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Vržení čte naži,
nepodařilo se nám získat do tohoto čísla zprávy od našich kolegů,
kteří byli delegováni na kongres. SVS. 0 průběhu kongresu a důsledků z toho
plynoucích pro další život SVS se dá říci krátce toto:
1» Hlasování o vstupu dó NF dopadlo 70:71 při 23 absencích,čili SVS do
NF zatím nevstoupilo,,
2. Kongres zatím nic nevyřešil,proto nebyl zakončen,nýbrž přerušen.
Předsednictvo SVS tvoří většinou zástupci pražských radikálů/já bych
spise řekl pseudoradikálů,/ které opět nezastupuje většinu studentstva,jak
jak to posuzuji podle ne jcastějších názorů studentů na naší fakultě«,
4. ASTRA zaslala dopis předsedovi SVS,kol.Trenčanskému,sé žádostí o urychlené svc
svoaání pokračování kongresu do Prahy,ještě přec zasedáním pléna tXV KSČ0
11a tento dopis,jelmkož jsme no zasílali i na jiné fakulty,již přišla
telegrafická kladná odpověcí ostravského student.centra»
Hernám místo,abych zde rozebíral důsledky rozpadu či rozpmštení SVS - složitost
situace nám byl na fakultě vysvětlit m j. kol. Petr Vilímek,vedoucí sekretariátu SVS v3 výpovědi.
Nechrne tedy stranou tuto vysokou politiku,plnou námi netušených korupcí,
pokrytectví etc. Do krise se dostává totiž (i když téměř nezávisle na SVS)
také ASTRA .A. tudíž také Integrál. V předsednictvu ASTRY panují nyní asi tyto
tendence:
1. i nadále dělat sociální věci i vyšší politiku,a tím nenechat upinou
volnost různým ambici oni stům okolo nynějšího předšed.SVS,tj. pracovat dál
zcela tak,jako doposud (viz Stolár,Sklenář,Němeček,Prokeš)
2. orientovat se téměř výlučně na studijní problémy na fakultě,sociální
problémy studentů,hájit jejich zájmy,a tím dokázat oprávněnost a nutnost
existence ASTRY (viz Hrivnák,Chýla,Burešová,Novák)
5. rozpustiti ASTRu,neboí zatím nikomu nepomáhá(žádný student se na nás neobrátil
neobrátil s nějakou žádostí.s výjimkou cest do zahraničila přitom na stud.
od3člení je práce nad hlavu), nebudeme se pak ani pasivně podílet na hnusné
"vyšší studentské pllitice". Jetliže jsme si za více než rok nedokázali vytvořit nějaký program činnosti,pak raději dělejme něco užitečnějšího na jiném
polá,než nekonečně žvástat na schůzích*(viz Danes,Havránek).
'¿nad ne j positivnější se zdá druhá alternativa. Naráží však, podle mna,na j á.n:
jednu těžkost:apatii studentů. Všechno to,cose od začátku školního roku ir ěIclo,d"lalo asi deset lidí. A proč se dřít, a vlivem toho pak mít potíže se
studiem, kvňli apatické mase?
Proto se přikláním k bodu 5. Je to možná trapný ustup po nadšeném angažování
a předsevzetích v loňském roce,ale celková únava z věčného štvaní,nové
potíže s vydáváním Integrálu a pochyby o účelnosti této práce dělá své.
Konečné rozhodnutí snad vyolyne z mimořádného zasedání pléna ASTRY
dne 12.5.1969.
Jiří Daneš
bl.605

Z _P ÁV_Y__ Z _F_A__K_U_LJC_Y_:
1/ Státní zkoušky v 5.ročníku se konají od 9«,6„ do 26«.6«
2/ Dne 24.4®69 zasedala v ML vědecká rada naší fakulty, za účasti vše-h pěti
zástupců ASTRY»Jednání zahájil děkan, prof.Brandejs správcu p nařízení
ministerstva škrlství o kontrole všeho, co se tiskne na fakultě cyklostylem a o opatřeních s tím souvisejících«,
Potom se rokovalo živě o pěti nových členech vědecké rady z rad zaměstnanců fakulty, kteří se zúčastní hlasování o novém vedení fakulty na leta
1969-1573-Po menších zmatcích /nebylo jasné, jak byly provedeny volby
těchto členů/ a vysvětleních zástupce ROH, dr.Llikuléška, bylo prof.Brandejsovi doporučeno, aby těchto pět osob jmenoval členy vědecké rady.
Lejdůležitější částí programu byle projednání a schválení studijních plánů učitelského směru matematika—fyzika, které připravily KTVM a KTVF
pod vedením prof .Kašpara a docc.ôlažka„Zástupci ASTRY tyto plány plně
schvalují /neboí celým svým pojetím navazují na opravdu vysokoškolský
systém Ftudia s větší volností pr? posluchače/, a jscu k nahlédnutí u kel«
Marš álkové„Vhi t rofakultní sekce ASTRY se mimo jiné pokusí o jejich zverejnení,
3/ lne 3„5o69 se sejde věd.rada University Karlovy, aby zvolila nová vedení
University na leta 1969-1973.Návrhová komise připravila tuto kandidátku:
Rektor
:prof.Josef Charvát, prof.FVL UK
Prorektořitprof.Emil Kraamer,dosavadní děkan PF UK
prof.Jan Kopecký,náměstek ministra kultury ČSR
prof.Vratisiav Scíreiber, dosavadní proděkan FVL UK
prof.Vladimír Outrata,vedoucí katedry mezinárodního
práva PF UK
prof .Ladislav Zachwval, člen korespodent ČSAV", dosavadrií
prorektor UK
Jako další připadni kandidáti jsou navrhováni:
prof.František Janda z HF UK
mimoř.prof.inž.Jan Gruntorád z PřF UK
Členové věd.rady UK z řad studentů mají k navržené kandidátce některé
výhrady, a proto se sejdou ještě před zasedáním UR UK, aby zkorigovali
své názory a získali maximální množstva informací n navrhovaných kandidátech.
Dane š
xxxxxxxxx
Kolegové,
v souvislosti s netradičními oslavami l.máje došlo k několika zatčením.Mezi zatčenými bylo i několik studentů„Ukázalo se, že s některými z nich by733/69

Ic nakládáno tak, že to odporuje nejen normám slušného chování, ale i zákonům ý
platným v tomto státe.
Žádáme proto fakultyf aby všechny takové případy okamžité ohlásily na sekretariát. PSP, pokud možno i se zprávou o průběhu výslechu atd.,případně lékařským vyšetřenínuZ těchto zpráv budou připraveny materiály pro interpelaci
v Národním shromáždění.
Postiženým je možno zajistit i pomoc právníků»
Němeček
I N

F O R M A C E

7 předvečer 151.narozenia Marxe Karla se Byrc Pražského městského centra pr^
řízení studentské práce usiieslo takte:
A/ Novému vedení SVS vyjadřuje byro plnou podporu, pokud jde c dodržování linie
stanovené kongresem ve vzLahu SVS a NF„
Další poif.Dora byra novému vedení SVS je podmíněna splněním následujících požadavků na práci předsednictva SVS:
1/ Připravit návrh programu SVS respektující historické poučení studentského
hnutí v ČSSR a v jiných zemích světa, vyjadřující pohled studentů na současno
společnost a jejich postavení v ní, stanovující prioritu jednotlivých úkolů
studentského hnutí,.
¿/ Připravit návrh nových stanovySVS respektující historické poučení, neformálnost studentského hnutí, umožňující nové pojetí organizace /viz M.Tyl/
a obětujících účinná opatření k zamezení byrokratizace organizace«»
3/ Precisně vyřešit problematiku aparátu v SVS a vytvořit kádrové reservy4/ Omezit styky s 'Vyššími státními a stranickými orgány a zintensivnit styky
předsednictva s mimopražskými fakultami»
5/ Posílit sociální a hospodářskou spolupráci s odborovými svazy a vytvořit }l
kádry pro- tuto spolupráci»
Pokud jcife o problém svolání kongresu byro navrhuje stanovit jako termín
pokračování 14.11.59 s tím, že 17.11.budcu uspořádány mítingy na fakultách.
3/ Byro provedlo vnitřní reorganizaci.Vzhledem ke kumulaci funkci podala jelv
členka a nová členka předsednictva SVS Z.31íihová návrh na svou uenisi„Návrh pJ
byl přijat.Z podebných důvodů tyl podán návrh na odvolání členky byra T.
k'eissnerové a její nahrazení F.Hrdličkou.Oba návrhy byly přijaty.Reorgonisováné byro
má následující
podobu:
-,
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Němecek-vedoucí
ekonomické
Stolár -zahraniční politika
Meissner-styk se závody
Hrdlička-studij ní otázky
Müller—politické otázky
/Pozn.red.:Vidíte hegemonii naší fakulty?Jiná otázka je její účelnost...«/
Němeček
x x x x x x x x x x XXX
xxxxx

Pro zajímavost otiskujeme dnes zápis z jednoho řádných zasedání předsednictva
ASTRY.Poznáte z něj, že do práce na fakultě by ASTRA ráda zapojila co nejvíce studentů,záleží tedy jen na Vašem zájmu dělati něco užitečného pro blaho
všech.Tedy Vy, kteří takový zájem máte, obrníte se na osobu, odpovědnou za daný
ť^ek práce /a jejíž jméno je též v zápise uvedeno/r
Schůze předsednictva ASTRY,30.4.1969
Přítomni:Stolár,Hrivnák,Novák J.,Němeček,Němec,Havránek,Daneš,Sklenář,Prokeš,
Debner
Program:l/Spolupráce s ROH a KSČ
2/Projednání dopisu p.děkana: předsednictvu.
3/Zpracování dopisu p.děkana ministrovi školství
4/Zpráva předsedů sekcí
5/Projednání listu z university ve Vilniusu
6/Zorává o kongresu
734/69

- 4 /

7/Různé
G/Diskuse volná
9/Projednání zásilek provokačných materiálů na naší fakultě
10/ Integrál
ad l/konkrétní návrh epolupráce-prác e v komisích jak na poli sociálním tak
i politickém-získat asistenty z vedení fakulty při reformaci fakultních
poměrů—společné -akce s ROH ä s KSČ
zodpovídá:Palous-MacháČek/seznámí je s tímto Chýla-do týdne/
ad 2+3/Daneš přečetl znění dopisu ministrovi školstní /číst před odesláním/
zodpovídá:Daneš
předloží odpověď
Referrt o situaci na Pražském parlamentě—informoval Stolár-založení byra
/stvk s veřejnosti, se závody, se zahraničím, hosp.situace/, složení přede
PS?",
Kritika:/práce 4 děvčat na Parlamentu,nepřehlednost hospodářství, dopis est:
tním fakultám /Stolár/
Hrivnák toto přednese na PSP
ad 4/Sklenářvvypracuj e písemnou zprávu do pléna /asi do 25»5»/—pohovořil o
obsahu této správy a z jakých hledisek provádí zpracování /dohodu o solidaritě /-na příští předsednictvo
Novák J.-navrhl na věd.radě vyhotovení sylabu a plánů na příští rok i
skript /různých přednášejících/—Lešner T„-provést průzkum spolupráce
s Kašparem
UImIE PŘ»FAKULT /referoval Sklenář/-základ této Unie-nereflekt ování na
politickou činnost jpráce v sekcích /stud.problematika, výměna skript
a koord„plánů atd/.Naše fakulta-f y z i k á l n í
sekci-zaiožení bude
v Bratislavě, centrum Brno /stanovy dohodou/,
íia plénu získat zájemce-zodpovídá Kadlčík
Chýla do příštího předsednictva rozdělí finance do fondu
ad 5/Bylo -dohodnuto poslat pozváni pro studenty, kteří by měli zájem c stu
dijní problémy—zve vedení ASTRY, která není politickou organizaci
zodpovídá:Burešová
id 9/Přecání gener«. prokuratuře—zodpovídá:Prokeš
2d lOA'Utný vstup do Ligy fakultních čascpisů-další uveřejnění Integrálu a
technickou realizaci zajistí Daneš
ad 7+0/Razít.kc ASTRY /Sklenář/
Sestavení dopisu pre pohovory t j„informace o ASTŘE zajistí Hrivnák,Němec
Ivlimořádná stipendia:Kovák V.,Kučera L.-pozastavit a předvolat na před.
Možnost zakoupení magnetofonu a psacího stroje
Prokeš-odvolání /Majáles 1969/
ad o/Informace o organizaci a struktuře kongresu /podal Prokeš, Sklenář/f,
seznámili předsednictvo s průběhem i o výsledcích jednání kongresu
/např. lil as ování o vstup do KF/
Havránek—své pozorování a hodnocení kongresu, zhodnotil každého poslance
vyjádřil své názory na kongres
Sklenář,Prokeš,Havránek-do týdne toto zpracují písemně s návrhem dalšího
postupu fakulty k SVS Á PSP
Sklenář—navrhl vytvoření politického klubu na fakultě
Hrivnák přípoměl rozvíjení mezi fakultnich styků na dobrém zázemí.
ZPRÁVA:
Studentském listům byla po 01.kongresu odebrána registrace /prozatím/»0 dal
ších problémech SVS nemá cenu zde psát, nebot situace se mění velmi rychle
a výrobní doba Integrálu je alespoň 3 dny /a do toho ještě ty svátky.,.<,„./
Redakce
729/69

1/ Autorem článku v Integrálu ě»7 označeným R»S. je kol «Sklenář
2/ Potíže s vydáváním Integrálu se spíše zvětšují než zmenšují/clruhé alternativě nasvědčuje instalování elektr.cyklostylu na fakultě/*Předminulé číslo se s potížemi tisklo na PSP, minulé už sice na fakultě-ale
trvalo to čtrnáct dní, takže obsah bohužel ztratil na aktuálnosti:
Jelikož :'./ se zdá, že technické potíže se nezmenší
B/ v redakci pracuje málo lidí, kteří také musejí skládat množství zkoušek a nemají proto 19statek času, aby Integrál
dělali zodpovědně a na žádané úrovní
C/ dva redaktoři vlivem studia ci jiného politického zaneprázdnění se nemohou práci dostatečně věnovat a třetí redaktor
považuje svou práci za zbytečnou a bezučclnou.
Jest pro letošek toto číslo asi už poslední »Čtěte, ale ¿'iné fakultní
časopisy, které jsou lepší, a které jsou dílem k nahlédnutí v čítárnách
a dílem k dostání na fakultách, které je vydávají»
3/ Není pravdou, že by kol„Kohl se vrátil do redakce Integrálu /termíny
pro zakončení studia jsou na katedře num»ma.tema liky již stanoveny!/"
4/ Do nastávajícího zkouškového odbobí přejeme učitelům i studentům"naší
fakulty přesně to, ca jsme jim přáli ke zkouškám po zimním semestru»
xxxxxx
UáEZEPÍ POLITICKÉ ČINNCSTI WĚ PF
"Politické straiay a organizace plnící jejich funkci mohou oůsobit -Ten
jako členové PF."
Statut NF, článek 1
PonGcáne stranou věcnou pochybenost ustanovení statutu, které stanoví, cc
sc nemá dělat vně 1IF /ostatně stanoví totéž zákon o NF/„Konstatujme cmez_ní politického života mimo PF »Je zřejmé, že zůstane-li SVS mimo NF, bude
na něj vyvíjen tlak k Omezení politické činnosti studentů!Chci přitom upozornit, že zmíněný článek statutu NF se na SVS nevztahuje, SVS není ani
politickou stranou ani organizací plnící její funkci»Alespoň jsem ještě neslyšel, že by někdo tvrdil, že SVS chce uchopit politickou moc ve státě
/nebe spoluchopit/.
^Ncjmnrknntnější diskriminaci bude zřejmě vyloučení studentstva z pasivní
účasti na volbách .Je otázka, zde-, je pro nás taková ztráta »V podstatě se
svou účastí ve volbách můžeme snažia o dvojí:
1/ Deklarovat své politické názory, bez vážné ambice prosazovat své
kandidáty.
2/ Získat zastoupení ve volených orgánech /především FS a CPE/
c.d 1: I když tuto možnost nechci podceňovat, domnívám se, že v tomto
směrů mámo více Jiných možnosti, které často z různých důvodů
ani nejsme sto dokonale využít„/mám na mysli styky s OS a hlavně
se závody/
ad 2: Nejsem přesvědčen zda sgolučast svazu /obecně studentstva/ v velených orgánech jo nejštastnější:
1» Nebude skutečných^zástupců svazu /studentstva./
Voleb s.e mohou účastnit až posluchači III. až V. r c ční ku «Znamená
tc, že svůj mandát budou jako studenti vykonávat jen částečná „Znai :ená to, že v druhé polovině volebního období již nebude stojně ve volených orgánech žádných studentů»Práce poslance je náročná na čas i
síly, tj»vzdálí se nejen studiu a fakultě, ale i studentskému hnutí~
Konečně poslanec je odpovědný také svému volebnímu obvodu /viz C-ebauer ve SL/.Svaz není politickou stranou a. proto záleží na uvážení
studenta-poslance jak naloží s pokyny, které mu udělí svaz»
2. Jak So zdá, poslanec nemůže uplatňovat své názory zcela samostatně, ale jen s určitou skupinou posláneů /v našem případě pravděpodobně klub bezpartijních/„To znamená hledat spojence nejen pro prosazování stanovisek, ale už i pro jejich formulaci«Výsledkem je ztrá
735/6S

ta nezávislosti, origianality, nenkomfornmosti,Když to spočítám, ztrácí tak nyšlenka
studentského poslance svůj hlavní půvab, protože v protřelosti kabinetů či v speciální
odbornosti se se svými kolegy měřit nemůže.
3. Nezanedbatelný je i nepříznivý vliv politického prostředí na studenta-poslanc©»
Poukázal na to např.Kavan, Popel, nebudu podrobně rozebírat.Jisté je, že parlamentní prostředí mu bude dobrou školou kompromisu a oportunismu.
Bylo by možné uvádět další námitky /a načpak i tvrzení na podporu/.Všiměte si ale prosím,
že:
Uvedené námiticy jsou nezávislé na postoji SVS k 1~F, to jB berou účast studentů v zákonodárných shromážděních v pochybnost obecně.
Předpokládají, že svaz je sto svou volební účast zajistit na patřičné úrovni, očemž by
bylo možno pochybovat ve speciální diskusi.Nikde ner.í dále řečeno, že by svaz neměl pomáhát studentům, kteří by se rozhodli kandidovat mimo svaz.
Dosti voleb /ostatně ještě zdaleka nejsou na krku /'.Je více než pravděpodobné, že ncvstoupímc-li do lůna HP, ze dojde k pokusům politicky isolovat svaz.Já bych to viděl jakc
skutečně akutní nebezpečí,Jednak vzhledem ke zkušenostem isolátoru v tomto oberu, jednak
pretože smlouvy s OS či jinými svazy /tvůrčí, středoškoláků a učňů / jeftě zdaleka nejsou
splněny, především protp, že SVS na to personálně nestačí.
Sklenář
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Dopis tohoto znění byl zaslán všem fakultám Joch a Moravy.
Vážení kolegové"
Protože pokládáme situaci SVS, která vznikla v souvislosti s usnesením II.kongresu SVS
c postoji k NP a v souvislosti s blížícím se zasedáním pléna ÍJV KSČ, za kritickou, rozhodli jsme se předložit vám tento ná^rh;
1/ Požádát předsedu SVS kolegu Trenčanského o svolání parlamentu a kongresu SVS, a tc
ještě přod zasedáním pléna ÚV KSČ.Navrhujeme svolat parlament na 15.3.1969 dopoledne, pokračování II.kongresu na 15.5.1969 odpoledne, vše dc Prahy s tím, že podle
rozhodnutí lc kongresu si náklady budou hradit delegáti a fakultní jednotky.
2/ Parlament 15.5.1969 s programem:
Zpráva o situaci SVS od přerušení kongresu
Svoj ir.í kongresu SVS na 15.5.1969 odpoledne, určení klíče v poměru 1 delegát
na fakultu.
3/ Program pokračování II,kongresu;
Zaujetí jasného stanoviska k NF
Provedení zmšny stanov podle materiálů II.kongresu
Volba Smírčího soudu a Dozorčí rady
V případě, že by došlo k vstupu do NF, lze předpokládat odstup předsednictva.V tom
případě bude dobré svolat parlament, který ihned po skončení kongresu konkrétizuje
výsledky pokračování II.kongresu pro práci SVS e. provede personální zmšny v PSVS
/program parlamentu 17.5.1969/
Prosíme vás, abyste se připojili k našemu návrhu a obratem zaslali své vyjádření nám
i předsedovi SVS kolegovi Trenčanskému jak k našemu návrhu, tak i k otázce vztahu SVS
k NF.
Doufáme, že pochopíte vážnost situace, kdy každý den zpoždění hrp,je proti nám.
xxxxxxxx
"ř n
Asi od 20.3«:Svaz kom.Jugoslávie /ke schůzce kom.stran/se však zásadně nevyslovil proti
poradám víco stran...zúčastnili bychom se každého shromáždění, které by se zabývalo reálnými cíli na nichž jsme zainteresováni.
.....Asi 5.4»:Z nových stanov KS Číny:KS činy považuje marxismus-leninismus a Maovy myšlenky za teorot.základy svého myšlení, Maovy myšlenky jsou z Karx-lenin.éry, kdy imperialismus kráčí vstřícúplnému zhroucení a socialismus kráčí vstříc světovému vítězství.....
soudruh Lin-Piao jo nejbližsím spolubojovníkem a následovníkem soudruha Mao-Ce-tunga....
Na posledním scv.-rum.-bulh.voj.cvičení /25.3«-l«4./na bulh.území nebyla vyslána žádná
rumunská jednotka /pouze štáby/.
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Sověti chtějí mít do roku 1975 asi 500 obříoh raket S3-9 /mohou nést hlavici osíle 25
megatun-/
KS Finska/ asi 22000/ e o na sjezdu rozštěpili, as:' 3 00 se 480 delegátů se nevrátilo
na zasedání.
slyšel Kchl

Pane roditeli!
Mam dvě děti a žena nepracuje. Kára slušný plat 1400KČC, ale prosím Vás o přidání /4 Kčs/
abych se vešel do rozpočtu. Takžo by pak můj plat činil 1404Kčs.
Můj rozpočet;

3yt nemáme ,bydlíme v jeskyni.
Nájern neplatíme.
Koberce nevlastním.
Mýdlo nekupuji, myji so v potoce.
Prásky na praní také ne.
Namáčím v potoce, voda, zdarma.
Elektriku neplatím.
Rádio a televizi nemám.
Textil a obuv z lesní zvěře.
Motorové, ani jiné vozidlo nemám.
Kominíka neplatím.
Noviny neodebírám.
Pojištění neplatím
Nikam nejezdím,
do kina ani na fotbal nechodíme.
Na ROH nezbyde, na KSČ vůbec ne.
Jídlo................ snídaně........ ......2 housky, voda
0,90
svačina...........
2 housky, voda
.0,90
oběd........
.,.'1
4,50
svačina.............................................. 0,90
večeře.
4,50
11 ,70
za čtyři osoby............... 46, 80
za 30 dní
1564 , 00
V měsíci, ketrý má 31 dní - poslední den nejím.
S úctou

Karel
zaměstnanec Vašeho závodu.

PROCESÍ VELIKONOČNÍ NOCI
Alexandr S0LŽENICYN
Pato Solženicynova povídka vypravuje c tradiční sklavnosti pravoslavných velikonoc,
o proč esí, které se koná v noci ze soboty na velikonoční neděli.Solženicyn byl této
události přítomen v městečku Peredellcinu, ležícím nedaleko od Moskvy. Je to rokreační
místo mnoha umělců a spiso vatelů, kteří zde mají své chaty.
Solženicyn není sám křesían a nechce tu výlučně bránit pravoslavnou tradici.
Miluje především svobodu člověka a bojuje o její zachování, at již jde o svobodu slova,
myslení, náboženství nebo jakoukoli jinou.
Výtvarníci prohlašují, že realitu není třeba představovat tak, jak to činí malíři
olejem na plátně,ale že postačí barevná fotografie nebo dokonce pomocí kombinace křivek
a obrazců, trojúhelníků ačtverců se dá vyjádřit poselství předmětu namísto jeho vlastního zobrazení.
Ale ptám se jaká fotografie by mohla tak vědomě vybrat tváře a zobrazit je v procesí konaném v peredelkinu 50 lat po revoluci. Tet procesí by nám mnoho objasnilo, kdyby
jeho obraz byl proveden olejem, starým postupem , bez trojúhelníků a čtverců.
Půl hodiny před zvoněním se dvůr pravoslavného kostela Proměnění podobá tančím č
v jedné vzdálené dělnické čtvrti, kerá je plná života. Dívky volající pronikavými hlasy,
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F'i hcdiry 7 ří zvoněním bo dvůr pravoslavného kostela Proměnění podob í tančírně.
v jedné vzdáleno dělnické čtvrti, která jo plna aivota.. Pí^ky vlající preniká výssi
hlasy, so strakatými šátky na krku a. v kalhotech re promenují t hloučcích po třsch
noc o po pěti, !T dvoří kostela, kde zaujaly místo stařenky, je dívky urážejí a chodí kolen,
neaucunč na sebe volají a hrají si s malými růžovými a býlími světélky rozžatými pod ikonami na vnějších zdech kostela nebo 110. hrobach pat-iamehů a kněziC hlt ;;oi jsou většinou vytáhlí výrostci s víte ¿c-člavným výhleden. Jak-? vítězství
v Sak n osáhl i v svých patnácti nebo dvacoti letech'; Tórsř všichni mají navalenou čepioicui ti kueří .-'i nemají jsou prostovlaeí zc evyku, nikoliv, že by ji sundali. Važdý
čtvrtý s nich pil, každý desátý jo opilý a polovina kouří protivným způsob m s cigaretou
visící mezi rty. Přod kadidrlnicí postavenou před elektrickou lampou kostelního dvora
S' zdvíha jí k v ;l£konočnímu nebi obláčky cigaretového dýmu.
Výrostci plyvají na zem, aby se bavili,hlučně pískají strkají se noto napodobují
tanečníky z t zvuku tranzistorů, které mají na krku. ¡"¿zejí vajgly do půli cesty c něktese hádají jako kohouti a nemají daleko, aby vytáhli no.:e_< • .3 j dříve na sebe a pak proti
shromážděný: věřícím. ITachovají sa jako mladší ke starším nebo jako hosté k hostitelům.
Fože v,rak nevytáhli, Tři nobo čtyři miliciionář: se pohybují sem a tam, aby udrželi
pořádek. Kir.ci přestávají na sebe křic.et a hlučí jen tnk, jako v přátelské konversaci..
Proto já ž ailis« nevidí důvod k sáta?oku a shovívavě so usmívá na mladou renersci« Nevytáhl
li ji 1 však ani cigaretu z úst ani jim nesrazili čep: ce.Jsou na ulici a zákony uznávají
pricc nevířit v Boha. Milicionáři vědí, že to není jejivh záležitost a nemíchají se do
toho.Věřící. kteří jsou natlačeni u plotu proti kostelní zdi nemyslí na protesty, ale dívají se na všechny strany, jestli je někdo nechce bodnout režem nebo nepřinutí vyd" '•• hodinky ne. kerýcl sledují posledná minuty zbývající do vzkříšení Krista. Jo jich méně než
vysmívajících se zevlcunů v nespořádaném a hemžícímse davu. Ani sa dob Tatarů nebyli tak
vyděšeni, Tataři je běhon slavností takto neutiskovyali.Nedopouštějí se přestoupení zákona, ale přesto jsou vystaveni tomuto týrání bez prolévár.í krve, morálním urážkem činěnými
ústy těchto uličníků, jejich hantýrkovými výrazy no zrovna zdvořilými, smíchem, koketo-*
váním, vajgly a plivanci na dva kroky od umučeného Krista.
Co je ještě možno dodat o t"?hto usmrkaných divácích s opovržlivým vzhledem, kteří se přišli podívat jek jejich dědečkové opakují obřady jejich předků?
Ale přes toto všechno se nepodobají tem candám, k-eré v třicátých lotech vytrhávali lidem za aábelskéhe řevu z rukou posvěcené paskasy. Toto jsou zvědavci. Hokejová sezona v televizi už skončila fotbalová jest o nezačala a tak se titio kluci nudí.Tísní se
u okénka kde se prodávají vcskovice.Šťouchají do věřících jakodo pytlů s bramborami
a láteří proti církevním obchodům. Sami si kupují svíčky, ale ani nevědí proč.
Jedna věc jo však nevyjasněná;žádný z rich není z tohoto městečka a přesto se
všichni znají e volají na sebe vlastními jmény. Jek mohli tak rychle navázat stykgc?Nej-sou snad z jednoho závodu? A není támhle jejich komsomolský vedoucí, který se tu prochází? Ho ž na, zs tyto hodiny, ktero st tu prochází jsou placeny 3rako dobrovolná milicionár—
ská služba.
Začalo se zvonit všemi zvony, ale je tu hned náhrada.: břinkot kastrolů a neharmonické zvuky lomozu.
Zvon oznamoval lačátek procesí.Začala ještě větší tlačenice. Nejsou to věřící,ale
křičící mladíci, kfcééi se teči dvakrát nebo třikrát více tlačí do dvora., nevědí na kterou
stranu se vrhnout, kudy půjde průvod. Od velikonočních svící si jednoduše zapalují civ
garety a chybí zde ještě kiosek spivem, abytito zarostlí kluci mohli bílou pěnu sfouknout ra hroby.
(Jelo precesí zatím js opustilo kostel a ubírá se s lehkým doprovodem cinkotu.ilejprvc
jdou dva lidé rozhodného vzhledu, kteří energicky žádají o uvolnění místa. Tři kroky
za nimi jde starý plešatý vesničan, nesoucí na konci tyče těžkou skleněnou svítilnu.
Pívá se vzhůru, aby ji příliš neskláněl o. s obavou pošilhává na všechny strany. Bojí
se snad, že budovatelé nové společnosti je žačnou tlou ci? Strach se přenáší ne divákaděvčata " kalhotech drží svíce a kluci s cigaretami mezi rty, v čepicích a nepromokavých pláětáeh, s obličeji vyjadřující:, i smělost býka, ale nemajícími často ani za
kopejku intcligccfi, sc shlukli a pozorujíc divadlo jaké so na jevišti nikdo nevidí.
Za .'kloněnou lucernou následují v procesí dvě korouhve, tisknoucí sc jakoby zc
strachu k schě« Za nimi postupuje v dvojstupu deset žen, zpěvaček, nesoucích rozžaté
svíce. Jsou to většinou staré ženy, ale jejich obličeje jsou plné odhodlání kráčet
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i na smrt, i kdyby na ně pustili tygry. Dvě z nich jeou však děvčata asi stejného
věku jako ty okolní, které tu ževlují, ale jejich tváře jsou šlechetnější.
Zpěvačky jdou v těsné řadě a mají slavnostní vzhled, jako by se lcolem nich všichni zbožně křižovali, modlili se, káli nebo padali na kolena.Tyto ženy nedýchají srigaretový dým, jejich uši neslyší pokřikování a nohy necítí, že se dvůr proměnil v taneční
parket. Za nimi následují knšží. Je jich asi sedm a jdou tak zvláštním způsobem, že
tvoří kompaktní skupinku, takže jeden druhému vadí při mávání kadidelnici. Když někdo
chco muže se přrblížit až k patriarchovi celé Rusi.Procházejí ve skupině a za nimi procesí končí.Žádní věřící je nenásledují , neboï by se nedostali zpátky ke kostelu!Valí
se ale naše smečka, jako by se chtěla zmocnit kořisti, hoši se tlačí a strkají.Velikonoční procesí bez věřících, boz žehnajících se¡Procesí v kožešinových čepicích s cigaretami a tranzistory.
Jedna stsřenka se žehná křížem a říká druhé jak to tentokrát dobře dopadlo. Nebyl
tu žádný darebák a bylo tu tolik milicionářů, pochvaluje si.
Jeto ještě dobrý rek? Co so stane z miliónů těch mladých takto vychovaných? K čemu
jsou osvícené snahy nač'dch vědca a mxslitelů?Co můžeme očekávat od budoucnosti?Ve skutečnosti se jednoho dne n"?e mládež1 změní t^k, že nás všechny podupe.A ti, kteří je
dohnali až do tëcto mezí budou taká podupáni
Alexandr Sclženicyn
Neděle velikonoční, 10. 4. 1966
Fozn.: Volně z Figaro Littéraire přeložil Šmilauer
V půli dubnp. byly Solženicynovy knihy "V první?-' kruhu" a " Onkologické
lení" na 6. a 8. místě bestsellerů v NSR«
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