubohou ženu
všichni tři obušky a cpou jí do policejního auta. Několik odvážlivců probíhá
kordonem a Qhce ženě pomoci. Je však
ji i pozdě. Úspěchem posilněni policisté
r es,'.jí ns obvinění občanů slovy ^Koukejte se klidit." "Nediskutujte babičko
s běžte hezky domů." "Já vám dám hanbu,
až vás bude tejden bolet na zádech."
"Jestli chcete, tak vás tsky předvedem".
Takto probíhají oslavy 1. máje až do večera. Občaa, je-li někdo předváděn, dává
dav svou nelibost najevo pískotem.
•Tr.!: jako vždy na 1. máje, tak i letos
se pr-ažská mládež shromažSuje v Petřínských sadech u pomníku K.H. Máchy.
Je sedm večer. ,Stmívá se a začíná pršet. Jdeme přes Újezd do Petřínských sadů. Hned nakraji stojí autobus policistů .Vystupujeme po stráni a asi v polovině nás zastavuje postava v bílé helmě,
mo^ré uniformě, rozezlených očí, v ruce
E obuškem. V •'tá nás slovy: "Rozejděte se.
Dál nemůžete. Ptám se "Mohl byst mi ří=
ci, proč?" Odpovídá: "Mohl, zde je dočasně uzavřený prostor." Ptám se proč.
Přistupuje blíže a říká:"Tak já vám to
teda povím proč. Vaši soukmenovci se
zde dopustili výtržnosti a my to podporoví)- nebudem." Chci vědět, jaké výtržnosti. Mezitím k nám přišla celá skupinka policistů. Jeden z nich mě odpovídá:
"To si přečtěte v zítřejších novinách."
"Prvý muž, patrně velitel, zvolal^Napo ledy vás vyzývám, rozejděte se."
Kdosi chce vědět jménem kterého zákona.
Hlouček kolem propuká v smích. Chci namítnout, že je zítra neděle a noviny nevycházejí. Tu však zaznívá povel:"1.družstvo nastoupit! 1. družstvo obušky připravit! 1. družstvo vpřed!"Míjí mne postavy v bílých helmách a mlátí obušky uustupující chlapce a děvčata. Zůstávám sám s jejich velitelem. Vráží do mní
Couvám několik kroků a mám co dělat ,
abych neupadl. Přiskakuje ke mně a inkasuji 2 rány obuškem. Opět jsem postrčen.
Táži ee, zda musí takto postupovat a řl-•
kám, že mně jejich jednání připomíná
scény z filmů líčících hrůzy fašismu.
Chci znát jeho jméno, nebot nemá číslo,
abych si na něj mohl stěžovat. Jsem oz-_
načen za výtržníka, je mi pohroženo před-

-I
vedením a v doprovodu jeho oaoby
jsem nucen sestoupit se g t r á n í
As j zn 20 minut poté . eti inMUl
stráň vyklizena a v oslavě 1. máje
na ní pokračovali pouze policisté.
Třeba dodat, že u Máchova pomníku
ani kdekoliv jinde na Petříně k žádné výtržnosti, nebereme-li v úvahu
ehovóní policie, nedošlo. .
Netreba analyzovat chování policie.
•Za pozornost snad stojí, že v jejich
řadách je u nôs více těch, jimž jsou
cizí pojmy charakter, čest, mravnost,
lidskost, než tomu bývá ve slušných
státech zvykem. Je však třeba posuzovat policejní akce ve vztahu k
m o c i
, která je nařizuje. Za činem je třeba vidět jeho původce.
Ivan Dejmal

Úryvky z dopisů vojína E.K.:

...u nás tady na vojně nic nového.
Pouze je kvůli 28.3. vyhláäen výjimečný stav. Prostě, armáda je připravena zasáhnout všemi prostředky.
Je sice pravda, že se vojáků na to
neptali. Udělala se diskuse, na které se nikdo nesměl na nic zeptat.
Co se kde děje nevím, protože veškeré informace skoro žádné.Příspěvek
pro vás žádný nemám, protože času
moc nemáme. Ale po přísaze se to
má zlepšit. Nyní posloucháme, co
kdo řekne.
Pravidlo: 1.Velitel má vždy pravdu.
2.Nemá-li pravdu velitel
platí ČI. 1.
Jinak Ti můžu napsat, že existuje
cenzura na v , co jde ven, a proto
se radši nebudu podepisovat.

Komunisti chtějí beztřídní společnost.
Frosín;. Jenže první věc, kterou udělají, když ae dostanou k moci - a pámbů
jim odpust metody, kterými se k ní dostanou - je, že vytvoří novou, privilegovanou třídu. Novou aristokracii
se všemi hnusnými znaky zbohatlíků.Jó
si nemůžu pomoct . Ale mě je opravdu
špatně, když vidím chlapa, který byl
poctivý dělník a teä je z něho opice
ve fraku a dělá všechny špatné věci,
které právem ještě včera nenáviděl.Mě
je jich hrozně lito. Oni byli - aspoň
někteří - docela slušní lidi. Pak se
stenou ministry a řediteli a hodnostáři e pámbů ví co ještě a začnou zdobit
své kdysi poctivé manželky jako vánoční stromečky. On musí každý vypadat
moc důležitě. Tak on zahodí gypsovku
a začně kouřit havana a spát s herečkami a Žárlí, když druhý soudruh má
větší a má na něm víc toho, co se leskne. Ale -i se pořád ještě necítí dost
diHežitý. Tak zkouší dostat víc moci
a ještě víc moci a ještě kousek.A nejdřív začne lidem šlapat na paty a pak
jim ukáže moc tím, s je vyhodí z práce, poSle do pracáku, do koncetráku,
do vězení a když někdo ani potom nevěří v jeho důležitost, tak ho likviduje ;otálně. k kdo jich likviduje víc
je -iležitější než ten, kdo jich lik viduje jenom pár. Místo beztřídní spekle inosti nakonec udělají beztřídní
ht itov.Ona v nich není špetka pokory,
lítosti, porozumnění pro člověka.A co
chcete a takovými lidmi dělat? Věřte
mi, já d Slám co můžu a někdy se mi do konce zdá, že se mi podařilo jednoho
z nich přesvědčit, že člověk musí být
na lidi trpělivý, rozumnět jim a mít
s nini slitování. Ale pak všemohoucí
^•taj vyaa usnesení a přestanou z nich
být zas lidi a stanou se z nich disciplinovaní straníci a když partaj
poručí, pověsí vlastní mámu.
/výňatek z knihy "Hovory s Jenem
Masarykem od Viktore Fischls
/

z dopisu dalšího:
...zde se pochopitelně plně stavíme
za UV a pana Husáka a na 1.5. bude
velká pohotovost. Nikdo nemá jít z
kasáren pro případ narušení veřejného pořádku.
Další vtip je v tom, že se nám nechce přísahat věrnost SSSR atd. a na
to je sazba 8 let Sabinova. To ee ještě uvidí. Každopádně přísaha dělané
pod nátlakem je neplatná...

JAN MASARYK
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Nosíme z mody kopretiny,
čímž okrádáme stáda
a vůl, kdys jméno obětiny
je titul kamaráda.
Na obou nohách Vietnamku
a jako komfort hlavu.
Na klopě placku, ,iak psí známku
znak přísluěnosti k davu.
I naše generace
mé svoje prominenty.
Progrum je rezignace
a facky argumenty.
Potlesk je k umlčení
a pískot na pochvalu
a místo přesvědčení
jen piti piva - z žalul
Pod zadkem stránku z Dikobrazu,
vzýváme zlaté tele.
Sedáme v koutách u obrazů,
čekáme Spasitele.
Civíme lačně na měSáky,
my, Gottwaldovi vnuci I
A nadáváme na měátáky,
tvoříce Revoluci.
I naáe generace
má svoje kajícníky
a fízly z honorace
a skromné úředníky
a tvory bez svědomí
n plazy bez páteře
a život v bezvědomí
a lásku. K nedůvěře.
Už nejsme, nejsme to, co kdysi,
už známe ohnout záda,
umíme dělat kompromisy
a zradit kamarádů.
A vděční dneäní realitě,
líbáme cizí rucet
A jednou zájdem na úbytě
z té smutné revoluce.
I v naôí generaci
už máme pamětníky
a vlastní emigraci
a vlastní mučedníky.
A s hubou rozmlácenou
dnes zůstali jsme němí...
Ne, nejsme na kolenou...
Ryjeme držkou v zemil
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Lhostejní a hodní lidé jsou slabí a bezmocní. Nemám rád hodné lidi, jsou to takoví poa-|
luání berani, na všechno si zvyknou, na křivdu i ponížení. Mlčet k něčemu, co není v pořádku, je blbost. Mlčet k jakékoliv nespravedlnosti, možná, že to tež bude znít trochu pateticky, ale žádný slušný člověk si přece nemůže nechat líbit věci, které neodpovídají jeho svědomí. Jak jednou udělá krok zpátky, couvá už pořád.0 to si víc vážím člověka, který je
třeba skeptik, ale přitom mluví pravdu, nebo
aspoň pravdu vzbuzuje. Viděl jsem nedávno film
Sto tisíc dolarů na slunci. Tam je velice pravdivá myšlenka: revolucionář, který jednou
odhodí pistoli, přestává být nebezpečný.
Karel Kryl

Text Deklarace ze zasedání Rugselovy konference) o Československu konané v únoru letošního roku. Jde o doplňující materiál k článku z minulého čísla - LONDON
- Moskva.
"Převládajícím rysem současné světové situace je to, že většina lidstva trpí
bídou, vykořistováním a útlakem. Tento stav je v podstatě zapříčiněn působením specifického společenského systému.Byli jsme svědky toho, že první země,
která svrhla kapitalistický řád, SSSR, k tomu boji nepřispívá tak, jak by mel.
Pro socialisty a komunisty, kteří jBou hluboce angažování v boji za osvobozeni všech dělníků, invaze do ČSSR, do země budující socialismus a jeho okupace
velmoci, která také prohlašuje, že je socialistickou zemí, znamená skutečně
vážnou ránu základním politickým hodnotám protikapitalistického a protiimperialistického boje.
1. Invaze do ČSSR nebyla nepředvídatelnou náhodou, ale logickým výsledkem autoritářské a dogmatické koncepce budování socialismu.
2. V očích sovětských vůdců může být budování socialismu úspěšné pouze tehdy,
když se v podstatě podřídí vzoru, který vytvořil a rozvinul Stalin. Mimo
několika formálních modifikací je tento vzor stále pokládán za jedině platný.
3. I když nemínily ohrozit vládnoucí úlohu komunistické Btrany ani zmenšit své
závazky vůči Varšavskému paktu a RVHP, přesto museli pražští vůdcové čelit
invazi, poněvadž skončili se systémem monolitní strany a poněvadž připustili, aby p-litické debaty, které začaly uvnitř strany, se vedly veřejně i
mimo stranu. Tato intervence je v křiklavém rozporu s právy národů na sebeurčení a je v rozporu s respektováním jejich suverenity, kterou v základě
uznává jak SSSR, tak i další členové mezinárodního komunistického společenství.
4. Musela být znovu nastolena cenzura, poněvadž kontrola veřejného mínění podle sovětského názoru, je nutná pro budování socialismu. Jinými slovy, veškerá opozice, kritik- s odpadlictvl musejí být potlačeny.
5. Pro SSSR, kte ý doma nastolil tvrdou cestu, je nesnesitelné pomyšlení, že
o jeho modelu.socialismu se pochybuje ve sféře jeho vlivu, kdyby SSSR podobné počínání toleroval, pak by riskoval, že o existujícím vzoru • socialismu by se začalo pochybovat i uvnitř SSSR samého.
6. Invaze do ČSSRř která způsobila, že boj proti americkému imperialismu se
stal mnohem ..těžší, nebyla vyprovokována pouze bojem o nezávislost národa,
který žije ve sféře aovětakého vlivu, ale téměř spontánním objevením se původních forem přímé demokracie, která směřovala k posilování socialismu a
samosprávy ČSSR.
7. Cílem naši akce je zmobilizovat socialistické a komunistické
názory nav
obranu čs. snah o nezávislost a socialismus, aniž bychom se ovšem ztotožňovali se všemi teoriemi, které se objevily v průběhu hnutí dělnické třídy
v ČSSR.
8. Musíme s pomocí naší akce demonstrovat, že sovětská intervence bude neustále předmětem kritik a že z tohoto důvodu SSSR bude ve stélé větší izolaci.
Musíme také přesvědčit lid SSSR, že odsouzení akce jejich vůdců mnoha zahraničními komunisty a jistým počtem odvážných sovětských občanů, nezname-
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na nepřátelský postoj vůči SSSR ¿i socialismu, nýbrž vůči konzervativní politice/ terá škodí .ájmůc. a cílůo» socialismu.
j
oociali.-v.ua " kapitalistických zemích je ztížen, poněvadž současný
model »oči •
je byrokratický a autoritářský. Na druhé straně slabost
i
.1-tri-i j
L op i talis tichých zemích v boji proti imperialismu
!omeluje boj proti byrokracii a autoritářství v zemích východní Evropy.
. i oslabuje boj za národní a aociální
osvobozeni v r? /ch tav. třetího světa.,
•s i-... I ác ČijdB iiestačí. Účastnit se nastávající mezinárodní konference komunistických a dělnických stran v Moskvě znamená přijmout
;>li io znamená přijmout linii sovětské politiky.
''"••'V^T TO oozit.ivní fakt. že dohody vynucené násilím na pražských vůdr
d; orovat směr vedoucí ke •ísjaé ksil v CooR
zdůraznit neostaiinistické tendence uv..ř n
.'odnlho komunistického hnutí.
. . i liodbúžná konference
v
v. u . > i
aí rany e. všeci-ay komunisty, aby St neúčastnily
koni'.-rtince v iňoekvč, pokud nejdříve nebudou stažena všechna vojska
?. C -SSH.'.'»Vade-li tato podmnka splněna, potom se Předběžná konference obrací s
' •••••'••
y - nc vgec'
komunisty, aby bojkotovali konferenci v Moskvě a aby se zúčastnili zasedání Mírové nadace B. Russela o
ČSSR,, která se bude konet od 2. - 5. 5. 69 v Londýně.
if .. :nce zi
.eciiny socialistické strany a všechny
upřímné socialiety, odborové svazy a další organizace dělnické třídy, kte—
é v,C!>
v"-protiimperialistické stanovisko, aby se zúčastnili našeho zasedání v Londýně.
Učr
. cátc l.onfc."¿nce žáčc.jí okamžité propuštění všech lidí, kteří byli : •• •
nebo posláni do vězeni za to. že vyjádřili svůj protest proti
okugecí CSSfi.
Očaatníci Předběžné konference ujištují československé dělníky a intelek- ••Ily. ~ ; sou rozhodnuti po?kytnout jim jakoukoli aktivní podporu v jejich
jdpor ¿/ľ-..tí zahraniční invazi a všem pokusům nastolit v jejich zemi byrokratický režim.
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Ochotně jsem přijal pozvání Svazu studentů, abych se zúčastnil tohoto večera
a promluvil na něm.Považuji to za svou
povinnost v těchto dnech rozpaků a malomyslnosti.Lze se snad těmto rozpakům
divit?
Ti,kteří vpadli do Československa a
obsadili jej,se nazývají komunisty a
ti v ČSSR,kteří se vzpírají a bouří proti nim,jsou také komunisté.Já,jenž vyjadřuji solidaritu s bouřícími se Čechy
a Slováky,jsem komunista a ti,kteří mne
za to odsoudí ve světě i v Izraeli,jsou
rovněž komunisté.Ukazuje se,že dnes
jsou na světě komunisté různého druhu.
Jsou takoví,kteří vdechují komunismu
život a jsou také takoví,kteří ho pošlapávají; jsou, ktěří komunismus posvěcují a jsou,kteří jej znesvěcují; jsou ,
kteří zvedají prapor komunigtických ideálů a jsou,kteří jej poskvrňuji.A mezi
nimi probíhá boj.
To,co se stalo v ČSSR,je pouze na pohled střetnuti mezi státy.Tak to vypadá
na povrchu.Ale pod povrchem je to srážka mezi dvěma protichůdnými tendencemi
v komunistickém hnutí každé země - jak
uvnitř ČSSR, tak i uvnitř každé z pěti
zemí.
V lednu 1968 se socialistické zřízení
v Praze začalo zbavovat okovů bezduché
tyranie,která jej deformuje,okovů velmocenského hegemonismu, jenž jej dusí.
Dnes večer padla otázka, zda SSSR neměl na vybranou a musel uskutečnit
srpnovou akci.Pravda je,že pro tuto
akci neměl žádných důvodů.Socialismu
nehrozilo žádné nebezpečí.To je lež,
která mé ospravedlnit trapný omyl.Naopak, spojení socialistické spravedlnosti a demokratických svobod začalo plodit bohaté ovoce.Nikdy ještě žádný lid
tak jednotně nepodporoval svou vládu,
jako čs. lid v měsících pražského jara.
A na celém světě nebyla vláda,která by
byla tak vážená a uznávána svým lidem,
jako čs. vláda v tomto období.Ani Varšavské smlouvě nehrozilo žádné nebezpečí.Vždyí lidv,jemuž se dostává svobody ve své vlasti,je nejlepším obráncem svobody své vlasti.Akce zemí Varšavské smlouvy byla společným dílem
Novotných v pěti zemích,kteří chtěli
zabránit tomu, aby je stihl osud čs.
Novotného. Akce vzbudila odpor ne toliko v postihnuté zemi, nýbrž i v ze(Některé formulace a slova v projevu
jsou vlivem další krizové situace redakcí pozměněna.Smysl ovšem zůstal
nezměněn - red. poznámka)
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mích "ochránců" a v celém komunistickém hnutí.
Byla zde také položena otázka, zda
čs. lid proti "nešetrnému zacházení"
bojuje.Odpověá je rozhodně kladná.
Způsob boje je věcí každého národa,
věcí podmínek, v nichž žije, .tradic,
v nichž vyrostl.My z dálky nebudeme
radit čs. lidu, jak bojovat - zrovnai—
tak nedáme souhlas,aby nám někdo předpisoval metody našeho boje.Čs. lid bojuješ my mu posíláme z Izraele výraz
sympatií, úcty a povzbuzení.
Student Jan Palach, jenž se upálil
jako obět na oltáři své vlssti,zvěstuje celému světu, že čs. lid ve svém
odporu setrvá.A kdo by mu lépe rozumněl než my, národ, jenž zná jen plame-i
ny obětních hranic? Národ, jenž znal
sebeobětování ještě než se zformoval
jako národ? Národ Mojžíše,jenž zvolil
oheň, aby nemusel volit zlato; národ
Hany a jejich 7 synů; národ hrdinů
MaBsady, kteří zvolili smrt, aby nepoznali otroctví; národ plamenů inkvizice; národ osvětimských krematorií.
My, národ jenž zná martyrství za svaté'
ideály, říkáme Janu Palachovi: Jsi
bratr nášl
Když jsem slyšel o hrdinství Jana
Palacha, vzpomněl jsem si z dávných
dob mládí na slova závěti svobodymysl*ného básníka,syna země,jejíž armáda
byla - ironií osudu - mezi těmi,které
vpadly do vlasti Českých a Slovenských
bratři.Hle, básníkova slova závěti
v mém prozaickém překladu:
živí, neztrácejte naději
v
pozvedněte před lidem pochodeň světla,
a je-li třeba, na smrt jděte všichni
jako Bohem vržené kameny na barikádu.
Nevím, zda Jan Palach znal závět
Juliusze Slowackého,vím však,že godle
ní jednal.zapálil se jako pochodeň
světla svého lidu,obětoval svůj život jako kámen na barikádě,abychom my
živí,neztráceli naději.
Zásluhou takových živých pochodní
neztrácíme naděje.protože naděje bez
boje není než iluze, avšak nadě.íe spojené a bo.iem ,ie .iistota budoucnosti.
Nezoufáme na budoucností,nevzdáme se
víry v šlechetné ideály míru a spravedlnosti, v socialismus, jenž je neoddělitelný od demokratismu,v komunismus, jenž je totožný s humanismem.
Toto je poselství,které gřináší celému světu pražská pochodeň.S úctou se
před ní skláníme.
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ČESKOSLOVENSKO
Na pořadu jednání: Československo
protož*5 je mnoho nejasností a různě
deformovaných výkladů, jak to vlastně je a Chartou OSN, s její pravomocí a jak to vypadalo na 23. zasedágí
OSN v pohnutích srpnových dnech loňského roku, uveřejňujeme první odpovedi prof. U. Bartoše, místopředsedy
Srbské akademie věd a člena komise
pro mezinárodní právo OSN na otázky,
které se těchto problémů přímo dotýkají. V příštím čísle se seznámíte s
právním hodnocením tzv. kolektivní
suverenity, která ve své podstatě znamená omezeni státní suverenity. lato
kolektivní suverenita se stala jakýmsi
pochybným východiskem z nouze pro Sověty a přísluSné spoj ence. Nyní tedy první
tri otázky pro pana profesora.
red.
Charta OSN .je nejvyšSim příkazem
—Jsou—li mezinárodni dohody jednotlivých atátů. v rozporu se stanovisky
Charty OSN, co mé potoa přednost?
-Národy mají nesporně právo uzavírat mezinárodní dohody. Avšak, kdyby
došlo ke konfliktu mezi mezinárodními
dohodami a Chartou OSN, tedy podle
Charty - jako nejvyššího zdroje současného politického mezinárodního právajsou neplatné ty dohody, které nejsou
v souladu a ustanoveními, právy a závazky vyplývajícími z Charty. Jestliže
stát má plnou právní suverenitu, znamená
to, že má právo na suverénní rovnost s
ostatními státy, členy OSN. Je-li závislý na jiných státech nebo na některém seskupení států, pak není suverenní.
Dd založení Organizace spojených národů
tato otázka vyvstala mnohokrát, například mezi členy Britského společenství
aárodů. Státy, které jsou (nebo které
byly) členy britského Commonwealthu,
v řadS případů projevily přání nepodřizovat se závazkům a dohodě, na níž je
toto společenství národů založeno. Stejně tomu bylo i s americkými státy,členy Organizace amerických států. Prakticky řečeno, v jednom i druhém případě,
ty státy, které patří k těmto paktům,
neztratily právo na národní suverenitu,
právo na svrchovanou rovnost států, nebot jim" to íaručuje eama Charta OSN.
Obě tyto organizace považovaly takový
posto j svých členů za politickou nedisciplinovanost, avšak právně akceptovaly
názor, že členské státy těchto organizací nejaou podřízené nějaké vrchní svrchovanosti těchto organizací, ale že samy
jsou suverénní. Závazek o nadřazenosti
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interetatistické suverénní organizace by byl porušením zásad, které
vyplývají z Charty OSN.
Československo v Organisaci spo.leaÝch
národů
-Jaká je v tomto směru situace v
souvislosti se srgnovými událostmi,
k nimž došlo v loňském roce v Československu?
-Tato otázka byla velmi ostře vytyčena
na 23. zasedání OSN. Určitý počet delegací, vlastně
velmi značná většina, soudila, že
vojenská okupace československého
území je porušením národní avrchovanosti států - člena Organizace spojených národů a že tato okupace
představuje čin agrese. Každá okupace
území, bez ohledu na motivy, v právnía
slova smyslu (ještě podle předválečné
londýnské definice) je agresívní a
jako taková
nepřípustná. Československo s touto okupací nesouhlasilo.
Dokonce se postavilo na odpor, i když
ne použitím aíly. Dodatečný souhlas
vlády CSSR je právně neplatný. Kdyby
se akceptoval jako právně platný, byl
by to souhlas s porušením suverenity.
Takový postup je však neslučitelný
8 pojmem suverenity jako nezcizitelného práva každého národa. Svrchovaný
stát nemůže takovým souhlasem - a dokonce ani tehdy, je-li dán předem
dohodnutou cestou - přistoupit na
omezení své svrchovanost. Nebol, je-li
nějaké právo nezcizitelné a neporušitelné podle mezinárodního řádu,souhlas
s takovým porušením práva je neplatný.
V tom případě neplatí formule volenti
non est iniuria (souhlas vylučuje
zločin). Nikdo nemůže disponovat tím,
co je nezcizitelné. Právo každého
členského státu OSN na suverénní rovnost má charakter právní jistoty, kterou nelze žádným způsobem upřít.
-Jaký ohlas v Organizaci apojenýchi
národů měla vojenská intervence Varšavské smlouvy v Československu?
-Tato teorie o nezcizitelnosti svrchovanosti byla interpretována různým způsobem z tribuny Šesté /právní/
komise Valného shromáždění OSN. Argumenty, které byly předkládány, měly
částečně právní a čáBtečně politický
charakter a S§sté komise se změnila
v politické fórum. Na jedné stráně
se vyžadoval status quo ante ocupatio,
návrat k dřívějšímu stavu před okupací.
Na druhé straně se usilovalo o získání

záruk, že se postup nebude opakovot
i vůči některé jiné zemi. Delegace
Sovětského svazu a delegace ostatních
států Varšavské smlouvy - krom? Rumunska - se velmi aktivně účastnily
této debaty, společně s některými jinými státy, nejvěrnějšímf politickými
přáteli SSSR,jako jsou Kuba a Mongolsko. Tyto delegace vycházely z nové
interpretace pojmu státní svrchovanosti, jaká se dříve nikdy neakceptovala
ve Valném shromáždění OSN. Tytéž státy na takovou interpretaci ostře re»
agovaly, když byly (v dřívějších diskusích) uplatnovány argumenty ve prospěch
koloniálních metropolí, že kromě národní, užší suverenity prý jistě existuje
i širší suverenita regionálních politických organizací. Socialistické země
takovou teorii popíraly zejména v souvislosti s diskusí o americké intervenci
v Dominikánské republice.Totéž stanovisko zaujímaly i tehdy, když se diskutovalo o nárocích USA, které vycházely z toho, že Organizace amerických státu má
právo uplatňovat určitou svrchovanou
kompetenci na základě smluvního ujednání této Organizace. Tvrdilo se, že
členské atáty této organizace na ni údajně přenesly určité pravomoci, které zpravidla příslušejí pouze svrchovaným státům a ve skutečnosti jsou nezcizitelné.
V této diskusi byla zmínka i o tezi socialistického "společenství". Tato teze
je zosobněna v politické formaci,známé
pod jménem Varšavská smlouva, která
vzniklá kvůli obraně socialistického
systému a socialistické ideologie států,
které tvoří toto společenství, a to v
zájmu těchto států samých. Tato teze se
interpretuje v tom smyslu, že Varšavská
smlouva musí existovat nejen kvůli obraně před útokem zvenčí, ale musí chránit
i před určitým nebezpečím, ohružujícím
socialistický řád, které by se mohlo objevit uvnitř tohoto společenství. Taktopodle teze sovětských politiků a jejich
přátel -bylá vytvořena (i když to není
uvedeno ve zveřejněných textech Varšavské smlouvy) jakási socialistická kolektivní suverenita. Tato suverenita absorbuje
individuální národní svrchovanost všech
členských států této organizace. Eventuální
intervence, k nimž by v ráaici tohoto společenství vůči jeho jednotlivým členským
zemím došlo, jsou tedy vnitřní záležitosti
celého společenství. A to tím spíše, že
na tuto podmínku každý členský stát tohoto společenství údajně přistoupil již
tím, že souhlasil s tímto paktem a žev konkrétním případě - Československo

dodatečně uznalo tato opatření
jako přátelský akt. Toto uznáni tvrdili obhájci této teze - poskytly
prý nejvyšší orgány státu, proti
měnuž byly tyto sankce uplatněny.
(pokračování v příštím
čísle)
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kolchozník Jakimovič zastal Čechů

Y Rize 63 nj.4Í iřdým dnem o Čekává
čátek oroceau a Ivanem Jskimovičem, jedním z r»ajvýr:>zuéjžích a nejzvláštnějších členů aovětalcého hnutí
z obtontis. i p_á«a.Li .¿veké úřady jej
žaluji z ti zém^rné S^íení faleiíných
inforas í, kt«.. <í pomlouvají sovětský
politický a společenský systém". Jakimovičovým oh" icem bude Olga Kallietrstova, Kc /Ave -ta již z dřívějších
procesů známá evým charakterem.Jaki*
movičovi je 36 let, je ženat a otcem
tří malých dětí.Začátkem loňského roku byl vyhozen z Komunistické strany
a ztratil místo jako předseda kolchozu poté, co odsoudil proces sa spisovateli Oinsburgem a Galanskovem.V červenci napsal spolu s generálem Grigorenkem. vedoucí osobností přes občanská práva v Ru6ku a s dvěma dalšími otevřený dopis Cechům, který varoval, že Kreml by proti jejich zemi
mohl iSít vojenská síly; později podporoval Pavle Litvinova a Larisu Daniel vcu v jejich protestu proti invazi . Oficiální vyšetřování případu
Jakimoviče začalo již v prosinci,ale
zatčen byl až po jeho skončení 25.3.
Tento postup je v politických případech neobvyklý a spolu se zjevným
spěchem připravit proces snad znamená, že existuje snaha vynést rozsu dek dřív než Jakimovičovi přátelé se
budou moci shromáždit k jeho podppře
a než bude moci zahraniční tisk a pozorovatelé
institucí jako je Amnesty International zařídit svůj příjezd
do Rigy.
"Čestný a spravedlivý"
Brodský,Siňavský a Daniel,Chaustov,
Bukovský, Čornovil, Galanskov a Ginsbt'.rg, Marčenko, Litvinov a Larisa Danielová, Belogorodekaja, Kvačevekij
a Gendler - to jsou nejznámější jména
z nejznémějších politických procesů
posledních let.Txto lidé tvoří viditelný vršek velikého ledovce; pod nimi, na čáře ponoru, viditelní jenom
trénovanému zraku, lze ještě rozpoznat téměř tisíc Ukrajinců, baptistů
a Krymských Tatarů, ale ponořených
devět desetin ledovce obsahuje množství lidí na jejichž osudy můžeme
usuzovat jenom ze spousty nyní dosažitelných dokladů o sovětských trestních táborech, jichž ee zdé být značné množství v každé,asi ze stovky
ruských provincií.Jakimovič patří k
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viditelnému vršku.Patří tam přesto,
že západní tisk jen nedostatečně píše o množství "podzemních dokumentů",
které Be vynořily v Sovětském Svazu
v posledním roce či dvou a v nichž
jako blízký přítel generála Grigorenka je významnou postavou.Je též
nezvyklou osobností vzhledem na svůj
provinční původ a působení - narodil
ee v Litvě - a vzhledem ke své kariéře předsedy kolchozu.
V této funkci byl popisován v Komsomolské pravdě jako "těžce pracující, čestný a spravedlivý, člověk,
který se stará víc o kolchoz než o —
sebe." Noviny otiskly výňatky z jeho
deníku, dávajíce jej za příklad sovětské mládeži.0 čtyři roky nato,
za tužší atmosféry Brežněvova - Kosyginova režimu ee však jeho vzezření změnilo - nikoliv však jeho ideologie. Zatímco dříve bojoval proti
neschopnosti a korupci jakožto místnímu jevu, případ Galanskova a Ginsburga jej nyní přesvědčil, že hlavní
zlo pochází ze špičky systému.
V únoru 1968 proto napsal, vášnivý
dopiB Suslovovi, tajemníku Ústředního výboru.Citoval Lenina, Togliattiho a Deklaraci lidských práv když
odsuzoval proces, který"činí nesmírnou škodu naší straně a věci komunismu".Psal, že "podzemní literatura
může být likvidována jedinou metodou:
rozvojem demokratických svobod, nikoliv jejich porušováním; dodržováním
ústavy, nikoliv jejím porušováním;
praktikováním Deklarace lidských práv,
nikoliv jejím ignorováním".Rozšiřuje
svůj útok, pokračoval:"Pokládám persekuci mladých nespokojenců v zemi,
kde přes 50% obyvatel je pod 30 let,
za nesmírně nebezpečnou linii, docela za avanturismus.Naši budoucnost
budou určovat nikoliv patolízalové,
nikoliv veřejnoat kývalů (božet jak
se tečí rozmnožili) nikoliv maminčini
mazánkové, ale právě tito rebelové,
nejenergičtější, stateční 8 vysoce
charakterní příslušníci naši mladé
generace.
Je hloupé pokládat je za nepřátele
sovětského systému a více nejí hloupé
nechávat je hnit ve vězeních...Tím
hůře pro nás, nejsme-li schopni nalézt dorozumnění s těmito mladými
lidmi.Vytvoří, zcela nevyhnutelně
vytvoří novou stranu.Myšlenky nelze
zavraždit kulkami, vězením a vyhnan-

sivím.Ten, kdo to nechápe, není ani
politik, ani marxista.
Vyloučen.
Žádal dále o amnestii pro politické
vězně jako je Siňavský a Ginsburg s
potrestání těch, kteří se provinili
zneužitímvsvé moci při jejich persekuci.Nebot "nelze dosáhnout zákonnosti porušováním zákonů" a ti, kteří
je porušují, "škodí sovětskému zřízení více než všechna NTS (ruská
emigrantská organisace), BBS a Rádio
Svoboda dohromady".
Jakimovič měl brzo pykat.Zatímco
byl na zkouškách mimo domov, byl proti vůli kolchozníků propuštěn.Proti
vůli základní organisaco strany a
tudíž protiprávně byl vyloučen ze
strany.Jeho žena^Irxna ztratila místo učitelky.Neštastná dvojice se
musela ee svými dětmi odstěhovat za
prací do města.Usadili se v Jurmale,
kde Irina místo sehnala, ale Ivan nesehnal: zrušili mu povolení k pobytu,
k tomuto účelu věc-naprosto nutnou.
Teprve o měsíce později, na sklonku
roku, sehnal místo topiče v sanatoriu.
Postranním výsledkem hmotných těžkostí byl však volný čas na návštěvu
Moskvy, kde se spřátelil s dalšími
členy hnutí za občanská práva, ke kterému se, zpočátku nevědomky, připojil.
29.července se spoiij s Grigorenkem,
spisovatelem Kostěrinem a s dvěma dalšími komunisty a napsal otevřený dopis Čechoslovákům a s Grigorenkem jej
veřejně předali československému velvyslanectví .Autoři varovali před možností, že sovětské vedení možná"použije ozbrojené síly" aby zastavili československou demokratizaci a o československém vedeni napsali:"Cítíme větší a větší obdiv nad jejich statečným,
moudrým a nekompromisním zápasem za
obnovení prestiže strany, které se
ztratila v důsledku nemoudré politiky
dřívějších vůdců.
21.srpna se uskutečnily jejich nejhorší obavy a o čtyři dny později demonstrovali Pavel Litvinov, Larisa
Danielová a jejich přátelé.Jakimovič
okamžitě napsal Litvinovovi:"Jsem na
vás pyšný a jsem vzrušen, kdybych byl
v Moskvě, byl bych s vámi na Rudém náměstí ".Také se věnoval analýze československých událostí.Než však tuto
analýzu dokončil, byl mu te>>_to materiál spolu s dalšíni konfiskjván 27.
září v průběhu domovní prohlídky.Záminkou policie bylo vyšetřováni lou-

peže 20 000 rublů z banky v Jurmale.
Jakimovič v tom viděl předehru ke
svému zatčení a napsal pohnutý otevřený dopi3, ve kterém popisoval
A Ulili dku a odsoudil sovětské staliniaty za invazi socialistického
spojence.
5.únpra byl Jakimovič poprvé vyslýchán. Nezastrašen se okamžitě spojil s Grigorenkem, aby napsali velmi
emociální dopis všem sovětským občanům, vyčítající sebevraždu Jana Palacha v Praze:"Je to nechtěný a žádným způsobem neospravedlnitelný
pobyt NAŠICH vojsk , který vyvolává takový hněv & bezvýchodnost československého lidu."
Jakimovič strávil poslední hodiny
na svobodě psaním dopisu svým přátelům. Zabýval se osobními detaily,
"protože zanedlouho budu u soudu
zaplaven lží a pokrytectvím".
Peter Reddaway, The Observer,13.4.69

V letech 1964 - 1967 probíhala mezi
čínskými jednotkami, které byly ve
Vietnamu a Američany skutečná"tajná
válka" - a pouze málo lidí vědělo,
jak blízko byl větší konflikt. "
Tvrdí to britský list Daily Telegraph, který cituje bývalého vysokého úředníka amerického ministerstva
zahraničních věcí Allena Whitinga.
K tajné válce došlo za situace,
kdy Čína poslala do Vietnamu 30 OOO
až 50 000 vojáků a kdy americké letadla začalo tyto jednotky bombarovat tříštivými pumami a napalmem,
íňané poslali do Hanoje eskadru
stíhacích letounů MIG a začali stavět v Jižní Číně vojenské letiště.
Americké letouny přel^tavaly čínské hranice a některé byly sestřeleny čínskou protivzdušnou obranou.
Whiting tvrdí, že obě strany Be
vyvarovaly takových akci, které by
hrozily velkým konfliktem.
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Historie komunistického hnutí a socialistického t.ibora je sledem sporů,
vzájemného odsuzování, incidentů a
krvavých Čistek. Nikde se však dva
státy, které hlásají leninskou politiku, nepotýksly kvůli územním otázkám. Taková možnost se ostatně zdá
absurdní lidem, kteří věří marxismu
a podle jejich názoru je absurdní už
i pouhé tvrzení, že socialistické
státy by mohly provádět imperialistickou politiku. A přece po incidentech na řece Ussuri se nikdo neodvažuje tvrdit, že je to naprosto nepravděpodobné .
Předkládáme čtenářům materiály o
čínsko-sovětských vztazích po Stalinově smrti. Tyto vztahy byly navenek opravdu srdečné pouze krátkou dobu, když se v Sovětském Svazu ujal moci Chruščov. Mao Ce-tung
se rozkmotřil e Kremlem, když zjistily že nemůže svému partnerovi
diktovat, jakou politiku má provádět. Po celé měsíce a dokonce léta
dávali odpůrci svému vzájemnému šikanování ideologický nátěr. Navzájem se obviňovali, že špatně interpretují a mění učení, kteří . iim odkázali otcové, kteří je vytvořili.
Mao Ce-tung vyčítal chruščovovcům,
že se chovají jako sociální demokraté, jejichž zradu Lenin odsuzoval. Moskevští propagandisté na to
odpovídali, že čínští představitelé se chovají jako levičáci, jako
"revolucionáři,kteří pronášejí pouze fráze", na jejichž neblahé působení Lenin upozorňoval. Zgočátku
se obě strany navzájem obvinovaly
z úchylek. Dnes jsme již dále. V očích Číňanů nejsou již moskevští
představitelé pouze nevěrní nebo
ignorující dědici marxistického učení, jsou to"noví carové". V očích
Kremlu není Mao rovněž již pouze
levicový komunista; je to politik,
který ve snaze marxismus více počínštit, hodil jej pres palubu a
nahradil diktaturu proletariátu
vojenskou diktaturou.
Znepřátelení bratři se dokonce
již ani nesnaží obnovit arsenál
své achlolastiky a přít se o současném charakteru imperialismu, o
použití násilí a o koncepci všelidového státu ve vztahu k diktatuře
proletariátu. Dříve jsme našli v
jejich spisech mnoho ivektiv a několik teoretických úvah. Nyní zbývají pouze výtky a urážky.
Po jistou dobu jsme se mohli domnívat, že potíže, které vyvstaly
mezi sovětským a čínským státem,
jsou důsledkem sporů o marxistickém^ pojetí soudobého světa. Avšak
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ti, kdo se zabývali různými variacemi
sovětské politiky, mohli ztěží přisuzovat teoretickému boji tak velký význam.
Měli jsme spíše dojem, že obě strany
poznamenaly ideologii evými rozpory a
že se snažily ospravedlnit svůj postup.
Nejsme snad svědky konfliktu mocností,
které měly protichůdné.zájmy a konkurovaly si v ambicích?
Sovětský svaz si chtěl stůj co stůj
zachovat výsledky, jichž dosáhl ve své
zemi, autoritu, kterou získal v komunistickém hnutí a určitý prestiž ve třetím světě. Čína se snažila těžit z hospodářských zdrojů a vojenského potenciálu Sovětského svazu, aby dosáhla svých
cílů. Protože v tomto nemohla nic- nebo
téměř nic - ztratit, hlásala dynamickou
revoluci a ukazovala celému světu, že
její soupeř, který je u konce s dechem,
není již hoden dlohy, kterou si chtěl
udržet.
Noví vládci v Sovětském svazu slíbili
v březnu roku 1953 svému sousedovi zvýšenou pomoc. Stalin se zavázal, že vy- .
buduje v Číně 40 průmyslových závodů.
Sovětský svaz jich tam postavil 140.
Chruščov ve snaze zdůraznit svou úctu
Maovi vedl osobně delegaci, která se
zúčastnila v Pekingu v září a říjnu
1954 oslav pátého výročí Čínské lidové
republiky. Tato návštěva měla velký význam. V Moskvě se totiž rozpoutal boj
o moc, Šéf vlády Malenkov oznámil, že
sovětské národy čeká blahobyt. Národní
zdroje se však nezvýší ze dne na den.
Část tohoto programu tedy financovaly
přidružené země tím, že prodávaly za
nízké ceny své suroviny a nakupovaly ruské výrobky za ceny platné < - světových
trzích.
V Pekingu se Chruščov postavil proti
Malenkovi, svému hlavnímu rivalovi.Zvýšil počet závodů, které se Sovětský
svaz zavázal v Číně vybudovat: ze 140
na 156. Poskytl úvěr ve výši 520 milionu rublů. Chruščov nenutil své čínské
spojence, aby se obětovali stejně jako
ostatní/včetně Československa/ v zájmu
obohacení Sovětského svazu, moskevská
vláda naopak utahovala postupně pásek
vlastnímu obyvatelstvu; aby ae mohla
podílet na industrializaci Číny. V propagandě se objevilo nové heslo: všechny
socialistické země musí dojit ke komunismu současně, to znamená dosáhnout
ve stejné době hojnosti materiálních
statků, len, kdo bude v tomto závodě v
čele, zpomalí krok a rozdělí své zdroje
tak, aby všichni členové skupiny došli
k cíli společně.
Krátce po této Shruščovově návštěvě
v Číně uveřejnila Pravda dtok proti těm,
kdo chtěli dát přednost výrobě spotřebního zboží. Terčem byl Malenkov. Musel

uznat své chyby a podat demisi. Důraz se kladl (stejně jako v minulosti) ne těžký průmysl. Nový šéf vlády
B u l g ^ i n v jednom se svých prvních
proj^vi ujistil Cínu, že může za
všech okolností spoléhat na pomoc
Sovětského svazu.
Chruščov se vydal na cestu k dobytí moci, dovolávaje se "čínského argumentu": solidarity s ostatními zeměmi socialistického tábora, íao Ck>
tung mu za to byl vděčný a ve chvíli
největšího nebezpečí mu poskytl pomoc. Koncem roku 19P6 se totiž ocitl
První tajemník KSSS v nepříjemné situaci. Tajná zpráva, kterou přednesl
na XX. sjezdu strany, vyvolala v Sovětském svazu zmateka revoluční hnutí v Polsku e Maáarsku. Jeho rivalové doufali, že se mu pomstí. V Moskvě uvažovali, o jmenování nového prvního tajemníka. Kontoly státu se
,ujal Molotov,který byl v předchozím
roce pokořen. Do této diskuse však
nepřímo zasáhl čínský tisk. Vyslovil
politování nad výstřelky destalinizece (list ŽEN MIN Ž PAO nepsal, že
"stalinismus je především komunismus
— marxismus — leninismus "), avšak
zároveň odsoudil "vážné chyby", jichž
se Stalin dopustil. Stručně řečeno:
Chruščov jednal snad příliš energicky, avšek v podstatě se nemýlil. Peking se otevřeně vměšoval do východoevropských záležitstí, když podporovalGomulku a neléhel na Moskvu sby
intervenovala v Mažarsku.
V době porady komunistických a
dělnických stran v Moskvě v listopadu roku 1957 období dobrých styků
zřejmě vrcholilo'Maó Ce-tung prohlásil, že socialistický tábor a komunistické hnutí by měly mít jediného vůdce a že pouze SSSR je echopen
díky svým zkušenostem a své materiální síle ujmout se této úlohy.
V téže době se však začala projevovat hluboký rozpor v otázce' strategických důsledků vypuštěni umělých
družic země. Roztržka byla v dohledu. Dohoda mezi Mao Ce-tungem a
Chruščovem spočívala na nedorozumění. První tajemník byl dokonce ochoten poskytnout svému spojenci atomovou pomoc, aniž tušil, jakému nebezpečí se vystavuje.
V nadšení nad úspěchy sovětské
techniky v roce 1957 (vypuštění 1.
družice a prvních raket dlouhého
doletu) Chruščov v předvečerporady komunistických stran v Moskvě
projevil ochotu rozšířit sovětskou
pomoc; klera byla až dodud opatrně
omezenu na poskytování atomových

informací pro mírové účely, o informac«
na použití atomů pro vojenské účely.
V tajné,dohodě z 15. října, jejíž existenci Číňané později prozradili, slíbila Moskva Pekingu několik vzorků ruské pumy a vědecké informace o její výrobě. Mao Ce-tung z toho vyvozoval, že
pod ochranou ruského atomového deštníku
bude možno zesílit revoluční činnost —
— což bylo v rozporu s názory Chruščov«
Krize propukla v srpnu 1958. Čína <
chtěla dobýt Tchaj-wan. Uspořádala ná^
mořní operace v thajwanské úžině a bombardovala ostrůvky nacionalistů ležící
nejblíže kontinentu. Domnívala se, že
ruský spojenec bude bez váhání její
spor podporovat. Náhle se však projevily rozdílné názory. SSSR nechtěl v žádném případě riskovat atomový konflikt
kvůli vyřešení otázky místního významu.
Uznávaný vůdce socialistického tábora
chtěl pokračovat v politice mírového
soužití, jak si ji•předstevovel: nedovolil svým spojencům, aby prováděli
pod jeho •'.-•hranným atomovým štítem
dobrodružnou politiku.
Propast se rychle prohlubovala. Číjja
uskutečnila "velký skok vpřed", nebot
doufela, že jí umožní dospět ke komunismu rychlým přelétnutím středních
etap. Požadovala poskytnutí energické
pomoci socialistických států národům,
které bojovali proti imperialismu.
Obě bojující strany formulovely ideologii evých rozporných názorů. Spor se
stal veřejným v roce 1960.
K roztržce došlo v roce 1961 na
XXII. sjezdu KSSS. Chruščov tehdy znovu odsoudil Staline a chyby, jichž se
dopustili Albánci. Všichni však již
tehdy věděli, že jeho hlavním nepřítelem se stal Mao Ce-tung. A tak začel
zuřivý boj, který trval 3 roky. Čínané
si zpočátku přáli svolat novou poradu.
Domnívali se, že bratrské strany ve
snaze zabránit především roztržce, přímou linii, kterou vytýčil Mao Ce-tung
a Že přinutí uusy, aby se k ní připojili. Doufali, že také využijí ruské
"kapitulace" na Kuhě k tomu, aby odhalili zradu svého odpůrce. Zjistili
však, že většina bratrských stran respektovala zásadu věrnosti SSSR. Sověti to rovněž věděli a žádali svolání
světové konference, která by meoiatickou politiku odsoudila. Tato akce nebyla však snadná, jak si ji představovali. Mnoho brfitrských stran bylo ochotno zúčastnit se "rudého koncilu" a
oslavovat historické i současné zásluhy SSSR. Jejich věrnost nebyla však
úplná. Mnohé z nich odmítnly cokoli
odsoudit. Fekinpský tisk sledoval namáhavé akce Sovětů hněvivě a ironicky.
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V červenci 1964 zdůrssnil:"V den, kdy
ee tato konference sejde, vkročíte do
hrobu." Chruičov byl vskutku 3 měsíce
poté sesazen. aniž mohl svou konferenci svolat. Číňané se možná domnívali,
že způsobili pád prvního tajemníka a
že sklidí za své vítězství vavříny.
Záhy však viděli, že je to iluze.
Ideologické rozpory byly pouze jedním aspektem, a nikoli nejdůležitějším
celkového konfliktu mezi Koskv.i a Pekingem. Tento ideologický aspekt byl
zcela podřadný v přílivu invektiv a
polemik mezi oběma hlavními ">ěsty v
uplynulých třech letech a ve skutečnosti nikdy nehrál prvořadou úlohu.
První ideologické rozpory v roce 1960
následovaly až po prvních vážných politických srážkách mezi oběma partnery v roce 1959; ne-li ^iž v roce 1958;
Připomeňme v této souvislosti, že
Chruščov zrušil dohodu o atomové spoluDráci a první čínsko-indický konflikt Přesto se véak tento konflikt dostal postupně na veřejnost prostřednictvím ideologie. Týká se otázky, jaký
postoj mají zaujmout k těmto velkým
problémům marxieté-leninovci.
Tento nesmírně důležitý problém se
stal v roce 1960 výchozím bodem Ctehdy se hovořilo o "dogmaticích" na
straně jedné a o "soudobých revizioniste i* na straně druhé). Vyvolalo
její prohlášení, které učinil Mao Cetung v roce 1957 a které bylo opaková
no v Pekingu 1. září 1963-- "Představte si, kolik mrtvých by si vyžádala
válka. Zcelkového počtu takřka tří
miliard lidí na světě by mohla zahynout třetina a možná i polovina....
Diskutovaljsem o této otázce s jedním zahraničním politikem (šlo o
Néhrúa). Je toho názoru, že v případě vypuknutí atomové války by bylo vyházeno všechno lidstvo, Řekl
jsem, že kdyby v nejhorším případě
byla zahubena polovina obyvatel,
zbyla by ještě druhá polovina. Imperialismus by však byl zlikvidován e
celý svět by se 3tal socialistickým.
Po několika letech by opět byly na
světě takřka 3 miliardy lidí a téměř
jiatě by jich bylo Ještě víc. "Tento
názor formuloval vzrušujícími slovy
článek pod titulkem "At žije leninismus!", který byl uveřejněn v roce i960
v Pekingu: "Vítězné národy vybudují
na troskách imperialismu nesmírně rychle civilizaci tisíckrát lepší, než
je kapitalistický systém a pro sebe
skutečně zářivou budoucnost."
Sovětské propagandě to stačilo
k tomu, aby mohla tvrdit: Mao Cetung si zahrává s osudem národů a
hlásá revoluci pomocí války. Ve sku-
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tečnosti Šlo o spor mezi dvěma strateemi. Podle názoru Busů je třeba rozlišovat mezi imperialistickými státníky do dvou síupin: 1. skupinu chtivou
• agresivní; 2. skupinu umírněnou a prozíravou. Je třeba využit obou těchto
tendencí a snažit Be "dosáhnout jednání
a dohod s kapitalistickými zeměmi ne
základě ¿onstr — i v n í c h návrhů a rozvíjet osobní kontakty mezi státníky socialistických a kapitalistických zemí.'1
Číňané na tuto tézi prvního :'ljna 1963
odpověděli:"Povážuje-li se jednání za
hlavní prosíředek. nebo dokonce za jediný prostřed ' : umožňující dosáhnout míro
vého soužití, a jestliže se neváhá zaprodat základní zájmy národů s cílem
dosáhnout kompromisů 8 imperialismem,
pak to nebude mírové soužití, ale soužití na základě kapitulace. A výsledkem bude ohrožení světového míru."
Jde tedy ••-ejména o otázku odzbrojení.
Zatímco Moskva hlásá "VSeobecné a úplné
odzbrojení" a ukazuje představu světa
"beze zbraní armád a bez války", Peking
se domnívá, že toto heslo "demobilizuje
masy a navíc není reálné".
Co se týče osvobozeneckého hnutí se
stanoviska obou mocnost;! zpočátku příliš nerozcházela, nebot obě strany
schválily v této otázce v zásadě společnou linii v prohlášení 81 komunistických
a dělnických stran z roku 1960. Polemika vyplývá z toho, že obě strany kladou
důrsz ng různé složky a na základě toho
se obvinijí.
Podle názoru sovětských činitelů
jaou protiimperialistické síly ve světě rozvrstveny takto: socialistický táboi - "hýčkané dítko světové dělnické
třídy", dále komunistické strany ve
vyspělých zemích a nakonec národně
osvobozenecké !, .atí. Číňané kladou
gled těchto
ožek právě opačně a obvinuji své partnery, že ve skutečnosti sabotrjí rf roluční boj ve třetím světě.
List Pravde jim 22. září 1963 odpověděl: "Čínští představitelé, kteří se
rozhodli pro ukvapenou revoluci, vycházejí neodpovědně z teorie, že revoluce
je uskutečnitelná všude, ve věěcn podmínkách. Ignoruji skutečný poměr sil,
problém existence revoluční situace v
té Si oné zemi a nepřihlížejí k mezinárodní situaci."
V Moskvě začali přirozeně velice brzy
podezírat, že prosazu./i boj třetího
světa s cílem zbavit SSSR vedení revolučního hnutí. Heslo o kouzelné síle
větru vanoucího z východu má jaaně za
cil rozdmychat nacionaliBtcké a dokonce rasistické cítění mezi národy, které bojují pro.i kolonialismu. Toto prohlásil duelov 14. února 1964. Toto heslo není nic jiného než "ideologický a

politi c ký výrnz touhy čínského vedeni
po hegemonii."
Program :;oSS z roku 1961 hlásal téri ročle
v ¿JoK uvolnila diktatura proletariátu místo "vř.elidového
státu." Tím přenesl spor na ještě
kluzčí půdu vnitřních problémů obou
velmocí. Podle násoru Pekingu třídní boj v socialistické fázi výstavby komunismu trvá. Tyto zmínky o ob. r-.ov? kapitalismu v SSSE, které se záhy^změnily ve stále vehementnější obviňování vyvolaly u sovětských představitelů velké rozhořčení. Su3lov
114. února 19Ú4- prohlásil: "V mnoha
soc. zemích i v Číně přirozeně existují pozůstatky bývalých vykořistovetelských tříd. Pokud však jde o
;SSSR je to otázka dávné minulosti.V
SSSR byl kapitalismus zničen již
před 30 ti lety při likvidaci poslední a nejpočetnější vykořisťovatelské třídy."
Tato zmínka o Cíně v řadě "ohrožených" zemi je jediný společný bod,
který se u obou^partnerů,vyskytuje.
Pekingský list ŽEN lilií Ž PAO považuje v člámku ze 14. 7. 1964 negativní zkušenosti SSSR za "výstrahu
včem socialistickým zemím včetně
Číny." 0 dva roky později učinila
tuto otázku aktuální kulturní revoluce.
Koncem roku 1964 se mnoho politických pozorovatelů domnívalo, že se
Sověti s Číňany usmíří. Polemika
'aiezi Chruščovem a tíao Ce-tungem byla však tak ostrá, že se někdy vyskytla tendence považovat napětí
mezi oběma zeměmi za záležitost osobního konfliktu. Pekingští představitelé tehdy učinily gesto "dobré
ivůle", vyslali na oslavy 47; výročí
VŘSR delegaci, kterou vedl Gou Enlaj. Iluze se však ns obou stranách
roz plynuly. Chruěčovovi nástupci
byli vázáni rozhodnutím svolat 15.
|12. redakční komisi pro přípravu
světové porady komunistických a
dělnických stran. Je pravda, že
chtěli tuto schůzku o 3 měsíce odlo;žit. Tvrdili, že
se na ní bude
hovořit o neškodných otázkách a
že zdůrazní vše, co komunisty spojuje a zapomene na vše, ce je roz- ,
děluje. Ve snaze zachovat si autoriíu t odmítli schůzku odvolat.
Čínané projevili ochotu účastnit
se schůzky, jestliže Sověti uznali
všechny chyby? jichž se dopustili.
'•Sověti odmítli kapitulovat. Opět
Čou En-laj odcestoval z Moskvy
aniž tam uzavřel jakoukoli dohodu
a s přesvědčením, že SSSR je v rukou "chru.jčovovců bez Chruščova".

Cbn odpůrci se prostě rozhodli nastolit
v polemice příměří, zejména pokud jde
o územní otázky. Chruščov (bývalý první
tajemník ) se rozkmotřil s většinou
asijských komunistických strsn. v Nové
vedení XS5S se pokoušelo alespoň vymanit tyto strany z poslušnosti vůči Číně. Proto v únoru 1965 podnikl Kosigin
cestu po Asii. Zastavil se také v Pekingu, ale Čín-?, nabízenou ruku nepři j a-(
la.
velmoci se mnoho let navzájem
obviňovaly, že neposkytují vietnamskému lidu nezbytnou pomoc. Příměří trvalo pouze několik týdnů. Sovětští představitelé zahájili znovu kampaň za svolání světové porady komunistických
stran. Chtěli se tak zbavit odpovědnosti a přenechali svým věrným aby vypuBtili pokusné balónky.Když se tak stalo, Brežněv v prosinci 1966 pouze konstatoval, že vznikly příznivé podmínky
pro svolání nové porady.
Kulturní revoluce poskytla argumenty So" ;túm, kteří obviňovali maoisty,
že svými výstřelky poškozují pověst
soc. tábora, a zavádějí jakousi vojenskou diktaturu, která provádí šovinistickou politiku. Napětí zostřily demonstrace před velvyslanectvím SSSR v
lednu 1957. řCosygin 10.2. 1967 prohlásil: "V současné době jsou v komunistické straně Číny a v čínské vládě lidé,
kteří bojují proti diktátorskému režimu Mao Ce-tunga. Cítíme s nimi".
Sověti současně pokračovali v kampani za svoláni světové porady. Brežněv
přehlásil, že většina bratrských stran
se vyslovuje- pro její svolání. Tato jeho čiánost si ostatně razila cestu,protože nová poradní schůzka v 3udapešti
v únoru iyó3 stanovila datum. SSSR doJ
sáhoval úspěchů spíše tím, že své partnery unavi , než aby je získal pro svá
stanovisko. Ve snaze získat váhající,
ujistil, že konference se vyvaruje cokoli odsoudit.
t
V dúsleč.-;u československé krize se
víek na čínsko-sovětské napětí poněkud
zapoiďiělo. 1'soCe-tung invazi odsoudil
a vyčítal Dubčekovi, že se nepostsvil
proti útočníkovi energicky na odpor.
Věděl, že Brežněvovu tézi o omezené
svrchovanosti soc. států lze aplikovat
v Číně stejně jako v ČSSR. Po celou do-i
bu moskevský tisk pokračoval v útocích
na maoistickou politiku. Tato polemika
se stala věcí rutiny.
2. 3. 1969 došlo k incidentu. Od vzájemných urážek se přešlo k přestřelce.
Komuniké se poprvé oficiálně zmiňovala >
o mrtvých v dlouhotrvajícím čínsko-sovětském konfliktu.
Le Monde
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NA PODKARPATSKÉ PUSI

Sevřena obloukem středních
Karpat se od Vihorlatu k pramenům
lisy rozkládá Podkarpatské Rus.
Na území, jen o málo větším Jinomorevského kraje žije asi necelý milion Rusínů a menšiny Madarů,
Cikánů a Cechů. Teda, abych
byl přesný, prvně jmenovaná národnost, Rusíni, tam už neži.ií; ale
zato je tam přibližně stejný počet
Ukrajinců a Rusů. Jak je to možné?
Do konce roku 1944 osvobodila
vojBka Rudé armády celou autonomní
oblast Československé republiky,
Podkarpatskou Rus. Chvilkové vlny
prosovětskéi nadšeni Sovětský svaz
důkladě využil. Okamžitě uspořádal
referendum, kterým se území Podkarpatské Rusi připojilo k Sovětskému svazu. Toto referendum se dělo
bez účasti čs. úřadů a Gottwaldova
skupina byla v Moskvě postavena
před hotovou věc. Jednání o Podkarpatské Rusi bylo pak také vyjmuto z programu zasedání nové čs. vlády v Košicích. Vláda CSR však na
tuto otázku nezaDomněla a Qhtěla
na Mírové konferenci uplatňovat
nárok na spravedlivé rovnání v této otázce. Možná, že je to jeden
z důvodů, proč se dosud Mírová
konference, jednající 0 důsledcích
druhé světové války dosud nesešla.
Do doby výše zmíněného referenda byla téměř celá Podkarpatská Rus
řeckokatolického náboženského vyznání. Nejsem teolog, a tak rozdíl
u: JZÍ •• í'iito náboženstvím a vyznáním
římskokatolickým spatřuji jen v tom,
že se řeckokatoličtí kněží smějí ženit. Jako svou hlavu uznává tato církev Vatikánského papeže. Po nástupu
sovětské moci bylo na Podkarpatskou
Rus importováno duchovní vojsko popů,
řeckokatolické vyznání bylo zakázáno
a jako oficiální bylo ustanoveno pravoslavné. Obyvatelé odlišného vyznání
byli stíháni a později přesvědčeni.
V této době bylo na Podkerpatské Rusi
minimum inteligence a obyvatel s vysokoškolským vzděláním. Většina z nich
vystudovala za první republiky, zbytek
na Madarských universitách. Tito byli
na delší dobu vyvezeni z oblasti Podkarpatské Rusi a nahrazeni ruskou inteligencí. Oficiální ideologie hlásala
dogmata, o tom, že obyvatelé Podkar
patské Rusi jsou Rusové a Ukrajinci,
jen jakýmsi nedopatřením odtrhnuvší
se od Bvých původních národností.
Takto, s pomocí kombinované ideologie
náboženské i politické dosáhla sovětská
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moc toho. S? během pěti let, kromě hrstky Mnd«>r*, nebylo možné na Podkarpatské
Rusi nrl 1 • rou národnost než Huškou,
případně Ukrajinskou. Praní mn7ků potomků původních obyvatel je v současné
době už tak dovršeno, Se mladá intelefence, vracející se na bývalou Podkari
patskou Rus ze svých stidií v Moskvě a
v Kyjevě, naprosto nepochybuje o tom,
že je pevnou součástí velkého Ruského
národa a v tomto smysl" tské působí ne
své rodiče. Obyčeje i folklór se s příchodem nového náboženství téměř vytratily a pokud ještě existují, taj jen na
poloninách, kde lišky dávají dobrou noc.
Na celém území je jen jedna politická
strana, /KSSS/ která pečlivě dbá na to,
aby se na území jí ovládaném nevyskytoval žádný názor odlišný od stranické
linie. Dnes je tedy možné definitivně
prohlásil, Že na Podkarpatské Rusi vymizel národ Rusínů. Potvrzuje to známou
pravdu, že v SSSR se dokážou ztratit
národy.
Co však považuji za stejně špatné, jako je postup sovětských úřadů, je i chování vládních míst našich. V současné
době žije, podle dosti skrovných odhadů na východním Slovensku v pásmu známého "Šariše" okolo 200 000 Rusínů.
Velká část jich do Československa
přeběhla hned po válce, když na
Podkarpatské Rusi bylo zakázáno
jejich náboženství. V roce 1950
bylo řeckokatolické náboženství
zakázáno i na územívrepubliky Československé. Během loňského jere bylo
vládními místy povoleno, avšak po
srpnu opět zakázáno. To je také
jeden z těch aspektů nesuverenity
Československa, o kterých se běžně
neví. Do dnešního dne nejsou také
Rus<ni uznáni Československou vládou za národ i když početně převyšuji leckteré národnostní menšiny.
Přesto se však mnoho z nich raději
hlásí k národnosti Slovenské, než
aby si napsali do občanského průkazu národnost Ukrajinskou. Zdá
as , že Československá ani Slovenská
vláda nehodlá na tomto nepřirozeném
stavu nic měnit. U slovenské vlády
je pochopitelné; zmenšil by se
tím počet Slováků. Divné je to však
u federální vlády, která by měla přiznat rovná práva všem svým národům.
Genocida proti Rusínům je tedy také
prováděna i u nás, i když nepřímo,
a jak se situace vyvíjí, bude provedena až do konce. Pak budeme
moci také Cechy a Slováky zařadit
mezi ty, kteří vyhlazují jiné národy.
VI. Svěrák

Sovětská vláda se pokouší přejiti jediný® krokem od sociálních poměrů,obdobných Životu v Anglii v patnáctém
století, k orgnnisnci zemědělské práce, jí i svět dosud nepoznal.Chce vnutiti středověkému venkovanu vyhraněně
moderní pojetí společenské organisace
a neleká se ostrého boje mezi sedláky
a velkostatkem - jenž v tomto případě
náleží státu.Na výsledku tohoto zápasu
závisí budoucnost Rusko.Kdyby se sedláci uhájili, bylo by jejich vítězství
porážkou velikého sociálního pokusu ,
jenž byl proveden v Rusku.Triumf spořádaného a účelného zemědělství by
přispěl k výchově venkova, ovládaného školami a pokusnými hospodářstvími
a hrál by významnou úlohu v ustavení
nového společenského rádu ve světě.
V roce 1920 hovořil autor s Leninem
o základním problému ruské revoluce,
0 problému sedláka.Lenin tehdy pevně
věřil, že lze postupně organisovat
zemědělství tím způsobem, že bodou zakládána moderně vybavená státní hospodářství, nejprve v jednom, pak v druhém a dalším kraji a okresu.Stejně postupně bude přeměněn způsob života na
venkově.Sedlák, tvrdil Lenin, dovede
tvrdošíjně odporovati, pokud ae nalézá ve své vsi a v obvyklém prostředí,
nemá však smyslu pro naroaní soudržnost a není dostatečně hbitý a obratný, aby se dal do boje za své drahé
návyky a předsudky, jakmile se dostane do jiné, jemu cizí části země.Jestliže tedy sovětské vláda soustředí
veškeré své úsilí na jeden kraj a teprve později se obrátí na kraj druhý,
bude konečně celé Rusko získáno pro
moderní hospodářství a od základu přebudováno.Některé, zvláště úrodné kraje
měly být vybrány pro rozlehlá, moderně
zařízená státní hospodářství.Pohled na
t"to prosperující 3tatky, jež "oy zajištovaly svým dělníkům pohodlnější, ale
1 zajímavější život, mši působit na sedláky obývající kraje dosud neohrozené
a pohnout je k tomu, aby se podvolili
podobné organisaci.
Takový byl Leninův plán v roce 1920.
Byl jsem přesvědčen, že jeho myšlenka
je rozumná a uskutečnitelná.Sovětská
vláda se však ani nepokusila o provede ní tohoto plánu.Hlad v letech 1920-21,
hospodářská blokáda Ruskn Západní Evropou a žalostný stav ruského průmyslu
byly bezprostředními příčinami., jež
přiměly Sověty, aby odložily uskutečnění Leninova záměru.Nebylo po ruce
potřebných strojů.Sedláci se schválně

nestarali o řádné hospodaření, poněvadž neviděli pro sebe přímý užitek ze zvětšené výroby.Západní svět,
se svými konservativnimi tradicemi,
vyčkával stranou; Rusko si tedy nemohlo obstarat stroje nebo zboží,
jimž by podnítilo sedláky k větší
výkonnosti.NEP, Nová hospodářská
soustava z roku 1921 - zoufalý pokus- o chvilkovou záchranu - byla
návratem k mnohým výsadám soukromého výdělkaření a soukromého vlastnictví, jež bylo dříve zrušeno.Obchod a výroba, jejímž cílem byl zisk,
se znovu objevily ve městech, spekulanti se vrátili do Huška a cizím
—
kapitálem, aby zde obchodovali a
obratnější sedláci znovu bohatli ve
srovnání s jejich soudruhy.V několika letech se podobalo Rusko Spojeným Státům z počátku devatenáctého
století.Zisky a společenská nerovnost se do té míry rozrostly, že
ohrozily ideály a naděje tvořivého
komunismu.
Tato dočasná přestávka v revoluci
počala v roce 1921.Z důvodů, o nichž
mi není nic známo, nepokračoval vývoj socialisovaných statků ve vybraných krajích tak, jak by mohl a měl
pokračovat.Toto odročení trvalo osm
let.Na osm let se zastavila modernisace Ruska.Slovan, který se velmi
poddává své náladě, prožíval snad
období únavy.Nemiluje pravidelnou,
vyměřenou práci; rád by vše vzal
útokem - třebaže nelze Jakto dosáhnout mnoha věcí.Zdůrazňuji však,
že tento výklad je mým osobním dojmem.Věci znalí pozorovatelé považují naopak tuto osmiletou přestávku
za dobu oddechu, potřebnou k nastřádání sil k novému útoku.V roce
1927 pozdvihli Trocký a Zinoněv
svůj varovný hlas proti neustálým
ústupkům od socialistických idaálů.
Jejich hlasu však nebylo uposlechnuto.Jejich protest, prohlásil Stalin,
byl předčasný.Doba nebyla zralá.
V roce 1928 přistoupil Stalin k
překvapujícím a rozhodným opatřením. Rusko již nemělo být přebudováno část po Části, ale celé najednou.
NEP byla prohlášena zauneaprávnou
a odvržena.Bohatl sedláci, kteří
nedávno zbohatli, oyli náhle prohlášeni za nepřátele Ruska.Byli
pronásledováni, jejich dětem bylo
odňato právo na obecné vzdělání.
Konečně byla doba zralá.Rusko mělo
být přebudováno Pětiletým plánen,.
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který měl navždy odstranit aedláke a
nahradit jej kolektivním statkem,vědecky řízeným.Rusko mělo dospět v pěti letech tam, kam se pozvolna, během
staletí dovalila kapitalistická soustava. Bylo toj je to neuskutečnitelné
počínání? Nesmíme zapomínat, že Ruaku
pomáhá staletá zkušenost, americké
stroje, američtí zemědělští odborníci
znalí obdělávání širých lánů a mnoho
skutečného, by? i nevypočitatelného
nadšení.Čekáme na výsledky pětiletého plénu.Jeho usilovné provádění je
nejzajímavější událostí současných
dějin.Pionýrští reportéři, jako Henry
Barbu8e, Maurice Hindus a Frazier
Hunt vypravují o velikých změnách
nadšení, jež všechny strhuje; zdá . e,
že již ve vzduchu vycítili úspěch
díla.V evropských biografech jsire
shlédli velmi dobré propagační filmy,
přeplněné sluncem, nadějí a sliby.Hlásají, že Pětiletka bude dílem čtyř let.
Viděli jsem vystižný
Lm o stavbě železnice z Turkestanu na Sibiř.
Cosi chladného, starého, snad i buržoasního proudí v mé krvi, nemohu ae
však zbavit určité dávky skepse kdykoli uvažuji o Rusku.Otázka temperamentu je zde nadmíru důležitá; je proto záhodno, abych čtenáře na to upozornil.Nemám rád Dostojevského ani
Tolstoje.Nemám rád epileptický temperament. Jsem právě opakem Slovana,
úsilovně a vytrvale pracuji.Má povaha mne ponouká k práci, již konám beze spěchu, do které se však bez odkladu pustím.Nelibí se mi, je-li práce
dokončena před dobou ustanovenou v
pláně, nebo dozr.á-li zpoždění .Proto
jsem pochyboval.V květnu jsem ae však
dozvěděl, že moje pochyby neb ly tentokráte odůvodněny.Dokončili atavbu
Turk - Sibu ačkoli do konce roku zbývalo ještě sedm měsíců.Turk-Sifc je v
provozu.Zboží pro RuskolZboží pro Stalina I Záhy se však vrátili očití svědci
kteří vypravovali o neuvěřitelném plýtvání novými stroji.Žací atoje byly
z dětské zvědavosti rozebírány na kousky a poházeny po polích.
V březnu 1930 došly do západního
světa prvé zprávy o dočasném neúspěchu
obrovského úsilí, jež jedním rázem mělo přeměnit život na ruském venkově a
zmodernisovati středověk.Mladí komunisté, kteří se ujali tohoto úkolu,
byli pokáráni z přílišné- horlivosti;
postupovali příliš rychle, musili se
mírnit.Na celé Rusi pobíjeli kulaci,
bohatí sedláci, dobytek, který měli
pro chov.Raději jej pobili, než aby
jej odevzdali.Byli nejen nespravedlivě, ale i nesnesitelně pronásledováni
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a proto se bouřili.Pokus rozjitřit
"třídní boj" mezi yedláky, kteří chovali dvanáct kusů dobytka a jejich
aousedy, bratry a příbuznými, kteří
měli méně dobytka nebo vůbec žádný,
ee nezdařil, poněvadž sedláci spolu
pevně drželi.Snad to byl pouze první
útok a pí ní srážka.Ruští revolucionáři, kteří byli občas nedočkaví a
příliš se ukvapovali, se snad konečně naučili rozvaze.Přes tento prvý
neúspěch budou snad proto moci účinněji pokračovat ve svém úsilí.
Zdaří-li se raeký pokus, bude významným krokem na cestě k modernisaci
světa; nezdaří-li se nebo bude-li
odročen, zůstane vždy složkou světového zápasu o jednodušší organisaci
lidstva.Rusko je nejen zemi velmi
zaostalou, ale i zemí velmi pokročilou. Problémy Ruska jsou nezakryté
a jednoduché.V Rusku není stop po
zmatku a složitosti, jež nalčsáms
v západních zemích, není zastřeného
zápasu mezi vědeckými a pudovými silami života.
S ovětaké Rusko má dvojí tvář.Na
jedné straně je komunistické a pudové, ná druhé straně jsou patrny
prvky státního socialismu, vědeckého řízení a plánovité organisace.
Je středověké a moderní, fanatické
a střizlivé.Ve výstavbě zemědělství
nalézáme například dva zcela odlišné
experimenty, jež jsou prováděny nezávisle vedle sebe: kolchozy a sovchozy.Obě tyto formy zemědělského
hospodaření svědčí o podivné skutečnosti, jež vyznačuje ruskou revoluci, o dvojí tváři Ruska.Kolchoz je
dílem staré, sentimentální, "demokratické" představy, že člověk je
od přírody onostný, rád pracuje v
potu tváře a miluje své bratry.Bohatý sedlák je vyvlastněn, chuSas
je unesen myšlenkou spolupráce a
celí -tisnice zkouší kolektivní, demokratické řízení práce, jemuž ovšem,
jak víme z propagačních filmů, je
naučil vzdělaný mladík z Moskvy,
jejich rádce a vykupitel.Naproti
tomu je sovchoz hospodářstvím státním, plánovitě založeným a opravdu
vědecky řízeným statkem, s ukázněnými a školenými dělníky.Rozvoj sovehozů je '/Sak značně zpomalen, poněvadž nejlepší půda, hustě zalidněná sedláky připadla kolchozům.
Sovchozy jsou dílem úsilí o lepší
nový řád světa; pochybuji však, že
kolchozy mají v sobě něco moderního. Mám za to, že kolchoz je starým
carským mirem ve stavu obecného pojetí.Je roussealismem, který se tvá-

M , jnkoí'-y zbožňoval stroje, dětinsky
je ror.ebíré. hraje si s nimi n rozbi j í je. V líusku byly nedávno natočeny
obdivuhodné, vtipné a poutové filmy,
jei ¡r.njí vylíčit oovč hospodaření na
kolchozech.Nebohé selské žebračky ,
nebo velmi ideeiisovaní vyvrženci lidské společnosti se náhle ujímají v
tčchto filmech řízení práce, znamenité ovládají nejnovější poznatky vědeckého výzkumu zemědělství a organisují družstevní statky, vybavené nejmodernějšími stroji.Vše to je roztomilým nesmyslem, zdá se však, že je to
světu předkládáno zcela upřímně.
Socialismus nikdy nebyl a ani dnes
není vzbouřením ani návratem k primitivnímu stavu společnosti.Jeho podBtatou je vědecky řízené výstavba společnosti; je reakcí proti individualistickému "lais8ez faire, a vše jde
samo".Teprve Marx, který přejal mnohé myšlenky evé doby, spletl pojmy
pokroku a sociálního primitivismu,
a stal se tak bezděčným původcem ruského"šilhání", takže dnes si nikdy
nejsme zcela jisti, co vlastně Rusko
zamyslí a v nejbližší chvíli podnikne. Rusko je ve skutečnosti obrovským
dějištěm náladových a kolísavých hospodářských experimentů a neustále
kmitá mezi instinktivním cítěním a
racionálním myšlením.Proto i nejupřímější přátelé Ruska, sám si ze srdce
přeji, aby se jeho úsilí zdařilo, neustále pochybují, zda-li jeho nová
výstavba bude úspěšně dokončena, nebo zda Rusko upadne konečně v barbarský chaos nezabezpečeného drobného
zemědělství, v němž dnes živoží Čína.
1931 - H.G.Wells

Pravděpodobný dnešní stav.
Tak takto viděl Hugo Wells počátky
sovětského zemědělství v dějinách
zatím největšího pokusu o zespolenštění zemědělské výroby.Podivejme se
jak to vypadá dnes.
Sovětské statistiky nejsou našinci
gřístupné a čísla, které jsou zveřejňována jsou velice strohá a mnohdy
příliš neurčitá, ale i tak je možné
si z nich udělat obraz o pravděpodobném stavu sovětského zemědělství v
BOučasné době.Osévá se v průměru asi
210 min ha.Každoročně ktomuto číslu
přibude nových 371 tisíc ha, které
byly zúrodněny melioracemi, ale současně je každým rokem znehodnoceno
(především erozí, vlivem špatné agrotechniky) 290 000 ha.Zemědělské
půda však nepřibývá tak, jak by vy-

plývalo z rozdílu těchto čísel,
protože asi dvě třetiny přírůstků
zemědělské půdy padnou na výstavbu bytů a nových průmyslových závodů. Dle některých informací ze
ziipadních tiskovin se dá soudit,
že je zemčdělsků půda zabírána
také pro stavbu vojenských letišt
a podobných objektů.
Hospodaří se silně extensivně,
o čemž svědčí, mimo jiné údaj průměrného výnoau^pšenice: ll,4q/ha.
Celkové sklizeň pšenice se pohybuje kolem 150 min tun»Spotřebě
však nestačí a tak se ještě dováží každoročně 3 min tun pšenice
z Kanady.
K 1.červenci 1968 bylo v kolchozech a v sovchozech SSSR více než
70 min kusů hovězího dobytka, z
toho 23,9 min krav, 33,7 min prasat, a 138,5 min koz a ovcí.Produkce živočišné výroby se každoročně zvyšuje v průměru o 4,5% (rostlinná výroba mé přírůstek zanedbatelný.Náklady na výrobu jedné tuny zrnin jsou 50 rublů, na
přírůstek 1 tuny hovězího mass
1117 rublů e na výrobu 1 tuny mléka 160 Eb.Pro SSSR je charakteristické, že Pobaltské republiky a
Ukrajina maji tyto výrobní náklady mnohem nižší (např. u zrnin
Ukrajina vypěstuje 1 tunu za35Rbb)
Zajímavá je také citace ze zasedání rady ministrů z poloviny roku 1967:"Hospodářský rok 1967/68
je v SSSR počátkem postupného přechodu sovchozů na plný chozrasčot.
V souvislosti s tím se po čítá
s reformou podmínek ekonomického
rozvoje státního sektoru." A jak
si to plánují na rok 1969?
Na zasedání nejvyššího sovětu
SSSR přednesl předseda Gosplanu
N.K.Bajbakov névrh státního plánu rozvoje národního hospodářství
Sovětského svazu na rok 1969 - čtvrtý rok realisace současné pětile
tky;
"Rozvoj zemědělství.Objem hrubé
zemědělské produkce vzroste v příštím roce o 6,1% a dosáhne hodnoty
téměř 85 mld Rb.Chemický průmysl
mé v roce 1969 dodat sov. zemědělství 38,5 min tun strojených hnojiv.Rozšíří se také strojní vybavení. Na rozvoj zemědělské výroby
se v plánu předvídají státní centralisované investice v objemu
6,88 mld Rb.Kromě toho se předppkládají státní necentralisované
investice v rozsahu 760mln Rb.
Velkou část těchto investic pohltí stavebně montážní práce a
meliorace (4,7 mld Rb)."
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Radím čtenáři, aby si v předešlém
odstavci dobře povšiml rozdílnosti
toho, co sovětská vláda ze zemědělství bere (85 mld Rb) a toho, co do
něj dává (7,64 mld Rb).
Nevím, na kolik vyjdou čísla plánu rozvoje, ale je z nich zřejmé,že
i přes poměrně malé investice do zemědělstvíexistují v sovětském vedení hlavy, které se snaží napravit
malou produktivitu sov. zemědělství tím, že poněkud, i když o málo,
rok co rok zvyšují investice do průmyslů, do zemědělství dodávajících
(chemický, stavební) a tím napomáhají
k odstraňování přílišné extenzity.
S tím také souvisí připravovaná
hospodářská reforma, které se ani
konservativní Sovětský svaz nevyhnul
a již podniká kroky k její realisaci.Skoda, že v tomto směru není také
benevolentnější ke svým spojencům.
Jeden důkaz připravovaných změn:
(Nachrichten fur Aussenhandel):
"SSSR neuv *žuje v současné době
o rozšiřování osevních ploch v nových
oblastech, ale už 3 až 4 roky směřuje
k intenzivnímu hospodaření.Postupuje
přitom třemi hlavními směry.Zvyšuje
výrobu a spotřebu strojených hnojiv,
připravuje podmínky pro zvýšené použití zemědělských strojů a snaží se
zvyšovat výnosy zavodňovacími a melioračními systémy.Zprůmyslněním se má
také sovětské zemědělství stát atraktivnějším pro mládež.Připravuje se
stavba drůbežích farem pro 200tisíc
nosnic, vybudování chovných stanic
pro 800 až 1000 kusů skotu, velkovýkrmny pro 25 000 vepřů a další.Pracovní podmínky v těchto podnicích
budou stejné jako v průmyslu."
Co říci na závěr?0d dob, kdy měl
Hugo Wells možnost sledovat prvé
kroky sovětské vesnice se podstatně
zvýšila celková výroba i když stále
ještě ani zdaleka nedosahuje takové
výše, jaká je v jejích schopnostech.
Problém zvýšení zemědělské výroby
byl v minulém padesátiletí rozhodující, ale v současné době by měla sovětská vláda také podstatně zvýšit
péči o zemědělce.V SSSR připadá jeden pracovník na 0,96 ha obdělávané
půdy, v Kanadě na 2,6 ha.Hovoří to o
nedostatečném strojním vybavení sovchozů a především kolchozů.Mnohé vesnice mají naprosto nedostatečnou společenskou vybavenost; ostatně tento
problém není cizí ani nám.Podle očitých svědků je tento stav velmi
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otřesný, zvláště v odlehlejších končinách SSSR.Své zde jistě hraje i
psýcha a mentalita obyvatel; ta je
však z velké části utvářena oficiální ideologií. ,
Také vůči prognosám vývoje zemědělství lze mít určité výhrady
(nízká produktivita, dopravní problémy), budeme však moudřejší,když
si počkáme na její výsledky.
- V 8 -

3
Čeho bylo docíleno objevením tak zv. Mendelových zákonů a j a k jích genetikové použili?
O b j e v e n o nebylo nic nového, neboť štěpeni p ř i kříženi
bylo od p r a d á v n a známé. Mendelisté j e n zjistili, ze $ přibýváním isolovaně křížených generaci stoupá stále počet
j e d i n c ů „čistě d ě d i c í c h " , takže p o 13 generacích nastává
číselné vyrovnání určité vlastnosti, egalisace. Čili objevili,
což ovšem nepřiznali, že p o d l e Mendelových „ z á k o n ů " se
nedá vytvořit nová forma, nový druh. Objevili, že l y t o hrachové zákony nejsou samy vývojovým činitelem v přírodě.
Nejsou a nemohou být, protože příroda p o d l e nich nep r a c u j e , neboť hrachově zákony jsou umělé konstrukce,
řešené za metafysicky, idealisticky řízených podmínek, je
to vytrženi části ze souvislosti jevů.
A.KLEČKA
Rozpravy o mičurinské a g r o b í o l o g i i , 1949

Návrh jednacího rádu a program Kongresu předpokládal, že se konges
druhého dne jednání rozejde do pracovních sekcí (sekce pro program;
sekce pro programové prohlášení;sekce pro stanovy).Byla*vznešená řada
připomínek k návrhu a dokazována jeho neopodstatněno»*-, riebot nelze
zpracovávat odděleně program a stanovy a vůbec už ne program a programové prohlášení.Při schvalování
jednacího řádu brněnští poslanci
hlasovali jako na povel a podporovali ve všem návrhy předsednictva.
Ukazovalo se,že ďójdé k ostrému střetnutí v otázce vstupu do NF, která
byla považována za otázku stěžejní.
Mandátová komise kongresu vedená
kapitánem Horákem se rozhodla pro
odnětí mandátu Šestnácti fakult ním organisaclm, z toho 13ti pražským, mezi nimi i naší organisaci.Došlo k ostré diskuai,po které
kongres revokoval usnesení brněnského parlamentu SVS o formálních záležitostech, ná základě jejichž nespínáni byly mandáty odebrány.VeSer
vystoupil J.Kuča s návrhem budoucí
práce a struktury SVS.Navrhoval upevnění struktury organisace, zvýšení
pravomoci vyšších orgánů a přechod
k individuálnímu členství v organizacích na fakultách; přičemž všechny
•yěši struktury byly zastupitelské
a nikoli výběrové.Požadoval začlenění SVS do vSech stávajících struktur
moci.Opačný postup považoval za vědomé vyčlenění se z politického systému a předpokládá rozpad SVS na malé
polovojenský organisované skupiny,
která se rozejdou i s ostatními studenty.
Miroslav Tyl z VŠZ Praha vystoupil
s rozborem studentského hnuti a návrhem koncepce pro jistou část studentstva.Ve svém návrhu Btruktury vysokoškolská organisace považoval fakultní organÍ8aci za nejvyšší rozhodující složku,nebot je to nejvyšší
Slánek organisace ve kterém je možná
přímá demokracie.Fakultní Si školské
organisace by svou pravomoc nesměly
delegovat vyšším orgánům.Všechny vyšší atruktury by byly pouze koordinační a informační a měly by pouze ty
pravomoci,kterými je organisace pro
konkrétní případ pováří.Návrh se přímo vylučuje sé vstupem SVS do NF,mimo jiná proto,že popírá demokratický
centralismus,jímž musejí být složky
NF řízeny.
Druhý den jednáni sekce pro program
doála na. svém jednáni k závěru,že řeší stejná otázky jako sekce pro programové prohlášeni a po třech hodinách
diskuce se rozeála.V sekci pro prog-

ramové prohlášeni se vedls diskuse k návrhu programového prohlášení,který předložil U.Dymáček.Snažil se v něm konkretizovat svá představy institucionálníkoncepce SVS.Vstup do NF odůvodňoval tím,
že v NF budeme moci efektivněji kontrolovat moč.V závěru vyjmenoval dle něj
nejbližáí* -úkoly SVS (novelizace vysokoškolského zákona; rozvíjeni spolupráce
s dělníky;*požadovat zlepšení sociálního postavení studentů a absolventů vysokých škol; rozvíjet .a podněcovat teoretickou a poznávací činnost.
Odpoledni část jednání byly kolokviem
k návrhu M.Tyla.Smyslem jeho návrhu nebylo přijetí navrhovaná koncepce celým
svazem,ale uznání návrhu jako jednoho z
možných,řešení a uznání práva na jeho
uskutečňováni těmi, kteři se pro něj rozhodnou.
Na večerním jednáni byl přečten dopis
J.MÚllera k problematice vstupu do NF.
Po něm nastala čilá diskuse.Na závěr
jednání přednesl M.Dymáček referát v
němž došel k následujícím závěrům: M Ti,
conepoétupují v politických otázkách
jako on,svým jednáním obrazně řečeno
vybíhají z úkrytu a tím prozrazují své
spolubojovníky, jsou zrádci; jest chybou, že organisovaná mládež,odbory a studentské hnuti se okamžitě nespojily a
nezakopali na vydobytých pozicích,ale
naopak nákteří nadšenci usilovali o vytvoření Sistá demokracie a dokonce žádali, aby T.väeodboŕový sjezd zaujal
ostrá stanoviska,což by mělo za následek
formální ztrátu vedoucí úlohy KSČ; základem politické práce je analýza společenských sil. A ti,co jí své postoje
nepodřizuji by se neměli do politiky
plést,aby nekazili práci tôch,co to d8laji; ti co jsou ve špičkových orgánech
SVS musl mlt větší stabilitu na svých
místech a jejich usneseni musl být závazná; fakulty by mSJy se starat o to,
jak si účinněji yyménovat informyce s
vedením a plnit jeho usneseni".
Dopoledne třetí den jednáni L.Holeček
•e svém projevu vysvětlil společenský
význam menšiny odpírající dogmyta minulosti a z nich plynoucí nepluralitnl
způsob myšleni.Rozebral podstatu mocenského systému,jeho monopolizaci a masovost struktur, ktei>á- nutí člověka aby se
realisoval pomocí svých nadřazených orgánů, která monopolně vlastni tealizaSní
prostředky, a ne svoji aktivitou.
"Masové struktury, nemohou delegovat
prostředky realizace dolů,protože by popřely podstatou svého systému a a prostředky realizace by se musely vzdát i monopolu informaci,jež tvoři výjimečnost
jejich postavení.""Tato společnost nutně;
vytváří svůj systém legalit.Legální je
vše,cd neporušuje princip masovosti
struktur a je loajální k vládnoucí eliS O S - 23

-Totální netolerance v požadavku přítě jež tvto struktury užívá."Rozdíl,
sně organisovaného svazu v němž by nemezi zásadní kritiko.u a reforaiismem
bylo přípustné vytvořit více názorospatřoval v tom,ie reformismus respevých proudů.
ktuje struktury moci jako jedině možně, zatímco radikální odmítání leges-Rozděleni rozumu a svědomí při jednátických mýtů neodmítá legální ani ilení individua ve tvrzení, že v politigální struktury.Spojení radikálního
cké práci se nesmíme ohlížet na čispostoje s reformismem jež je. hrozbou
totu svého štítu a občas si zašpinit
pro mocenský systém, považoval v souruce..
časné době, kdy jsou antidogmatičtí
-Nepochopení smyslu organisovanosti
refcrmisté po 14 měsících vlády hlustudentstva v hlásání přechodu od poboce zatlačrváni,za oboustraně nutné,
litické k ryze odborářské činnosti,
ovšem za předpokladu,Že naše myšlení
jako kdyby bylo možné oddělit od Bebe
nesmí podlehnout účelu tohoto spojenesociální a politickou práci a zároveň
ctví.Boj proti základům monopolní aoci
zachovat možnost seberealisace členů
rozdělil do pěti etap:
organisace jejím prostřednictvím.
1.Proces prvotního sebeuvědomování a
Ivan Dejmal
uvědomování d i vlastní situace se zjištováním poměrů a svých vlastních možností .
2.Aktivní vytváření formalieace nového
kulturního vzoru jako výsledku kontinuity etapy předcházející.
Váženi přátelé,
3.Hledáni poten álních spojenců v
problém vstupu do NF je problémem,kteodpovídajících vrstvách společnosti.
rý velice jasně ukáže úrovenkritické4.Působeni ve formálních strukturách
ho myšlení zástupců vysokoškoslého stucestou neform -ní kontroly,kde se ově- denstva, který velice jasně prokáže
řuje zejmén mechanismus moci a vnáší
naše vědomosti, znalosti či iluse o
se zároveň nový kulturní vzor do neror- podstatě režimu, ve kterém žijeme.
mální konfrontace s duchem monopolního Je t problém, který ukáže na kolik zůsystému.
stáváme studenty či na kolik jsme se
5.Ková formalizace získaného postavení • transformovali v jejich normalisované
Za předpoklad boje označil tvorbu
odrůdy.
zcela nových struktur a to zdola,důsle - NF vznikle ve stalinismujako mezičládněotevřeně, způsobem,který od prvopo- nek neutralisující politické strany.
čátku bude negovat horizontální rozpo- Jejím účelem bylo zachovat zdání delcenost sociální základny společnosti. mokratického systému, tj. zachovat exiA dále:"Zapojení
Lečenských sil do
stenci více politických stran a zároveň
vzpoury proti byrokratickým stereotytěmto politickým etranám kromě KSČ zapům musí respektovat novou strukturu
bránit fungovat jako politické strany.
společenské závažnosti sociální a poTo znamená, zabránit jim jít do voleb
litické stratifikace.Zejména obě mobi- ses&mostatnými prograwy e se samostatlity, horizontální a vertikální mobinými kandidátkami,tedy redukovat polilita a také nová závažnost zařazení do tickí strany na zéjmové organisace.Účestruktury výroby vyzdvihuje nově vliv
lem NF bylo dosáhnou manifestačních voa podatatnost společenské existence,
leb a tak popřít emysl voleb, tj. vybrat
zejména technické inteligence.Nepřija- si mezi alternativami, NF se stala z jedtelná iracionalita dnešhích postojů
nou z převodových pák KSČ.
kvalifikovaného dělnictva a technické
V roce 1968 byla NF vzkříšena v podstatě
inteligence není dána iracionalitou
proto,, aby v ní pokračovala stará hra
myšlení těchto vrstev,ale diferencí
Nebot co je pro nás podstatné? Slova,ktemezi rolí,kterou společensky zastávará jsou zapsána nebo interpretace těchjí a rolí,kterou by zastávat měly".
to slov a zjištění skutečně fungujících
V odpoledních hodinách došlo k očemechanismů. Zákon o NF dokonce umožňuje
kávanému střetnutí o vstup do NF.Výsvýklad, podle kterého by samostatnost •
ledkem hlasování (71 pro; 70 proti;
SVS mohla zůstat zachována. K-do z Vás,
28 nerozhodných) nebyl přijat návrh
ale věří, že interpretace zákona je
na vstup do NF.
v rukou SVS. A kdo z Vás má právo odhlasovat možnost, že za studenty a
Po Holečkově projevu již nebyl předjménem studentů by mohl mluvit někdo
nesen žádný obsahově významný materiál jiný. Kdo z Vás mé právo připustit možkterý by zasluhoval zvláštní pozornonost ztráty sebevyjádření, tedy věc,
sti.Bylo by třeba se zmínit i o ostat- pro kterou vysokoškoláci odešli z ČSM
ních, méně podstatných vystoupeních.
a která byla hlavním motivem několikaZ řeči mnohých bylo možno postřehnout
letých bojů proti ČSM.
i některé nebezpečné a zavádějící způ- Zákon o NF mé mnoho krásných slov, mohsoby myšlení:
li bychém se např. podílet nn kontrole
fukncí státu, či vytvářet společný politický program.
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Ale jakým způsobem se můžemenn .-controle
státu podílet, to už zákon neříká. Jakým způsobem bude brán hltis SVS při tvor
bě politici.'ho programu, to zákon rovněž
neříká. Podstatným rysem zákona či státu
tu NF je skutečnost, žc vněm chybí vymezení mechanismu fungování v ně i uvnitř
NF.Xdo tedy určuje tyto mechanismy,které nejsou uzákoněny. Nepochybně a výhrad
ně pouze strana, jejíž vedoucí úloha je
historicky nezbytná. To víme všichni,netřeba tedy mlhavých řečí kolem dokola.
Předsednictvo SVS doporučilo vstup do NF
mimo (jiné proto, jak jsem slyšel od předsedy Dymáčka, že naše důvody pro nevstoupení do NF by jiné partnerské prganisace
nepochopily. Dejme si pozor před takovým
způsobem myšlení. Copak je důkazem naší
chyby to, že nás ostatní nechápou? Už
v 15. století dokázal řešit český intelektuál v kostnickém věze
ní tento problém podstatně jinak
než předsednictvo SVS.
•Předsednictvo SVS doporučilo vstup
do NF mimo jiné proto, jak jsem
slyšel od předsedy Dymáčka, že
NF má v dosavadní činnosti velmi
pozitivní věci, jako např. zabránění vyhození některých publicistů. Dejme si pozor před tímto
způsobem myšlení, které by k vůli jevu mohlo zapomenout na podstatu. Ostatně stačí číst denní
tisk, abychom se dozvěděli i jiné pozitiva na NF, např. unikátní tvrzení z 23/4. , že" není
žádných důvodů k existenci federace lokomotivních čet". Jistě
si pamatujete na usnesení proein
cového parlamentu SVS, které tvrdí pravý opak.
Zřekněme se možnosti něco ovlivňovat, umožníme jim vypořádat se
snadno s SVS, ženeme se do isolace, tak zní ty nejnebezpečnější
argumenty pro vstup do NF. Proč
nejnebezpečnější? Protože jsou
typickým projevem dosud vládnoucí
státotvorné politiky představitelů
SVS začínající Rybářem, pokračující Dymáčkem. Způsob myšlení,který produkuje tyto a podobné argumenty, vych'jzí z předpokladu, že je
nutné jednat a mocenským centrem,
aby se dohodli některé vzájemné
jistoty.Tento způsob myšlení se
orientuje na podílení se na moci.
Tento způsob myšlení spatřuje podstatný rozdíl mezi tím , je-li
hlavou mocenského státu Husák nebo Bilak. Tento způsob myšlení je

typickým projevem pravicového liberalismu,nebot radikální postoň
nahrazuje kolaborací. Nejde totiž
0 to , kdo a jakým způsobem n^a
bude ovládat. Nejde o to, abychom
1 my mohli trochu ovládat. Radikální přístup usiluje o odstranění ovládání .Jeho cestr. je cestou
omezování vlivů jakéhokoliv mocenského centra. Nejde o to , jak
Si kým budeme ovládáni, ale o to,
aby neby.. ovládaní a vládnoucí. ,
Nevstoupíme-li do NB, nebudou penlít
ze -je jeden z dalších argumentů.
Pro tento způsob argumentace je
nejlepší použít historie. V sále
patrně přítomný předseda Brněnského centra Brůža by jistě mohl
vyprávět o tom, jak jěště v roce
1967 uzavřel brněn8ký a bratislavský vysokoškolský obvodní výbor
CSM dohodu o postupu proti radikalismu pražského výboru. Také
z finančních důvodů. Nebotkdyž 3e
nepodařilo umlčet soustavnou kritiku svazu mládeže pražským výborem,
rozhodla se KSČ pro tu nejspolehlivější páku a pohrozila omezením
spciálních výhod. Brněnský i bratislavský výbor nabízenou korumpci přijely. Patrně si dnes nebude
nikdo myslet, že to bylo správné.
Závěrem bych chtěl říci: Původní
smysl NF jako převodové páky KSČ
nebyl podstatně změněn. 1 v tak mizerných podmínkách nejsou určeny mechanismy fungování NF ani míiq samostatnosti členských organieací. protože
netoužím po náhradě svobodného studentského hnutí za prosperující státní převodovou páku, dádám svůj hla8
proti vstupu do NF. A nebo jinak řeče_
nose západoněmeckými studenty:
"Jen nejhloupější telata si sama volí
řezníka".
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IV. Parlament SVS Čech a Moravy v Olomouci 28. 4. 1969.
V pondělí 28. 4. 1969 sešel se Parlament SVS, aby splnil úkoly, které pro
něj vyplynuly z přerušení Kongresu. Na zasedání bylo přítomno 55 delegátů jednotlivých fakultních organizací. Celé jednání bylo poznamenáno jednak značnou únavou z předcházejícího třídenního jednání Kongresu, ale také snahou většiny přítomných dojít konečně k nějakým konstruktivním závěrům. Diky této snaze a v neposlední řadě i díky tomu, že zasedání Parlamentu předsedal kolega Holeček /FFUK/
můžeme říci, že se to podařilo.
Diskuse byla vedena několika směry. Předně bylo nutno se dohodnout na typu,
práci a složení nového předsednictva SVS. Uvažovalo se, zda předsednictvo monolitní /složené pouze ze stoupenců jedné ze dvou odlišných koncepcí, které se v
SVS projevily, a za dané situace tedy ze stoupenců pražského radikálnějšího směru/ či jakési kompromisní koaliční předsednictvo ze zástupců jak pražských tak i
brněnských. Padly též návrhy, aby předsednictvo, až do pokračování Kongresu, vyvíjelo jen sociální a odborovou činnost a politická práce aby mu dokonce byla
Parlamentem zr „ózána. Tento návrh samozřejmě neprošel. Bylo potvrzeno rozhodnutí
včerejšího zasedání Kongresu, že hlavním úkolem předsednictva bude připravit podmínky pro po .cračování Kongresu.
Sestavení nového předsednictva se zdálo být dlouho neřešitelným problémem.
Zvláště proto, že neprošel první návrh, který uvažoval předaednictvo koaliční,
složené ze zástupců obou stran. Velmi zřetelně se projevila snaha brněnské skupiny neparticipovat na práci nového předsednictva. Další návrh předložil kolega
Kovanda /VŠZ/. Předpokládal tedy vznik předsednictva naprosto monolitního, složeného převážně za zástupců pražských fakult. Neprošel ani tento návrh, ani návrh další, přednesený kolegou Popelem /VŠCHT/. Ten předpokládal vytvoření předsednictva na zákí ?.dě charakterových vlastností jednotlivých členů. To by mělo
umožnit dobrou spolupráci bez osobních roztržek. Tento návrh předpokládal i účast některých brněnských kolegů a pro jejich zaneprázdněnost bohužel neprošel.
Po delší diskusi byl sestaven konečný návrh, vycházející z obou návrhů předchozích a o něm konečně bylo dáno hlasovat.
Hlasováním bylo zvoleno nové předsednictvo SVS v následujícím složení:
kol.
kol.
kol.
kol.
kol.
kol.
kol.
kol.
kol.
kol.
kol.
kol.

TrenČanský - předseda
Kovanda - místopředseda
Holeček
ľouška
Zika
Hendl
Dobrovolný
Bltthová
Ickovičová
Tůma
Blažek
Kovář

kol. Tauber
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Právnická fakulta UK
VŠZ
FFUK
FSI
Ostrava
VŠE
Brno
DAMU
Univ. 17. listopadu
Přírodověda UK
Olomouc
Jaderná fyzika
VŠE

O rehabilitacích na neší škole...
Nedávno jsem y jakýchsi novinách četl, že je nezbytné a nutné v zájmu
polednové politiky y těchto nevalných podmínkách řešit problémy odčinění.. křivd
spáchaných vminulosti na naSich občanech. Rozhodl jsem se proto zjistit, jak
jsou tato sympatická tvrzení realizována v praxi na naSÍ Škole.
Zjištění prvé /úvod':
Odčinění křivd v oblasti vysokých Skol se vztahuje na studenty, kteří byli v
minulosti ze studia na vysoké škole vyloučeni, dále na učitele a pracovníky vysokých škol, s nimiž bjrl rozvázán pracovní poměr nebo proti nim byla učiněna
jiná opatření. Postihuje i ty žadatele o přijetí na vysokou školu, kteří nebyli přijati. Pokud jde o studenty, kteří byli ze^studia vyloučeni a kteří nyní
žádají o poskytnutí možnosti dostudovat, upozorňuje Ministerstvo školství, že
lze postupovat podle ustanovení § 21 vyhlášky S£Š č. 25/1966 Sb.t kterou se vydávají studijní předpisy pro vysoké školy; toto ustanovení umožňuje nové přijetí na vysoké školy. Zjistí-li fakulta, že žadateli bylo ukřivděno, může upustit od přijímací zkoušky. Při rozhodování o započetí zkoušek z dřívějšího
období studia a o zařazení do příslušného ročníku doporučuje ministerstvo školství, aby se uchazečům, jimž bylo v minulosti ukřivděno, vyšlo v přiměřené míře vstříc při ukončení studia na vysoké škole. Např.: tím, že se vezme v úvahu a zhodnotí se dosavadní průběh a výsledky jejich dosavadní činnosti, že se
za diplomovou práci uzná studentova práce vypracovaná v praxi, která svou úrovní odpovídá diplomové práci, že se upustí od vykonání zkoušek z předmětů,
které nepatří mezi halvní v příslušném obru studia ap. Nepostačuje-li řešení
případů uveděných shora, je možno postupovat cestou obnovy řízení podle § 62
a násl. nebo cestou přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení podle §65 a
násl. zákona č. 71/1967 Sb. o právním řízení. Je to žádoucí, aby žádosti uchazečů, kteří byli v minulosti ze studia vyloučeni projednali akademičtí funkcionáři se žadateli osobně. Pokud jde o učitele a pracovníky škol, proti nimž byla v minulosti učiněna opatření považovaná za křivdu, žádá ministerstvo školství tyto údaje:
1/ kolik je žadatelů o rehabilitaci
2/ v čem spatřují křivdu
3/ jakou nápravu křivdy požadují
Ministerstvo školství doporučuje{ aby v případě potřeby byly na vysokých školách a fakultách zřizovány rehabilitační komise jako poradní orgán rektora a
děkanů.
Zjištění druhé /stat/:
Do 15. dubna letošního roku došlo rehabilitační komisi na naší škole, které pra-"
cuje pro studenty a je ve složení:
předseda: doc. Ing. F. řezníček CSc.
členové : doc. Dr. Ing. J. Dvořák CSc.
- za AF
doc. Ing. Z. Sokol CSc.
- za PEF
doc. Ing. V. černý CSc."
- za MF
doc. Dr. R. Vančurová
- za PEF C. Budějovice
Ing. J. Pokorný CSc.
- za VLU
doc. JUDr. K. Samořil CSc.
celkem 171 žádostí. Z nich bylo vyřízeno kladně 126, v jednání je 17 a vyřízeno jinak 28 žádostí. Dostudování bylo povoleno 73 žadatelům, v pěti případech
je povoleno zpracování diplomové práce, ve třech případech je povolena obhajoba diplomové práce. 3x bylo vydáno vysvědčení o II. státní zkoušce. Jeden trest
byl vymazán. Bez přijímacích pohovorů bylo přijato 5 uchazečů. 31 studentů bylo doporučeno k dostudování na lesnické fakultě VSZ v Brně. 0 morální rehabilitaci jsme psali v minulém čísle. Některé žádosti nemohli být i při sebevětší
vůli a pochopení vyřízeny kladně. 11 žádoetí lze vyřídit po vydání zákona o mimosoudní
rehabilitaci, 6 žádostí nespadá do kompetence'naší rehabilitační komise, 3 žádosti byly předány jiné instituci, .3 Badatelé odkázáni na VŠZ v
Brně, kde studovali a déle zamítnuti, nebo bot dostudování v rámci rehabilitačního řízení lze projednat po soudní rehabilitaci. Na žádostech, jež jsou
?r,2Ž dnán£ ' komise pracuje. Rehabilitační komise pro studenty zasedala k 15.4.
1969 celkem 14*. pn&ř vSichni žadatel*, kteří» bylo povoleno dostudování,
již studují. Celkíän 7 z nich již obhájilo diplomevou práci a zíokalo titul
inženýr.
'
Tot tedy vícejnéněstrohá fakta. A z nich?
Zjištění třetí/závěr/:
Závěr, závěr; 3/4 vSech .žádostí bylo vyřízeno kladně. A ostatně, al si každý
udělá svůj závěr, zfaktů obsažených v touto Článku je to možné velice dobře.__
Kdyby každý přistupoval k daným problémům takto odpovědně a vážně, myslí, že
bychom stáli před daleko menším počtem nesnázi a potíží.
1
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To se pamatuji z " prváku
jak
Mnozí z nás pamatují prostor vpranám na chemickýcg praktikách netekla
vo od budovy agro-fakulty jako zevoda.
lený trávníkl. Potom se rozvinula
v tomto prostoru pozitivní aktiviD: Nu a studená voda má tlak nižší. Výsledkem pak je , že teplá voda pronita a výsledkem jsou skleníky.
ká při zapnutí baterií do potrubí stu
V v vinul jsam rovněž jistou aktividené vody!
tu- tj. vyšplhal jsem do schodů na
katedru zahradnictví a dovolil jsem
R" A finanční náhrada?
si položit panu docentu Duffkovi,
D: Projektant tvrdí, že nebyl na tuto
závadu upozorněn běhěm projektu. To
který má tyto skleníky na starosti,
je ovšem v právu, protože tlak vody
několik otázek. Na tyto otázky mi
byl zvýšen teprve v průběhu vypracová
pan docent neobyčejně ochotně odní projektu. Zdá se, že tuto závadu
pověděl, takže jsem ani nestačil
bude musit škola hradit z provozních
zachytit písemně všechny zajímavosti.
nákladů a bude nutno vypracovat noR: Pane docente, mohl byste nás invý projekt.
forrovat o účelu skleníků?
Jinou závadou, s to daleko zavažnější,
D: Skleníky mají účel vědecko - výzje, že Agroatroj Jičín postavil sklekumný a pedagogický. Pedagogický
níky tak, že se dají těžko větrat.
účel plní demonstrační soírky např.
V nedávné době, kdy bylo, jak ač pajednotlivých plodin. Máme tam sbírmatujete, 20 stupŇů tepla, byla ve
ky, které ir.sjí studentům prakticky
sklenících naměřena teplota 41 stupilustrovat výuku. Např. katedře svěňů. Obáváme se , že v letních měsítového zemědělství tam pěstuje bacích nebude práce vůbec možná.
nány, patisony, vanilku, citrusy..
R: A jak to bude s dalším osuděm ploTéž si tam někteří diplomanti děchy napravo od agro-fskulty?
lají sví'- diplomové práce.
D: Plánujeme rozšířeni, ale máme nyní
R: Které katedry se účastní práce ve
dost problémů, jak jsem jiý uvedl,
sklenících, či jak jsíu skleníky
takže vám nemohu přesně žíci , jak
rozdě.eny?
to bude.
D: Ski aíky jsou rozděleny do tematických skupin. Tak např. je to
R: A dovolte mi, pane docente , posledskuoina fysiologická, kterou spraní otázku. Co stálo postavení sklevuje více' méně na svůj náklad kaníků?
tedra fysiologie rostlin. Tato skuD: Momentálně vám to nemohu přesně
pina má tři části či oddělení, a to
říci, ale asi 4mil 200 tisíc korun.
pro radiobiologii, fotosyntesu a tu
R: Děkuji vám.
největší- cvičebnu pro studenty z
fysiologie rostlin. Pak je to koZávěrem našeho rozhovoru mne pan
jový ski riík? ve kterém pracují
docent Duffek požádao, abych tlukatedra pícnmářství, genetiky a
močil studentům výzvu, aby skleníŠlechtění, katedra zahradnictví
ky více využívali, třeba při zpraa katedra rostlinné výroby. Dále
covávání diplomových prací, či při
je to fytopatologický skleník,
práci v SVK, protože skleníky skýkde se dnes studují.hlavně virotají speciální moýnosti- řízení
sy. A^konečně skleník lysimetrický.
klimatických podmínek a v neposledR:Promiňte mi mou nevědomost, ale
ní řadě možnost seznámení ee 8 moderní metodikou při studiu život5
" euu slouží?
ních pochodů rostlin.
D: Jsou to betonové vany, natřené zvlášt
ním nátěrem a slouží ke studiu soe- H. R O B _
ciálních otázek půdních- např. proplavování živin, třanspirace a podobni
Zde se setkáváme s potížemi , protože

vy - máme totiž hodně závad. Pracovní
oi, kteří skleníky kolaudovali ale
prohlásili, že objekt je přesto relativně kvalitní.
R : Můžete nám říci, jaké závady se konkrétně vyskytují?
D: Zámky třeba nejdou zamknout a odemknou
Ventily byly vadné- kapaly. Máme jedn u velkou závadu - mísící baterie
jsou nepoužitelné. Tyto baterie slou-ží k míšení-teplé a studené vody.
Skleníky berou
teplou vodu z agrofakulty a studenou z normálního vodovodu. Teplá voda m á vyšší tlak
/ byl zvýšen po potížích s vodou ve
vyšších patrech/
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/lyrická slátanina, psaná pro lidi ber peněz, kteří
si memohou koupit hodnotné literární dílo/.

Už noc obchází s vůni tvých vlasů, a trpce chutná svějlo dne, deroucí
se zpod závěsu okna. J eětě se snažíme zachytit alespoň na chvíli chvění
tmy a noci protkané vzdáleným voláním.
Paprsky se stříbrně zlomí na převrácené sklenici a rozlitém víně. Neodbytné myšlenka vzklíčí ve zmateném svědomí, hořká' znechucenoat už-už by
otrávžla tiché okamžiky svítání.
Výčitka je ale zaplašena a vzápětí se vzepne s jásavou radostí zeleného
příšeří- štěstí./?/.
Kde jsou teskné záblesky černých perel. kde kouty, v nichž se houpe do
zlatých pavučin lapený hmyz, už asi pedesát let , kde záhadné svědeství
a příběhy knih?
*
Kde st^rý dům, jeho schody a dveře, skrývající sny fialové, modré i růžové
Všem těm bláhovostem dá život stát na okraji, občas běžet za červenými
pablesky, zklamat se a znova běžet dorprázdnoty a: úzkosti. Co nás nutí
abychom šlif když ostatní stojí s pohrdavým a tupým úšklebkem? Co nás
vábí do podivného kraje, kde možná zbloudíme v dještivém šílenství noci...
Zelené světlo.
Vedle jsou čísi obnažená ramena , bota pod stoldm je až neskutečně skutečná
úplaě pitomá.
i

MlkfcOPOVIDKA

Už sedmnáct dnů jame leželi v^obklíčení, a mnozí z kamarádů odešli
tam, odkud není návratu. Sluncě žhrrtllrcr , nad-rozpálenými akalami
se tetelil vzduch a vody nám zbývalo jen na dně láhve.
A jen pár desítek metrů od nás v chladivém stínu vedle studny vroubené ovocnými strony si hověl náš nekultivovaný nepřítel, oděn jen řemen
nem toulce.
Měl nás jako na dlani, a stačilo zvednout hlavu nad val z balvanů
už zasvištěl jeho šíp./ Za námi jich už byla slušná hromada/.
Zůstali jsme j/en tři z desíti mužů, ale snad i s těmi skromnými zásobami vydržíme přes to nejhoráí. Jen co přejde květen.
JEŠTĚ NXS NEMÍ5 , AMORE I
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/Komuna 1907/
A joä te více zechrouřeni
lureJB 1 mnji d'vku sentimentality v sobě než předchá:
zející výrobky mladých literátů.
...
. ; ' ,V(
V
T n V.OIÄ huSi v tovémô
. ,
i pára divně hučí
a rachot kol a skřípot kol
tak smutnou pieeň hučí.

p

A • «
t.,: .
v< . -.h i >roBô,ve vSoch těch románech i poví^tcéch předvádí :
...... „ooVi-*.,..'
utlačovány a které bez naděj •••. ue potácejí tíživým o
—
t
o
literatvra řemeijlně vyráběna,kde autoři neuvádějí,Jakou
cestou se liu má brát,ale stěžují =i prosW jak ten lid úpí.
:1
"
'
povíclí-y .v každém vo- 'i.Upi dčlmk,tipi dôl

nice 1 dítJ

ících rodiSů.^íísi £«i jim nepomáhají.Padaji s nimi do bahna.Čte-

nářům předvát:>1Ji ueníftSená obzory.
Tu r -i v- .
č-.-;.
terých sociálni poeta se neobejde.Tovární komíny i
růžemi.Obloha rudá a v dálce prôi na davy dělníků,ktoří

»kli.Ce»si t;'>'

Ý

iovoz^a,

Sl.'ličí <é
. vt
:-:mi ku . . v eoci ální literatuře.Někůe se olibuje pomsta
ale nikdy nevy? iá-5&'9eni dá takový poeta střílet do stávkujících a pro formu udeří
důstojníka kank.ien do h]'»vy. Slíbená pomsta se neprovede.Stávkující Jsou v proudech
odvádEni.T 'e jeden druh.
Jir»ý píäe
ik tovární dělník evodl dělnici o vykopl Ji ze dvoří.Dálnice přirození
.
4
..
L;
'rvánky. Slibuje pomstu a ekáěe do
rybňíke a „ J
to r c*krovArti,(lo ní Jaké jáiay s vodou.
1
J in.
•' li... :JC,
a evedonú SYN?A továrníka, který se směje cynicky, e lehne. Neialu vně býv^ obyčejně muž a k '-ho pohlaví.Onn uákrtí nemluvně, místo aby
usmrtila syna továrníka.a dá se postavit přsd eoud.Tento doj Je oblíbený V kusech
divodelnírVi aor:lálrV:f.elv.A dál záleží na básníkovi.Dud dá svedenou äkrtltelku poror
tou odsoudí-,n-bo
-'• Vleží to na individualit?,Jestli totiž básník za dětství ti
-hal nok?Vin nory neao nu,Pakli je cl tlivý,osvobodí obžalovanou,která s pláčem opu
Stí Jsvi
Jln<5 ébl
Mv.-u- j. u sociálních Jet. Horník kope uhjí a kus uhlí se na něho
utrhne.;.'' Ž vy,
i3i vzpomena si na svou Senu.Tím báoen konCÍ.Nemluví se v ní
ftií tc
e Jo
.lát t; . p v.i. tr.ou vyftanvodfim proletariátu»Ten proletariát v bá
suÍLh Je«-'. ••.-:'>•
ic,i loutVou v rv'.ou bíioníka, r:le i v rukou kapitalista,o kterých
básník píSo,
Prolet? < '
- jproletář chodi po továrnách ne smutnými úsměvy.
Tek smutně dělník chodí továrnami
pojč,druhu k nám,
Jen hovoř s námi a směj se smutni s námi.
smít»/ ú m i i f u «aataá povídáni.
ITdyS lámali uhlí v dole

vyprávěli o světě
nad nimi že Sumí pole,
zelená se louka role
Jarní v ^ u o h Se omlazuje...
řovídají cl c ru'ct o Wo..j3k to v . V ořudí a sype ee na jejich hlavy e Jek venku
v íámku zaměstnávstale hoduje ee v zeleni.Ale Jit ven do tá zeleně a vzít si oo Ji*
patří,so J la vsáli hodujícl,o tom báeníoi nezpívají.
Viz,z továren se kouří,
plivám krev.
Já Cekám velkou bouři
e divný Cekám rpěv.
Silici CeksJ r
.v nimi dělni-tvo a Čtenáři.Sociální literatura má mluvit do duáí
těch,o ktei^ch zpívá.
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j >
pozůstatky z licí ň ejc:
lidské smeti.
Ze smetiátě si někdo občas
nějakou formu duäevního
'bi :
omšelou a potrhanou, provětranou, prýzdnou;
- to smetiště je trh lidských duř, í
Věčný koloběh
Někdo má doma vlastn: t•
• i te
- přehrébne se v těch svých had: Jch
a podle tohře po i^nu
vybere si svůj dnešní í. t,

Chtěla bych někdy jenom zachytit své mySlenky a ukázat lidem svou vlastní
tvóř -skutečnou a neporušeno"
chtěla bych smýt Spinu kaž
Vzbouřit se lide~, ST :
duši poblázněnou uepoho

V sezoně 1968/69 se družstvo
žců
lyžaří1 zúčastnilo oblastní.soutěže
II. lidy družstev a vysokoškolské ligy pro oblast Cechy.
Oblastní soutěž družstev se jela ve 3 kolech a skončili jsme na 5. místě.Družstvo naší školy tvořili: J.Heldea, J. Krajňák, J. Matějka, J. Mlynář,
J. Neužil, J. Pavlásek, H. Červenková, B, Koeinková, V. Křenková", L.Kynčlová.
V soutěži vysokoškolské ligy pro oblast Cechy jsme obsadili 4. místo za
Slavia VS, Slavia MFF, SlaviaVŠST Liberec. Proti loňskému roku jsme klesli o 2 místa, snad díky I4-dennímu tréningu Slavia MFF ve Finsku a dvou
Slenům reprezentačního družstva/ Tryzna- junioři, T. Kučera- sdruženář/,
celku VSST Liberec?.,
Vyvrcholením naší letošní sezony měla být účast na Akademickém mistrovství
CSSZ v Liberci, kam se z naší školy probojovalo za oblast Cechy 7 členů
/Krajnék, Heldes, Pavlásek. Matějka, Fojti, Křenková, Kynčlová/.
Neskočili sice mezi prvními, ale myslím, že ůspěánž hájily barvy naôí
školy.
Ke konci sezony se jako již po 2 roky dostal do výborné formy J. Heldes,
což dokazuje jeho 3. místo v 70 km jednotlivců v Beekydech asi z« 130
startujících.
Příští sezona bude p:.-o na s ješte obtížnější,
poněvadž končí letošní 5. ročník mechan. fakulty J'-n Krpjnák, jehož bohaté zkušenosti a hlavně výkony nám budou jistě
' '
protc přijmeme do našeho oddílu zájemnce z I. a 2. ročníků-

J ýrisQn

ikfofacfáni n
Všem kolegům na vědomost dávám,že 30.aprílja
vyrazilo již podruhé několikero statečných sedláků a sedlaček na putování, jehož cílem bylo
dobyti Clumec a přilehlé hospody.Po dlouhé cestě ocelovým ořem jame po zuby ozbrojeni na
poděbradské nádraží vtrhli a odebrali se k posvátr '-u prameni vody léčivé. Zde jsme pak
zbožně poklekli, popili něco vody a v duchu
poprosili vše ^ny dobré hostinské, by nám na
cestu dle ;hou a trudnou požehnání dali.Začátek
vSak neslavně ne vyvíjel.Prvních pět kilometrů
urazili jsme za tři a půl hodiny.Podařil se nám
však kousek huaarský.Donutili jsme dvě krčmy
pevně uzavřené, by se nám vzdali bez boje.Tak
důkladně posilněni vyrazili jsme k dalším nájezdům. V dalších pevnostech pivních nesetkali
jame se již s nižádným odgorem.Naše ztráty byly
minimální.Nejdříve zmizelt nám dvojice ¿edna,
která však v kterési putyce znovu s námi připi
la.Nedlouho na to adpadla děva jedna a byla nalezena visící na hřbitovní zdi.Ujal se jí šohaj
jeden a hned na to zmizeli oba.palší pochod
robíhal již do ti kvapně, nebot začalo se chýiti k podveř ru.Bojovník kterýsi měl však ještě tolikero sil, že stačil si odskočiti do řeky
Cidliny (v kompletní zbrojj,) a utopiti tam brýle.Závěr byl fantastický.P:slední kilometr, ač
značně zdeptáni, seřadili 3 s m e se v šik bojový
a za pění bojových chorálů napochodovali jsme
do města Chlumce.Zde nás lid vítal jásotem a
povzbudivými pokřiky:"Mami hele, cikáni; Této,
komedianti jdou" aj. To nás velmi vzmužilo a
«-tak, ač nepočetní, vrhli jsme se na právě procházející lampionový průvod, který nám uctivě
uvolnil cestu.Tu nén však objevila výzvědné slu
žba nepřótel našich (vysokoškoláků z Pardubic,
kteří se sem též statečně prochlastali) a navedla nás na krčmu, pardubičáky již dobře obsazenou. Zde jsme za jásotu, halasu, hodokvasu a
zpěvů oslavných uzavřeli trvaly smír. Chlastačka proběhla v oboustranně srdečném ovzduší,
plném vzájemného porozumnění.Uzavírání nerozborného bratrství jen občas narušovali místní
orgáni, kterým jsme jaksi nešli pod fousy, nebot jsme byly dvě vysoké školy a to je na tak
malé město moc (výrok jednoho místního činitele). A tak jsme očekávali, co se bude dít.Zažili jsme dvě překvapení.Překvapení první - dopotácela se druhá ztracené dvojice.Překvapení
druhé - hostinský nás vyhodil.. A tak jsme se
odebrali na Chlumecké nádraží, bratrsky a sestersky se políbili a odsupěli opět ocelovým
ořem do výchozích pozic.

CftCumeee

