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PÉÍLOHA

O stavu Zivotního prostiedí
v Ceskoslovensku

PaÍíàskf 3!eník Le Monde uveÍejnil 7.,ledna 1984 zpróvu-o dokumentu, kterÍ
vypracovaló Òeskoslovenskó akademie vèd na pokyn ès. -vlódy. Je nadepsón Roz'
bór ekologické situace o èSSn, a pÍestoZe byl veÍejnosti dosrrd_utajen, podaÍilo se

hnutí za obèansk6 próva Charta 77 se s ním seznómlt. Obsah dokumentgr CSAV-je
tak znepokojivf, ze-mluvèí charty 77 zaslali pÍedsedovi federólní vlódy stro,ugalo-
vi dopiJ (Dokument Charty 77 é.36/83), ve kterém vyjadiují nadéji, Èe us^rozborem
ekologické sltuace v èSSÉ se bude moci seznómit co nejvíce.ès. obèanú- a ùe po-
znóni vóÍnosti ekologické situace naÉí zemè pÍimèje na5e nejvy5Sí orgóny
k rychlfm a úèinnfm ópatÍením, k nÍmZ se bude moci vyJódiit kaidi 

-z- 
oby-vatel".,- I,fSfy vènují 

-tuto pÌílohu sv;fm ótenóÍúm mi. proto, aby -uvedly oficiólní
védeckf rozbor siavu itvotního prostÍedí v 5ir5í znómost. Dopis Charty 77 pÍedse-
dovi vlidy a dokument òsev uíeÍejùuJeme v plném znèní.
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NASE MOIT.IOLOGY
A DIALOGY

Velké znejisténí?

V jednom z posledních Kritickj'ch sboiníkù (a píedtím v Listech) se objevila zajirnavd politickó
úvaha, podepsanó pseudonymem Bohemicus. Autor se v ní nejprve snaZí struénè charakterizovat
souóasny stav na5i spoleènosti, zejména pokud jde o vztah <moci>> a ovlidan!'ch. Naie nynèj5í situace se
mu zdà bj't <jako pohyblivé písky>: <at' kamkoli 5làpne5, nic není spolehlivé>; lze sice pÍedpoklédat
urèité trendy, ale ty nemají pro konkrétní lidskj,iivot Làdny zjevny a bezprostÍední smysl. <Nikdo, ani
tea nejzasvécenèjéí, dnes neví, co se mùZe osudového pÍihodit - osudového pro celou spoleènost - uà
zitra ràno>.

<\'elké znejisténí>, o némZ Bohemicus mluví, se tj'kà v prvni iadé <establishmentu>. Na dokreslení
anekdotu, jei pú koluje i ve vlàdních kabinetech: <Je to èerné a stojí to pÍede dveÍmi. Co to je? Odpo-
vèd: naée budoucnost>. (Nejistotou z vytoje v Kremlu> a svízelnou hospodóÍskou situací byl spràvní
aparét naií spoleènosti donucen tykàzat <jakÍsi nàznak nové politiky> v tom, Ze nesmèle a potichu
povolil soukromé podnikóni v íemeslech, opravàrenství a vùbec ve sluàbàch. Tím pr!'de facto rehabili-
tovaì jeden z dùleZitych postulàtù reformy z roku 19ó8. A Bohemicus poeticky uzavirà: <Zaposlouchà5-
ii se v tichu veèera do èeské krajiny, uslySí5 5um véru, vibraci drótú a ve strukturéch moci tlumenj'
bzukot srrachu>.

<Srrultury moci> se tedy podle Bohemica ocitly v úzkj'ch. V této situaci <velkého znejisténí> se
autor inspiruje Havlíèkovou publicistikou z d,oby po vídeùské revoluci: (Z tésnosti a nepiíleZitosti vlód
se vzméhà svoboda nérodú... tenkróte si nórodové nejvíce pomohli ke svobodém, kdyà bylo vlàdè zler.
Havlíòek r1'poridé i o tom, co je cílem této nérodní svépomoci ke svobodé: <MimoÍàdnà àódost a péòe
naie musí bjt, aby toto ministerstvo bylo odstranéno. Jakj'm zpúsobem se to docíliti dí, to ovúem teprve
ukéZou okolnosri >. K tèm okolnostem patiiiy podle Havlíèka tehdy i urèité vnèj5í vlivy: < Jisto je ale, Ze

by vlàda naÈe se nebyla níkdy opovéZila tak oèividnj'm zpùsobem proti svobodóm naéim vystoupiti, kdy-
by nemèla pro nejhorSí pàd pojiéténou pomoc ruské vlódy>.

Co z roho plyne dnes a pro nós? Bohemicus pí5e: <Urèité bychom i my ràdi prohlósili jako polskà
Soiidarita: chceme samosprévnou eeskoslovenskou republiku! Chceme dokonèit, co jsme jiZ v nóryse
zaòali uskureòàorat v roce Sedesótém osmém ! Jisté vSak je i to, àe toho nelze docílit pÍes noc a jednoró-
zorym aktem>. Proto doporuèuje cestu sklàdající se z etap, jejichZ vnitiním obsahem je dvojice <stÍet-
nutí - kompromis>. Podnètnj' je pÍíklad naéich madarskj,ch sousedú, a to pràvè jako cesta plodnj'ch
kompromisù, b1t se v Madarsku nepodaíilo dosóhnout takové nàrodní svobody jako u nós v roce 19ó8
nebo pied dvèma lery v Polsku. TakZe <otevÍou-li ném... svízele naÈí vlódy moZnost provést opraly
aspoù madarského razu, proè se jich proboha odííkat?>
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2) |'adt -1 :-- :::' 1,;; -'1i;;-1 ;':svaktné hu'

mónniCl: : - -:t.. -. i:::'::i'I:(. ie ttOtSenS, nA

tom st :::i :'.:'it:'zi È-;..jrr :Sabina> móm za

Zatrdc.,:: i--'":,:-*:*:: : :t.::i;lní' Dovedete si jisté
piei-::'. .: :: '-..'t - j:--.rjcr r'íi' které ienom za pe-

ní:z j:,:-::.:-'- -r:iis;r existovar i slabí, bezbranní
tei. a-:'z:":: r'irncl kteíí na druhé stranè, tíeba
'.': :- :: -lt *te1i pokoj, poslouií. A snad s! dov-e-

:::: :t::;:arit i to,:e a iak se o téchto vécech iuíka
n ,nli,tí. \- uaavieném svété tento hnus ien kvete a

;a ulétata pokus rozrazit ólónkem o Sabinoví tu
'uzavíenost.- Iak ji víak rozrazit? Cítila jsem, jak
pouha charakternost ie tu oíidnó. A iak ma, kupodi-
'vu, 

kdyi plece ie ro charakternost, í virazné znaky
nekulurÀího iednóní. Lidi isou sloíitèiíí' ne{ se to
charaktern ímu soudu zda.

3) A za tíetí mi ve Vaíem óldnku vadí tct letmó
odsuzující poznúmka, íe Sabina <nevydríel> visle-
chv v í<asematech, mluvil a uíkodil Arnaldovi. Mùj
bíí"1 uam jmenovat piàtele, kteíí <neuydríeli> pli
tjsteíích? Jen kolik bylo tèch eystoupenî t televizi!
lL to selhóní, jistè, a je velíce nepìíiemné-setkat se

s ním piì ètení rislechovlch protokolù- Clov,e"k-mó
pocit, iako bt mu tou slabostí druhého unikala krev

z vlastního tèla. Avíak ie to i tragédíe. Té hanby se-

théní nikdo ty lidi nezbaví, budou s ní íít. A víim'
nète si, prosím, jak noblesní ie zdríenlivost t n(zo-
,u no lato selhóní u kaÌ.dého. kdo byl 'am. A zeimé-
na u lidí, ktefí tam byti dlouho. Ólovék poznó, kolik
vvdrií, aL v tèch kasematech. A opovrl,ení si tady
iezaslouií ti, co selhali, iaka ti, kdo ie do kasemat
uvrhli. élovèk ie nàdoba kíehkó a cynicka moc

s tím pÌedem poóító.
Chci iict: tàn ílanek - i tuto repliku - isem

napsala proro, íe my v naiem núrodè mdme silnit
skion k'aférismu a iednosmèrnlm soudùm' A mé
nobuiuie <vvluòovdní z nóroda>, a to neienom
'v Sabinavè pnpadé. Narod taky není nic abstrakt'
ního, jeho tt:úí, ieho povèdomí tpofíme í ,my.- N-apa-

dto mA stróit nos io jednoho nàrodního bolóku,
iehoi iméno ie pìípad Sabina, v tiché nadèii, íe se
'nad tim nèkdo'zamyslí a nezaloòí loiisko na bolak
novy. Takovó íenskó hloupost, víte? Myilenka, íe se

nema na sprostotu reagovat sproslotou.
lako hisiorik, abych Vam oplatila hieiivé komeli-

menly, isle projevil znalost fakr i skudlost úvahy'
lako'ólorték' ólovéka Vós prosím, nebudme ienom
charakterní.
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