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N ékolik v ét
První mésíce roku 1989 znovu a jasné ukózaly, íe i kdyi se souèasné éesko-
slovenské vedení velmi èasto zaklínri slovy ,,píesÍavba" a ,,demokratizace" ,

ve skuteónosti se dost zoufale vzpíré víemu, co demokracii vynóíí nebo co.ji
aspoít vzdólené píipomínó. Petíce a ínicíativy obóanù, které samo nezorga-
nizoyalo, odmítójako ,,nótlakové akce"; odliíné politické nézory odsuzuje
jako ,,antisocíalistické" a ,,nepiútelské" ; poko.jnit lidovó shromúídèní roz-
hóní; do píípravy nov-jch zékonù nedovoluje veíejnosti mluvit.
Tytéí mésíce yíak ziiroveú ukúzaly, íe obóanskó veí'e.jnost se uí tymakuje
z letargie a ie stóle yíc lidí mó odyahu veí'ejné projeviî svou touhu po spole-
èensk!ch zmèntich.
P ohyb ve spoleíností se tak zaóínó stóle povéílivéji srúìet s nehybností moci ,

roste spoleòenské napétí a zaòínó hrozit nebezpeèí oîevíené krize.
Takovou krizi sí nikdo z nós nepieje.
Proto vyzjtóme vedení naíí zemé, aby pochopilo, íe nadeíel òas ke skuteó-
njm a dùkladnjm systémovym zmènóm a íe Í)-to zmény.jsolt moíné a mohou
mít úspé ch j en tehdy, bude -li j im piedchózet v skutku svobodné a demokratic -

kó dis ku s e. P rvním krokem k j alqmkolì smy sluplnjm zménóm, novou ústayou
p o é ínaj e a ekonontickou refor ntou konóe, musí hj,t tedy zósadní zmèna spole -
íenského klimatuy naíízemi, rÌo kterého se musívrótit duchsvobody,dùvéry,
tolerance apluraliÍy.
Podle naíeho nézoruje kÍomutíeba:
I . Aby byli okamíité propuítènì víichní politiótí vèzùové.
2. Aby plestala byf omezovóna syoboda shromaídbyací.
3 . Aby piestaly b!t kríminaÌizovény a pronósledovóny rùzné nezóvislé inicia-
tivy a zaóly blt koneóné chúpóny vlódou jako to, óím v oóích t;eíe.inosti uí
dóvno jsou, totiíjako píirozenó sou[ústveiejného Èivota a legitimnívyrazje-
ho rùznotvúrnosti. Zóroveú by nemély bjt kladeny plekúíky vznikóní novych
ohóanslqch hnuÍí, véetnè nezóvis$ch odború, svazù a spolkù.

Nové nadéje, ale bez rluzí
JiÌí Pelikón

V poslední dobépiichdzejí ze zemí,,reéhého socialismu" zcela proti-
chúdné signóly: staronové óínské vedení se rozhodlo potlaòit sponténní
hnutí óínskjch studentú za vèt5í svobodu a demokracii brutélním zikro-
kem armidy a tankù a novou honiòkou na óarodéjnice ,,kontrarevoluce".
Tento ziíkrok uvítaly reZimy v Praze, Berlíné, BukureSti a Sofii, kde jiZ
dóvno povaZují policejní represi zajedinli zprlsob,.lak vtidnout nad stile
neposluénéj Éími obóany.

Naproti tornu v Polsku, Madnrsku a do jisté míry v SSSR odpovídají
vlódnoucí skupiny na tlak spoleònosti zahójením dialogu a otvíróním
dveÍí kpolitickym a ekonomickfm reformóm.
Po tragickyích udólostech v Cíné, ale také v souvislosri s potíZemi ,,pere-
strojky" v SSSR a novlmi napétími v Polsku, Madarsku a dal5ích zemích
stÌední a vyichodní Evropy se v zdpadních sdèlovacích prosîiedcích, ale
i v nékterych domócích neoficióhích publikacích, stalo skoro módou,
mluvit o rozpadu ói konci komunismu jako systému a ideologie. Jistè to
znípÍíjemnèu5ímzépadních obóanù a odpovídóto taképocitrlm apÍóním

vétiiny veiejného mínéní ve vjchodní
óósti Evropy, jeZ stóle hlasitéji voló po
demokracii a pluralismu. Ale v politice
není nic hor5ího neL tluze. PÍed nimi
chci varovat. Ne proto, Ze bych nevéÍi1
v brzké zmény. Próvé naopak. Alejsem
pÍesvédòen, Ze tyto zmény prljdoujinli-
mi cestami v5ívoje, neZ si to pÍedstavují
nékteÍí zópadní,,kremlinologové" a
teoretikové ,,rozpadu impéria" i nèkte-
Íí, jisté òestní nedoòkavci a radikólové
doma. KomunistickSi systém mocia je-
ho ideologiejsou nespomè v hluboké
krizi, ale pÌedstavujíjeíté velkou a re-
ólnou moc, opÍrající se jiZ nikoliv
o utopickou vizi komunismu,v ntLti,
vÒefilé vlódnoucích, nikdo nevéií, ale
o armídu, policii, ohromnli byrokratic-
ky stranicky a stdtníapariit. Jak ukazuje
pirl.lad Cinl . ale iCeskoslovenska a

dalíích zemí na strané.jedné, a Polska,
Mad'arska a SSSR na stranè druhé mó
moc také jeitè Sirokj manévrovacípro-
stor a mrlZe reagovat na tuto krizi roz-
liÒnfmzpùsobem.

Polsko a Mad'arsko
V tèchto zemích zvolily vlódnoucí

skupiny cestu dialogu areforem, proto-
Ze jeto úóinnéjiícesta zdneSnípoli-
tické, ekonornické amordlní krize za
pÌedpokladu, Ze komunisté Òijejich re-



JiÍí Hochman

Jake5 a kyslióník siÍióiti
V poslední dobé se òasto mluví o tom,.iak dlouho nam

vydríí vedoucí soudruzi akdo to po nichpíevezme.Ze nóm
píílíi dlouho nevydríí je kaídémujasné, ajasné je také to,
íe to v Ustiedním v!,boru uvede do pohybu ietézové íka-
tule hejbejte se. Funkcionóí'ijsou z toho pochopitelné ner-
t,ozní, protoÈe víichni vèdí, íe za tyto stótníky není íódnú
odpovídající nóhrada.Víak ani Foitík uí není tenformót
jako Bilak.

Koluje spousta dohadù. Jeden eminentní politolog
napí. píedvídó, íe kdybt si Jakeíe Pón k sobé zína poto'
lal, musel b1, po ném nastoupit Urhónek, nehot'Stépón se

politicky znemoínil.
Núhrada za Husókaje pry také jasnó, sdéluje jin! zdroj .

Bude to chudók Lenért, muí s dobrovolnè zlomenim re-

Jormním charakterem. Tím se získó do vedoucí funkce je-
den Slovók, ale za Indru se pak bude muset dosadit Pitra
a ne Salg,ovió, protoíe to je tatq Stovók a navíc mó rovnéí
na kahónku. Proó Pitra? ProÍoíe kdyby ttt vzal Adamec,

musel by na jeho místo pí'ijít Knotek, tedy také Slovók, a
to by uí pr j Hoffmann nedovolí|.

Tím se dostóvóme k H oJrtnannovi , muíi zdónlit;è hez vy-

htídek. Zapomnélo se asi na Óernénka, i kdyí nejsou kti-
niclq úplnè srovnatelní. PÍîtom dnes HoJJntann vlódne
aparótem a skromnost mujisté nedovolí, aby se sóm dob-
rovolnè diskvalifikoval. Tento verzatilní soudruh plece
v zóíí 1968 na kolenou sliboval Josefu Smrkovskému, íe
uí to nikdy neudéló co udélal v noci na 2 I . srpna, a íe tez-
me jakoukolifunkti ,.ien aby nevypadl z nomenklatury.

Ze se do nejvysìí funkte nepoóító s Foitíkem se dó snad-

néji vyst,ètlit. Je to zakamuJlot:an-i revizionista, navíc umí
plynnè ruslq a v maruismu-leninísmu se tyzné lépe neí
Kunovjónek.

A co Zavadil? Jeden zdroj sdéluje, íe.by mél véríí na-

déji, kdyby to vzal v Moskvè do rukou Cebrikov. Neméli
hy ale t tom píípadè tíichni naíî vedoucí soudruzí zhruba
steinou t;'jhodu?

I kdyí to je tedy víechno dosud velní nejisté, píesuny
budou, a nékdo pùjde nahora, nékdo dolù. Napiíklad ta-

kového Haména mohou klídné udélat velvyslancem v Ru-

munsku, a soudruíku Kabrhelovou potolat do Piedsed-
nicna. I dalíí soudruzi by mohlí postoupit nebo naopak,
jako napí'. Hoí'ení a moínó i Kozel, kteri nedóvno vstal
z mrtvjr:h, byfto dosti lpaînè naòasoval.

Za této pregnantní situace velmi pí'ekvapuje, íe Rudé
próvo to z néjakltch dùvodù tutló a místo toho tam néjahi
Vóvra pííe o tom, íe pitnó voda je z 50 procent nepitnó a

ve vzduchu ie je poíód tctlik kyslióníku sií'ióitého jako díi
te, coí je víc neí dvakrót tolik nei píipouítí mezinórodní
norma.

Co lo mé znamenal? Naznaèuje snad Rudé próvo, íe je
néjakó souvîslost mezi nústupnicním po Jakeíovi a mezi

ky s lióníkem s íiíòíti, m?

To se ovíem dó dost téíko zahrót do autu, ale pakje tíe-
ba s politovéním konstatovat, íe plúnottané kódrové zmè'-

ny téiko povedou ke zlepíení óeského íivotního prostíedí.
Zójmy ekotogie by vyíadovaly mnohem vètíí mnoísní
stótních pohíbù neí kolík jich t; souíasné dobé Ustí'ední
vjbor plónuje.

LISTY íídí Jiií Pelikón s redakóním kruhem: Zdenek Hej-
zlar, Milan Horóòek, Vladimír Horsk!, Franti5ek Janouch,
Cyril John, Karel Kaplan, JiÌí Kosta, Karel Kyncl,
A.J.Liehm, Zdenék Mlynói, Adolf Mùller, Josef Pok5lefl,
Michal Reiman. Milan Schulz, Radoslav Selucky. Ota Sik,
Zdena Tominovi, Ruth Toskovd. Òestmír Vejdelek todpo-
víd6 za redakci). Texty otiiténé v Listech a podepsané
vlastním jménem nebo Sifrou vyjadÌují nózory svl/ch auto-
rù, nikoli nutné redakce nebo redakóního krullu. Listy jsou
dvoumèsíóník, uróenj piedevÉím óteniirlm v Ceskosloven-
sku. PÍeòtète a pÌedejte znímlmt. V zahranióí je roóní pied-
platné pro Evropu DM 25.- nebo ekvivalent v jiné valuté,
pro USA a daléí zemé DM 30. , pro Austrólii, N. Zéland,
JiZní Afriku a Latinskou Ameriku DM 35.- Piedplatné a

piíspèvky na tiskovj fond (nikoli objednóvky) posflejte
pouze na LISTY, Postscheckamt Mùnchen l12 '76-802.
-OgJEDNAvfY 

a ostatní korespondenci posílejte na adre-
su redakce LISTY, Via del Corso 57,00186 Roma, Italia.
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