
I 

KOMU ŽE MÁME VRÁTIT STÁT? 
•Vlfflll, le llNIVDa jalco j6 Yltllna tich, co podepsala, •• dffat 

bpltalllWll nephJe, ale nemUe se llmlflt a nudoatatlcy .... • upsala 
n6m v mlnnlfcb dnacb Kvita Vognrkov6 a Lftomlflc. V npffmn6m 
dopise se malf uJ6at dllvody, které vedly znllu!.6 I nean6m6 algnat6· 
f,, wfavy Nlkollk 9ft k JeJlmu podpisu. 

vl, Jant Je napojen na tlstl'ednl 
zpravodajskou slutbu USA? Saba• 
tom, HavJO.m a Hrubtm, aby pl'evza
U maJelek svtch pfedkQ? 

A kdo tomto lidem má vracet 
tento st4t? Tedy Je to Jasně. Komu• 
nlst8 I nekomunisté, lidé, ktefl sto• 
11 na pozlclch soclsllsmu, členové 
organizaci Národnf fronty, poslanci 
o funkclon4fl n8rodnlch I občan• 
sk9cb vfborQ a JeJlcb komisi, Je• 
Jlcbl z4slubou Jsou vybudovány ti· 
sice kllometrQ vodovodO, stovky 
prodejen v mfstecb ~I desltky ško• 
Jek. TI, co bo Zdědlll v ruinách a 
vybudovon ho obět.ivou pracl, kdo 
d4vaJI všechny své slly pro lebo 
rozvoj, pro bohatstvl země a pro 
teJI prosperitu. 

máhat rozvoji femesln4 Yf't(>by na 
soukromé bázi tam, kdo se to uko· 
zuje Jako potfebné. Je vlak určltd 
hranice, za ni:! znMn4 vykoflslová • 
ni člověka člověkem Slufby Jsou , 
tedy Jen zaeátkem. o Slk, na ni!Jt 
se mnozf z tvQrcO •ekonomického 
programu• nepovolentcb struktur 
odvolávoJf, 21. dubna m. r. v rozho• 
voru pro stanici Rakousko I to vy• 
Jádfll Jasně: »Svobodn9m podnik&• 
nim mysllm mofnost zakl6d6nf sou• 
krbm9ch podnlkQ ,: Iniciativy Jed• 

ny - uf bez Jakfchkollv zastlra• 
clch maněvrO by vybl4slll svQJ sku• 
lečn9 program. Pak by uf bylo 
však pozdě vzít své podpisy :rpGt •.. 

Ano, mnoho· věci 116a boll. I pro
to Jsme se dali na cestu ptestavby 
našeho hospodAhkéllo mecba11ls111u 
a spole~nskébo systěmu vdhec. Do• 
savadnl model socialismu se ukezal 
brzdou rozvoJe. To, co odpovldalo 
podmfnkem povAlefněho ob<1obf, 
přechodu "' kapltal1'11Ck9ch do SO• 
clallstlck9cb v9robnfch v:tahQ, se 
časem pl'efllo. Platová nivelizace, 
zbytečně bartěry pro vzestup tnlcla• 
tlvy, houšl svazuJ!clch pl'edplsQ se 
staly p~ek4fkou na rychleJšl costG 
kupl'edu. Su Jsme vzhQru, nikoli 
však mllovtml kroky, Jak by umof. 
nll pln9 rozvoJ modernlcb vědec• 
k9ch a tecbnlckýcb poznatkO, ne• 
svázaná aktivita lidi To vše Jsme 
fekll. z tobo všeho Jsme vyvodili 
z&věry. Rozhodil Jsme se proto pro 
komplexnl pl'estavbu bospoddl'si<ěbo 

Osvobodit ,w notllvcQ ... • ·, 

mechanismu. ' 

Je dostatečně mámo, fe• jsme na• 
še Záměry uzychllll a nov9 systém 
veJde v platnost JI! L ledna pflštl• 
bo roku. Nebude ko11zelntm prout• 
kem, Jen! rázem vyřeš! všechny ne• 
duby. Bude vlak základem. který 
umofnl postupné nastoleni nov9cb 
vztabO Jak 11 ekonomice, tak 
v ostatních oblastecb flvota. Z41e!I 
opravdu ne ka!dém z n4s. Jak rych• 

• Je se vypofádama s chápaotm a 
naplňovánlm nov9cb podmlnek. Ne 
kafdý totl! bude schopen Je usku
tečňovat. Ze budou I brzdlcf poku• 

a •Y, nenf tfeba zamlčovat. NGktefl 
lidé budou z4rovell projevovat ne
trpěllvost a mlsto dllslednostl a pro• 
myšlenosti postupu dotadovat se 
dalšíbo urycblovaot v9VoJoV9cb pro• 
ces11 bez obledu na naše realné 
mofnosu. Ani sl snad neuvMomuJI, 
Jak bllzko mail k těm, ktefl sl P'8· 

t JI, aby se vtvoJ vymkl Jakékoliv 
• kontrole a smGfoval ntkoUv k dal• 

šlmu rozvljenl socialismu, ale k Je
bo oslabeni a destrukcL Tuto svou 
pozici kryji kr4s09m1 besly a vše• 
obecnG demokrattcktml prohlášeni• 
ml, za nimi! se často skrýv4 Jedo
vaté bodnutL Potud lze cbapat ně• 
které ze slgnatářO N~kolll<a vét. 

Výzva sama však Je promyšlen9m 
aktem, v něml neJde ani tak o to, 
co tvrdl, ale o pokus sebnat do 
bouha pod vedenlm sil napUtel• 

' sktcb tomuto Zflzenf co neJvětšl 
mno!stvf lldl rOznýcb profesl, va
ku, zéJmQ. Pokud by se JI zamnr 
podalll - a v tom autóry všestran• 
nll podporuJI zabrenlčnf prostl'edky 
masového pOsobenf -, obecnn for
mulovana hesla by rychle nab9Vala 
konkrétnf smysl. 

První krok 
Prvnhn krokom by tedy mGla b9t 

sedmlbodova v9zva. Oč v ni Jde, 
Jsme publikovali v komentáflcll 
Kdo seje vltr (30. 6.) a Co 111a1r 
za lubem (t. 7.), Zde Jsme také 
seznámili naše čtenáfe s blevnlml 
myšlenkami této plsemnostt. 
I v dalšlch dnech Jsme se vrat111 
k nOktP.cým z pofadavkO uveden;·ch 
ve v9zvě . .Rekll Jsme svá stenovls• 
ka k po!odavku •Okam!ltého propuš
těni všech politických vězňO•, 
k •om•zovánl• svobody shromd!do• 
vacr, k •respektováni oprávněných 
požadavk~ všech věrlcfcb•, k pro• 
JektOm. Je:! měn! :!lvotnl prostfedl, 
a k Jejich •pfedloženl k všestran, 
němu posouzeni odbornlkO I vAfe J· 
nostt«, k »svobodné« diskusi neJon 
o padesátých letech, ale I o •praž
ském Jaru•. 

V dalšlch bodech tvOrcO.m výzvy 
Jde, Jak zn4mo, o legalizaci JeJlch 
činnosti, o uznáni •charty• • 
všech dalšlcb Jejich odnoži, o vy
tvofenl tzv. nezáv1s19cb odboro, 
svazO. a spolkO, tedy o rozbiti Jed• 
notné odborově a ml8de:!nlckě or• 
aanlzace, o prosazeni svého vlivu 
v tov4rnácb I ve výchově. 

Konefni! cbtl!JI legalizovat své 
•sdělovacl prostfedky•, tedy t11k0• 
Vlny vytv4fené často s technickou 
a Ideovou pomoci zahronlčnfcb vy
sllaček a prostfedkO propogandls• 
tlckébo pOsobenr ze zemi Severo• 
atlantlckébo paktu. Stavl!Jf se proti 
•cenzufec, ae vAdt, :e cenzura u n4s 
ve sdl!lovaclch prostfedclcb ani pfl 
v9?obě kni!nf produkce neextstuJa 
Jrozbovor RP 12. 4. s předsedou 
POn rn,. z. Cerm4kemJ, snelf se 
ztrflt plnl!nf práv vydavatelQ. pro• 
vozovatetQ l naktadete!Q omezenlm 
JeJlcb pravomoci pod rouškou •zba• 
ven! se všecb forem politické man!• 
pu!ece. atd. 

Pokud nebudou JaJlcb nvedenA 
t>Ožadavky vyslyšeny, pokud se Jimi 
nezačne zabývat vl4do (vládli Je 
však na rozdll od Svobodné E\11'.o
PY nepfedall), pak prf dojde ke 
krl%L Kdo však tu krlZI VyVola. 
Jestllfe to nebudou sami rvOrcl Vf• 
zvy fl dalšl •tbarttst6• a nepovo• 
Jeně skupiny? Tvrdl, ta Sl tuto krl• 
zl nepfeJI. Jak tomu však mome 
rozumět, kdy! JI vybro!uJf, stavGJI 
ulttm8ta? V některých dopisech 
nám sami sJgnat41'1 NGkollke vět 
napsali, !e oni se podepsali •Jen• 
pod obecně platné myšlenky. Ale 
četli skutečni! to, co pOdepsall? Je 
náhodné, fe nGktel'l z Dlcb se tak 
vehemontnn dovo14vaJI zvetoJněnf 
výzvy? 

Prý Jim neJde o to, obro!ovat so
clallstlckě zflllenl, ela o n4pravu 
chyb, abychom se všude dostali do 
potfebnycb obr4tek. Opravdu Je to 
tak? NJkolL RozhoduJlcl pfece Je, 
v Jakém směru se 1118 vývoj ublrot. 
V komentál'lch západnlch vysllefek 
n4m dAvaJI za pffklad Maďarsko, 
Polsko, zeJměna Solidaritu. VyblzeJI 
nes k dtalogu. a diskutovat pfltom 
nechtěJI. Podsunul! n4m pflstupy, 
které ndm nikdy nebyly vlasu1f. Od· 
auzujl vfechno kolem rula, nanalé• 
zaj1 nic svi!tlého no našem pred• 
cbozfm v9VoJL K f•ktQm zQstávaJI 
blušL 

od socialismu 
V. Havel, kter9 se sám hlásl 

k autorstvl v9zvy Několik v!!t, J•· 
den z prvnlcb Jejich slgnat4t0, 
v článku Sura soctallsmus. zvereJ• 
něném v emigrantském Svědectví 
č. 85, pflmo probls!!uJe, fe slovo so• 
clallsmus •nenl nlčlm vfc na! ve
skrze prolhanou šifrou ... Navrhu• 
fl proto vyh9\lat se nadále slovu 
soclallsmus«. Jak Jemni! Je rečeno 
to, co z. BrzezlllskJ, Jeden z hlav
ních ldeologtl ontlkomuntsmu, bf· 
valý poradce ,prezidenta USI\ Car
tera, flk4 otevfenff s notnou .iav
kou cynismu v rozbovoru v červne• 
vém vysfl4nf BBC: •- .• českosloven
sk9 stalinistický (? J re!tm Je v po
slednlm te2enf a . . • Je otázkou ni• 
kolika měslcO._ snad Jednoho roku, 
ne! dojde I v c;eskoslovensku k vel
k9m polltlckfm změn6m a I Cesko• 
slovensko se vyd4 na cestu, po 
která nynf Jde Madarsko n Pol• 
•ko . . . Marxismus Je mrtvý. Komu• 
nlsmus zde uf na počátku ptišUho 
stoletl nemusl b9t.• 

Jak vSak postupovat, Jek zabez• 
pečlt, aby komunismus se dostel 

•na smetiště dějin•? K tomu tekl 
své slovo I bývol9 velvyslanec 
USA v CSSR • znalec es. poměrO 
W. ff. l,uers v bullettnu Forelgn 
Aftalrs: •Spojené státy by měly 
energlčt!!JI podaěcovat rO.zné naclo• 
nallstlcké Instinkty v NDR, Polsku 
a Cesko•lovensku.c 

tlčlnni!lšl Je však okam!ltý llder. 
•2ádáme, aby na ~skoslovensk9 ko• 
m4nlstlckf reflm byly uvaleny me• 
zlnárodnf sankce ••• ,• vol4 v této 
souY1slo·s11 USA vydr!ovaná tzv. Ra• 
da svobodného Ceskoslovenska 
v lednu 1989. Na CSSR Je tfeba 
Vytvéfet tlak. Jednou z forem Je 
•zablokov4nf 11s111 CSSR o dohodu 
s EHS•, nevrbuJe v listopadu m. r, 
lond9nsk9 denfk Tbe Jndependent. 
Cl dokonce, Jak tvrdl BBC 17. 10. 
1988, •z4stupcl nezávlsl9ch Iniciativ 
f4dall, aby SpoJeně státy oeudAlo• 
valy Ceskoslovensku dolo!ku nejvyš
ších v9hod ve vzájemném obchodu, 
dokud se nezlepši postoj českoslo• 
venské vlády k lidským pr4v0m•, 
tedy dokud nebude povolena Oln· 
nost prednfm člnlteli!m •cbartyc, 
I Jiné návrhy sankci zde byly, mno• 
hé z nich se proti nám opravdu 
uplatnily včetně pOJček za nejhor
ších motných podmlnek, zákazO do
vozil. toho čl onoho„zaffient a stro• 
JO, několikanásobně zvfšen9ch cel 
na naše zbofl proti Jlnfm v9voz• 
cOm aj. 

ltlkaJI sl »společnost•. Hovor! Ja• 
koby za v!echuy. PrtYlestňuJI sl 
pr4va, Jet ntmaJI. Prdva tribuno 
A v té!o době sami zdOvodtluJf, 
prof těmito tribuny n&Jsou a ani 
nemohou bft ... 

•Většina obyvotelstva Je ve stavu 
očekáváni o zauJlma lhosteJn9 po• 
sloj. Opozice se zatlm nezlormova• 
la Jako politická sila ... • (Jlfl H4• 
Jek v rozhovoru s agenturou Reutet 
18. května t. r. J • .. •MY nejsme 
schopni pohybovat se mezi obyčej• 
n9ml lldmL Jsme elita . • • Mnozl 
signatáři cbarty 77 prostě nevi!dl, 
Jak hovořit s oby~Jn9ml lidmi . . . c 
( Býval9 mluvfl »charty• Jan Ur• 
ban v Interview pro amerlck9 časo• 
p!S Neporobené mysli v prvé polo• 
Vlně loňského roku.) 

MaJI však své programy, kter6 
některtml svými obecně demokra• 
tlckýml tezemi - fe! Cesto opakuji 
I clle socialistického státu - mo• 
bou pQsoblt na politicky měně zro, 

' ., 

16. Cbtěll >demokracii pro všechny«. 
•Demokracii Jako systém za10fen9 
na duchovo!, politické I hospodaf
ské pluralitě a vzAJemné toleranci.• 
•Zjednodušit a bumanlaovat Je tfe• 
ba I právo soclálnl, bytové, a pfe. 
devšfm správnl.• •Rerorma hospo• 
d4fsk6ho systému bude vyfadovat 
dO.kladnou promilnu pr4ve hospo• 
dáfského ..• • S kafdtm z tGcbto 
bodQ lza v podstata souhlasu. Jen• 
te... Smyslem Jejich 118111 pfeca 
nenf •vylepšit• současnl zffzenf a 
nebylo to ostatně ant , roce 1988, 
Jak bezostyšně tvrdl, ale tehdy 
I ted Jeho likvidace, •Za dané al• 
tuace fvšlmnGte Sl této formuJarelJ 
pl'!rozenG nám Jlněho nazb9Valo 
ne! podporovat Dubčekil a součas, 
nll se pokoušet tlačit ho tak dale• 
ko dopfedu, Jak se dalo ... •, tedy 
smGrem ke kapllallatJckému aysté• 
mu, Jek potvrzuJe Je.ten ze spolu• 
zokladeteJO KAN a dnes mo<lerator 
Svobodné Evropy Lánsk9. 

A nynl? Jaké Jsou JeJlcb clle'/ 

Pl'edevšlm vytvofenl nové dstavy, 
kde by nebyla zakotvena Jako ve• 
doucl sila společnosti Komunl8Uck4 
strana Ceskoslovenska a z nit by 
se vytratilo slovo •soclollsmusc. 
•Jako stoupenci svobody ducba se 
chceme zasazovat o to, aby !4dn9 
svGtový názor nebyl státem nadfa• 
zen názorOm Jlntm a eby takové 
nadfazenl nemělo tudlt ani oporu 
v tlstava čl Jiných zAkonecb,• piš! 
tzv. členové Hnuti za občanskou 
svobodu ve svém Manifestu, Jakém• 
sl ollclálnlm programu vše,:b so• 
clallsmu nepfátelsk9cb sil podepiso
vaném v z4fl loňského roku. Jejich 
myšlenky pak pfeblrall v té čl oné 
111ffe I dalšl nepovoleni skupiny. 
Jde tedy o to, dos4hnout, aby proti• 
socialistická činnost dostala leg41nf 
ra~lldu, aby Ideje komunlstG • dal• 
šleh pokrokových občs.nO naši zemi! 
o budováni sociálně spravedllvěho 
státu nemGJy ani garanta zaručuJf• 
ctilo dalšl socialistickou perspektt• 
VU, 

A Jaka hranice m4 bft zvolena? "' 
Nanl p~ostě takové brQJ1lce, Jen vel• 
ké podniky - podle O. Sika a dal
šfcb ..J by mGly zastat st6tnf, tedy • 
ty, kterl zattm pro soukrom'• ln• ., 
vestovánl Jsou nerentabllnf, ale bez 
nlcbt se soukromt sektor nemate ' 
rozvlJet. Jde, o tokové podniky, Jak 
VfFl9Y4 t dolšlcb dokumantO PO· 
dobnfch ekonoma, Jakfm Je lelez• 
n1en1 doprava, zabezpeeGv4nf elek
trlckébo proudu, hutě ••• . 

Prvnl etapou bude tedy obnoveni 
•svobodného podnlk4nl• od slu!eb 
poClnaJe al po textilky a sk14rny. 
Aby se •Iniciativa• mohla rozv!Jat, 
Je vlak IPeba, Jek Je také uvedeno 
v Manifestu, J1 •velkoryse podporo
vat poskytov4nfm dloubollobfch 
tlvllrQ, Jako! · 1 da!IOV9111I tllevaml a 
meter14lnl pomoci v zaCátclcb•. 

To koresponduje s dallllml p14ny , 
nepovolenýcb struktur, a dalšl eta• 
pou JeJlcb progl'amového postupu. 
Na fadG potom bude totiž velkt 
prOmysl. Pl'ebuduJe se. Jek znovu 
uvádl Monlfes~ ,aby v něm ble• •• 
disko rentablllty nebylo podflzeno 
hledlskQm p0Ut1ck9111, Jako Je umě-
lá zaměstnanost' nebo prererence 
plynouc! z nepfuozenfcb meztná, 
rodně ekonomických vztahG•. Na 
tadě nenl tedy moderntzaco. re• 
strukturalizace, rychleJšl uváděni 
vndeckotachnlck9cb pcznatk(I do fl
vota I zefektivněni ' spolupr4ce 
v ramcl zemi RVHP, ale nezaměst• 
nanost a pfervánl našich . dosavad
nlc.h bOspOdáhkýcb avazkQ. ' 

Co bude pro to tl'eba Ještě udě• 
lat? Krok zo krokem celou společ• 
nost převést• na soukromou bázi. 
Proto bude tfeba rozbit I Jednotné 
odbory, Jednotnou mláde!nlckou or
Ranlzacl, vClenll S9 postupnG do 

I •ekonomiky svi!tově«, zavést sou• 
kromě školstvt Jako lék pro řešeni 
školsk9ch problémQ, zastavit vfstav: 
bu atomovtch a vodnfch elektr4ren 
e čekat na •pomoc• Z4padnlcb ener• 
getlckých zdroJO I nn dovoz JeJlcb 
technologii, zmlnlt naše funguJlcl 
drulstevnf zemědlllstvl v rodinně 
feriny a systGm dloubodoběbo pro• 
n4Jmu. . . To sl skutečně pl'aJI 
Všichni ti, ktefl. podepsali V9ZVU 
NGkollk vět? 

Ruku v ruce 
Bez trvalé zahranlčnf podpory by 

ul dávno pl'estall rOznl ti vnltfnl 
odpOrcl soclallsttckébo Zftzenl elds
tovat. Jsou Sl toho vědom~ proto 
dodnes vyčftaJI svým americkým o 
dolšlm ochráncOm menši akt1,1tu 
smlrem k dlsldentQm z poloviny 
70. let. Prf tehdy Z4pad •Za mfro
vé soufltl prodal Ideu svobody•. 
NeJde pocbopltelnll o pfesno11 sha
lýzu tebdeJšlcb meztn8rodnlcb vzta· 
bO. ale ponGkud Jln4 pollttck6 a 
ekonomlck4 situace včetnl krlZo
vfr.b Jevd v kapitalistické ekonomi
ce odsunula z4Jmy dlsldentG do 
pozadf, nebo eJespoll do z4vi!tPI 
propagandlstlckfcb a.kel ZApedu, 
Osmdesátá léta však Jsou Jiná. R(lz. 
ně ty koncepce · konvergenci -
sbll!ovánf apod. - byly odsunuty do 
pozadl a nov9 prapor se začal 1me
novat •lidské pr8vac, Pfltom Jde 
Jan a Jen o práva tich, kteff chtG• 
11 pohfblt soclal1S111us, pr4va na 
svobodnou prot1socl81lst1ckou čin• 
nost. v krátké dobil Jen do Cesko• 
slovenska začalo vystlat vice ne! 
lledes8t rozhlasov9cb stanic, z nich! 
nGkteré se stávaJf lnlorm6tory o Z4• 
mArech socialismu nepfátelsk9ch 
skUptn. propagátory J8Jlch z4Jm0, o 
dokonce - zv16štG v poslednf dobe 
- I svolavateli Jejich akci. Názor• 
nl! se to projevilo v lednu lelošnl• 
ho roku. Podle steJnébo sc6náPe 
chtGJI postupovat I v budoucnosti. 
Tuto taktiku ostalnA pflznela I Svo, 
bodná Evropa v relaci z 23. ferven
ce t. r.. kdy! reagovala ne odhale• 
né apoJenl tvQrcQ Několik vět se 
zápednlml, pfedevšfm amel'lckfml 
vysllačkaml a ni!kter9ml clalšlml 
•svobodnými• sdlllovaclml prostrad• 
ky. • 

•• 
Proto statlslcové llnančnf Injekce • 

~měfuJI pravldalnG de rukou hlav• 
nich orgenlzátorO odporu, proto do
stávaJI ze zabran1e1 takovG dary, Ja• 
ko Jsou počftaae, Vld.oorekorděry, 
rozmno!ovacf technika, rozhlasov6 
pflJlmaee, na nich! lze odpo,lou
chávat bezpečnostnl relace alel. Vš• 
v z4Jmu rozněcovant lid!, vyvol4v4• 

A doma? Jak Ozce osobně I ti· 
nančnlm1 proslfedky na Západ prQ• 
pojeni flnltelé nepovolen9ch struk
tur sl predsta.vut1 •Systémové z111G• 
ny«, o nich! se plše ve výzvA Ně• 
kolik vět? V tzv. manifestu Demo
kracii pro všechny ze zarr m. r„ JeJ! 
podepsal! témlf všichni z nejektlv• 
něJšfch •chartlstO• • I část signa
táfQ výzvy Několik vět, např, vyz9. 
vaJI všechny občany naši zemn, aby 
se zpO.soby, které uznajf sami za 
neJvhodněJšl, vydali po cesta k de• 
mokracu burfoaznlho, předmnichov
ského typu. Jedině v ni Vid! ba• 
doucnost Ceskoslovenska. Jaké Jsou 
to však zpOsoby? Pero čl nrtslll, 
mluvené slovo fl vrafdy, llánek 
v samizdatu čl teror? Václav Benda, 
pfednf ketollck9 aktivista a b9valý 
1111uvfl •Charty«, podle vyslldnl BBC 
ze srpna 1987 sl tyto zpOsoby před, 
stavuje Jako pozdvl!enf •znomenf 
kff!ec a podniknuti •Pflmébo 1ito
ku na hlavni město•. (?) Kr1stOv 
kfl!, k nGmu! se bl8sf, který ná
bofenské učeni chape Jako symbol 
kfes(aaské Jásky, pro nGho Je zn•• 
menlm boJa. Stává se tak Jednlm 
z těch, kteff podněcuJI ke kontron• 
taclm v ullcfch I dnes. Jakási •Do• 
mokratlck4 unie proti KSC• .ve svém 
letáku z letošnfbo roku zase hrozi: 
•Ne, upnJovat sebe nebudeme, ale 
začneme upalovat . váal Na celém 
Václavském budou postaveny bran!• 
ce a na nich skončfte vyl• Organl• 
zace, nazfvaJfcf · sama sebe jako 
•Cesk9 severe, na Jafe letošnfbo ro
ku I sd!!lovactm prostfedkOm roze
slala svou brozbu plnou náslll a 
zab!Jeof. Sem patři dopisy plně V9• 
hrQfek a nenávlstL O nGkterých 
?. nich, které byly vytvol'eny Jako 
pMm9 dOsledek politiky kon!ronta• 
ce, Jsme psali v tomto týdnu I v RP. 
Jak tyto pflstupy koresponduJI se 
sloVy o toleranci z výzvy Několik 
vět? 

Kam potom bude miffovat v9VoJ 
našebo st4tu? V uvedeném Ment• 
festu se slgnatéfl pflhlašuf(, k ma• 
serykov~ké předválečně republice a 
k JeJlm ldeJlm. Zde Je prý •Velké 
a lnsplratlvnl dědlctvf, o něž sa lze 
opflt•. /\no. !lekli Jome Jlf mnoho• 
kr4t, fe Sl V8flme dlla T. o. Masa
ryka I dalšfcb Jeho spolupracovnf
ktl, pfl všr rozpornosti v?sledkO je• 
jich politické činnosti. Byla však 
prvnl republika skutečně republikou 
1en Masaryka? Co! nevíme, Jak 
skončilo? Byl to pl'ftdevšlm - a 
to so nedá oddiskutovat - stat, 
v nGmf hlavni slovo mn1a velko
burfoazla, od KramáPe, Sv9hly, 
Preisse, Bati počln,1e po Stflbrné• 
ho a B~rane. Mnozl z nich se pok 
stali I partnery Hitlera. Pro stntlsl• 
ce dělntkO tato republika však mi!, 
la žebračenky, nez•mOstnaaost a 
fetnlckó pušky. To nenf propagan• 
de. Jen konstatováni akutečnosu. 
Dolo2lt to .lze kdykoli tlSlcl loktO. 
SteJnG Jalto to, !e v tl!fe době ti 
neJbohatšl nejen ureovall, kdo bude 
vl4dnout. ale I směr politiky země. 
A to vše ruku v ruce s tehdeJšlm 
,t8tnlm vedenlm. Vtsledkem byl 
konec c1vacetnet6 exl.stence republi
ky, slepá ulička, do nff republiku 
dovedla tebdeJšl vOdl:I sfla zemn. 
bur!oazle, a JeJI pollllčtl pre,1sta• 
vltelé. 

nf nepokoJO.. postupného pronikáni 
' do nyněJšlch struktur a Z4rovel\ Je-

ZpOsoby k systémov9m zmGnám. 
ke změně systému, mohou být rQz, 
ně. Všechny se veJdou do vftvy 
z manllestu Demokracie pro všech• 
uy, Ze . ne Jde o plané hrozby, do• 
stl!dčuJI ostatně I v9buchy u Vý• 
znamn9cb budov v Cesk9ch Budě• 
Jovlclch, Pelhrlmově, Ostl n. L. a 
Jinde, kde fen zázrakem neprtšel 
nikdo o život, !báPsk4 skupina od
halená na Llloměfacku, od ni! nlt
Ky směřuji I k nepovoleným struk• 
tur4m, pffpady bospod4Pské krlml• 
nality s Jasntm elfem polkodlt so
ctallatlckě zflzonL 

Republiku 
demokratickou 

Cesta k hospodářsk6 
prosperitě? 

cest• k hospodéPské prosperlti! 
Je prý Jodln8 - hospodéfská plu• 
rallta, proto!e bez nf •ekonomiko 
umě zaostAva a cbfadne•. 

Co se však ro,:umf onou •hospo, 
d4fskou pluralitou•? Ve zmfni!ném 
Manifestu Jeho autofl, na rozdfl od 
ostatnlch •programO• nepovolen9ch 
skupin, kde se často Jen zdOrazňu• 
Je ona pluralita bez jAkéhokoll del• 
!Iho vysvlltlent, uf ukazuji, oe pQ
lde, 

Jich rozklád4nl. 

Cli Je Jssn9. Soctellsmu musl za, 
zvonit umlráček. Argumentace se 
změnila. Koncem 70. let Ještě pfe• 
vatovala soclallstlck4 epiteta, dnes 
uf Jcle otevfeni! o systémově změ• 
ny, o zmAnu systému, o polit1Ck9 
pluralismu~. tedy o návrat ke kapl• 
tallstlckému zrtzenl. Nic nevadl, te 
zakllnacl for111uu Je dosud •svobo• 
de•. •de1nokracte•. • tolerance«. 

Výzva se tok stavě zaatlraclm m•• 
névrem, snahou nalákat pod Jeden 
prapor všechny ty, ktel'l Jsou nejen 
s něčlm opr4vnloG oespokoJenl, ty, 
kteff JSOU netrpllllVI, ale také 
všacbny bazerdéry, ukPJvdlné, poli• 
tlcky m41o vyspělé I skutečné n•• 
pMteJe socialismu, ty, kter9m Jde 
o odvrat do pl'edmnlchovsk9cb po
mGrO.. Takova Je pravda a tu nelze 
nlJalr :uslfft. Po •Nlkollka Vlt4cbc 
by měly n4atedovat dalšf kroky a 
Jed11011 - 1 takov6 Jso11 JeJlch pl4· 

»Vrátili stdtnf svátek, kdy vr4tl 
stdt?c sugestlvnf otázkou zkomen, 
tovalo Tigridovo a. Orušovo Svúdec• 
tvf vyhlášen! 28. flJno za st4tnl své• 
tek. Ale komu vr8tlt? Caským dě• 
tem, bl4slclm se k monarch!S111u? 
~·ašlsllrké skupině Cesk9 sever? Lu• 
<lákOm obdlvuf(clm dodnes Tisa a 
JoJJch sptlznnn9m dUŠlm soustl'edě
n9m kolem časop!Su Slovenské sprá• 
vy Yyd4van6m v MnlclloVG? TlgrldO• 

•NevyJu>uteln4 Je pln4 obnova 
' soukromého podnikáni ve srére !IV• 

nosit, řemesel, ma19ch a stredntch 
podnikO, č4su zemldělstvl a kulJu• 
~e . . . Bez lnlclatlvnl tlCasU sou
kromnlkO, malých dru!stev 3 ma
lých samostatn9cb podnlkQ nelzq 
zajistit uspokoJuJfcl slufby obyva
telstvu, pestrost spoJrebnlho zbo!I, 
rozvoJ vynálezectvf.• I naše společ
nost napom4b4 a d4le cbce napo-

TI, ktePI sedli na lep autorOm vt• 
zvy NGkollk v!!t, neznal! nebo ne
chtAII znát SOUVlslostL A prdve 
e um 1n1c1atofl celé kampann poč!• 
taji. Většina našeho lidu Je však 
proti takovému hazardu a nedopus-
11, aby rozvraceč'Om tolik potl'ebná• 
ho klidu k plněni 4ko1Q pfestavby 
se podafllo splnit Jejich rozb!Jefské 
Z4mGry. 

ARNOST BU. 
MAIIIE BOUDOVA, 
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