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K sedmdesótinàm
Vée. co se kdy stalo, spoòinulo zasuto v minufosti a jen veLni ne-.

mnohén veliké a hrotj-té proréàí blénu znaèící uù dèji-nnost. Lidstvo
vystupující z dévnovèku do Serosvitu svfch nejranéjèích déjin na je""
ho cestè vérné doprovéze} jeho artefakt, st"é,t.'
- Pfj- pohledu na heslo sté.t do nèkterého nového slovníku se skoro
zdéslne. Nic to ale nezméní na naéem piesvédèení, ie t,ento stét mùÉi:
bit jak nenévj-oènou a cizí tyranií, tak naÉim vlàstníq, jisté nedo-
konalyn, pÈesto v5ak velkyn lidskyn dí1ern. 

"Lid ài.jící v tomto prostoru usiloval tak jako kaZdy jinÍ o svou
1ep5í b1Ízkou budoucnost. ZdÉi5í .spoleóenstva si navzéjen pùsobila
t.éZkosti a utrpenÍ, ji.né lo ni-kde nebylo, a1e jednotné také héjifa
své nísto na slunci, své prévo na Zj-vot a.jeho kontinuitu, svou vzé""
jemnou blízkost a jadineónost.

Pies propast vékù nds osl-ovuje poselství
O celou àisrènzi ròzéiiují naée Àebèuvèdoméní
venÍ dévnych oob. J.sne svétoobòenÍr ale i,
ci genia ioci a genia gentis.

Snad to zaóíné uZ oním zéhadnyrn
kupcen Sémem . Moi,né, ui diíve, v
dobé obestiené legendami.. Zaela
jisté v5ak Velkou Moravou, jejimi
panovníky a jejlm lidem. Jsme po-
kraòovateli historického óeského
stétur. ktery prohlédl obklopen
svyro pohraniònÍn hvozdem.

Néslednost a souv:.s1ost na,íich
Céjin piedstavujÍ dnes jména. Je-
jich dèjinnÉ zé.i dosud nedohasla
a to znarnen€i, ie nedohasne uí' ni-
kdy. Dnes iiú pri ndrody nevymí-
ra jí. Svaly Véclav, FÉeny-s j, Ota-
kar 1. a II., Karel IU,., Jan Hus,
J1Ì'í z Podébrard, ian-Amos Komen-
sky... Nesli pochoden ai, k dne5-
ku. Sanoziejmé ne sami, s nimi. i-
bezejmenny 1id.

28, iÍjen I 988 je poslednín z
1etoSních ó'uyi''' osmiókovych" vÍ-
r oè í . PÌ' j. ciné.2í s edmde sdt 1e t po
dni, jenà znamenal- obnovení naée-
ho saaostatného a nezévislého
stélu, první Òeskoslovenské re'
republiky" Je vyroéín uddlosti",
kierd pÉedchézela ostatní rnilni-
ky a nezníky na Òeskcsiovenské
cbst,é 20, sioleLÍn. Zaslinuje
da15i vítézství j- "vltézství",
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nejlepéích lidí a òinú.
a sebepoznéní tato osi o ".

a mnohdy pieclevSÍn, dèdi'..
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?Í'es vèeci:..1'i';'ni.i-:rui:i p:.ely';;z núi*ne iinEs beze spcru pierrzÍt sedmde-
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Bl-eftrnf é;ri ::qÈÍ l'tiubiice, je jín prostíednictvím naSenu lidu, naéinnjr'^i;''ry' nGF- ;eiÍi'eno tíurto vèdomim. Tato zenè, tento stétr'rnùZe mtt
sv.* ne;ie':5i iéra klrdné pied sebou. Jé tomu véiím.lie;e:ae --é.-o repubiice mir.q prosperitu, více svobody a d.emokraciee r n a \" 'a "í *?n1 x-aí'ò'! j" ii obóan prévém ií ci : Toto" je i n:o je re-gvt

:u:iike, nain v r:í "zeni krésnou, zemi- rnilovanou,
k:.ébku mou i hrob mùj, matku mou,
yias L pedi-riou, i v dèdictvÍ mi danou,
éír'cu tu zemi, zeni jedinou!" -|?
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Iogicky potcm prohryr_ svou pozitivitou a trvalostl svého odkazu.
píes 

"Se"it"y-*i""i3 
pieryvy mùZeme .dnes beze sporu. pÍevzít sedmde-

sérilety g;;fét""f-r."rik,- i"iz nés volé k tomu, àbychon vzdv bvlj- pÉi-

ny svéhó stétního a néroonifro oqudg, abychom nepÍestali hÉiiit a posi-
1lvat. svobodu a nezévislcrst na5í vlasti, abychoru ji liEdy.nezillamali,
abychorn svy.m podilen na utvÉíení jejího charakteru piedalr budouclm
pokolenín to nei}ePSí ze sebe. .'-fÀZOy nérod últe- v píesvédèenl, úe prévé _on je tím ne jfSpllt. ,le
tféba bmezit takóvf ndrodní narcismUs. Není to pravda. S klidnfn své-
A"*i* rUZu*" ale fici, le zaloZení Òeskoslovenska_ je-spjato s velklin
;;;41"f*-àpèré*. Je pí'éven naéeho lidu !1dsit se \ nému' b1!-na néi
frrAi a hlavné eujbit-véren. hacl'pro !érod Pracujeme pro lrdstvo-

ZàttaOatelé naéeiro noderního stéLu, .T_o1{S.Garrigue U3s91yk, Milan
Rastislav Stefénik a Edvard BeneÉ byli lidmi, k ieiichà dí1u nùZeme

"nfiZ"t 
i bez nérodnl nekritiènosti se skuteónou úctou. Osoba naéeho

p"""ino prezidenta v sobè spojila v zÍídka vídané míÉe politické a

profesní kvality s velikostí lidskou a nravní. MùZeme vzdychngutt mJr

fla6 dneSks, zéiistf, takové sily a krésy,.a to igétl jen nékdy' do-

"Àf.:-V-po.1r"*'osoUttóstí 
zakladate1il, Svyni- àivoty pieklengty.Ylge neà

* ;;lA"gàn".À"", Dékujeme jin a v5em ostatním, kdo se zaslouZili o naéi
novou stétnostr "-'-if;;àné:fi-drahému ólovéku k .jeho sedmdesétyn narozeninén véechno

"*Jf 
àpSi, tiníme tak zcela upiirnnè o. a1e píece igl s védonín toho , úe

to skuteéné nejl-epéí a nejkrésnéj5í mé. ve svém Zi-voté 7t2,.za sebou,
Èid;;fà"I-"ÀSi ràpublicel je jín prostiednictvím na5ernu Ii.du, na5im
;a;;d"ffi, není zatlíe)o tÍrirtó véOomím. Tato zemèr_.tento stét, mùàe nít
své nejiep5í Iéta klidné pÍed sebou. Jd tomu véiím.

pie jéne'této republice àír.g prgsperitu, vi9e. svobody .a demokracie
a tó,"aby o ní mohl kaàdy jejÍ bbfaà.prévem Éici: Toto ie i- rnoje re-
publika,- raém v ní "zemi krdsnou, zemi milovanou,

kolébku mou i hrcb mùi, matku raou'
vlasi jedi-nou, i- v dèdictvÍ mi danou,
5írou iu zeni, zenl jedinou!" ik

Yiktor Dyk
v "Ndrodu" 21,10.1918

Yítàme lrfasaryka, Ponè-
vad.à pì1i v:rvíjení se Po-
li-tické nYélenlcY uchoval
si jeiinoe óetro je n:ím
véen tieba, nej'rf5e tÈe-
ba v samostatném stété
ó eskosJ.ovenském: Perrnli
charakter.' Politik mùÉe
se mfl-it, myé1enka blou-
d.iti: je-11 tu clrarak-
ter. neJ-ekejme se omYlu
ani b1u,1u. Stcol-a skuteó-
noeti rrychovd. i PoJ-itika
i mysJ.iteJ.e: a3-e PrvoPo-
ééteénl nedostatek cha-
rakteru nikdY uà nLkdo
nenahradf.

T. G. MasarYk óte
" Prohl-iiéení- ne odv i slYch
stdtù stÍednÍ EvroPY"
Fi.ladelf ia , 26. 1 0. r 91 8
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Chystané novd stokorunové bankovka mé nést portrét ...
Grrttiwalda. S piestavbou to není tak Zhavé. Pokud by na nÍ
moclerní politik, pak bych se píi-rnlouval za Karla IV. nebo
Mé1-li by tam vÉak bÍt, pak je ien jediny kandidét,

StraSók antisocialismu
Na strénkéch nuOéfro préva se.zese jednou objevil òLének, jehoà

s-pysleur je oklamat a zastraSit veÌ'ejnost. Osvèdóení h}ídeèi pravého
so-cj.a1i-smu, ktery se u nich kupodivu vZdy shodoval a shoduje se sta-
tem quo, épinf opét óestné-1idi.. Nikdy od nich neèteu,re.iédkyr.Y?
k."er.fch'by- psali o t'om, jak Breanév a jeho nésledovnÍei uékodili so-
cielisnur" jàr iei zdisÉréeitovalj. 11 nés.i ve gvé_tpl .iaF igj zpozdili
o mnoho iei. Místo toho se zabfvajl obviúovénín lidÍ, kteií obétavé
usilujf o obnovení obóanské kritiònosti, .angaZovanosti a nepoplot-
nostil fyto obét i justi-ce r' pronésled"ované -a nnohdy. i po léta vèzné-
né bojovnífy za reformy, pisatelé Rudého prdva naíkli z toho, àe .to
dè1aji pri bro peníze.-Jako by nebyla pravda, ùe ten, -kdo touZí po 

_

penèàicn à po kàrieie se nebude chtít nechat zbavit'Tístar. la které
àó tvatifikàci, nebude chtít byt sledovdn, perzekuovén, piedrl_olévén
i souzen. Jako-by cesta nahoru nevedla pfe! poplatnos_t, servilnost

evùói mocnym v tofoto stété, amgrfnost, nézorù t lzorné sl-edovéní cesty,
jíZ se ubÍré oficiÉlní Politika.

Konzervat,ivní Zurnali.sté hieéí ne svou pozici, Léi'í ?' toho, Ze se
nikdo z reformnéj5ích neodvóàí sahat jim do jejich navysosi politic-
kého ranku. A1e véicirni ti, co to nyslí s reformami naÉi spoleónostj-
véZné'.a mají piitom noZnosi- publi-kovat, si musÍ uvédomit, úe.zaóín6
bit opravdú nà óase , aby na iebe pÉiméiené riz j-ka brali i oni-. Je
m"oréfiO neospravedlniteiné nechat v boji za sprévnou véc samotné ien
t/, ktefí jakei jíZ pri nenají co ztralit. Jde lotiZ o spoleÒnou véc
a ztraii.t nebo získat mohou vSichni.
. Pi;;;lisnus ndzórù je nevymytj-teiny, "ie tedy nesmyslné, kdyZ nékdo
fíké, ie je pro néj néUc pr-ctl nému, Jestli ale pÍÍs1u5né níst,a miní
onÍm sociÀfiltickym pluralisrnem nézcrù nèco víc nei, trvalou a nezmé-
nitel-nou skúteónobtr-mé1a by nechat, ab{ se_tento pluralismus mohl
i projevit. Teprve to by bylo òínisi _nov1in, Proé by se tak nemohlo

"tlt i" manifeitaci, ktèré-by se h1ésila k demokratizaci- a névaznosti

Klementa
nemé1 byt
Jana Husa.

ik

na naée nejlepéí tradice" ik
svÉr AMY

POLSKO:
Na skl-onku 1éta zai:'Lo Polsko novou stévkovou vl-nu. U jejího vzniku

stdli vétSinou nladí dè1níci, nespokojení se sociélní sit,uací i s po-
iiticko-spo1*8*""ry-ni -pornéry, Òe=Loslóvensky tisk upozori.oval pÉece-
v5ín na dva aspekty. Frvním z nich bylo , Le'v dùsle4ku stévek dochézí
k'ekononickyn àtréiém, druhym stiedobodón pozornosti naÉich konentéiú
pak by1 faki , i€ vedlé trospbOéiskych poàadavkù se objevujÍ lg:p-' pfe-
va2uji poÉad.àvky poli.ti-cké. S!Évky ale znanenajÍ vàdy.hospodéÍské
Skod!, to nebyl-o tfeOa zdùraziovai, píesto t53S byvají_nèkdy nutné,
fró611?'pod.pory"a v nèkterych piípadéch pÉíno uZiteèné. Tak tomu bylo j-

v polsÈur-kdó piinély vlédu k tomu, aby navrhla dialog s Lechem Wale-
sou. kter.Í v ninulosti povazoval-a ?,a vylouÓeny" co se tfée poli.tic*
ÈVcf, poZaóavkù, je s podiven, le isoy v óeskoslovensk;ich sdélovacÍch
pío"tiedcích póvàZovény za néco jàtsi nekalého. KSÒ sè tat<é_nespoko-
jovala se zépàsen za hbspoddiské prdvg dèlnicty9, nfbra usilovala i
; jeho politickou moc" Polskfn dél-nikùrn ie !9tiZ nrilo platné' .29 pod
veàenírn PSDS',.idajné svùj tíídní boj na rozdí1 od svyeh zdpadních'1aa-
zobanfch" soudruÀù aovedli do vítézného konce. CítÍ potiebu bo;cvet
za sv! dèlnickó préva a odborys zè ziep5ení své àiuotnf úrovnè.
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,Nebo, ptém s€r je na místé vinit z hl-uboke krize dèlníky? A kde v$u-
de?

u.o.ilnsxo:
Vyvoj v Maàarsku sméÉuje ke 'skuteònym hospodéÈskfm j" poli.tickym re-

formém. Nèkteré kroky vedenÍ zemè Tze interpretovat. jako "vÍce socia-
1ismu", nebot socialismem opravdu není jen jeho zdisÈreditované sté-
vající podoba. Néktèré opatfení nenajÍ véak se sociali-smem jako tako-
viim co dèIat...N,emd tín bft Èeóeno, 2e jsou Spatnd. Naopak, múae jieh
byt velni zapoti'ebl. Bylo by ale sebeklamem domnívat scr Ze se jedné
o opatienl sociali.stieké. Dobr;Ím piíkladem je povolenl soukrom;ich pod-
nikù, které by mohly patiit zahranièním majJ.telùn a méIy by aZ do ,00
zamèstnancù. Nejsem proti., véÈín, àe to piinese oóekévanf úspéch, a1e
to se na mè nesml nikdo zlobit, "více socialismu" v. tom nenf. Pokud
termln social-ismus uré mÍt svùj specifickf a konkrétní v;Íznam a není
jen zbyteónyn sy-nonymem dobra.

JUGOSLÍVIE:
Jugoslévie se po 1éta vyvíjela odliéné od ostatníeh socialistickych

stétú Evropy, Nyní v5ak nezrlstal tento 'isocialisticky zépad" uSetièn
hluboké hospodéÉské krize. Ilíre inflace pÉekroój.la 200% a déle stou-
Fé, vyhrocují se sociétní a néroonostni iozpory. Nedovedu si piedsta-
vii demokratickou zemj-, kde by obdobné poméry nezpùsobily piechod
vlédnoucí strany do opozice. V socialistickém stété v5ak, JugoslÉvij-
nevyjínaje, není nig takového rnoZné. Komunisté se dri,í moci, pÈijína-
jÍ rùzné opatiení, ale fakticky se vlastné "trdpí". Ostatnè není re-
é1nè nikoo, kdo by je nohl zastoupit. Aby tomu tak bylo, to byla prn'-
ní starost komunj-stù ve vétéinè zemí, sotvaàe se dostali k moci, Ta-
kovy poli"ti.ckf systén jako je napi. v€ Finsku v5ak není z jakéhosi
drlv-odu pro socialistické stéty vhodny. Ani kdyZ není znémo po jake
strénce jsou na tom lépe neà to Finsko.

BARI,IA:
Z"roa "" zd,6J:a byt dlouho v kliou. Snad ai moc a byl to klid pied

bouií. Barma zaí:Je krvavé nepokoje , ieù se podaiilo armédè posléze
potlaój.t. Zmény ve vedení stétu ale piece jen nastaly, CeskosLoven-
lfy tisk opakované vyzdvihoval zékladnr poZadavek opozice: Zruéit
mocenskf monopol vlédnouci strany, UpiÍmnè ieòeno nevÍm pÍeshè, óím
se vléda obyvatelstvu tak prudce a silné zprotivila a "zajed,la".
Zi"ejmé véak- reZim pfece jen rnoc "topil pod kotlem" a vznikajíci tlak
nenéchal postupné unj.kat. Je to typickÉ chyba totalitních reàimú. A
skoro vi,dy pak piichézí poàadavek, aby nionopol moci by1 defj.nitj.vné
odstranén z politického . i,ív ota.

CHILE:
Velké publicita, k*u€ré se dostalo Chile v souvislosti. s reakònÍm

pievratem v roce 1973, jeSté dnes spolupùsobÍ na nemaly zéjen veíej-
nosti o si.tuaci v zemi pod Andami, Agentury pÍinesly v nedévné dobé
z Chile zprívy, jeZ informují o tanéjèí demokratizeci. Frezident Pi-
nochet povolil pg 1i leteeh névrat emigrace a vypsal dokonce refe-
rendum, zda mé byt u moci déle on nebo zda se majÍ konat volby.
Spatnè odhadl pomèr sil a prohrél. Znarnené to, i,e piÍStí rok dosta-
nb.r voliòi snad. skuteèné nà vybranou, a to je'na nístni pomèry velky
pokrok. Vùbec :-ze Ííci, ie demokrati.zace je na postupu, V'up1ynu1én
obdobÍ se vyznamnè liberali.zovala a pluralizovaLa Latinské Amerika
a znèny nastévají rovnèà napÈ, v Ji.àní Koreji. Také socialistické
stdty proàlvajÍ obrodu. V oblasti odzbrojenÍ i postupu demokratizace
svèta je nyní vice dùvodrl k optirnismu neà ke skepsi. Aò né kaàdé ze-
né ponèkud odli5nou eituaci, v níZ se nachézí s prévé tak i nestejné
probLéqy, md píed sebou i tento úko1, zùstat nebo zaíadit se mezi de-
nokratj-cké zemé, Doufejre, 2e Ceskoslovensko se nespokojr se svt'n
nÍstem tak trochu "na chvostu" lohoto sméÉovéní. 
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Tupí te Krista

Krista snal-i jste z kiíùe
, jeho srdce snèdli s hoÉóicí

ted
pijete jeho krev

za dveini sakristie
do hlav lijete si Martel

mÍsto krve Péné
Sunkou zprzni.li iste hostie

Marné pozlatili jste kiíàe
slova 1ésky tlejí vdn v ústech
vaée srdce jsou suché jak kvéty na hrobech
jeho krví jste vysvéti1i miÍàe
jeho slovy vydléZdi1i kostnice

sve vlry
Tupíte Krista

rty ou"fr*X:"}àlut" '" nohY

frigidní 1éskou
a slovy o nfru

èpfcÍn zradou

Jste sviné
piecpané perlami

jste nrSinani chromfch snù
ubi.tfeh vlastnlni berlani

jste stínem jenà zardousit chee
slunce

F H,RICHARD
IDAS JE
a fragnenty

à 5 j e s v

Ctíte kffA
pokud je zlatf

Mamon je va5ím Bohero
Jidd5 je

za argument méte nÍíae
postel je 1ésky synonymen
úèetní kniha je va5l Biblí
bursa va5lm chrémem
rùàe jsou jen bt'Ií
\ei, je va5íra drében

Jidég

Ji_déé

SVATY

atÍ

svatli
Jidé5 je svatj
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