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Můj socialism, to je jednoduše láska k bližnímu,
humanita. Přeji si, aby nebylo bídy, aby všichni
lidé slušné žili prací a v práci, aby každý měl pro
sebe dost místa. Humanita, to není bývalá filantrophie; ta jenom pomáhá tu a tam, ale humanita
hledí opravit poměry zákonem a řádem. Je-li to
socialism, tož dobrá
T. G. M ASARYK
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VŠICHNI NA JEDNE LODI
Obraz mezinárodně politické situace v posled
ním čtvrtletí roku 1954 ukazuje, že dramatické
napětí ve světě ani na okamžik neochabuje, že
spiše stoupá. Po francouzské katastrofě v Indočíné bylo zřejmé, že těžiště komunistické agrese
se záměrné přenáší do Asie. Francie a svět uvidí, že dělat Mnichovy se nevyplácí. Tragedie
tamního lidu není skončena, samostatnost Již
ního Vietnamu vezme za své kdykoliv komuni
sté budou chtít. Na Koreji zatím převážejí
mrtvé, ale hroby nezasypávají a hrdinský pre
sident se nevzdává naděje, že jeho země bude
osvobozena. Nad Formosou křižují blesky a svět
nebude překvapen, nezaleknou-li se čínští ko
munisté americké hrozby a provedou pokus o
lnvasi. Jak zkušenosti ukazují, stále jsou ještě
možné přepady a války lokální, avšak risiko
všeobecné konflagrace
při tom nebezpečně
vzrůstá. Komunistický imperialismus má ini
ciativu a má úspěchy, pokud se nestřetl s organisovanou silou, připravenou čelit útoku. Na
Středním východě Anglie vyklízí suezskou brá
nu do Asie, ve všech válkách důležitější než
mnoho divisí vojáků, zajišťujíc si aspoň jakousi
prioritu ve svém staletém majetku. Rasových
a náboženských diskriminací mezi národy před
ní Asie ruští komunisté využívají s dovedností
neskonale větší nežli kdykoliv dovedly koloniál
ní velmocí. Po mnoho měsíců bylo vidět, s ja
kou horlivostí se komunistická diplomacie sna
žila získat Francii jednoduchými,
ale za to
účinnými argumenty, majíc k tomu ještě moc
nou svou kolonu uvnitř francouzského národa.
Jestliže Francie na konec odolala sovětským
slibům a podržela své místo v užší i širší zá
padní alianci — může očekávat novou sérii re
volt a konfliktů v državách afrických, protože
moskevští podpalovači mají dlouhé prsty a
Jejich krev ostatně nikde neteče. Asijský pakt
Je první diplomatická porážka komunistické
rozpínavosti a agrese — ale vskutku Jen diplo

matická. Nosnost a účinnost těchto dohod se
ukáže při první příležitosti, kterou si mašinérie
novodobého imperialismu
vyvolí k dalšímu
přepadu.
Svobodní národové v harmonickém souzvuku
s národy nesvobodnými vidí horečnou činnost
americké diplomacie a sice na všech frontách
světa. Americká politika dnes už zná ten svět
v plné nahotě a bez ilusí. Kdyby se věci v Asii
měly vyvíjet bez americké ingérence, pak rudé
moře, nikoliv to biblické — se dávno rozlilo po
nekonečných krajinách tohoto světadílu a v
něm by zmizela residence pana Pandita Nehru
ještě asi dřív než palác japonského císaře.
Není již války občanské nebo národní bez cizí
intervence. V této situaci Američané opustili
zásadu diváka a zásadu založených rukou. Při
jali zásadu ruky napřažené,
v níž střídavé
může být potravinový balíček, jako tvrdá rána
útočníkovi. Americký zájem je všude tam, kde
jde o svobodu číkoliv a kohokoliv. Sársko, Ra
kousko, Československo, Polsko — to byly Hitle
rovy výboje před válkou totální. — Ukrajina,
Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko,
Bulharsko, Československo, Tibet, Korea, Indočína — to je rejstřík přepadů sovětských. Tri
viálně řečeno — přísloví o psím odase, sekaném
po kousku, Amerika už nehodlá ani přijímat,
ani snášet. Spojené státy kromě toho, že od
svého vzniku jsou apoštoly i vojáky svobody
se nechtějí jednoho dne probudit a hledět do
moře jako na Jediného svého spojence v přípa
dě, že by komunismus, horší než atomová puma
— ovládl infiltrací nebo přímo akty pouhého
spiknutí, nebo intervence — všechny ostatní
světadíly. Je povzbuzující a radostné vědět, že
v tomto postoji, v takové zahraniční politice
jsou obě zdejší strany jednotné, že není velkých
rozdílů mezí panem Achesonem a Dullesem, že
president smýšlí stejně jako poslední muž z ulice, že za touto politikou lidských svobod a
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práv stojí obrovské svazy amerického dělnictva,
jako podnikatelů a sedláků, jako církve všech
denominací, Jako ženy, Jako studentstvo všech
universit.
Tato politika, plna trpělivosti a častých zkla
mání vrcholí triumfem na evropském konti
nentě. Pro tu část Evropy, která si udržela svo
bodu, nfení žádným zvláštním vysvědčením, že
vlastními silami a vlastní inspirací deset let po
Válce si nedovedla vytvořit vlastní, kolektivní
Sy$tém obrany a bezpečnosti, ačkoliv dobyvatel
a nepřítel lldskýeh svobod stojí již pod okny,
j f tak na bíledni, že ani jeden z těch států,
sám a opuštěn se nemůže uhájit. Ukázalo se, že
Američané kromě dolarů musí do Evropy po
til**' ještě také rozum a posilovat její unavené
4fb*vé(lomí a životni etos. Učinili tak velkoduš
né* *1? rozhodně: my Yíme o dějinách Evropy
víp nfé ýy víte o zázraku, který evropský dělník
za |to let udělal z Ameriky. Budeme vám po
máhat a budeme vás bránit, ale jen pod jednou
po^nínkou: Že se sami bránit chcete a budete.
Známe vaši problematiku, známe vás i Němeék9- V uplynulém půlstoletí jsme do vašich děJip zasáhli dvakrát a to vždy na té správné
Straně. Jsme připraveni učinit tak i zítra,
JfltUže vy sami jste připraveni se bránit invasi
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hrdlořezů! Tím tedy Spojené státy daly náro
dům Evropy jasně na jevo, jak smýšlí a jaká
chce být jejich politika, v této situaci naprosto
nedělitelná a neoddělitelná od ostatních uni
versálních problémů, a ť se vyskytnou kdekoliv.
Zmoudření svobodné Evropy je v tom, že při
jala prozatím jen projekt společné oboraný a
sice ve vrcholném svém zájmu vlastním. Rati
fikace londýnských dohod, kromě jiného, vrátí
Němcům jejich suverenitu.
Je ovšem jiná
otázka — co Němci vrátí Evropě a — co budou
chtít. Při tomto dramatickém vyjednávání ne
padlo slovo o porobených národech, ač téměř
všechny tyto národy před Jhem komunistickým
prožívaly otroctví nacistické. To však je docela
jiná kapitola, jejíž závažnost «1 uvědomila
Francie, nikoliv v zájmu těch národů, ale pře
devším v zájmu svém.
Spojené státy vedou svět v Jasném vědomi
své historické posice a odpovědnosti, již mívají
kapitáni na velitelském můstku. Jsou-li všichni
na jedné lodi, nejsou všichni na stejných mí
stech té lodí. Porobené národy mají třetí třídu.
Tu je horší strava a je ji málo. Tu je málo
světla a mnoho štěnic. Ale poněvadž i tu Je
přeplněno — do neznámého zítřku pluji pro
zatím většinou — v podpalubí.

Německo na křižovatce

vlastních dějin

EVROPA SE BOJÍ I DOUFÁ
Někdy koncem druhé světové války britská
jfpráÝodajská služba zachytila tajný oběžník,
který rozeslal člen Hitlerova generálního štábu
význačným členům důstojnického sboru. Není
po ruce text onoho dokumentu, ale zdá se být
dpát pravděpodobné, že francouzský minister
ský přédse^a Mendes - France měl Jej nějak
přéd očima při vyčerpávajících porádách v Bru#?lu a v Londýně. Jaký byl obsah tohoto poseliiýí jednpho z představitelů německé militaristiefcé mašinérie? Tento: po vstupu Spojených
itá*ů do vdlky podstatně klesly naše vyhlídky
n* vítězství. Naše strategie byla tupá jako na
Mámě a ve své doktríně jsme přehlédli možnost
n|lj>p dokonce pravděpodobnost třeti fronty —
tp je|t — válku s Amerikou. V případě své porážký, k níž máme blíž než dál, realisaci svých
tuŽfcb a úmyslů musíme odložit na desetiletí za
přldpokladu, že nové naše generace se nevzdají
německého snu. Základem naši politiky musí
být spojení s Ruskem. Kdyby se nám podařilo
Amérlku neutralisovat, nepotřebovali bychom
spoliu s Ruskem, protože v krátké době, při
končěntracl svých sil, porazili bychom Rusy
bleskově. Jinak půjdeme s Ruskem, abychom

společně zničili Ameriku. Unavené a desorganísované Rusko podlehne našemu spořádanému
útoku. Teprve pak nastane naše vítězné taženi
na východ, znamenající, že Jsme konečně sku
tečnými pány světa!
Tak viděl věci německý vojenský teoretik v
uniformě generála před deseti lety. To je velmi
krátká doba, aby bylo možno posoudit, zda tato
hypothésa byla Jen produktem fanatické hlavy,
toužící po odvetě a světovládě, anebo zda šlo
při tom o vojenský testament pohrobkům pora
ženého nacismu. Kousek historie? Z první vál
ky světové Německo vyšlo tak, že umírající Cle
menceau se tázal — kdo tu válku vlastně vy
hrál? Ze svého území Německo nepostupovalo
ničeho vime-li, že Alsasko - Lotrinsko si po vál
ce s Napoleonem třetím Německo vzalo jako
část válečné kontribuce kromě zlata, jehož míru
nadiktoval Bismarck ponížené Francii ve Ver
sailles. Táž Francie, po první světové válce z uložených reparaci dostala sotva mizivá procen
ta, až celá táto rěparačni politika skončila ne
slýchaným krachem, když se ji Hitler veřejně
vysmál a odmítl všechny závazky a platy. Po
druhé světové válce, již opět vyvolalo Německo,
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nebylo o reparacích už ani řeči. Jedinou náhra
du si zbraněmi a okupaci vynutil pouze impe
rialistický komunismus a to: anexí území, do
mněle ve prospěch Polska, stejně podmaněného
a zmrzačeného a také tak územně oloupeného
podařeným osvoboditelem. Demontáží továren
z Východního Německa a nakonec nucené do
brovolným exportem znamenitých německých
vědců, konstruktérů a techniků do Ruska. Ko
nečně, Němci z východu, smýšlením a povahou
zcela jiný typ než Němci západních provincii
— snad poprvé v dějinách přišli o svobodu,
— kterou Jiným s tak velkou samozřejmosti
brali. Na svém těle i duši nyní poznávají, co
znamená přítomnost vetřelce ve vlastním do
mě.
Po vojenském rozdrcení Německa se zdálo, že
konečně nadešla epocha míru, lidstvem vždy
toužebně želaného a nikdy neuskutečněného.
Za druhé války světové bylo skoro smrtelným
hříchem povědět v takovém Londýně a možná
i Americe — že nacismus a komunismus jedno
Jest. Tak mistrná byla lež vousatého profesora
zla a podlosti z Kremlu, k němuž nacismus
stejně chodil do školy. Ředitelé světové poli
tiky zjistili, jak byli napáleni. Dnes snad už je
všem Jasné, že Jediným vítězem druhé války je
nový Imperialismus, maskovaný sugestivní ko
munistickou doktrínou, hlásající svobodu, rov
nost a blahobyt a nesoucí bídu, otroctví a ty
ranii zpanštělé kasty vyšinulců a násilníků. Vý
chodní a střední F - . r '"
všemi svými po
tenciály. Je dnes prakticky obrovskou kolonii
ruského imperialismu. Kolik chybí, aby padla
Evropa celá? A kde jsou síly, které by mohly
zastavit tento obrovský lidský masiv, dá-li se
Jednoho dne na další výboj? Amerika je daleko
a Evropa se bojí.
Rychleji než kdokoliv čekal, Německo se stá
vá prominentem evropské politiky. Konflusnl
komunistická propaganda zaslepeným nebo umlčeným davům představuje dvojí Německo a
dvojí Němce. Podle nich, Němci pana Adenauera na západě jsou bývalí nacističtí vrahouni,
snící o odplatě a těšísí se na novou válku jako
dítě na bohatou tetičku; kdežto Němci pana
Picka a Grotewola, s prononcovanou prušáckou
tradicí a mentalitou — to jsou andílkové jako
živi, jen Jim připevnit křídla míru. Bez ohledu
na tyto propagační šprýmy, dvě věci jsou v do
hlednu a záhy se stanou skutečnosti. První z
nich Je ta, že žádná sila nezabrání přirozenému
sjednocení Německa. A za druhé, v budoucí
Evropě, a ť již jakkoliv organisované, Německo
zas bude velmoci prvního řádu. Evropa, všelijak
federalisovaná nebo konfederovaná na tomto
vývoji ničeho nemůže změnit. Evropa se boji.
Neboť na novodobé historii Ještě nezažloutl list
a neuschla všechna krev.
Evropské národy
menší se proto s obavami musi ptát, zda i ▼

budoucnu mají být jen zbožím na trhu velmoci.
Zda konečně jednou už budou mít právo na po
kojný život a nebo jen povinnost vybrat si řez
níka buď z Berlína nebo Moskvy. Proto i Fran
cie tolik usilovala, aby se jí dostalo se strany
Spojených států a Velké Britanie pevných zá
ruk proti možnému útoku se strany Německa,
o jehož úmyslech se nic neví, nebo se strany
komunistického imperialismu, o němž se vi už
všechno.
Německo stojí na předělu svých vlastních dě
jin. Na kterou stranu se vydá, čím chce být ▼
nové Evropě a co ji přinese? Oživnou císař, ne
bo Hitler, nebo Rathenau a Streesemann? Pro
budí se duch Clausewitzů a Ludendorfů, nebo
duch Schillera, Goetheho a Herdera? Dějiny
válek jsou ovšem také dějiny. Ale malý, pra
starý kostelík v bavorské dědině je v konečném
hodnocení víc než pomník vítěze u Tanenbergu.
Jeden český básník začal svůj žalm pesimisti
ckou visí: Evropo, stařeno! Možná měl pravdu.
Avšak tato bělovlasá pani musí nám být bližší
než ozbrojený výrostek se lstivýma očima džun
gle. Vždyť je to naše společná matka. Evropa
se má sdružit v zápase o svůj holý život. V kausální souvislosti ji čeká boj o Její vlastní vnitř
ní jednotu, o vyrovnání sil, o její demokracii, o
Její lepší budoucnost. Ačkoliv ona Již dosti
dlouho není středem světa, zůstává sloupem civilisace v naději, že Její duchové poslání ne
patří ještě dějinám a že 1 Ji v novém řádu
kynou zítřky, kterých Ještě nepoznala!

Po nové prohře
Pavel JAVOR
Jen výčitky a únava —
to ť jediné co zůstává.
Jen ospalost, stesk bez hrázi,
když pozdní večer přichází —
Jsou ruce jako růže svadlé.
Je jedenáctá. Po divadle.
A někde v dálce rodný krov
se choulí tíhou katastrof.
Měříme vaše nové viny
očima šikmé Indočiny,
ranou, Jež pro vás nezeje
ze spustošené Koreje.
Kdož ještě včera tasili,
dnes plamen viry zhasili,
— opuštěni a zkrvavěli —
když vzdorovat Jste neuměli.
Jsou ruce Jako růže svadlé.
Je zase Jednou po divadle*
A někde v dálce rodný krov
se choulí věštbou katastrof —
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Za spolupráce mladých

Listopad 1954

a nejschopnějších

Bývalí poslanci se ujímají vedení zahraniční akce
Konečně tedy koncem měsíce září v New
Yorku byl dlouho očekávaný sjezd Zastupitel
«tyf Rády svobodného Československa. Zasťupit$l|tY9 Jf složeno z? tři hlavních složek. První
i nich a nej,početnější tvoři někdejší poslanci,
národém doma zvoleni á bývalí ministři, kteří
iétšinou také měli poslanecký mandát. Dále
J«9 u členy tohoto sboru delegáti politických
stran a skupin. A posléze jsou zde českosloven
ští diplomaté a vynikajíc! mužové, nezatíženi
stranickou příslušností.
Nuže, tento sbor měl úkol sice těžký, ale zá
služný. Měl se pokusit o vytvoření politické jed
noty na široké a spravedlivé základné demokra
tické. Toto právo sl Zastupitelstvo vzalo, když
zjistilo, že politika ministerialistů nikam nevede
a vede-li někam, pak jen tam, kde nechceme
být. Právě před rokem vyvrcholily rozpory spiš
osobní, ale také politické. Proti panu Lettrichoví f. panu Zenklovi jako představitelům největší
strany české a slovenské byl utvořen Jakýsi no
vý výbor bez nich a proti nim, ač funkční obdo
bí předchozího výboru neskončilo a Zastupitel
stvo tento výbor nesuspendovalo. — Následek
těchto událostí byl za prve: autorita politického
Vidění československého exilu byla znevážněna,
ne-lizničena. Za druhé — krajané i přijetí ztra
tili důyěru v politickou schopnost ministeriali
stů. $ hrůzou slyšeli, že někteří navzájem spolu
ani nemluví a že místo podání ruky, podávají
na sebe dokonce žaloby. Za třetí: znamenitá
služba komunistické propagandě v Praze, čerpa
jící jednak z faktu samotného a potom také z
kritiky exilového tisku. A posléze tedy za čtvr
té: volání exilu, s nímž Rada nějak přímo ne
mluví — volání po změně lidí a garnitur, volání
n|ladých po účasti a aktivitě.
Vidné tedý, že Zastupitelstvo, představující
kglibří parlament, mělo úkol obtížný. A jak se
ho zhostilo? Povézmě, že dobře. Nejdříve si,
v dojemné jednoté a za vlastního potlesku ově
ří^ svou kompetenci a vrcholnost. My tady reprYséntujeme v celku asi dva miliony voličů
a ljioštejn^), zdá nás volili včera nebo před osmi
léty. jin é si národ dósud zvolit nemohl. Tato
kontinuita tédy trvá hlavně a jedině proto, že
Jiné zatím nemáme, trvá aspoň tak anebo více
jájko kontinuita ministrů, vyslanců a osobností.
I když je nevyhnutelné hledat vhodné způsoby,
Jak páralysovat často jen osobni nechutenství
vedoucích politiků. I když je nutné jejich čin
nost kontrolovat, i když je nutné napříště je
volit, nebo aspoň potvrzovat. I když je nutné
počítat s účasti významných mužů, stojících

mimo strany. L když je nutné slyšet hlas exilu
a získat jeho důvěru. I když je posléze nevyhnu
telné připoutat k činorodé práci mladou gene
raci! Ve všech těchto směrech se Zastupitelstvo
přidrželo iniciativních návrhů prof. V. Hlavaté
ho a resolučních návrhů skupiny členů zastu
pitelstva z Kanady.
Výsledek dvoudenního jednáni, v němž se
projevilo mnoho dobré vůle a Jednomyslnosti,
lze v hrubých rysech shrnout takto:
Zastupitelstvo se prohlásilo za nositele vůle
ujařmeného lidu ve vlasti i politického exilu. —*
Zastupitelstvo rozhodlo, že činnost Pracovního
výboru, ustanoveného za podivných okolnosti
v loni v říjnu i činnost těch, kteří s tímto pra
covním výborem nesouhlasili (sedmnáctka, je
denáctka) — že tato činnost i nečinnost obou
skupin je skončena a nadále tyto frakce neexi
stují a nemají kompetence. Zastupitelstvo vzalo
na vědomí, že funkční období předsednictva Za
stupitelstva rovněž skončilo a ve svém odroče
ném zasedáni si zvolí předsednictvo nové. Za
stupitelstvo schválilo, aby šest mandatářú de
mokratických stran českých a slovenských, spo
lu s panem Osuským a panem Papánkem při
pravili pro jeho, nikoliv nové, ale pokračující
zasedání ve dnech 27. a 28. listopadu jednak
návrh programových zásad a způsob organisace
a jednak kandidátní listinu nového společného
a v pravdě výkonného a pracovního vedení —
Rady svobodného Československa.
To všechno v souhrnu znamená velmi slušný
ekvivalent politické reformy a také cenný mo
rální příspěvek k tomu, aby věci v budoucnu
byly lepší než byly.
K technice sjezdu: účast byla velká a nebyla
bez oběti, vzpomeneme-11 Jen na cestováni ka
nadských zástupců. Dr. Osuský, který má větší
zkušenost v psaní dopisů než v řízení schůzí —
počínal sl s dokonalou objektivitou a rozáafností, skoro Jako Tomášek. Všichni řečníci zacho
vali formu a obvyklé projevy advokátské zdat
nosti byly vzaty s uznáním a veselosti na vě
domi. Dobrá polovina členů Zastupitelstva ne
promluvila vůbec a nebo jen málo, podle proí.
Macka, že méně může být někdy více. Jednáni
bylo prodchnuto duchem smířlivosti a srdečno
sti. Zastupitelský sbor dal na jevo, že v budouc
nu nehodlá připustit lehkomyslné rozbíjení or
gánů Rady, secese, vystupování, nebo vylučová
ní skupiny jedné skupinou druhou pro domnělé
nebo skutečné rozpory politické, ale hlavně
osobni. Zastupitelstvo by sl přálo, aby političtí
vyjednavači a representanti měli mezi sebou
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víc® dobré vůle, snášenlivosti a osobnilo re
spektu. Poslanci uvítali, aby mladá a mladší
generace byla povolána v Jakékoliv formě k
práci a spolurozhodování. 8 povděkem a uzná
ním byla vzata na vědomí zpráva a působení
delegátů Rady v Instituci politických represen
tací jiných porobených národů. Sbor však vy
slovil naléhavé přání, aby v tomto ohledu po
stup delegátů byl vždy koordinován, aby pánové
nepostupovali na svoji vlastní pěst, po případě
proti sobě a nekompromltovali naši vážnost na
mezinárodním poli. Nedošlo zatím k debatě o
Jiných politických otázkách, protože především
šlo o obnovu vnitřní Jednoty a sjednáni solid
ních předpokladů této jednoty.
V souhrnu: rozhodnutí Zastupitelstva zname
nají obrat v naší neblahé situaci a východisko
Z neutěšených poměrů. Má-li být zapomenuto

a má-li se začít znova, musi se vieéhni
jimky poněkud polepšit. Slušný a právem po
hněvaný exil postup Zastupitelstva jliitě utítá
a další vývoj bude sledovat se zvýšenou pézbrností. Nová organisace a nový kurs bude mit
příznivý ohlas také mezi americkými krájány,
kteří neutěšené poměry r Radě svobodného Če
skoslovenska sledovali e« starostlivostí, pódivěm
a nedůvěrou. Jsou věci, které ?a exil nikdo ne
udělá, ale jsou jiné záležitosti, které v beji
proti komunismu a v boji za svobodu rodné
země mohou vykonat jen Američané českoslo
venského původu a nikdo jiný, Učiní tak rádi.
shledají-li, že představitelé národa v ^xllu jsou
mužové vážní. Jšou-li dvéře k Jednotě otévéedy
*— vstupme! Vstupme s úsměvem, nikoliv ze
zaťatými pěstmi. Vstupme očištěni 'z omyld *
osvobozeni z vlastní malosti v této veliké débět

Poučeni a výstraha z minulosti

NÁROD MUSÍ PŘEŽÍT
HERETICUS

Za poslední dvě léta se stalo
tolik událostí za železnou opo
nou i před ní, že žádná překva
pení nejsou vyloučena. Smrt
Gottwaldova a Stalinova, bouře
v Československu a ve východ
ním Německu a neklid v Pol
sku, stálé změny režimů ve
všech satelitních státech, pád
Beriův — nic z toho dosud ne
mělo dalekosáhlé následky, kte
ré se očekávaly. Ale najednou
může nastat situace, která vše
naráz změní. Minohý emigrant
se ptá polou s nadějí, polou s
úzkostí, aby tu naději “ nezakřikl” : nepůjdeme domů dřív,
než Jsme myslili? Ale půjdeme-li domů, ’ ací tam půjdeme
a jací budou lidé, ke kterým
přijdeme? To Jsou vážné, ba osudové otázky, a měli bychom
o nich už dnes uvažovat, raději
dříve, aby pak nebylo pozdě. A
když o nich budeme uvažovat,
měli bychom se podívat trochu
do minulosti, abychom se z ní
poučili.
Neboť náš národ je v situaci,
ve které se nalézá teď, už po
druhé v krátké době 10- -15 let.
Některé číslice a detaily jsou
tu a tam rozdílné, ále základní
fakta jsou stejná. Vlast doma
je opět v područí cizí moci! Po
prvé to byli nacisté, dnes Sovět
ský svaz. Lidé nesmiřitelní a osobně ohroženi jsou zase v emi
graci, Jako byli za nacistů. Do-

ma část národa “ kolaboruje",
jako “ kolaborovala" s Němci,
část odbojná je v koncentrá
cích nebo umírá na popravištlch, jako umírala za nacistů.
Avšak převážná většina národa
žije nebo živoří mezi těmito
dvěma extrémy. Musí něj ak žit,
proto neklade komunismu zjev
ný odpor, ale zachovává si svou
páteř, i když ji musí ohýbat.
Neboť ohnutá páteř se vždycky
zase dá narovnat, kdežto přera
žená už nikdy.
Vezměme si poučení ze situa
ce, která nastala v době osvobo
zení, roku 1945. Národ se tehdy
skládal z těchto nerovnoměr
ných vrstev:
1. Z tenounké
vrstvy emigrace v Londýně a ▼
Moskvě, která žila (každá ovšem jinak) mimo dosah naci
stické pěsti, ale také bez živou
cího kontaktu s národem doma,
což mělo po osvobození mnohé
dalekosáhlé důsledky. — 2. Z
neméně tenké,
b yť početně
snad silnější vrstvy skutečných
přesvědčených kolaborantů, —
kteří buď z morální zvráceno
sti nebo (častěji) ze zoufalého
poraženectví opravdu zrazovali
národ. — 3. Z početné (bohu
žel) vrstvy vězňů v koncentrá
cích a kriminálech. — 4. Z nejsilnější, jistě osmdesátiprocentní vrstvy národa, která zůstala
doma, ani neemigrovala, ani
přesvědčivé
nekolaborovala,

prostě se přizpůsobila, skřítka
“zachraňovala, «« se zachránit
dalo" v přesvědčeni, že eé1k^rta
jednou obrátí a národ opět jed
nou povstane svobodný: Tb éft
národ měl a nalezl v d«n svého
osvobození, bylo dílem této hejpočetnější vrstvy národa. Čé
pak se stalo s těmito vrstvami ▼
letech 1945 až 1948?
Nej jednodušší odpověď je patrně u skupiny č. 2. Opravdoví
a přesvědčeni zrádci byli po
zásluze potrestáni a byli bud’te
popraveni (pokud neutekli) habo dosud sedí v kriminále.
Vrstva č. 1. byla ovšem třidá
privilegovaná: emigrace, která
za hranicemi za národ mlutlla
a Jednala y době, kdy byl no*
svobodný.
Nechrne také stranou dtáir
jaké byly rozdíly mezi emigraci
londýnkou a moskevskou (víňáe
čim dále tim vlče, že byly ohromné). Obě emigrace se n#.
konec spojily a vrátily se domě
— ve zkratce řečeno — Jako no
vá vláda, a to pod tlakem Mo
skvy Jako “vláda národní ífo « .
ty". —
Ján Masaryk v Jednom se
svých lyrických rozhlasových
projéyú z Londýna řekl: “Bude
me se vracet domů po špič
kách”. Myslil to jistě upřímně.
Jistě nebylo Jeho vinou, snad to ,
bylo hlavně pod tlakem moskeyského křidla, že se emigraci ne
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vrátila domů nikterak po Špič
kách, nýbrž s pořádným rámu
sem a s pytlem připravených
dekretů, které byly sotva osvo
bozenému národu, zeslabenému
šesti lety okupace, hozeny na
hlavu jako ohlávka dříve, nežli
si mohl protřít oči z těžkéhc
snu. Národ orostě nemél nejmenší možnosti vyjádřit se v té
době k čemukoliv, ani svobod
nými volbami, ani jinov slobod
ou deklarací. Vrstva sestávající
z emigrace a několika tisíc osvobozených vězňů měla sama
odpovědi na všecky otázky a ná
rod, slyse je, jen překvapené
mrkal. Všichni víme, jaké de
krety to byly: měnová reforma
(teď už je třeba nazývat ji mě
novou reformou č. 1), znárudňo
vání, retribuce.
Rétribuée, česky řečeno “od
plata” . V právním smyslu zna
mená retributiv česky také od
měnu, ale její původci měli na
mysli od počátku pojem odpla
ty jako potrestání za zlé činy.
Velmi rychle po vyniášení se
však do pojmu “odplata” vmísil
pojem “ pomsta” , hlavně záslu
hou nectných udavačů, avšak
také za tiché asistence zastraše
ných nebo zaujatých vrstev ji
ných. Zdá se být nyní jisto, že
retribuční dekrety dyl> připra
vovány v Londýně v naprosté
neznalosti skutečných podmí
nek, za kterých národ doma za
války žil. V Londýně se domní
vali, že poměry v Protektorátu
jsou asi takové, jako prý byly v
Norsku, kde sice byla tenká
vrstva zrádných Quislingů, ale
národ více méně tvrdošíjně se
trvával v odporu proti okupan
tům. V Norsku prý opravdu
všichni hosté v kavárně se zve
dli a odešli, když tam vstoupil
Němec. Buď že slovanská po
vaha je měkčí nebo naše speciecielni čeoká pokřivenější,
nežli povaha oněch potomků
dávných Vikingů, buď že prostě
Němců bylo v Pro i,ektOi átě víc
než v Norsku — takového něco
se u nás za války nestalo a stát
nemohlo; každý věděl, jaké by
to bylo mělo následky. Odhad
londýnské emigrace byl v tomto
bodě naprosto pochybený. Ke
svému překvapení či dokonce
zděšení shledali její členové do
ma, že snad osmdesát procent
doma zbylého národa tím neb
oním způsobem .“ kolaborovala“ ,
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poněvadž to prostě byla jediná
možnost, jak okupaci přežít. —
Kdo se stal včas “partisánem”
nebo ještě lépe komunistou, byl
pardonován, a retribuční dekre
ty se staly něčím, čím jisté pů
vodně být neměly: bičem proti
osobám nepohodlným, hlavně
proti nekomunistům ,ba co více,
staly se nepohodlným nástro
jem v rukách lidí zákeřných a
nectných denunciantů.
Stále se opakuje lesklá frase,
že je lépe zemřít v stoje, nežli
žít v kleče. Ale je-li tomu tak,
proč jsme nesáhli ke zbraním,
když jsme je ještě měli, proč
jsme nezemřeli v stoje hned v
roce 1938; Dějiny jsou plny ta
kých Thermopyl, zatarasených
mrtvolami, a mapy světa jsou
přeplněny jmény národů, které
vyhynuly mečem /nájezdníků,
lhostejno zda v stoje nebo v kle
če. A národ, Který prožil zradu
západní Evropy a následijící z
toho demoralisaci, nebyl už ani
schopen umírat v stoje. Všichni
víme, jak jsme soptili proti
Anglii a Francii, když nás tyto
velmoci předhodily zuřivému
tygru v domněnce, že tím za
chrání svou vlastní kůži, a kla
meme sami sebe, nalháváme-li
si, že jsme na to zapomněli. Hi
storie se skoro opaKovala v Ko
reji, pak skoro přesně v ¿ndočíně, a bude se opakovat možná
zase jinde, nedej Bůh, aby to
bylo opětně v Československu!
A přece je jasné, že odpor,
a ť akthní či pasivní, se v Protektorátě prováděl, a to právě
pod rouškou zdánlivé kolabora
ce. Byla to hra velmi subtilní,
komplikovaná a nebezpečná:
jediný chybný krok a byl z to
ho kriminál. Naši lidé, kteří
pracovali pod komandem ně
meckých Treuhánderů, si ča
sto připadali jako oni uhlazení
orientální intrikáni z předvá
lečných amerických filmů, kteří
naslouchali s nehybnou, nepro
niknutelnou tváří výkladům bí
lých (v našem případě němec
kých) naivků, jako by jim na
slovo věřili, a v zápětí jim vra
zili dýku do zad. Vražení dýky
je v našem případě ovšem pou
ze obrazným rčením, stačilo ně
jaké zakolísání výroby nebo ma
zaná kulturní sabotáž, ale dély-ii se tyh; věci denně (a c-o
děly!), zeslabovaly pomalu ale
jistě německou válečnou maši
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nérii — a o to šlo.
Tyto věci se po osvobozeni
posuzovaly různě. Kde se do
stali k moci lidé rozumní, bylo
uznáno, že se dotyčný “ provi
nilec” choval správné, kde však
přišli k slovu mstiví udavači,
bylo z toho udání podle retribučnlch dekretů. Rozhodovala
ovšem též politická příslušnost.
Znám zblízka případ, kde ředi
tel podniku, nekomunista, byl
vláčen novinami a po soudech
pro tytéž věci, za které jeho ta
jemník, komunista, byl odmě
něn povýšením na jeho místo.
Při tom za okupace všechno
risiko mel n& sobě
ředitel,
kdežto tajemník pracoval pod
jeho ochr anou anonymně. Fa
ktem bylo a zůstane, že jenom
pan Nikdo se mohl vyhnout té
nebo oné formě kolaborace.
Kdo měl jen trochu zodpověd
nosti, musil chtěj nechtěl kous
nout do kyselého jablka kom
promisu, které, vi Bůh, nikomu
nechutnalo sladce. Jenomže po
osvobození pan Nikdo nejvíce
křičel: Hurá na kolaboranty!
V této souvislosti by se také
už jednou mělo říci slovo o tak
zv. Protektorátni vládě a o sou
du nad ní. Nenapadá mi dělat
advokáta lidem, kteří kolaboro
vali s Němci z přesvědčení a kte
ří uvítali druhou republiku neb
dokonce Němce s hesiem: ra
ději Hitler^ nežli Beneše, radě
ji s nacisty nežli se “socany” .
Aie v protektorátních vládách
byli též slušní lidé, kteří dělali
svou věc dobře. První z nich,
gen Eliáš, byl odhalen a popra
ven, jeho nástupci musili proto
být opatrnější. Nikdo nemůže
popřít, že se snažili zmírňovat
údery nacistické tlapy; že pod
porovali oběti německé justice,
což bylo v procesu s nimi pro
kázáno. Též je známo, že se za
sloužili o propuštění aspoň části
vězňů, hlavně Sokolů a studen
tů, z koncentráků. Soud, který
se nad nimi konal, neměl zcela
určitě ráz fair spravedlnosti,
aspoň ne podle amerických
standardů. Konal se v ovzduší
nabitém elekřinou, zaujatost
čišela z každého slova prokurá
torova. Zase nedělám advokáta
ani Beranovi ani Hrubému, ale
mezi souzenými byl i starý po
ctivý maiíista Bienert, který si
jistě zasloužil jíněno jednání
nežli jakého se mu dostalo. A
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konečně, bylo snad fair, když
se » průhlednou tendencí pře
třásaly před Národním soudem
1 milostné aiéry min. předsedy
k re jčíh o ? Některé otázkj kla
dené členům vlády svědčily
přímo o naprostém nepochope
ní situace. “Tak proč jste Jim
to (Němcům) neřekl, když jste
věděl, že to bylo ke škodě če
ského národa?” Kdo ví, jak by
se byl v takové situací zacho
val pan prokurátor, kdyby byl
věděl, že jen takováto poznám
ka znamenala zatčení a rych
lou likvidaci. Podobně se ptali
lidoví soudci, většinou bývalí
političtí vězní, menších provi
nilců před komisemi Národ
ních výborů: “ Proč jste nepo
žádal o modry arch, proč jste
nešel do pense, abyste nemusil
nařízené věci dělat?” Mamo
bylo vykládat, že člověk řekně
me 401etý nemohl jít z vlastní
vůle do pense, stejně ja k j protektorátni mmistr nesměl resígnóvat, protože Němci velmi
Jasně prohlásili, že v totalit
ním státě se neresignuje. Mo
hlo se čekat jen na sesazení,
které pravidelně znamenalo i
zatčeni.Kolik lidi bylo u nás
přesvědčeno, že členové protektorátní vlády byli vlastně obětmí, když byli vybráni, aby
ve vládě sloužili, poněvadž ně
kdo to konec konců dělat mu
sil, a že ve své většině zachra
ňovali, co se zachránit dalo.
Ale běda tomu, kdo by to byl
v době procesů vyslovil! Byl by
býval ukřióen a to i lidmi, kte
ří věděli, že to je pravda, nebo
lidmi z emigrace, kteří poměry
neznali! Je to trpké a smutné
vzpomínání, ale je lépe do vře
du píchnout, nežli o něm mlčet
a přistoupit, aby se znovu vy
tvořil.
Nesporné j , že oněch pověst
ných retribučních dekretů vy
užili v prvé řadě komunisti
cké závodní rady, aby 3e zbavily
nepohodlných ředitelů a mi,
strú, čimž komunisté záměrně
uvedli naši výrobu do chaotické
ho stavu, ve kterém mohli lo
vit pro sebe. Komunisté využili
retribučních dekretů 1 jinak.—
Lidé jimi postiženi byli vyřaze
ni z veřejného života, nemohli
se uplatnit v žádné politické
straně a byli namnoze zbaveni
i volebního práva, což přišlo
komunistům ve volbách r. 1946
velmi vhod.Rttribuce tudíž pro
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spěla komunistům i politicky.
Zase chci uvést jen malou při
pomínku, dobře známou všem,
kdo znali situaci. Inženýři neb
ředitelé podniků snažili se za
Protektorátu odpírat němec
kým rozkazům a dokazovat, že
určitá nařízeni Jsou neprovedi
telná — a za jejich zády přišli
k Němcům dělníci, získaní něja
kým přídavkem cigaret nebo
Haydricho/ou “ zotavovací” ak
cí, a prozradili Němcům, že se
jejich rozkazy vykonat daji.
Výsledek ovšem byl, že inženýr
nebo *editel byl zatčen pAo sa
botáž.
Ale takoví
skuteční
kolaboranti z řad dělnictva se
arci rychle přeorientovali, stali
se z nich bud’ hurá-vlastenci
nebo častěji hurá-komunisti, a
tím si získali nejen imunitu za
svou kolaboraci, nýbrž i právo
řídit a udávat v závodních radách hlava nehlava.
Ale už dost těchto temných,
ponurých stránek našich ne
dávných dějin. Proč se o nich
zmiňuji? Abychom se z nich po
učili. Náš národ se dnes skládá
opět přesně ze stejných čtyř
vrstev jako za okupace. Opětně
Je tu tenká vrstva emigrace,
byť mnohem početnější nežli
za války, vrstva komunistic
kých renegátů, rovněž snad po
měrně silnější, početná skupi
na politických vězňů, a koneč
ně převážná většina národa,
který musí chtěj nechtěj žít a
n o v é komunistické otroctví
přežít.
Nepřipusťme, abychom se po
novém osvobozeni dopouštěli
stejných chyb, kterých se do
pustila emigrace a političtí věz
ňové z dob nacistických. Máme
sami mezi sebou varovné pří
klady, kam by to vedlo. Už dnes
v emigraci nadáváme Jedni
druhým kolaborantů s komu
nisty, v nej lepším případě “bý
valých”. Už je málem celá lite
ratura o tom, “ kdo byl vinen” .
Politikové, kteří přijali národní
frontu bona fide jako nezbyt
nost doby, jsou dnes pro to kaceřováni lidmi, kteří do národ
ní fronty nešli Jen proto,
z
ni byli z nějakého důvodu vy
řazeni. A tak máme už dnes v
emigraci příchuť toho, co by
někteří rádi obnovili doma, pří
chuť re tri buče!
Avšak zamyslíme-li se, může
me před svým duševním zra
kem vidět v dálném Ůekoslo-
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věiisku milióny našich lidi, ktaří nemohli odfjíť za hranic?,
protože konec konců celý hýřili
přes kopečky Jít nemohl. Opět
se tváři jako orientální ¿udti^vé, s neproniknutelnou maskou
naslouchající komunistickému
přeškolováni, vykonávají Jén
na oko, co se jim přikazuje,
aby zachránili, co se sa děných
poměrů zachránit dá, a čekají
na okamžik, až bude národ 6pět svobodný, aby mu mohli
odevzdat aspoň trosky, které
se jim podařilo udržet. Možná,
žá Je takových zdánlivých ko
laborantů ještě mnohem viée
nežli jích bylo za okup?Ce, ne
b o ť Němec Jsme mohli všelijak
šidit, protože nám tak docela
nerozuměli, kdežto komunistič
tí mocípánl jsou bohužel na#
vlastní lidé, kteří vidi odpůr
cům na dno duše a nedají **
tak snadno ošálit. Tu á tam ee
už dnes mluví o alibistech, fé
zuřiví komunisté, leckde niko
mu prokázali něco dobrého. Ale
nejsou tito lidé spíš už, aspoň
někteří z nich, komunisty Jen
na oko? Buďme spravedliví a
mějme vždy na pam|tl ófcupaéi
nacistickou! Národ by druhou
retribuci nepřežil. Ano, kde a*
provinil, budiž potrestán podle
platných zákonů republiky. Ale
jen žádné udavačstvl podle ré
ti íbučních dekretů! A nekónee
Jednu připomínku: utvořím®-ji
v exilu vládu, která se bude
moci vrátit domů, ať nezapo
meneme, že především národ
doma bude musit roshůdneut •
svých věcech. A proto, probůh,
a ť se tam tato tláda aspoň
tentokrát vráti opravdu jen pe
špičkách!
ČAS V NEW YORKU. — čas
navštívil New York a siée o»ohně.
Při té příležitosti mu děli: máiký
universitní profesor $20,
efobnf
přítel z mladých let $10, krejčov
ský dělník $10 a neúnavný réíŠi»
řovatel času $20. Nepřejí si být
jmenováni.

DOPIS A POHLEDNICE. — Do
pis Je z Čech á čteme: "Krajané,
šťastní exulanti, pro Boha živého,
dělejte něco, jinak skončíme vši
chni v blázinci.”
Fohlfdnt^f je
odněkud x Arizony a řteme: “Pro
žili jsme tu nádherný moravsko indiánský den. Žádná politika, ca
to kroje, tance, hopsasa, juehájdáí
— přesně podle pana Sedláka."
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Uděl básníků a spisovatelů v komunismu

MLČET - SLOUŽIT - POSLOUCHAT
Nejeden průvodní znak sou
časné literární tvorby českoslo
venské svědčí o tom, že se plá
novači kulturní dvouletky vrací
opět ke ždanovským zásadám
umělecké tvořivosti a kritiky.
Určité uvolnění, směrem k lite
rárnímu liberalismu, jež nazna
čil Václav Kopecký na zase
dání ústředního výboru KSČ
loni v prosinci, a jež s sebou
přineslo rozšíření literárních
thémat i jejich nové zpracová
ní, bylo již po půl roce týmž
Václavem Kopeckým zakřiknu
to slovy, jež nenechávají niko
ho na pochybách: “V žádném
případě ani stín hany nebo po
směchu se nesmí dotknout naší
slavné, rodné strany, jež si za
slouží, aby byla ve svrchované
míře ctěna a milována. A totéž
se týká naší lidové vlády” —
pravil Václav Kopecký na le
tošním červencovém X. sjezdu
KSČ. Pohřbil tak poslední na
děje československých spisova
telů na možnost svobodnějšího
projevu literárního, který se po
Stalinově smrti začal objevovat
i v tisku Sovětského svazu.
Pro literární tvorbu sovětskou
i československou v prvých mě
sících po Stalinově smrti bylo
příznačné, že strohé ždanovské zásady partajní literatury
byly dány do klatby. Autoři sice
i tehdy opěvovali krásy továr
ních komínů nebo traktorů, ale
čtenář za nimi viděl také sku
tečného, žijícího člověka, nikoli
pouhý tak zvaný “ kladný” typ
socialistického budovatele. Lite
rární kritika přivítala s mimo
řádným porozuměním rozšíření
volnosti při výběru literárních
thémat i jejich nové zpracování
nikoli jen předepsanou formou
tak zvaného
“socialistického
realismu” . Příznačným dále
bylo pro onu postalinskou vlnu
uměleckého liberalismu, že se
— jako první vlaštovky — po
čaly objevovat epigramy a sa
tiry, tepající nejen předrevoluční byrokratismus a buržoasii, ale dokonce i buržoasii no
vou, komunistickou. TI, kdož
znají výkyvy a vlny dialektické

ho materialismu, nebyli dlouho
na pochybách, že postalinské
období uměleckého liberalismu
nebude mít dlouhého trvání.
V komunistické společnosti se
hospodářský i kulturní život ne
vyvíjí evolučně, ale revolučně,
Jakýmsi “poskokem” . Proto jsou
hospodářské i kulturní akce ná
sledovány reakcemi v mnohem
kratších časových úsecích, než
jak tomu je ve společnosti nekomunistické. Reakce na po
stalinskou akci uměleckého li
beralismu se projevila v česko
slovenském kulturním životě již
po půl roce ode dne, kdy Ji Vá
clav Kopecký slavnostně ohlá
sil. Stačilo vyloučení tří sovět
ských spisovatelů a napome
nutí samotného Ilji Ehrenburga, aby v Praze vyvstal smrtel
ný pot na čele Jana Drdy, který
na červnovém zasedání Svazu
čs. spisovatelů upozornil zvláště
na “ nebezpečí” literární satiry
a prohlásil: “ Objevila se nám,
a ne na jednom, ale na desít
kách míst, satira, která není
zaměřena proti vnějšímu
i
vnitřnímu nepříteli, která ne
směřuje k odstranění nedostat
ků našeho života,
ale která
slouží především škodolibé ra
dosti našich nepřátel,, která je
namířena proti vymoženostem
našeho lidově - demokratické
ho zřízení.” — Pan předseda
Svazu československých spiso
vatelů pak podává příklad ta
kové “ škodlivé satiry” . Komik
Ruda Princ prý zpíval na jedné
z komunistických estrád tuto
parodii na jednu z lidových pís
ní: “ Okolo Hradce, na státním
statce, mají tři správce. Jeden
je honěný, druhý je udřený,
třetí Je zavřený” .
Pan poslanec, spisovatel Drda
se pak velmi pohoršuje nad
podobnými satiTami a dovolává
se slov soudruha prvního ta
jemníka strany Antonína No
votného, který na X. sjezdu
KSČ prohlásil, že “potřebujeme
sice satirických děl, která by
bičovala všecko staré, co zů
stává ještě v našem životě” . —
To Je ovšem théma pro literární

satiru celkem nezajímavé. Sati
ře lze snad ze všech literárních
forem nejméně přikazovat co
a koho má tepat. Lze si těžko
představit, že by na příklad
Karel Havlíček Borovský napsal
tak skvělé satiry, kdyby mu byl
pan Bach předpisoval jich thé
ma. A totéž jisti platí o sati
rických fejetonech Jana Neru
dy, o Čechovovi, Zosčenkovi,
Jiřím Hausmannovi a mnoha
jiných.
O humoru se řiká, že je “ ko
řením života” . A satira Je koře
ním literatury.
Satira roste
vždycky přímo ze živote, z jeho
bolestí a nedostatků. Každá sa
tira “skutečně opravdová” —
jak kdysi prohlásil Jan Neru
da — “má na rtech smích a v
očích slzy” . Sousedství smíchu
a slz, směšného a vážného, rtagického a komického je právě
onou úžasně tenkou hranou,
neboli ostřím satiry. — Není
možno vyloučit ze satiry onu
složku porovnání, komparace,
mezi stavem skutečným, jejž
satira napadá a sesměšňuje, a
mezi stavem jaký si přeje mít
její autor. Každá — řečeno s
Janem Nerudou — “satira sku
tečně opravdová” Je založena
na kontrastu
na nepoměru
mezi vnějšími snahami či náro
ky a mezi vnitřní, opravdovou
hodnotou lidí, činů, situací. —
Správně to kdysi vystihl Gogol,
když prohlásil na adresu herců,
účinkujících v Jeho “ Revisoru” :
“Čím méně bude herec usilovat
o to, aby rozesmál dháky, tim
spíše se mu to podaří” . A je za
jímavé, že tak nějak vysvětluji
účinek satiry také na příklad
Mark Twain, Čechov, Gogol i
Bernard Shaw.
Na boji komunistického re
žimu se satirou, kterou vyvolal
sám k životu, je snad nejlépe
vidět marnost každého počí
nání, které omezuje tvůrčí svo
bodu a předpisuje autorům ne
jen co ale i jak psát. Takovým
typickým příkladem je Nezvalo
va báseň “Moře”, otištěná ve
29. čísle pražského týdenníku
“Literární Noviny”, z níž ci

Listopad 1984
tujeme alespor závěrečné ver
še: “ Ó moře, moře, život po
spíchá, ó moře, čím Je ti mé
hoře? Z tichosti vzejít, přejít
do ticha, ó moře, moře život
pospíchá, jako tvé vlny, jako
roste tráv.% i když se skončí,
nikdy nepřestává, hvězdy jsou
větší, než tvůj svit, pták vzlé
tá, člověk chtěl by žít, a hyne
rychle jako jitřní zoře, ó moře,
čím je ti mé hoře!” — Podle
našeho úsudku je Nezvalova bá
seň jednou z nejbásničtějších,
Jaké v posledních letech komu
nistického správcovství na če
skoslovenskou státní literatu
rou napsal, Připomíná nám je
ho Edisona a řadu jeho básní
z doby, kdy nemusil skládat
účty sekretariátu KSČ. Někteří
čtenáři té Nezvalovy básně ne
postihli ono Jeho “hoře” , jež
v básníkovi vyvolává pohled na
“ moře, jež nikde nekončí” , a
“stesk za vlastí a přáteli”. —
Nezval psal tuto báseň za svého
letošního pobytu ve Francii a
není vyloučeno, že se mu zastesklo po jiné vlasti a jiných přá
telích, než po těch, kteří sle
dují každý jeho pohyb v Praze.
Proto přispěchali nejen čtená
ři, ale i odborná literární kri
tika, aby ústy pánů Buriánka,
Petrmichla a Schulze sice tu
báseň pochválilo, ale zároveň
konstatovala, že “může zavést
člověka do slepé uličky” . A to
se ovšem ve “světlých zemích”
lidové demokracie stát nesmí.
Proto je třeba rázně zakřiknout
i tak oficielního básníka, ja
kým je Vítězslav Nezval. Proto
přispěchal na pomoc Václav
Kopecký a vyhlásil konec lite
rární satiře, která by si tropila
šprýmy z lidovlády nebo z ko
munistické strany. Pán předse
da Svazu československých spi
sovatelů Jan Drda nemohl
ovšem zůstat pozadu a na po
sledním, na rychlo svolaném
zasedání ústředního výboru
Svazu čs. spisovatelů prohlásil
doslova: “ Budeme i nadále dů
sledně uplatňovat princip stranickosti v literatuře” . —
A tak duchové uměleckého
liberalismu,
vyvolaní teprve
před půl rokem k životu, se
musí opět stáhnout do pozadí
a s nimi i duch nerudovské
“ skutečně opravdové” satiry,
jíž na československých literár
ních luzích “ pšenice nekvete” .
Jeden z československých sati

e a g
riků si sliboval po letošní květ
nové celostátní konferenci čs.
spisovatelů, že “ když přestali
už opěvovat stroje , přestanou
také
fňukat
vsedě,
vleže,
vstoje a že “volná báseň rovná
veletoku, čtenáře zaplaví už v
příštím roku.” — Nic takového
se však — ke škodě čs. litera
tury, literátů i čtenářů — ne
stalo. Současný stav se podobá
spíše situaci, kterou vyjadřu
jeme vlastním epigramem: —
“A ť píšeš skopce nebo vzhůru,
narazíš všude na censuru! Ta
nemá ráda. naději a slova víry.
slova čistá, leda kdybys byl ko
munista. Lépe je nepsat ra’
ději!” —
Proto tolik skutečných česko
slovenských básníků svěřepě
mlčí. Mlčí i tehdy, když Václav
Kopecký nebo Jan Drda “vy
hlásí” nějakou novou vlnu umě
leckého liberalismu.

K N IH Y
Po úspěšném slovenském romá
nu V i č a n o v ě “ S m e ž i v í ” ,
v New Yorku vyšel román Zdeň
ka N ě m e č k a
“T v r d á z e 
ni ě” . — Je to první román téma
ticky vyrostlý z osudů naší širší
emigrace kanadské a autor, dávno
a nejlépe zapsaný v české lite
ratuře, se představil jako básník,
znatel lidských duší a okouzlující
vypravěč — jedním slovem — je
to dílo mistrovské. Němeček se
tímto literárním
činem právem
připojuje k samým vrcholkům če
ské prosy, jak je známe pod jmény
Vančura, Olbracht, Hostovský a
tedy Němeček — bohužel zatím
bez státní ceny a bohužel patrně
ještě a otázkou, zda kulturní hlad
našeho exilu bude schopen zapla
tit aspoň tiskárenský účet. Avšak
práce, dílo trvá, přežívá nás a vše
ostatní je téměř podřadnost. Neradno být prorokem, ale výjimeč
ně při této výjimečné události: do
brá, anglická verse románu nepo
chybně zapálí duše Kanaďanů,
Francouzů i Angličanů a Něme
ček bude mít úspěch v cizině, o
kterém se mu zatím ani nezdá.
Soudíme podle toho, že nový svě
tadíl — Kanadu — ještě ani jeden
Angličan nebo Francouz tak ne
popsal a nezbásnil. — Mirko T ů 
ma
“J e d e n á c t á
u l i c e ”,
abírka lyriky. Vyšlo v New Worku
1J54. Básník je znám z domova
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drobnou subtilní lyrikou a nemá
popisné rozlehlosti a dramatické
šířky veršů Javorových. Je to poe
sie intimní a subjektivní z dílny
poetismu a surealismu se všemi
znaky: hříčka, náznak, nesrozumi
telnost, disonance. “ Báseň” — Do
pis — nikoliv — takovou legraci
by si básník ze svých čtenářů pře
ce jen neměl dělat. Ale vše od
puštěno za báseň úvodní (Jede
náctá ulice) a taktéž za báseň
(O smutné zemi). V budoucí an
tologii vedle veršů Koftůnových,
Zeleného a Javora tyto dvě nemo
hou chybět. Útlá knížka je vypra
vena luxusně ba procovsky — vy
soký garmond, perfektní, čistý
tisk a bílých stránek málem víc
než potištěných. Ale i tak dobře.
To věčné, nouzové cyklostilování
už nesluší ani dobrému novinář
skému článku, neřku-li básni.” —
A. Lecoque: T r a g i c k ý w e e k e n d ” . Vyšlo v Chicagu, díl dru
hý.
Lecoque — to je současné
pseudonym i francouzský překlad
jména uznaného českého malíře A.
Kohouta, který našel dost odva
hy, aby pro změnu perem a nikoli
štětcem vylíčil svou válečnou bal
kánskou odyseu. V Jugoslávii pro
žil tragedii vzdoru, porážky, ústupu, okupace i resistence. Je to
tedy kniha chronologickým zá
znamem z dějiště trochu odlehlého,
světu nesrozumitelného, ale nic
méně hrozného a fatálního. Dramatisaci vlastních příhod a pří
běhů předvádí v jediném prudkém
tempu a s nepochybným nadáním
vypravěčským, v němž se zračí
rozhodný smysl pro detail, podrob
nost, která u Lecoque nezaniká a
nemizí ani kalendářovým součtem
dat a některých fakt. Neliterárně
k nim připojuje svůj politický ko
mentář i názorovou konsekvenci,
která do románu nepatří. Ani v
druhém díle se spisovatel nevy
hnul vulgárnosti. Nikterak ji ne
užívá z referentské horlivosti, ne
vkládá ji také do úst svým posta
vám, nýbrž sám, s jakousi umíně
nou schválností s popisem lascivních scén a aktů zatěžuje knihu
touto pochybnou neuměleckou a
neliterámí originalitou. Jestliže
čtenáři prominou tuto banalitu a
přehlédnou
opovážlivé estetické
ignorantství, pak se snadností shle
dají velké přednosti a hodnotu
knihy plné dynamičnosti a ne
ustálého napětí. Autor knihu do
plnil několika illustracemi, zvy
šující zevní efekt i vnitřní účin.
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SVOBODNÉ ROZHOVORY

PROČ NENÍ V AMERICE SOCIALISMU?
Pisatel článku “Proč není v Americe sacialismu” uvádí, že žije v USA již čtyřicet sedm let.
Takový dlouhý pohyt jistě přináší znalost a zku
šenost jako na druhé straně vede k odcizení a ne
porozumění mnohých věcí, které se za půl století
odehrály na druhé straně moře. Pan Sedlák píše
o starých doktrínách sociálně demokratických z
doby Rakousko-Uherska. Tyto doktríny jsou dávno
mrtvé. Ve svobodných státech Evropy i jinde byly
postupně nahražovány jinými, lepšími, jak si to
vývoj národů a lidské společnosti vůbec vyžadoval.
Velké společenské reformy nebo nové idee nesou
lidé, mající také své každodenní starosti existenční.
Avšak všechny tyto hmotné starosti pro vzdělané
lidi jsou pouze nezbytným prostředkem k životu
duchovnímu, tedy ke skutečnému životu, který člo
věka povznáší nad ostatní živočichy. Socialismus
je velká idea, dávno už nejen dělnictva. Právě pro
to můžeme pochopit, proč fašismus, chtěje se při
blížit masám, mluvil o socialismu. Proč Hitler měl
svou Nazional Socialistech Partei a proč moskev
ští tyrani mluví raději o socialismu než o komu
nismu. Pan Sedlák se v závěru obrací na pana
Klátila a čs. národní socialisty. Píše o nenávisti k
druhému táboru a odůvodňuje tím stanovisko ně
kterých Bohemians. Několik faktů: 15. března 1939
nacistické Gestapo začalo se zatýkáním politických
pracovníků. První byli na řadě čs. národní sociali
sté. 25. února 1948 se komunistická nenávist první
a nejvíc vybíjela na národních socialistech. Uprchlí
fašisté, podle pana Sedláka “ oné druhé skupiny” se
snaží zostudit a kompromitovat představitele tohoto
českého hnutí u amerických autorit, právě tak jako
představitele slovenské strany demokratické. Ne
musí být řeč o nenávisti. Za to má být zdůrazně
no, že demokratický exil bohužel musí vést boj
na dvě strany. Proti komunismu, ale také proti
fašismu. Ve svých zápiscích mám toto: “Včerejší
komunistickou okupací Československa nám demo
kratickému svobodnému světu nastává přímý boj
na dvou frontách: proti komunismu a proti fašis.mu ve všech jeho současných světových formách.
Nenalhávejme si, že fašismus byl likvidován. Stáhl
se pouze v některých státech do skrytu a čeká.
Čeká, jak dopadne naše kolo se světovým komu
nismem. Potom se zcela určitě bude chtít znovu
přihlásit ke slovu.” Tato slova z londýnského roz
hlasu neřekl nikdo menší než W. Churchill den
po komunistickém puči v Československu. — Ten
“ všeléčivý socialismus’ ’do šuplíku tedy nezavře
me a to nejen proto.
bychom se museli obávat
FBI. Než jsme se dostali do Spojených států, kaž
dý z nás podpisovat! místopřísežné prohlášení že:
1. nikdy nebyl fašistou, ani smýšlením, ani člen
stvům v organisaci, straně. 2. nikdy nebyl nacistou,
ani smýšlením, ani členstvím v organisaci, straně.
3. nikdy nebyl komunistou, ani smýšlením, ani

členstvím v organisaci, straně. 4. není anarchistou,
5. není manarchistou. Tedy — ani slovo o socialis-.
mu! Poněvadž zákony Spojených států jak zná
mo přísně stíhají křivou přísahu — měl jste se se
svými radami a vyhrůžkami obrátit tam, kde jsou
svědomí poněkud méně čistá než naše. Nepodpisuji
se. Celou rodinu mám doma v kriminále. Zdejší
úřady vědí, kdo jsem.
VáS Tulák.
Vážený p. Sedláku,
četl jsem Váš zajímavý dopis F. Klatilovi, dosti
typický pro postoj některých Američanů krajan
ského původu k čsl. národní věci. Informuje ná*
o Vašem názoru na americké poměry pokud se
týče dělnické otázky, je v něm kus víry v americký
způsob života a v Ameriku vůbec a to jej Činí
sympatickým a zajímavým. Přes tyto klady nemohu
8e však ubrániti dojmu, že všude tam kde se Vaše
vývody týkají F. Klátila, jeho činnosti novinářská
a tím ovšem i politického hnutí, jehož je členem,
dochází u Vás k nejasným uzávěrům, pravděpodob
ně pro nedostatek informací, které jste měl k dis
posici. Z Vaší poznámky o vídeňské sociální demo
kratické škole i ze smyslu Vašeho článku rozumím,
že Váš pojem slova “ socialism” se plně kryje s
pojmem socialismu marxistického a tu ovšem ne
chápu, proč tento druh politického myšlení vytý
káte Klátilovi, když ani on ani jeho strana marxi
stickou nebyla a už ani pro svůj nesmlouvavý po
stoj národní býti nemohla. Pokud chcete viděti V
každém zásahu vládním do hospodářských problé
mů státních socialistický postup, případně přípravu
k bolševisaci, bylo by možno podobný dopis jako
dostal Klátil zaslati řadě významných politiků de
mokratické strany v Americe, ba i některým čle
nům strany republikánské, ovšem prosím pěkně,
bez oné nedemokratické a neamerické poznámky o
kriminálu. Napsal jste, že v Americe řeší humanita
otázky sociální bez socialismu, rozumím marxisti
ckého socialismu. Prosím tedy, také Klátil i s jeho
novinářstvím v zásadě jiného postupu v dělnické
otázce nezastával. Pokud pak se týče Vaší poznám
ky o zbytečnosti celé jeho činnosti vůbec, nemohu
souhlasiti. Hlavně pak myslím, že nikdo z exulantů
neutíkal proto, aby předělával nebo socialisoval
Ameriku, tím méně Klátil. Význam jeho práce se
týká hlavně Československa a abychom jej mohli
posouditi, musíme se vžiti do poměrů středoevrop
ských a československých. Útěk občamů ze staré
vlasti, hlavně pak představitelů veřejného jejího
života, byl výsledek politicko-mocenského tlaku
totalitních velmocí na středoevropský prostor, nej
prve fašisticko-německého, později holševistickoruského, který po dvakráte rozbil snahu našeho
lidu po demokratickém způsobu života. Postoj
všech politických stran v ČSR. a to jak od jara do
podzimu 1938, kdy se jednalo pod tlakem světo-
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vých událostí s fašisty, nebo od roku 1945 do roku
1948, kdy se ze stejných důvodů vyjednávalo a
bolševiky, byl v celém procesu v prvém i druhém
případě druhořadou věcí, protože jej převyšovaly
a dosud převyšují vlastní zájmy totalitních velmo
cí. Teprve tou měrou jakou tyto zájmy ustoupily
a v budoucnu ustoupí budou moci politické strany
ve staré vlasti znovu nabýti svého vlivu. Tento
ústup pak se může uskutečniti jen mocenským
tlakem demokratického západu a rovnováhou poli
tických ail na kontinentě, která znamená neutralisaci těch státních a národních prostředí, majících
aklon k totalitě a diktátuře. A tady v tomto proce
su vidíme místo pro národní politiku poctivých
Čechoslováků a to ve spolupráci s tímto západem,’
která ve svých opravdu národních a protitotalitních
tradicích je úzce spjata se základními požadavky
konstituční a parlamentární vládní formy a která
se tak stává spolehlivým faktorem v demokratisaci
středoevropského prostoru. Proto také státi v čsl.
politice nesmlouvavě národně znamená státi v sou
sedství Němců a Maďarů nesmlouvavě demokra
ticky. A zde, mám dojem, Klátilovo novinářství
udělalo a jistě ještě udělá kus poctivé české práce
ve službě věci národní i demokratické.
Pokud se týče současné bolševisace republiky,
jistě všichni exulante i s F. Klátilem rádi by udě
lali vše co mohou. Smůla je, že opravdu mohou
málo nebo hodně málo. Pohnouti ruským kolosem
může jen mravní a mocenská síla svobodného svě
ta. Exil může více udělati v otázce: “ co potom až
budou bolševici venku” . Nejsem přítelem řešení
podle receptu, přes ty mosty pojedem až k nim
přijedem, to zde již jednou bylo a přijeli jsme z
fašismu do bolševismu, proto prosím pozor, aby
chom dnes neskončili z bolševismu ve fašismu.
V tom je další význam Klátilo vy práce, státi proti
těm, kteří nebojují proti bolševistickému Českoslo
vensku, ale proti Československu vůbec a opírají
nám demokracii ve střední Evropě o Rakušany,
Maďary a sudetské Němce za spolupráce českých
kolaborantů a slovenských separatistů. Proto musí
býti Klátil marxistou a čsl. národní partají musí
býti přemalována na bolševistickou, aby se dala
zařaditi do oné skupiny sacialistické, o které se
dozvídám až teprve v Chicagu, rozuměj té sku
piny, která nemá v čsl. politice co pohledávat, aby
nepřekážela té skupině druhé, která tam bude
dělat politiku sudetských Němců, asi proto, aby
byla zaručeně antibolševistická.
Vážený krajane, zde nejde o to, zda bude zvo
len president té či druhé strany s nepříliš odliš
ným politickým programem ve státě, kde jedna i
druhá strana spolehlivě respektuje ústavu, zde jde
o stát samotný i se základním jeho zákonem ústav
ním a hned potom ovšem o více než dvanáct mi
lionů lidí, jejich touha po svobodě je přes tisíc
let známa celému světu. Ze se pak někteří krajané
s nechutí odvracejí od takového boje — já se jim
nedivím. Stojí to čas a energii a nic se na tom
nevydělá — to nejlépe vědí ti, kteří již po dva
kráte na boj za svobodu národa dali často vše,
co měli. Není správné oceňovat Československo na
dolary, když není za ně na prodej. Také nevyhrožujte kriminálem, vy bývalý socialisto, který byste
mel vědět, že socialismus a komunismus je nebe
a dudy a že i mezi t. zv. marxismem a komuni

stickou praxí je hluboká propast. Kromě toho p.
Klátil je socialista českého národního typu. Tento
český socialismus vznikl v českém dělnictvu jako
oposice proti marxismu již před šedestáti lety. To
vím od svého otce a z knih. A věděl bych to, i
kdybych si v Chicagu koupil hauz a chtěl zapo
menout na svou lepší minulost.
V. M., politický uprchlík z Československa,
t. č. příslušník americké armády.

HOUPAČKY
ZAJÍCI MAJÍ BLAHOBYT
— Sešli se dva a začali filosofovat o lidově demo
kratickém pořádku. Povídá první: “ Za nic to ne
stojí! Rozorali nám meze a jeden se něco nastará
než sežene pořádně pelech.” Druhý ušák: “Máš
sice pravdu, soudruhu, ale podívej se na ty vy
moženosti! Ještě nikdy v dějinách o Vánocích jsme
neměli tolik řípy a tolik brambor jako nyní!”

PAN FARÁŘ VE VLAKU
— Pan farář z Fučíkova jen tak tak že stihl vlak.
Sedí, šátkem si utírá mokré čelo. Naproti sedí ka
pitán SNB a dá se s farářem do řeči: “ Bejvávalo,
pane faráři. Dřív — se vytáhla bryčka, zapřáhly
se koně, pacholek sedl na kozlík a jelo se. Ty časy
jsou pryč.” Pan farář odvětil: “ Není to tak zlé,
pane kapitáne. Koně by byly, vůz máme, ale pa
cholci nejsou. Všechny nám je vzali do SNB a
nadělali z nich kapitány.”

GOTWALD V NEBI
— Duše Klementa Gotwalda nějak zabloudila a
místo do pekla přišla až k nebeské bráně. Svatý
Petr — že ho vpustí, má-li nějaké doporučení. “To
mám” , řekl radostně Gotwald — “Jan Masaryk
mne dobře zná.” Petr odešel, za chvíli se vrátil a
vece: “Nejde to! Pan Masaryk říká, že jste dávno
svou duši upsal ďáblovi.” Dopálil se Gotwald:. “Je
to ale nevděčník te»' Honza! Já jsem mu sem pomoh’ a on takhle!”
NEČTE NOVINY
— Potkají se dva známí na Václavském náměstí.
“Jak se daří, příteli? Dobře, že ano?”
“To nevím. Nečtu noviny.”

RYBÁŘI
— Newyorčané si vyjeli do Kanady na pstruhy. Co
čert nechtěl, loď se jim převrhla u samého břehu.
Janka Vašatová událost popsala takto: “Voda ne
byla hluboká a tak jsme všechno našli: pruty, na
vijáky, návnady, podběrák, strunky, háčky. Ma
minka se jenom hrozně divila, že pstruzi berou
také na flašku ‘whisky’.”
DEBATA
— “ Co myslíte o poměrech?” — ptá se pan Ese ru
be babičky v parku na lavičce.
— “Já si myslím, prosimich to samé co vy!”
— Esembé: “ Opravdu, babičko? Tak ve jménu zá
kona pojďte se mnou.”
CO NOVÉHO?
— “ Co nového?”
— “ Nevím. Včera ten Mnichov zas hrozně rušili/*
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ZPRÁVY - POZNÁMKY - KOMENTÁRE - KRITIKA
slovenského národa. Represalie
Němců byly hrozné a tisíce slo
Já znám Vás, pane. Pachole
venských mužů a žen bylo po
nemyté, nečesané, bosky.
vražděno v nerovném boji a ústu
Ve Zlíně stál jste tenkrát na stole pu do hor, který tolik připomíná
a vléval cosi do srdce a v mozky. hrdinskou epopej Srbů v albán
ských horách za první světové vál
Krásné, či smutné za večera
ky. Otázka po deseti letech: Byly
s kmotřičkou bílou u stolu?
ty oběti marné? Byly tak marné,
S ní rozprávět, co bylo včera,
jako obětované životy českoslo
co zašlo v času plápolu?
venských letců a vojáků, jako mu
čednická smrt desettisíců vlasten
Krásné, či smutné čte-li paní
ců v nacistických sekyrárnách a
poslední stránky příběhu?
plynových komorách, jako krev
Pak qdejít a bez váhání
prolitá
na pražských barikádách?
schoulit se v růže, do sněhu —
Protože velikost obětí se neměří
nýbrž její hodnota
ku spánku beze snu a bez kohouta, okamžikem,
leží mimo prostor a čas — pak v
po lopotě na Páně polnostech.
této dějinné perspektivě
marné
Ten osud: rozlamovat pouta,
nebyly. Kořeny svobody posvě
být těšitelem v žalostech.
cené krví — nebyly vyvráceny. —
Kmotřičko, hodin starých v zvuku Strom svobody se zazelená a v oposlední tikot nedozněl.
čekávaném jaru národů vydá svůj
Pan hejtman neodešel z pluku
květ, bílý a spanilý.
těch srdcí bratrských a těl —
NÁBOŽENSTVÍ, CÍRKEV, PO
LITIKA. — Kdo by byl schopen
seberte svoje bílé háčkování,
v evanstonském zasedání vidět víc
on se vám nikam nevzdálí,
než kongres
učených teologů a
odložte kosu aspoň do klekání,
představitelů světového protestan
bez vás jsme víckrát požali.
tismu, tomu jistě nemohlo ujít,
jak mnoho neočekávaných otázek
Jak je to krásné, hospodáři
se tu pojednou vynořilo. Nebyla
pohlédnout nazpět v širý lán!
položena a proto také nebyla zod
Budeme čisti v slabikáři:
pověděna otázka, zda náboženské
bílý a čistý a milován!
cítění člověkovo je nutně podmí
něno nebo závislé na příslušnosti
ŠŤASTNÝ ČLOVĚK, Monsigno
k církvi kterékoliv, Orthodoxie a
re Oldřich Zlámal v Clevelandu,
to všechny, až dosud neuznávají
kněz, vlastenec, bojovník, revolu
nezávislost náboženského citu nebo
cionář, apoštol, dělník i básník lid
vědomí na církevní společnost a
skosti, při svých sedmdesátých pá
pro příslušníky církví bylo vždy
tých narozeninách a padesátiletém
obtížné uznat, že člověk může věřit
jubileu svého kněžského svěcení,
v Boží jsoucnost i bez kostelů, ob
byl zahrnut tolika poctami a tako
řadů a církevní organisace a pří
vou přemírou lásky odevšad — že
slušnosti k ní. Samozřejmě, jednou
zprávy o tom jsme čtli v opravdo
takové myšlení bylo vyložené ka
vém pohnutí. O tomto důstojném
cířství nebo bludařství a vulgární
kmetu, mladší a mladé generaci
vykladači církevních zákonů a řá
chtěli bychom uvésti nejdůležitější
dů pohodlně mluvili o neznabožství
datum jeho životopisu: je to člověk!
zednářstvf, odpadlictví a všelijak
DESET LET. — Před deseti lety jinak. V moderní době však tato
vypuklo
povstání
slovenského otázka církevní absence jinak vě
lidu — po povstání varšavském řících lidí — to je problém milionů
nejdramatičtěiší událost vnitřního lidí na světě. Představitelé církví
odporu a resistence v zemích, o- to vědí a proto slýcháme tal. často
vládnutých a porobených Němci. řeči o vlažných nebo matrikových
Analogicky s Varšavou — ani této katolících, luteránech nebo židech.
revoluci se nedostalo rychlé
a Otázka víry není ovšem záležitostí
včasné pomoci sovětských vojsk, vědy. organisace, církve právě pro
protože politické plány Sovětů se to, že je to víra. Lidé se však nau
Slovenskem byly jiné než tužby čili užívat rozum. Svádí je k pří
DOPIS DO CLEVELANDU

měrům a zesiluje laické myšlení.
Podle něho demokrati duší, srdcem
nepotřebují ku své víře v politický
nebo mravní ideál razítko demo
kratické strany, tedy viditelnou organisaci stejně smýšlejících. Též
tak nejsou socialisty jen tl, kteří
platí členské příspěvky své straní
a mecenáši a humanisté obyčejní
nehledí ani na církve, ani na stra
ny právě proto, že hledí především
na člověka. Mezi učenými muži,
jimž velkomyslné Spojené státy umožnily světovou konvenci v samém středu země — se dostala do
popředí otázka — v jakém vztahu
nebo poměru je náboženství a cír
kev k instituci státu a vlády, k
politickému režimu. Okolnost, že
takový prof. Hromádka, v duchu
venkovských farářů nebo pastorů
se odvolával na Krista — ta okol
nost mluví jasnou řečí. Jakkoliv je
možno teoreticky i prakticky od
loučit náboženství a církev od stát
ního institucionalismu — není to
možné v režimu tyranském, neboť,
zádav podříženost a poslušnost, žá
dá a přikazuje komfirmitu služeb
i myšlenek. Proto je vězeň pan ar
cibiskup pražský a jsou vězni páni
biskupové katoličtí, také kněží, ja
ko představitelé a údové všech ji
ných věr. A proto pan profesor
Hromádka jezdí po světě a všude
dělá hromádky míru ovšem toho
komunistického míru — proto při
jímá řády a vyznamenání z rukou
nevěrce Zápotockého. Tento smut
ný fakt nás však nikterak nemůže
svést k nerozumným řečem, kte
rých je víc, kdož více trpí a jsou
pronásledováni — zda těch, nebo,
oněch — naše srdce patří všem. A
kdo nenávidí ve jménu Krista, —■
patří vykázat z chrámu. Také če
ský a slovenský katolicismus má
své jen hromádky, jako má své
hory a skály. Duch Českých bratří
byl a zůstává příliš velký a jasný,
než aby zahynul v bytosti a bytostí,
v níž dohasla duše.
BOLEST NEVĚDOMOSTI. — V
naší československé společnosti
krajanské i přijeté, slyšíte někdy
věci, že spolknout je, je docela fakirské umění. Historie dob již mi
nulých je, že Štefánik byl Čechy
zabit, aby se Beneš mohl stát pre-
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•identem. President Masaryk byl
žid a proto jim nadržoval a oni si
ho platili. Slovenské povstání bylo
dílo židů, komunistů a luteránů.
Preto “ luteráni budú visať“ Slo
vensko “ bolo koloniú toho istého
českého imperializmu.” Papánek
ukrad peníze a Ripka má “vo Švajcarsku” miliony a ten istý gene
rál Ferjenčík je “ celkom len obyčajný kovář, ktorý služil kobylám” .
Že republiku Sovětům prodal BefteS — to je náramná samozřejmost.
Pravdivé svědectví o tom podá
tehdejší patnáctiletý student —
dnes politický emigrant, rváč, uda
vač a piketář. Co s tím? Je třeba
trpělivě nalévat víno čisté, tedy
víno pravdy. Ruka i hlas se někdy
při tom chvěje, avšak je třeba vy
držet, zatínat zuby. Být smířlivý
a ústupný tam, kde je to potřeb
né, možné, nutné, slušné a lidské.
Ale být neoblomný tam, kde je v
sázce pravda, čest, rozum a mrav
nost.
Náš velký národní vůdce
kdysi pravil, že myslet bolí, Potkávóme-li však lidi, kteří nevědí a
nemyslí — pak to také bolí. Ne
však je. Ježíš nám odpustí, bude
me-li i nadále házet perly. Nám
totiž nic jiného nezbývá.
STALIN NAD PRAHOU. — Ve
•vé cholerické devotnosti čeští ko
munisté překonali všechnu mezi
národní čeleď, plazící se před ru
dými cary. Chtěli, jak známo na le
tenské pláni vybudovat Stalinův
pomník — dokonce se do toho už
dali — pomník v rozměrech gigan
tických. Stalinova hlava měla mít
velikost plynojemu, jeho tělo mělo
překonat výšku předpotopního ma
muta a knoflíky na jeho blůze měly
být větší než pecen chleba. Leč
nesmrtelný Stalin jim přece na
konec umřel — s čímž jaksi zapo
mněli počítat. A noví usurpátoři
moci v Kremlu, jak potvrzují ko
respondenti světového tisku — kult
Josefa Stalina rychle odstraňují,
likvidují — jednoduše
geniální
vůdce propadl čistce, na štěstí až
po smrti, takže ušel popravčí četě.
Co však s pomníkem, když Malenkov je o hlavu menší? Zatím tam
stojí jen obrovské lešení a Pra
žané si myslí, že by ho byla ško
da zbourat. Tak Stalin nad Pra
hou asi nebude. Pražští holubi a
vrabci přijali tu zprávu s krajní
nelibostí.

' e as
PANÍ KRATOCHVÍLOVÁ ve
Spojených státech prožila několik
desítek let a vynikla jako vášnivé
propagátorka komunismu. Úřady
ji velkomyslně prominuly, že ne
požádala o státní občanství země,
která jí po celý život skýtala chléb
a obživu. Spojené státy ji však ne
mohly prominout agresivní činnost
proti zákonům a zvyklostem Unie.
JANA MĚLA PRÁZDNINY. Bylo ji tehdy dáno na srozuměnou
aby buď Spojené státy opustila do
brovolně, nebo že bude vypovědě
na. Proti její deportaci byly uspořá
dány sbírky, na které nepochybně
přispěli i někteří občané nekomunisté v domnění, že se děje nějaká
křivda. Zatím zdejší úřady se po
stavily na stanovisko: komu se z ci
zinců v této zemi nelíbí, a ť jde
tedy tam, kde se mu bude více lí
bit. Paní Kratochvílová dala na jevo, že se jí zde nelíbí. Dnes je
v Praze a její hlavní poslání bude
jako jiných — vyprávět o bídě americkébo dělnictva, které se do
sud nezmohlo na dva rodinné
domky a na dva automobily. —
Byla-li ta paní jen trochu idealistka, pak bude mít nejhorší smrt ze
všech žen na světě: zemře v straš
livém zklamání.
Žákyně Jana Motyčková v praž
ském Rudém právu o svých prázd
ninách píše takto: “Víte, letos o
prázdninách jsem se měla moc do
bře. Tři neděle jsem pomáhala v
cukrovaru ve Smiřicích a další tři
pak v lihovaru.”
MORÁLNÍ POHŘEB Sice první
třídy, ale bez hudby, panu prof.
Hromádkovi vystrojili také politi
čtí emigranti v Austrálii, TVk
Adelaidě a Melbourne přinesl ob
sáhlý referát o demonstraci, které
se zúčastnilo několik set lidí. Na
rozdíl od předsedy světového kon
gresu v Evanstonu, tamní před
seda reverent Symons se manife
stantů ujal s prohlášením, že chápe
jejich rozhořčení. Ad vocem: ně
kteří Evangelíci projevili názor,
že protesty proti Hromádkovi byb,
inspirovány katolíky z jakési cír
kevnické zášti.
Tato domněnka
vznikla asi z toho, že do listu pana
opata píší také gentlemani skuteč
ně všeho schopní. Přesto je takové
mínění nesprávné. Kdyby s kufří
kem mí^u po světě cestovali kato
ličtí odpadlíci a sluhové komunis
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mu jako třeba vyobcovaný kněz
Plojhar. nebo odporný vikář kapi
tuly Svatovítské Stehlík — neji
nak by se jim vedlo. Zlo je zlo a
špatnost je špatnost. Její měrku
nemohu přece zvětšovat anebo
zmenšovat podle toho je-li pacha
tel můj bratr, nebo jen bratranec
či dokonce přespolní.
MORAVSKÉ SLAVNOSTI v
Chicagu mají již svou historii, pra
videlnost jako alegorický obraz a
defilé způsobů, zvyků, tanců a pů
vabných krojů. Také letošní den,
v pořadí již šestnáctý, dovedl při
vábit špalír na českou ulici a tisíc«
účastníků do historické zahrady.
Některým chybělo jasné slovo po
litické, ačkoliv celá Amerika stojí
v latentním boji proti komunismu.
To je těžko žádat, je-li pravda, že
Moravané přijali mužnou zásadu p.
red. V. Sedláka: “Starejme se o
sebe.” My tu máme politický or
gán, který sbírá centy a šatstvo.
V tom je sice vysoké cítění lidské
ale jen málo záblesk práce politické
HŘÍČKY PŘÍRODY. — Pama
tujete si, že někdy před dvěma ro
ky, když RSČ prodělávala jednu
ze svých obvyklých krisí, v New
Yorku vznikl osvoboditelský spo
lek, Jed. za demokracii v Česko
slovensku? V jeho čele byl pan dr.
Král (není příbuzný se znameni
tým novinářem vzdělancem, který,
v Americe desetiletí působil). Úkol
byl: pan Král předseda, manifest
proti Zenklovi, podání memoranda
americkým úřadům, obsahující ža
lobu na jiné české politiky a pod
pora dr. Černého.Trochu vody uplynulo i splašků odteklo. A jak
to dopadlo? Ze žalob nebylo nic
— pochodili stejně jako čeští raketýři v Chicagu. Dr. Černý, který
se mezitím přece jen do Rady do
stal. udělal vše možné, aby se od
spolku distancoval. U niagarských
vodopádů v loni v létě ještě byla
společná konference, které se zú
častnila některá esa kanadská a
také delegáti Spolku exulantů z
Chicaga — s čímž se naší veřejno
sti nějak zapomněli pochlubit. Ale
nedivte se jim. Myšlenka na národ
a osvoboditelské nadšení
těchto
reformátorů lidské společnosti bylo
tak značné, že páni na sebe brali
sklenice, nadávali si jako šoféři a
navzájem si vyhrožovali pankrác
kou trestnicí, jakoby se dokonale
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znali. Ani bychom o tom nepsali.
Nebýt toho,
že dobří krajané
nám stále kladou na srdce: zastavto to štvaní, zanechte sporů, spojte
se. Dobře, ano. Ale s kým? S těmi
hle přece ne!

že Beseda J. V. Frič, jak si kraj a
že Beseda J. V. Frič, jak si krajané
Většina z nás se narodila ve
dobře pamatují, patří k nejstarším
starém
kraji. Sám dosud vřele
a nejzasloužilejším vlasteneckým
spolkům v Chicagu. V tomto a tak vzpomínám na své rodiště a cí
tím s osudem Československa.
žijeme v Chicagu L. P. 1954....

POSPOLITOST. — Rozumíme ji
tak, že čtenář Času v Chicagu, ja
ko v New Yorku, jako v Torontu
nebo v Londýně, jako v Melbourne, jako v Sydney si řekne: aha,
tyto obchody, podniky, firmy v Ča
se inserují, tyto Čas podporují,
mají ho rádi. Poněvadž je to list
můj, budu dělat aspoň to nejmenší
Nákupy, objednávky,
transakce,
provedu u firem, které v Čase
mají oznámku. Není těžké, aby tři
ruce myly jedna druhou a vše
chny zůstaly čisté.

HŘBITOVY, MOŘE A ČAS po
h lc u jí.... Není tomu tak dávno,
kdy katolický denní list “Národ” v
Chicagu slavil šedesátileté své trvá
ní. Avšak krátce po té list ohlásil,
že přestává být listem denním. Ne
myslíme, že perfidní a periferní
žurnalistika p. Petříka a ještě jed
noho list zabila. Nikoliv. Historická
pravda je ta, že oni list pouze přizabili. Což je sice zásluha ceny po
divné, ale jmenovaným pánům v
zájmu spravedlnosti ji nelze upřít.
Litujeme zániku tohoto denního
listu. Byl dávno před Petříky a
dlouho měl být po nich. Hřbitovy,
moře a čas pohlcují. . . .

O ČESKOU PÍSEŇ. — Potře
bujeme ji ve Spojených státech
jako soli, potřebujeme ji víc než
politických hádek a všelijakého
ostouzení. Tak jak zde před pade
sáti a šedesáti lety vznikal Sokol,
vzdělávací
a divadelní spolky,
tak vznikala mezi našim dělni
ctvem také sdružení pěvecká. —
Sborová píseň jako hudba, báseň,
socha, obraz, povznáší, očišťuje a
vytváří ovzduší lidské družnosti.
Moravští nebo pražští učitelé za
desetiletí vykonali ve světě pro
národ více, než mnohá naše di
plomacie. Na to jsme si vzpo
mněli, slyšíce o pronikavém úspě
chu naší milé Lyry na nedávném
festivalu Svobodu v Chicagu. —
Ejhle, propaganda češství, za kte
rou se neplatí. Desítkám hochů a
mladých mužů, do Chicaga při
jetých, radíme: vstupte do Lyry.
Přineste tam své svěží hlasy a
mladický zápal a to nejen pro
osobní potěchu. Také s vědomím,
že posílíte znamenitou pověst če
ského pěvectva.

CHVÁLA VOJÁKŮ. —
Ano,
chvála československých vojáků,
kteří slouží pod americkou vlajkou
a v americké uniformě. Jsoup to ti
mladí hoši přijetí
a Jsou to ze
všech nás přijetých patrně ti nej
lepší. Nepíši memoranda, neostouzejí, nežalují, nepiketují, ale slouží.
Nevíme ani přesně kolik jich je, ale
za to také nevíme o nich ničeho,
co by nás zarmucovalo. Je to jen
chvála, co slyšíme, jako slyšíme
jen chválu našich studentů na
zdejších universitách. Jen dál a
ku předu hoši! Pro dobré jméno
Československa děláte víc než roz
hádaní politikové a užvanění novi
náři.
AMERIČAN SE CHYTIL ZA
HLAVU, když slyšel, že českoslo
venský exil měl ještě před třemi
lety bruto registrovaných osmdesát
časopisů. Upokojil se poněkud, zvě
děv, že dnes je jich “jen” třicet a
docela se usmál, když uslyšel, že
kravalistická “ Národní Politika” v
Chicagu zanikla nikoliv z nedo
statku peněz, ale z nedostatku po
litického programu, z přebytku otrávených čtenářů a posléze pro
osobní neshody pánů, ochotných z
národa vyloučit každého, jako ti
komunisté — kdo nejde a nimi —
S nimi? S kterými, když se takto
perou?

V ČEM ŽIJEME. — V Chicagu
byl Ripka. Podivní lidé přišli s ná
pisy proti němu Akademi-h• *laný muž překládal hanlivé texty
těch standart. Pan správce školy
Náprstek, kde přednáška byla, po
dal servilní zprávu ředitelství ško
ly, utočiv na Ripku a lichotiv kra
janům. Patronát školy rozhodl, že
Beseda J. V. Frič nemá víc použí
vat místností školy- jakoby tento
spolek způsobil výtržnost. Rodiče
si řekli, že po tomto podivném po
DOPISY, které jsme chtěli po
stupu patronátu odvolají ze školy
své děti. Rozumní řekli, aby tak slat — přikládáme. Čtete, uvažte,
nečinili. Případ je tím smutnější, jednejte!

A ť si každý rozebírá příčiny po
sledního oádu Československa
jak chce, musí na konec dojít
k názoru, že stará vlast byla
obětí politiky velmocí. Je to Ja
ko v životě jednotlivce, počínaje
od klukovsk^ch praček: malý
a slabý to vždycky odnese. Jen
si vzpomeňte, jak Jsme vždy v
Americe byli hrdi na to. že naše
stará vlast, Masarykovo Česko
slovensko, bylo vzornou demo
kracií a celý civilisovaný svět
ji měl v úctě. Byli jsme při tom
též hrdl na to, že my, američtí
krajané, jsme republiku vydat
ně pomáhali budovat a ve dru
hé světové válce osvobozovat.
I dnes je naše krajanská vě
tev mluvčím zotročeného česko
slovenského lidu, který nemůže
sám volat k svědomí světa. Naši
ve staré vlasti vědí, že budeme
mluvit za ně a spoléhají na nás.
Nesmíme Je zklamat — je to
naše krev. To je proč podle
svých možností pomáhám v boji
proti komunismu a proč neza
pomínám i na Jeh oběti, česko
slovenské uprchlíky. Jsem šťa
sten, že naše Československá
národní rada americká stojí ne
kompromisně v čele tohoto na
šeho boje, Jsem rád, že tato na
še vrcholná organisace Jasnými
slovy tlumočí vládě ve Washing
tonu a americké veřejnosti naše
názory a naše naděje.
(Mecenáš Albert Kalabza na
večírku v Astorii.)

POJIŠTĚNI
NA AUTA — a jiné

P ftjĚ K Y
vleho druhu

RUDOLF BAUER
2641 SO., LAWNDALE AVE.
CHICAGO 23. ILL.

CRAWFORD 7-2454
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ČAS JSOU
NEMÁMEČAS!
PENÍZE?

Dobře, svědomitě, rychle
VAŠI OBUV OPRAVÍ

geokOe

sn

5914 W . 26th St., Cicero
Docela jako v Praze

u STAROSTY

DÁMSKÝ A PANSKÝ
HOLIČSKÝ
SALON

EMIL

ŠTĚRBA

3808 W. na 26tb St., v Chicagu
Starý

sávod—nejnovéjšl

vymoženosti.

Navštivte nás!

ŠATSTVO, POTRAVINY
spolehlivě vypraví, zašle

párky, jitrn ice, jelita, klobásy, tlačenka,
sulc, šunky, nejlepší maso všeho druhu.
P řijď te ochutnat práci českých délníků.
STA R O ST A se postará o vaší výživu .

K A R E L NOLČ
2551 So. Harding Ave., Chicago
Telefon LAwndale 2-7464

J. A. Starosta, 2500 S. Hamlin Av.
Chicago 23, 111.

BO H A TÝ V ÝB Ě R Š A T S T V A ,
PR Á D L A , OBUVI.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

SVŮJ K SVÉMU
VEŠKERÉ PSACÍ POTŘEBY,
KNIHY ČESKÉ I ANGLICKÉ,
NOVINY, OZDOBNÉ PŘED
MĚTY, HRAČKY, UPOMÍNKY
ZE STARÉ VLASTI, DOMÁCÍ
POTŘEBY NAKUPUJEME
U FIRMY:

3505 WEST 26th STREET,

všech proslulých značek a
nejnovějších modelů hotově
nebo na splátky

RUDY DVORAK

Správkáma Obuvi Ha Počkání
2554 SO. LAW N D ALE AVENUE,
CHICAGO 23, ILLINOIS

ČESKÁ KUCHYNĚ

ROHEL
ČESKÉ PSACÍ STROJE

RESTAURACE JAKO DOMA

ROH 26. UL. a LAW NDALE A V E .,
CHICAGO 23, ILL.

A PROTO

CHICAGO 23, ILL.

"LITTLE GZEGH0SIJMIA”

NÁPOJE

"U J E L E N A ' '
413 EAST 71 STREET. NEW YORK, N.Y.
—Krajany bez rozdílu zvou bratři

Pilcové—

MALÁ SCÉNA
Divadlo, které budete mátá rádii

PRACUJÍCÍ ŠET&TE

ČAS.
PENÍZE,
ZDRAVÍ SVÝCH MANŽELEK

2407 SOUTH LARAMIE AVE.,

CICERO, ILLINOIS

B. T K O U S I I O V Á
Kupujte HOTOVÁ JÍDLA z prvotřídní české kuchyně!!

3506 W . 26th Street

NA ČESKÝ STŮL ČESKÉ PO C H O U TK Y OD
ČESKÝCH KUCHAŘEK!

Chicago 23, Illinois
Volejte Blshop 7-7522.

Telefonujte denně od 7—7, v neděli od 10—3 hod., co Vám
máme připraviti — OLympic 2-9020

i

í
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VAŠATA

VAŠATA • restaurace
BESEDA

dlouholetý nájemce Pražského
Repre — Vaří jako v Praze za
lepších časů — Za málo peněz
hodně dobrého. —

339 E. 75th STREET
NEW YORK CITY
Telefon RH 49896

V NOVĚ ZAŘÍZENÉ A UPRAVENÉ
\\

HOSPŮDCE U LIDUŠKY n
3834 WEST 26th STREET
Denně výborná domácí jídla jak u maminky. Importované Bavorské pivo na čepu. —
Známé čsl. likéry od Ptáčníka z Hradce Králové, Karlovarská Becherovka. Moravská
Slovenská slivovice a Borovička. Domátf piva a lihoviny všech druhů.

a

Zveme vás srdečně k návštěvě. — Příjemně se pobavíte a zazpíváte

LIDUŠKA PILNÁ

JOŽKA ODSTRČlLEK

Ložnicové soubory— kompletní pokojové a kuchyňské zařízení — ledničky — kamna
všech značek a modelů — televise — vyssavace — koberce — matrace.

z a ř íd ím e v a š p ř í b y t e k

v k u s n í , m o d er n ě , l e v n ě

Třinácté výročí našeho obchodu zahajujeme pronikavým snížením cen. Kvalitní
výrobek, dostupná cena, pohotová služba — základ obchodu, důvěry, přátelství.

LYSÁK
M ÍTI

2535 SOUTH PULASKI ROAD
(SEVERNĚ OD 26. UL.)

Telefon: ROckwell 2-6101

SVÉ,

B ÝTI

VE

—

zásada moderního Američana.
MAJETEK OPATŘI, KOUPI, PRODÁ, INFORMACE POSKYTNE,
ODBORNĚ PORADÍ

realitní závod

SVOBODA

3 7 3 9 W est 2 6 th Street, Chicago 2 3 , Illinois
Telefony: LAwndale 1-7038

—

TOwnhall 3-2460

6013 W est Čerm ák Road, Cicero 5 0 , Illinois
Telefony: OLympic 2-6710

—

Bishop 2-2162
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