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K Á D Á R I S M U S " TAKÉ PRO Č S S R
liREZNfiV TO ZKOUŠÍ S HUSÁKEM PO MAĎARSKÉ STREDNt CESTĚ

(DVE) — Konec roku zastihujc Československo v politické situaci, jakou si orthodoxní část
KSČ před několika měsíci sotva dovedla představit. Plán spiknutí proti Prvnímu tajemníku
strany, Dr. Gustavu H u s á k o v i , se nezdařil.
Hlavní podíl na tom má B r e ž n ě v, který po
zlých i dobrých zkušenostech s Maďarskem se
zřejmě rozhodl podporovat také v ČSSR „k a d á r i s m u s", t. j. směr důsledně komunistický,
avšak umírněný v postupu.
Po likvidaci maďarského národního povstání
na podzim 1956 musel převzít nezáviděníhodné
politické dědictví rozpolceného národa Jánoš
K á d á r, jemuž se v průběhu let podařilo alespoň nejhlubší rány zacelit, a to shovívavou, nefanatickou praksí postupu středem. Odmítl a netrpěl levé ani pravé frakce a byl na X. sjezdu
Otaďe

strany m. m. znovu zvolen do stejné funkce, jakou nyní zastavává H u s á k v ČSSR.
Postavení Husákovo bylo posíleno zejména tím,
že mohl na nedávném zasedání presidia ÚV KSČ
přečíst dopis Brežněvův, v němž držitel moci v
Kremlu výslovně upozornil: „Komunistická strana SSSR podporuje výhradně soudruha
Husáka
a bude tak činit i v budoucnosti. Tvořeni
frakci
v ústředním výboru KSČ se nesmi
trpět".
Toto je citelná porážka Husákových odpůrců
z konzervativní skupiny strany, kteří se pokoušeli po dvojnásobném přehlasování slovenského
vůdce KSČ v ÚV získat proti němu Brežněva.
Ten je však nejen nepřijal, nýbrž informoval
okamžitě Husáka, který ihned zakročil. Výsledkem bylo odvolání, zatírp. ministra vnitra v Če• str. 2
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Evropa bez Charles de Gaulla
H O V O Ř Í M E S FRANCOUZSKÝM POLITIC KYM K O M E N T Á T O R E M RENÉ MICHELEM
Je tomu měsíc, co večerně ztichlými
tt podzimně mlhavými uliěkami lotrinské vesnice Colombey-les-deux-Églises
spěchala šátkem zahalená žena a vzrušeně zvonila na dveřích místního lékaře
a faráře, aby poskytli rychle pomoc jejímu manželovi. Veškerá pomoc byla
však marná; Charles de G a u l l e zemřel po několika minutách srdečního
záchvatu toho večera, 9. listopadu, 12
dni před svými SO. narozeninami... Bezbolestná smrt byla k němu milosrdná,
když mu život dal kromě dnů úspěchů
a slávy také četná zklamání. To poslední z nich zažil 27. dubna m. r., když
„Snad by bylo pro naše čtenáře zajímavé,
kdybyste jim, Monsieur M i c h e l, nejprve vylíčil několik dojmu z toho velkého odchodu od generála
de Gaulla, jehož jste byl svědkem
„Vystižně jste to nazval .odchodem', pane šéfredaktore, protože i oddaní stoupenci generálovi,
v čele s jeho presidentskym nástupcem P o m p i d o u, musí hledat nové cesty pro Francii. Ale
když jsem již vyslovil toto jméno — to byl jeden
z nejsilnějších dojmů ze slavného „requiem" v
N o t r e D a m e — když hlava našeho státu přistoupila i s chotí k svatému přijímání. V tom okamžiku jsem se zahleděl k přítomné hlavě stára sovětského. P o d g o r n. é m u, a snažil se cist v
jeho atheisnckých myšlenkách — jsou-li, mohooli vůbec být tak atheisneké. jak se sluší na představitele. prvé marx-leninské stanu komuny. Ale
cktcl jsem vára vlastně sdělit ještě jeden hluboký
dojem, a to, když varhaník od Xo:re Dame přešel na konci bohoslužbv ze závěrečného chorálu

mu národ nedal v lidovém hlasování
požadavanou, demonstrativně přesvědčivou většinu... Velké osobnosti svými
názory a dílem svět často rozdělí, ale
spojí jej — alespoň na chvíli — svou
smrtí. A tak se shromáždili při zádušní
mši v 700 let staré katedrále Notre Dame v Paříži státníci Západu i Východu,
křesťané i atheísté, demokraté i komunisti. aby uctili s hlubokým zármutkem
nebo s farizejstvím v srdci muže, který
30 let spolutvořil dějiny Evropy. Hovořili jsme o tom s francouzský-m komentátorem. René M i c h e 1 e m.
Bachových pašijí
podle Matouše"
do zvuku
„Marseillaisy". V zé chvíli '¡sem cítil, kdo to byl
de Gaulle, čím se stal velkým. To byl p r á v ě jeho
horoucí nacionalismus, to bylo nadšené vlastnectví ,.Marseillaisv". vlastenectví obsahu naší národní hymny."
„Rozumím Vám. Tento vnitřní postoj k vlasti
diktoval jeho prohlášení z 18. června 1940, kdy
jako odbojový exxLznt prohlásil v
londýnském
rozhlasu: Francie ztratila bitvu, ale ne
válku'.
A týž postoj vedl jeho ruku, když
podepisoval
jako předseda .Národního
-výboru bojující Francie, v den 4. výročí Mnichovské
dohody
dopis,
adresovaný předsedovi čs. vlády v exilu, Msgre.
Dr. jar.u ŠrJmkov
i, zakladateli
Čs. strany
lidové, v jeho londýnském
úřadu. Chtěl bych jej
předložit našim čtenářům, v zájmu
vyváženého
zhodnocen: osobnosti de Gaulla, který nás po válce tolik zklamal svou umíněnou politikou,
brzdící evropské sjednocení"
• str. S

S americkými
kosmonauty
J a r o s l a v Kar á t
Přes miliardu lidí po celém světě, západním
— „křesťanském" i východním — „achciscickém",
vidělo letos na jaře na obrazovkách hořejší záběr, který jsme označili (podle tradice každoroční volby jedné fotografie) za snímek roku ¡970:
Američtí kosmonauti I . o v c i l , H a i s e a
S w i g e r t šeptají dojatě na palubě vojenské lodi bezprostředně po šťastném návratu z neblahého letu na Měsíc modlitbu díků za svou podivuhodnou záchranu.
Hrdinství těchto tří vojáků armády Spojených
států nespočívá jen v jejich dobrovolném rozhodnutí podstoupit v Apollo
13 dobrodružství
výzkumného letu do měsíční krajiny, v chladnokrevnosti, s jakou přijali náhle zborcené naděje
na bi vpečné přistání na Zemí, nýbrž také — nebo především — v samozřejmosti, s jakou se
sklonili, před zraky jedné miliardy diváků, k
pokornému díkuvzdání, k neokázalému, ale o to
více imponujícímu vyznání víry v Boha, Pána a
Vládce vesmíru...
Učinili tak se samozřejmostí ve věci, která
právě v jejich zemi není již samozřejmostí. Před
dvěma měsíci muselo se v USA použít autority
soudního tribunálu v New Orleans, aby se proti
stížnosti organizovaných bezvěrců obhájilo právo amerických austronautů přečíst do mikrofonu
za letu na Měsíc <Apollo H, vánoce 1968) b i b l i c k é texty!
Zdá se nám, že američtí iniciátoři soudní žaloby ve státě Lousiana se po přesné předem vypočítané dráze obrovského nadzemského oblouku
dostali až do těsné „intelektuální" blízkosti sovětského kosmonauta G a g a r i n a, který po
návratu ze svého pinonýrského letu prohlásil:
„Ve vesmíru jsem žádného boha
nespatřil".
„Voi kultura"! J a k á suverénní „inteligence"!
Ale nedivme se. j e to postoj a zkušenost člověka,
odchovaného atheístíckým komunismem. Sovětský stát muže vyrobit jen sovětského člověka —
člověka, vynikajícího v astronautice a v duchovním — ígnorantství. Nepovede-li se, je to ,.zmetek", který patří do odpadové mísy nebo do —
koncentráku. Mnoho vědců a literátů — také
S o l ž e n i c y n těchto dnu — jsou toho důkazem.
Protože ale život bez Boha vede k zneužití
nejen vědy a u m ě n í , ' n ý b r ž i svobody a práva,
nemůže přijít ani sociální spása člověka na této
zemi a předpoklad p r o slušný život na ní od
bezbožeckáho státního systému.
Mysleme na to
právé o nadcházejících vánocích a sepneme pokorné í odvážné ruce s americkými kosmonauty
před betlémskými jesličkami — abychom v nich,
negagarinsky, Boha spatřili...

Oiade

prosinec 1970

D E M O K R A C I E V EXILU

str. 2.

komjmtčát

Rekviem za Československo?
Jiří

August — 3x
Literáti to nemají pod komunistickým režimem lehké. ^
Proto kličkují. Nejen soudruzi Zajíci, také soudruzi Kohouti. Také Pavel
K o h o u t . Ještě jsme nezapomněli jeho rozdurděné kokrhání: „Kdo kritizuje moje verše, kritizuje stranu" — již se v ČSSR liberalizuje, s vědomím strany, a Kohout větří svěží vzduch —
ze Sovětského svazu. Předčítá proto na IV. sjezdu Svazu is. spisovatelů, v červnu 1967, S o l ž e n i c y n ů v protest proti censuře a útlaku. V
době socialismu s lidskou maskou jezdí do západní ciziny a vydělává znamenitě na svých divadelních hrách a jejich inscenacích, hlavně v
„revanŠistické" NSR... Když inváze učinila všemu konec, distancuje se Kohout rychle od zkompromitovaných; on přece nikdy nechtěl změnu
socialistického zřízení, natož pak „kontrarevoluci"; jen prostě trochu volněji žít, jak řekl v rozhovoru s jedním západním novinářem. Asi tak,
jako hrdina jeho divadelní hry „August,
August,
August". Ten totiž sed! bezmocně v kleci a pros!
cirkusového ředitele, aby ho na chvíli pustil ven,
že něco potřebuje. Co by to jako mělo být, co
potřebuje, ptá se šéf a August odpovídá: „Trochu
vzduchu..."
Toto je minulost. Přítomnost je taková, že Kohoutovu hru uvedlo počátkem m. m. Městké divadlo v Norimberku v režii Gůnthera T a b o r a,
v jehož pojetí komedie napsaná p ř e d sovětským
vpádem do ČSSR, nese jeho znaky na kulisách i
kostýmech. Pavel Kohout si však v protestním
dopise přes svého nakladatele B a r e n r e i t e r a
v Kasselu vynutil pohrůžkou ztažení hry ?. programu změnu „protisovětské tendence" inscenace.
Jsou 2 možnosti: buď se již Kohout zase točí
podle větru jako na kostelní vížce, nebo mu byl
protestní dopis nadiktován. Potom je ovšem namístě duchaplný návrh listu Stuttgarter
Zeitung
změnit název hry na: „Kohout, Kohout,
Kohout"
— autor: P o l i t b y r o .

Bratislavo, Misková 49
Tam nyní žije ve vile Alexander D u b č e k
bez zaměstnání. Novinář-exulant Pavel T i g r i d ,
kdysi pražský šéfredaktor lidoveckého týdeníku
Vývoj, před lety ředitel mnichovského oddělení
rozhlasu Svobodná Evropa, píše v posledním vydání svého pařížského čtvrtletníku Svědectví, že
Dubček skončil tak špatně proto, že se snažil
uskutečnit nerealizovatelné: zbavit totalitní režim
totality pokojným vývojem. „Gradiialisticky", jak
T i g r i d až do inváze Sovětů sám neúnavně hlásal a tím směrem vývoj v Československu — proti našemu a četným jiným varováním a kritice —
podporoval.
Patří k dialektice jeho politicky levicového
mládí, k níž se zřejmě vrací, že nyní označuje
za absurdní, co leta doporučoval a tváří se. jako
by o tom nikdo nevěděl. Dnešní pražský režim
označuje za „fašistický".
Tuto nadávku by si
mohl Tigrid klidně odpustit — úplně stačí, že
režim v ČSSR je k o m u n i s t i c k ý !

Ne pod jednou střechou
Po „beatu" — „porno". Také tímto způsobem
má být podle plánů světového bolševického
spiknutí rozložen svobodný svět. aby se snadněji
dobýval. Známý mnichovský profesor trestního
práva. Dr. B o c k e l m a n n , k snaze vyjmout
pornografii z oblasti soudního stihání vtipně p o znamenal, že by byl možná ochoten „prase akceptovat, kdyby se s inm nermisa dělit o chlívek".

V es e1ý

Pod tímto nadpisem, jenže bez otazníku, uveřejnil m. m. v americkém žurnálu Reader's Digest článek George F e i f e r, který napsal už i
jiné úvahy a knihy o životě za Železnou oponou. Hned předem vyslovme naše uznání: článek je pěkný, až moc pěkný — na Američana.
S tou výhradou, že D u b č e k a nepovažujeme
za takového hrdinu jako pan Pfeifer. Většina
exulantů je přiměřeně informována a ví, co si
o Dubčekovi má myslit. Ví také o jeho různých
výrocích, které ukazovaly spíše jeho bezmoc živelnou vlnu odporu zarazit, než ochotu držet jí
palec. Ale s touto výhradou jde o článek velmi
účinný, napsaný s citem a bezesporu se sympatiemi pro Československo. Autor, který byl v
Bratislavě v době sovětské inváze, líčí drasticky,
jak naše národy trpí, jak působí demoralisujícím
vlivem na obyvatelstvo přítomnost sovětské armády, jaké čistky se u nás provádějí, jak studenti a mládež vůbec ztrácí jakýkoli zájem na
životě, jak jsou universitní profesoři zbavování
svých kateder a musí se spokojit s podřadnými
místy.
POHLEDEM NA AMERICKÉ VOLBY
Zejména za dnešních okolnost! musíme panu
Feiferovi poděkovat. Proč zejména za dnešních
okolností? Řečeno nezdvořile, ale jadrně: za
okolností, kdy mnoho Američanů politicky spí.
Listopadové volby opět ukázaly částečný přesun
politických sil doleva. Demokratická
strana povětšině má jiné starosti než osvobozovací akce v
Evropě. Republikáni
hovořili o osvobozujících
snahách dost neurčitě, ale měli na nich větší zájem. Nezávislá strana, která měla dokonce vojenské osvobození Československa přímo v programu, dopadla velmi špatně. Bude to — věřím,
že jen dočasně — voda na mlýn těm kompromisnicky uvažujícím emigrantům, kteří se vždy
velice rozčilují, když se ještě někdo najde, kdo
věří ve vojenský zásah Američanů, či kdo si jej
aspoň nějak přeje, zatímco oni hlásají jakési přerůstání z jednoho systému do druhého, různé
smiřovačky, program přízemní realistické moudrosti bez nadšení atd.
V této politické náladě je Feiferův rozbor hlasem volajícího na poušti. Ozval se však ve velmi hodnotném žurnálu a hodně čteném. Autor
nesmírné živě píše o hospodářském úpadku, lethargii bičovaného lidu a výmluvně připomíná
Američanům, co osobní víry a obětavosti se skrývalo v našem lidu ještě po více než dvaceti letech komunistického diktátu. Je to naléhavé volání, aby si Američané povšimli. Je to statečně
napsaný článek v době, kdy mnoho amerických
mluvčích radí spíše k opatrnosti než k statečnosti.
DO TŘETICE VŠEHO ZLÉHO
A přece Eii pan Feiier snad promine, když
kromě první námitky, uplatněné ohledně Dabč e k o w osohv. vznesu ještě námitku drahou. Totiž k názvu. Rekviem je slouží za mrtvého, j e
to pocta někomu, kdo již nedýchá. M á to cosi
hodně společného s pohřbem. Je to věc nejen
neradostná, ale jaksi závěrečná, definitivní. Smrt
zvítězila. Ale je Československo opravdu již
rsrtvvrn státem, že seriosní americký autor hovoří o rekviemi Myslím, že nikoli. Naše národy
dovedly snášet útisk starého Rakouska po tri
sta let a nenrařelv. Československo sneslo těžkou
operaci. kteron na jeho národním organismu prováděl: nadsté. A tak myslím, že Československo
snese : sšté teto třetí, ač těžkou choroba diktátu.
A zde bych rád podotkl, že k tomu m£ také
co říci esšL Není nás v něm sice mnoho a ještě

nejsme ani dost sjednoceni. Ale pořád ještě není
konec světa ani konec náš. Musíme se prostě
vzchopit! Emigrace by se měla přece jen alespoň
o trochu méně starat o obchodní kariéru, auta a
televisory a trochu více o kulturu. Naše exilní
časopisy by nepřestávaly vycházet, kdyby je
uprchlíci četli. Mohli bychom vydávat více poesie a hudby za hranicemi, kdyby se to vyplatilo,
kdyby totiž emigranti byli ochotni tyto věci
odebírat.
O NOVÍ TYP EXULANTA
Zatím je poměrně zlým symptomem choroby
to, že vystěhovalec, který je ochoten vydat stovky dolaru za svůj komfort a žije v ovzduší te
levisoru, magnetofonu, auta, rodinného domku
atd., velmi váhá, když má vydat 2 dolary za
sešitek veršů nebo 5 dolarů na předplatné exi
lového tisku. Prosím, vy, kterým se daří v počátcích opravdu špatně, nevztahujte tato slova
na sebe. Ale vím o lidech onoho prvního typu.
Vytvořme proti němu typ druhý, typ exulanta,
který třeba padne únavou za svým psacím sto
lem, ale na něm bude bible, několik dobrých
českých nebo slovenských knih a stohy emigrantských časopisu. Vytvořme typ krajana v cizině,
který se nezalekne posměchu při neúnavné propagaci naší hudby, staré i novější. Nemylme se:
to, co s sebou nevezmene do hrobu a zbude po
nás, to nebudou žádné neradostné úlomky něčeho, to bude a zůstane projevem exilové kultury. Bojujme o naše menšinové školy, knihovny,
kulturní zdroje.
Mnoho v tomto směru dokázal K o 111 e 11 s k ý,
jehož jubilejní rok se právě končí. A tak tedy
po sokolsku: „Spějme dál" — a nikoli, s prominutím, spěme dál. Národ neumřel a exil není jen
jedním malým článkem národního tělesa, nýbrž
jednou, pro národní život stále důležitou tepnou.
Ta se nesmí ucpat. Co je napsáno na hrobě
H a n k o v č? Národy
nezhynou,
dokud
jazyk
žije. A my máme skoro více možností udržovat
mateřštinu, než mají naši doma. Dokažme, že
nebylo třeba sloužit za nás rekviem. Pořád ještě
zápasíme; a kdo zápasí, není ještě mrtev. Náš
velký V r c h l i c k ý to vyjádřil svými vánočními verši již v minulém století. (Viz str. 3 —
pozn. red.).

„Kádárismus" také pro ČSSR
•

sir. I

ské SR. G r o s s e r a a vládního zmocněnce pro
záležitostí sovětské armády v ČSSR, gen. O.
R y t í ř e , přítele Novotného.
Předpověď O. Š v e s t k y v Tribuně, v květnu
t. r. ; se tedy zatím nesplnila. Jeden z hlavních
mluvčích orthodoxního křídla strany v ní totiž
napsal: „Centrismus jií nem&že dlouho existovat". Přirozené, že může — pokud se jeho představitelům kolem Husáka podaří udržet ve státě
klid a zvednout pracovní morálku, aby mohly
být ukojeny sovětské hospodářské požadavky,
které rostou do neslýchaných rozměrů.
Zatím je v ČSSR — s výjimkou nedávných
letáků k 28. říjnu, zhotovených lidmi „kteří se
nevzdali" — ticho. Zahraniční pozornovatelé v
Praze a Bratislavě mluví však spíše o apatii. Bude zajímavé sledovat, jak se z ní bude chtít dostat ..kádárkmuí"
Husákův. V jeho slovenské
zemí zatím vydal zákaz všech církevních staveb
a dovolil protináboženskou akci pro „světonázorovou výchovu".

prosinec 1970
LENIN

— ve snu ponížených

DEMOKRACIE V EXILU
a skutečnosti

otroků

(VI.)

Zlá sudička u kolébky ČSR
„Lenin má imposantní celistvost,
je jakoby z jednoho kusu kamene. A
je celý kulatý a vyleštěný jako kulečníková koule — nemáte se čeho
chytit". Tak charakterisoval předáka
bolševiků jeho dlouholetý souputník,
ruský revolucionář Č e r n o v, nežli
se s ním rozešel. 2 a co se tedy ale
chytli Lenina ony milionové masy v
Rusku, na Ukrajině a později ve
všech končinách, že dnes, pul století
po jeho Říjnové revoluci, je 13 státu a třetina světa ovládána stranami, hlásajícími marx-leninskou ideologii?
Tato ideologie je „lepkavá" a dává tudíž možnost zachycení jednak
svým sociálním m e s i a n i s m e m
pro ponížené a strádající — tedy pro
lidi s ušlechtilým morálním nárokem;
jednak svým sociálním
revoluc i o n i ř s t v í ni pro závistivé a nenávidící — tedy pro lidi s morální
deformací materielní žádostivosti. Jejich touha po majetku
je zároveň
vůlí k násilí, protože mít znamená
také moci a kdo může, většinou také
chce. Vůle a moc znamená pak
vládu,
v morální deformaci i
nadvládu.
Tak se dostal V. I. L e n i n s podporou obou druhů lidí do čela sovětského komunismu, tak ho následoval S t a l i n , tak byl nastolen i
svržen C h r u š č o v, tak byl — zatím jen nastolen — B r e ž n ž v . Jen
tři členové bolševického politbyra z
doby převratu v listopadu 1917 zemřeli přirozenou smrtí, v posteli:
Lenin, Sverdlov a Stalin. Všichni
ostatní — Bucharin, Rykow, Kameniv, Preobražeňský, Serebrjakov, 2inověv a Trocký — byli zavražděni;
jeden ušel tomuto velmi pravděpodobnému osudu dobrovolnou smrtí—
Tomský. 2 15-členné první porevoluční Rady lidových komisařů zemřelo přirozeně jen pět!
V zaplombovaněm voze z emigrace
9. dubna 1917 vyjel ze švýcarského Curychu vpravdě historický vlak.
V jednom jeho částečně zaplombovaněm vagonu sedělo 31 emigrantů,
mezi nimi Le n i n. Jejich cílem bylo
tehdeiši hlavní město ruské říše, Petrohrad. jehož dosáhli po týdnu jízdy přes Německo, Stockholm a
Helsingfors. Vůdce revolucionářů měl
první veřejný projev v petrohradském paláci Kšesinskáia. B o g d a n o v ji nazval „šílenou
představou
choromyslněboSucharov
o ni
napsal: „Bylo to, jako kdyby se
všichni duchové zkázy zvedli z temn o ť \ Znění této řeči se nezachovalo,
ale všeobecně se předpokládá, že měla velmi podobný obsah s JDxbnov\hni ié?.ea;ř\ uveřejněnými tři dny
později. Lenin v meh žádal:
Sbratření (na mysli měl Německo,
s nímž Rusko vedlo válku, proto německa vláda umožnila organizačně i
finančně Leninův příjezd ze Švýcarska}; boj Provizorní vládl, veškerou

TI

Jaroslav

Kusý
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ště „nebratrskou". Tehdy také se ale
ještě naši vojáci, přes svou špatnou
výzbroj, bránili, ba přešli dva dny
později k protiútoku, při němž obsadili Čeljabinsk a krátce nato také
Penzu, Tomsk, Samaru, Omsk a
Krasnojarsk. Sovětská vláda reagovala na vpravdě legendární vojenské
úspěchy legionářů uzavřením pobočky Čs. národního výboru v Rusku.
Rázem se stala „čs. věc" světovou
záležitostí a středem pozornosti, zejména v Americe. Lloyd G c o r g e o
tom prohlásil: „Postavení čs. legie
bylo rozhodujícím faktorem pro naši (spojeneckou — pozn. red.) intervenci na Sibiři".

Až se budou za několik dni vystřelovat v sylvcst>'ovské noci vysoko nad střechy domů
barevné
^M
H
rakety, sotva st někdo uvědomí, že je to konec
^^
také Leninova
jubilejního
roku.
Věnovali
jsme mu v celém letošním ročníku, v úvahách i
ve zvláštních zprávách na poslední straně, proto tolik
pozornosti,
abychom neutralizovali zejména u mladých čtenářů podvědomé působeni učení komunistických
škol v ČSSR. Přímým podnětem k našemu cyklu byly totiž slzy studentky, přišlé po sovětské invazi do
NSR; rozplakala se, když zde slyšela poprvé holou pravdu o Leninovi, nad bolestným
rozptýlením
legendy, pěstované doma ve
"školních lavicích... Na podkladě dopisů došlých Ideologické
naší redakci trhliny
se snad
můžeme domnívat,
že cyklus splnil své poslání. Přejeme si, aby
Jak vidno, byl již prvý kontakt
působil vytčeným směrem i v tomto závěrečném článku a stal se
rodícího se Československa se Sověty
tak příspěvkem k posíleni protileninské, protimarxistické
fronty v
zatížen jejich věrolomností a potřísnašem exilu i všude tam, kam osud naše čtenáře zanese.
něn krví. Moskva, jako zlá sudička,
stála u kolébky Československé republiky a nezanechala své zkázonosmoc sovětům, zrušení policie, vojska mády na východní frontě. T. G. Ma- né funkce dodnes.
a úřednictva, volbu Národního shro- saryk, zavrhující jednoznačně jak
O 53. výročí Říjnové revoluce —
máždění, pozemkovou reformu, ze- komunistické učení tak jeho bolševi7. listopadu — bylo vidět leLos — v
státnění bank.
ckou praksi, odmítl sovětskou nabíd- jubilejním roce Leninové — na zaPůl roku později Uljanov-Lenin ku ke spolupráci a nařídil legionásněženém Rudém náměstí v Moskvě
své plány uskutečnil; 7. listopadu řům zachovávat v konfliktu obou
více vlajek a rudých Šátků než jiná
(25. října podle tehdejšího ruského ruských táborů přísnou neutralitu.
leta. Sovětská vojska předvedla cekalendáře) tekla v Petrohradě (dneš- Přitom se snažil o co nejrychlejší přelou válečnou moc Kremlu. Maršál
ním Leningradě) krev, týden nato vedení čs. jednotek přes Vladivostok
G r e č 1c o varoval odpůrce sovětskoovládli bolševici i Moskvu. Nastala na západní frontu ve Francii. Přesto,
némecké smlouvy, podepsané těsně
doba několikaleté hrůzovlády „mi- že L e n i n byl proti jejich zdržovápřed 2. výročím okupace ČSSR. Nomořádné komise" — Čeky.
ní na ruské půdě, a že S t a 1 i n, teh- vý pakt nazval „příspěvkem k obrady komisař národností, telegraficky tu". Obrátí Evropu či rozvrátí?
Boj čs. legie v Rusku
ujistil o nerušeném transportu našich
Mnoho se za to půl století změniBouřlivý vývoj na Rusku vehnal do vojáků přes Sibiř, musili si cestu do
lo, u nás i v SSSR. Kreml platí dranečekaně svízelné, ba kritické situace přístavu Dálného východu tvrdě a
ze za svou „věrnou stráž" sudičky, a
celou tamní osvobozovací akci pro- krvavě probojovat.
to nejen v zemích našich národů. Lefesora M a s a r y k a a jeho legie, se25. května 1918 nařídil T r o c k ý ninovo učení a dílo se na konci jeho
stavené z českých a slovenských pří- odzbrojení čs. legie a hned nato byla
jubilejního roku nenaplnilo ani teoreslušníků, přeběhlých z rakouské ar- napadena Rudou armádou, tehdy je- ticky ani prakticky. Vykazuje trhli%
ny ideologické v množících se protichůdných výkladech
marxismu-leninismu i mezery mocenské v apostatickém chování Jugoslávie, především
JAROSLAV
VRCHLICKY
vánočně aktuální po 80 letech
však Číny.
•JQQ
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Naše lod zas vjela jednou
v skalin strmé
soutisky,
tma kol; nevzplá nocí bednou
nikde záblesk
nebeský.
Bez kormidla dlíme skorém,
•v srdci nepokoj a strach,
z dálky to jen dýchá morem
a noc leží na vlnách.

Cekáme, jak zlatá báje
o vánocích zní sem zvěst,
o vidinách, o snech ráje,
v kterých lidstvo bratry jest.
Uvěřili bychom rádi,
srdce letí tomu vstříc,
kol však pouze sykot hadí —
óh, je těžko věřit víc!

Jak dál bude, každý ptá se,
vzejde též z té r.oa svit1
V hromotřesku, v blesků jase
smíme den svůj v ozdravit?
Či dál V t £771 Ti O řítíme se
jako chodec neblahý,
který zbloudil ve pralese,
dál jít nemá odvahy?

Budsi! Necbf se obzor mračí,
přečkali jsme horších dob,
jenom v klidu a ne v pláči
národ nezná, co je hrob.
Tak r.echi vážné i v zlé době
budsi radost sladkým snem,
vánoční strom lásky k sobě
r e srdcích si rozžehnem!

Muž se ještě více šeřit
pod tím krovem našich lip?
Váhá blesk? Proč neudeřitf
Věru, všem by bylo lip.
Změřeny by byly síly.
a nechť menší naše ¿-niž.
z těch, co po ráně by zbyly,
každý by byl celý muz.

VÁNOCE 1970
ve smyslň básníkově,
DOBRÝ ROK 1971
čtenářům a spolupracovníkům
přeje
DEMOKRACIE V EXILC

Mohlo by to být pro nás při závěrečné bilancí potěšením i povzbuzením, kdyby svobodný svěl nevykazoval rovněž příznaky duchovní
krize a společenského úpadku.
Jediný lék proti leninismu
A tak nezbývá, než abychom se
znovu rozpomenuli a denně si účinné uvědomovali, že jediným lékem
na rozbolavžlé rány celého světa, jedinou uspokojivou odpovědí na jeho
palčivé otázky, je k ř e s ť a n s t v í ;
jeho důsledně a důvěřivě přijímané
učení i jeho žitá, upřímně, nepohodlné žitá denní prakse.
„Pro kresiany
má
komunismus
zcela zvláštní smysl", říká nám velký ruský myslitel B e r d a j e v : „Je
odhalením hříchu křesíanu a připomínkou
nesplněného
křesťanského
úkolu a povinností".
Až tenw úkol a povinnost splníme
také my, v cizině, až jej splní také
národ ve vlastí, pak teprve se otevře
spolehlivá cesta z exilu domů a z
okupace do svobody!
Copyright

(U všech 6 úvah
cyklu:
by Demokracie v exilu)

D E M O C R A C Y IN

fcXILE

MOVEMENT
of Czechoslovak Christian-Democrats in Exile

President: Jaroslav K u s y,
Secretary-General: Jan K u n c i r
33 WLnthirstrasse. Munich 19,
Germany

The Movement of Czechoslovak
Christian Democrats in Exile, whose
members and followers since the
time of the Communist coup in
Prague, in February 1918, are living
in all parts of the free world, wants
to inform the German, Czechoslovak
and the world Public with this statement of principles:
The Chancellor of the Federal Republic Germany, Mr. Willy B r a n d t ,
announced on November 25, 1970 in
Home that the Federal government
in Bonn will start in wintertime
1970/71 negotiations with Czechoslovakia about a treaty, which should
be a basis for the normalization
between these two countries.
From former statements of the
present coalition representatives in
Bonn it is known that their efforts
for the „normalization" of the relations are motivated by a wish to reconcile the German nation with the
nations of Czechoslovakia, which had
elapsed by events immediately before and during the WW II and
shortly after.
We regret that to this no matter
how noble-minded intention we
have to stale:
To the Government, which ten
days before the second anniversary
of the Soviet occupation of Czechoslovakia signed a treaty with the
brutal occupier, we deny the rigth to
call this planned treaty between
FRG and CSSR an act of reconciliation with Czechs and Slovaks.
Such a treaty could be only an act of
appeasement of the Prague regime,
no reconciliation with the people.

prosinec 1970
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BEWEGUNG

Hr.uti

Smír s režimem není smír s národem
Hnutí československých
křesťanských
demokratu v exilu, jehož členové a stoupenci žijí od komunistického puče v Praze, v únoru 194S,
téměř ve všech zemích svobodného světa, chce seznámit německou, československou a celou světovou veřejnost s tímto svým zásadním prohlášením:
Kancléř Spolkové republiky Německo, Willy B r a n d t, oznámil 25.
listopadu t. r. v Římě, že Spolková vláda v Bonnu zahájí v zimním období 1970/71 jednání s Československem o smlouvě, která má být podkladem pro normalizování vztahů mezi oběma státy.
2 dřívějších výroků představitelů nynější vládní koalice v Bonnu je
známo, že její snahy o „normalizaci" vztahů jsou motivovány přáním po
smíření mezi národem německým a národy Československa, znepřátelený mi událostmi bezprostředně před II. světovou válkou, během ní a krátce
po ní.
Litujeme, že k tomuto jakkoli ušlechtilému úmyslu musíme konstatovat:
Vládě, která 10 dní před 2. výročím sovětské invaze do Československa podepsala smlouvu s jeho násilným okupantem, upíráme právo ozna
čovat zamýšlenou smouvu mezi NSR a C.SSR za akt smíření s Čechy a
Slováky. Tato smlouva by mohla být nanejvýše smířením s pražským režimem, nikoli s československým lidem.
Nynější režim v ČSSR nemluví totiž za její obyvatelstvo. Je ilegální,
jako všechny jeho ,vlády' po 25. únoru 1948. Žádná z nich nevzešla z demokratických tajných voleb, žádná nemohla být potvzena nezávislým
parlamentem a neodpovídá tedy svobodné vůli čs. občanů, nýbrž jen diktátu komunistické strany a Sovětského svazu.
Zastává-li nynější vláda v Bonnu stanovisko, že je třeba vycházet /.
politických realit a je uznávat, pak právě uvedené je realitou nejrealističtější.
S hlubokou znalostí našeho lidu v porobené vlasti a podepřeni svědectvím stovek čs. uprchlíků od sovětské inváze v srpnu 1968 až dodnes,
prohlašujeme slavnostně:
Národy Československa se žádným ujednáním nebo smlouvou mezi
Spolkovou vládou v Bonnu a komunistickým režimem v Praze nemohou
cítit vázány, ani v přítomnosti ani v budoucnosti.
Pracujeme k tomu, aby ještě v naší generaci mohl být podepsán dokument o opravdovém smíření našich sousedních národů a to mezi representativní vládou německou a svobodně zvolenou vládou neutrálního Československa.
Mnichov-Cleveland-Stockholm. v advente 1970
Jaroslav K u s ý
předseda

The present regime in Czechoslovakia does not speak for the Czechoslovak people. It is illegal as all
invasion in August 1968 until today,
its so called „governments" after we solemnly proclaim:
February 194S. None of these came
„The nations of Czechoslovakia
into being through democratic elecannot feel themselves bound by any
ctions and was neither confirmed by
agreement or treaty between the Fean independent Parliament. None deral Government in Bonn and the
of these, therefore, originated from Communist regime in Prague —neithe free will of Czechoslovak citizens ther for the present time nor in the
but from the dictum of the Com- future.
munist Party and the Soviet T'nion.
We are working for the goal that
If the present Government in still in our generation a document
Bonn supports the standpoint that it could be signed concerning a real reis time to proceed from the political conciliation between otrr neighborly
realities and io recognize them then nations and this means a genuine
the above mentioned is reality, the Treaty between a representative
German government and a freely
most realistic one.
elected Government of a Neutral
With the profound knowledge of
Czechoslovakia.
our people in the enslaved country
and supported by the testimony of Munieh-Cleveland-Siockholm
hundreds of refugees after the Soviet Advent 1970

Jan K u n c í ř
gen. tajemník

ERKLÄRUNG
Die Bewegung der Tschechoslowakischen Christlichen Demokraten
im Exil, deren Mitglieder und Anhänger seit dem kommunistischen
Putsch in Prag, im Februar 1948, in
fast allen Ländern der freien Welt
leben, möchte die deutsche, tschechoslowakische und gesamte Weltöffentlichkeit mit folgender Grundsatzerklärung bekanntmachen:
Der Kanzler der Bundesrepublik
Deutsehland, Willy B r a n d t , teilte
am 25. 11. d. J. in Rom mit, daß die
Bundesregierung in Bonn im Winter
1970'71 Verhandlungen über einen
Vertrag mit der Tschechoslowakei
aufnehmen werde, der die Grundlage für die Normalisierung der Beziehungen beider Länder bilden soll.
Aus früheren wiederholten Erklärungen der Repräsentanten der

der tschechoslowakischen Christlichen
Demokraten im Exil
1. Vorsitzender: Jaroslav K u s y
Generalsekretär: Jan K u n o i r
S München 19, Winthirstrnssc SS

jetzigen Regierungskoalitlon in Bonn
ist bekannt, daß ihre Bemühungen
um eine Normalisierung der Beziehungen durch den Wunsch motiviert
sind, zu einer Aussöhnung zwischen
den Deutschen und den Völkern der
Tschechoslowakei zu kommen, die
sich durch die Ereignisse unmittelbar vor, während und kurz nach
dem Zweiten Weltkrieg verfeindet,
hatten.
Wir bedauern, zu dieser — wenn
auch edlen und begrüßenswerten
Absicht folgendes feststellen zu
müssen:
Einer Regierung, die 1(1 Tage vor
tiein zweiten Jahrestag der sowjetischen Invasion in die Tschechoslowakei einen Vertrag mit deren gewaltigen Okkupanten schließt, sprechen wir das Recht ab, von Versöhnung zu sprechen. Der beabsichtigte Vertrag zwischen der BRD und
der CSSR könnte deshalb höchstens
eine Versöhnung mit dem Präger
Regime sein, nicht mit dem tschechoslowakischen Volk.
Das jetzige Regime in der CSSR
spricht nämlich nicht für ihre Bevölkerung. Es ist — wie alle „Regierungen" nach dem 25. 2. 1948 — illegal. Keine davon kam durch demokratische geheime Wahlen zustande,
keine wurde durch ein unabhängiges Parlament bestätigt und entspricht daher nicht dem freien Willen der tschechoslowakischen Bür-ger, sondern allein dem Diktat der
kommunistischen Partei und der
Sowjetunion.
Wenn die gegenwärtige Regierung
in Bonn den Standpunkt vertritt,
dass es notwendig ist, von politischen
Realitäten auszugehen und diese anzuerkennen, dann stellt gerade dieses die realistischste Realität dar.
In tiefer Kenntnis unseres in
der Heimat versklavten
Volkes
und bestärkt durch die Aussagen
von Hunderten von tschechoslowakischen Flüchtlingen, die seit der
sowjetischen Invasion im August
1968 bis heute gekommen sind, erklären wir feierlich:
Die Völker der Tschechoslowakei
können sich durch kein beabsichtigtes Abkommen und keinen Vertrag zwischen der Bundesregierung
in Bonn und dem kommunistischen
Regime in Prag gebunden fühlen,
weder in der Gegenwart noch in der
Zukunft.
Wir arbeiten dafür, daß noch in
unserer Generation ein Dokument
über eine echte Aussöhnung unserer
Nachbarvölker unterschrieben wird,
und zwar zwischen repräsentativer
deutscher Regierung und freigewählter Regierung einer neutralen
Tschechoslowakei.

Naardenský

Otupím^

EXILOVEHO

TISKU

NEJEN S NĚMECKEM...
„Americké ministerstvo zahraničí
zveřejnilo nyní dosud tajné dokumenty o vyjednávání zahraničních
ministrů velmocí v roce 1946 . . . Některé pasáže představují zajímavou
historickou stať o pohraničním sporu
mezi Československem a Polskem. Čs.
ministr zahraničí Jan Masaryk odevzdal v dubnu roku 1946 diplomatickou notu americkému ministerstvu
zahraničí, která obsahovala čs. teritoriální požadavky hlavnč vúdči Německu — včetně některých míst okupovaných Polskem. Ratiboř a Hlubčicko včetně přístavu Kozlí na řece
Odře; Kladsko; oblast Krkonoš a oblast Hirschbergu a Waldenburgu; v
žitavské oblasti města Žitavu, Hirschfcld a německou část města Saidenberg; předpolí na severu Krušnohoří;
a menší úprava hranic s Bavorskem,
zahrnující Brod nad lesy. Podle postupimské dohody některá tato místa měla připadnout Polsku, a když
se Poláci dověděli o Masarykovu dopisu, ostře reagovali. Tehdejší úřadující polský ministr zahraničí Modzelewski řekl americkému ministrovi
zahraničí, že považuje Masarykovy
požadavky za „nepřátelský" čin,
odevzdal mu polskou notu s jinými
požadavky.' Americké ministerstvo
zahraničí odpovědělo: ,Návrhy čs.
vlády na úpravy hranic by zřejmě
otevřely otázky, o kterých bylo prozatímně rozhodnuto na konferenci v
Postupimi'."
HLASATEL,

Chicago, č. 7/70

HRUBÉ VYDÍRANÍ
V poslední době docházejí našim
posrpnovým v Kanadě doporučené
dopisy z různých t. zv. advokátních
poraden v Čechách a na Moravě, v
nichž se státem určení t. zv. obhájci
uprchlíkovi nabízejí, že za zálohu
500 až 700 Kčs začnou fungovat jako obhájci nepřítomného uprchlíka
„ve věci trestního stíhání pro trestný čin opuštění republiky podle par.
109 2 tr. z." . . . Nejde o nic jiného,
než o hrubé vydírání se strany čs.
komunistického režimu, zatímco doma příbuzní uprchlíka fungují jako
nedobrovolní rukojmí. Předně je záhadou, proč by si měl resident Kanady platit obhájce v soudní frašce,
kterou neuznává, když si ani toho
obhájce nevybral. Pokud byl obhájce
ustanoven čs. kom. státem, měl by
mu zaplatit právě čs. kom. s t á t ! . . .
Kdyby ale jen 50.000 posrpnových
udělalo to, co jim Praha přikazuje,
při 500 Kčs na hlavu by čs. komunisté vyrazili z posrpnového exilu 25
milionů Kčs. Poslání jakékoli částky
t. zv. obhájci je přímým podporováním čs. kom. režimu a navíc vyjádřením fakru. že toto soudní řízení uznáváme . . .
HLAS
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1 A. Komenský našemu exilu
Čestmír
(DVE) — K 300. výročí
smrti ]. A.
Komenského
(15. 11. t. r.) vydala poštovní
správa NSR vkusnou
poštovní
známku v hodnotě 0,30 DM s
portrétem Učitele národu, kte-

Pallas
rou dostávají předplatitele našeho časopisu mimo
Německo
na obálce zásilky tohoto
vydání jako symbolický
vánoční
dárek a dík za dosavadní pozornost k nám.

Probíráme-li se dnes ve vyhnanství Komenského korespondencí i začteme-li se do jeho vědeckého díla, uvědomujeme si daleko výrazněji, než
by to bylo možno v přirozeném prostředí domova, základní životní pocit, který tvořil pozadí tohoto díla, dovedeme ostřeji změřit Komenského
nesmírné nadání a úsilí, které z něho, člověka bez vlasti, činí nejsvětověji!
a největší osobnost české kultury. Jeho vnější osudy se podobaly našim.
Střídal často pobyt, žil z marných nadějí a ze zklamání, odkázán na dary a milost. Staral se o uprchlíky hmotně i duševně. Odmítl emigrovat
do Ameriky, když se byl jinde zavázal. Psal zoufalé listy přátelům:
„Jsme zde v Lesně nesmírně otřeseni Hartlibovým
listem, což dovršují neustále každodenní zprávy z Lipska a odjinud. Dostal jsem jej
večer a celou následující noc jsem nemohl spát. Baron Sadovský už o nás
myslí, že je věc vyřízena,
neobjcví-li se jinde naděje na pomoc.
Tím
uspíš! konec našich nadějí — jaká bolest!"
Několikrát se zdálo, že se Komenský bude moci vrátit. Tři léta po
odchodu z vlasti dobyli Švédové Prahy; někteří exulanti se již vrátili,
Komenský se chystal k návratu. Na svých bludných cestách mohl jednou
očima dohlédnout do krajiny, v které ztrávil své dětsví. Věřil v proroctví, která odhalovala blízký pád císařské moci, udržoval styky se
švédským dvorem a diplomacií, doufal v Cromwella, dokonce i v Turky,
kteří všichni se měli spojit, porazit Habsburgy, vyhladit katolictví x
umožnit exulantům návrat. Po třiceti letech války, roku 1648, byl uzavřen v Osnabrůcku mír. N a začátku se jednalo i o exulantech. Švédové
se však prý dali podplatit a stáhli exulantský problém z pořadu jednání.
Tím byla exulantská otázka definitivně vyřešena. 'Exulanti byli odsouzeni k doživotnímu živoření, k bloudění všemi zeměmi Evropy. Exil,
už předtím nesvorný, plný sektářství a sporů, se rozpadl. Komenský
marně napomínal:
„Budeme-U v exilu déle zůstávali, budeme pomoci ještě potřebovat
cizích národů, což bez svornosti býti nemůže, neb by nás odevšad, nesvornost nám vytýkajíce, hnali a pomocí nám
neposkytli."
Zdaž tu nemluví velký Moravan opět srozumitelně i k třetímu čs.
exilu? A snad opět marně?
Komenského vítězství je však jinde. Je to vítězství ideí, ducha a osobnosti. Bylo možno buď ztroskotat anebo se zocelit. Ti z exilu, kteří přestáli tuto zkoušku, se postavili do předních řad osobností tehdejší Evropy.
Jan Amos byl z nich prvý. Jeho duchovní svět byl světem přechodu ze
středověku do novověku, toho zvláštního období, v kterém se prolínají
počátky přírodovědeckého a technického myšlení s mystikou a proroctvími, víra s pověrou. Tento svět stál ještě cele ve znamení bible, která
uzavírala veškerou moudrost, ale učil se mluvit jiným jazykem. Myšlenka
harmonie, vyrovnávající protivy světové i lidské, překlenující hranice
starého a nového světa, byla jeho základní myšlenkou.
Z tohoto ovzduší pocházejí Komenského myšlenky panharmonie. pansořie a všenápravy (v nich byl učitelem Leibnicovým) i jeho konkrétní
vědecké theorie. Vlastním domyšlením dospěl k svému systému pedagogickému, kterým předbíhá svoji dobu o několik staletí a který nenj překonán dodnes. Jemu, exulantovi, jde o napravení člověka vzděláním, o
přirozené rozvinutí daných vloh, o stálý duchovní rtist.
Přes vzdálenost staletí prožíval Komenský tytéž problémy, které máme i my. Svět, v kterém žil. nebyl lepší, než náš. Komenského velikost
není v hmotné síle nebo v polirickém úsilí — je v rozsahu a tvořivosti
jeho duchovního života. Exil není přirozeným údělem člověka, ;e z k o jíš k o u ; žije se v jednotlivcích, tedy především vnitrní intesitou. Snad bude
náš exil šťastnější než exil před více než třemi sty lety. Důležitější než
to je však. aby neztrácel duchovní základ. Jen tehdy bude mít smysl
naše společné vyhnanství i a i š osobní život.
Máme-Ii tedy závěrem odpovědět na otázku, co by řekl našemu exilu
Jan Amos Komenský, domníváme se, že by to mohla byt slova jeho
modlitby:
,3Iyť, o Vane, potřebujeme -v zmateninách našich ustavičných, v pracích našich stálých stálého spomocníka, v ustavičném hladu nosem stálého sytitele. Což poněvadž darmo u svita hleďati -ač slibuje, -však, co
má, ááti nemiiže), k Tebe samém» zrem máme. Ty jsi cíl naděje naší.
Žádný z lidí není, co by sám nebloxdil, neustal a nebyl hladový sám. Ty
tedy, věčná pravdo, fržspsj bioudíám. Ty věční sílo, zdržuj
padajících.
Ty, věčný prameni dobroty, nasyť nás dobrými
věcmi!''

T Ř E T l H O

EXILU

6V)
•JL/řenechávanie tentokrát místo v
této pravidelné rubrice šéfredaktorovi našeho časopisu. Chce totiž poděkovat za všechny projevy
uznání a přátelství, jež mu došly k
15. výročí založení Demokracie v
exilu; za 4 nádherné kytice, poslané
per Fleurop, poštou i osobně odevzdané, za řadu upomínkových dárků a za dojemná slova v četných dopisech zblízka i přes moře. To utvrzuje, přátelé, ona neviditelná' pouta,
ono duchovni''politické společenství
mezi redakcí a čtenáři, bez něhož by
nebylo úspěchů 15-leté publikační
činnosti, plodů úmorné, ale radostné
práce po večerech a nocích. Není
pouhým „captatio
benevolentiae",
když vám při této příležitosti prozrazujeme, že náš šéfredaktor se soustavně zajímá o stav tohoto čtenářského společenství, že se stále probírá kartotékou předplatitelů, aby věděl, kdo přibyl, z kterého místa nebo
země, 7. jaké kulturní vrstvy a sociálního prostředí — aby prostě věděl,
pro koho píše své úvahy a jakou náplň dávat časopisu. Demokracie v
exilu chce být více než novinami;
chce být pojítkem i vodítkem, útěchou i pozbuzením, bojovníkem i
přítelem. Bojovníkem za to, aby —
jak to vyjádřil jeden čtenář ve své
gratulaci k našemu jubileu — již
brzy mohl být škrtnut z jejího názvu
ten „exil".

( ^ ^ u k u v ruce s naším časopisem
pracuje k témuž cíli jeho „prvorozené dítě", Hnulí čs. křesťanských
demokratu v exilu. Právě se končící
občanský rok mu přines] v tomto zápase hodné bodů, především úspěch a
nezapomenutelný zážitek letnicového
sjezdu ve Zwiefalten. Předseda organizace, Jaroslav K u s ý , bude mít ve
vánočním týdnu ve Vestfálsku 2
přednášky na téma „lJraha mezi Moskvou a Bonnem", v níž bude mít
příležitost osobně přednést a vysvětlit politicky významné
„Adventní
prohlášení" Hnutí. (Viz str. 4).

J \ í jsme se na tomto místě jednou zmínili o založení Čs. svazy. křesťanských pracujících ve Švýcarsku v rámci tamního svazu křesťanských odborářů. Tentokrát zaznamenáváme s potěšením jeho růst,
který se projevuje nejen nedávným
založením dalších místních skupin v
historické Basileji a ve Wintherthuru,
nýbrž také pořádáním společenských
podniků, včetně „vinobraní" a „mikulášské". Basilejská skupina vydala
k 2. výročí sovětské invaze vkusnou
publikaci s dvěma grafickými pracemi L. Vereba.
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D O M O V A

DOMOV

— ve svědectví

nových

uprchhkti

„Tichá nocř svatá noc" -

v nápravném táboře

BÍVALV VEZEŠ ČÍSLO 294
Mám pocit, že letošní vánoce
budou ještě horši než
ir ty loňské.
Vrchnost se snaží přetrhat i ty poslední
styky s vámi.
V
některých
závodech jsou lidé nuceni podepisovat
slib, že přerušují
korespondenci s uprchlými
„zrádci"
na Západě. Jen at se zase něco podpisuje, jednomu
nemohou
zabránit
— na vás všechny myslet, hlavně o
Štědrém večeru, a rozsvítit přesně ve
23 hodin ještě jednou stromeček a
nechat jej hořet v duchovním
setkání
s vámi přes zasněženou
šumavskou
hranici. . .
Jan
PLZEŇ: V západních Cechách bylo v minulých měsících odstraněno z
funkcí na 2.000 odborářů. Z pléna
české Rady odborových svazů bylo
odvoláno 24 členů, ze závodních výborů 715, 12.000 funkcionářů odešlo
„dobrovolně".
PRAHA: Hospodářská smlouva se
SSSR, podepsaná v říjnu t. r. novým
šéfem čs. plánování Gulou, znamená
vydání zájmových pozic, k jakým
nedošlo ani za režimu Novotného.
ČSSR bude m. j. spolufinancovat a
technicky podporovat těžbu nerostů
na Sibiři a dodávat Sovětům o 60°/o
více strojů než dosud.
ÜSTi n. L.: Kriminalita v Severočeském kraji stoupla za půl roku z
1.290 na 3.330 případů. Ütoky na veřejné činitele vzrostly o polovinu,
znásilnění a úmyslné ublížení na
těle o 100%.
LIBEREC: Z elektrické „výseče"
byl 31. 10. t. r. úplný „výpad" proudu od 6 hod. ráno až do večera. Zásobováni el. proudem je v celém
státě tak kritické, že musela být
uzavřena dohoda s ředitelstvím televize o vysíláni zajímavých (tedy nepolitickýcht pořadů až po špičkových spotřebních hodinách.
HRADEC KRÁLOVÉ:
V boji
orthodoxních a liberálních komunistů, který se Husák snaží udržet na
střední linii, padl předseda kraj.
nár. výboru, stalinista Josef Grösser,
naposledy ministr vnitra ČSR. Pokus velvyslance v Athénách, Pavla
Mailinga (viz. min. DVE) o sebevraždu. se uvádí co souvislosti s těmito
boji. Grösser byl nahrazen 46-letýrn
J. Jungem z ůstř. výboru KSČ. z něhož bylo nově vyloučeno dalších 47
členů.
BRNO: Ve všech krajích stoupá
nápadně sebevražednost. Po významných literátech (viz min. DVE) si
vzal nyní život šéfredaktor dětského
časopisu „Mateřídouška", Jan Aida.
BRATISLAVA: Všem aktivním
sportovcům byla s okamžitou platnosti zakázána činnost v cizině. Trenéři mohou zůstat v socialistických
a vývojových zemích ještě nanejvýše 3 roky. v západních státech jen
2 roky.

,,Sociální a výchovná zařízení" v
ČSSR začínají opět plnit své poslání
jako před lety za vlád Klementa Jediného „blahé paměti" a za Antonína Prvého i Druhého. Jelikož jsem
se podílel na téchto „dobrodiních a
vymoženostech socialismu" pro politické vězné, myslím, ze nebude na
škodu, když nakreslím několik realistických skiz, pokud mi paměť
slouží, pro ty, kteří prožívali totéž i
pro ty, kteří o tom mohou mít jen
neúplné představy. A také proto,
abych ukázal, že smysl pro pravý
český humor není náhodný zjev,
nýbrž zákonitá vlastnost a uplatňuje
se úspěšně v každém čase i prostřed!
a za všech okolností.
Nadílka bachařům
Bylo to na vánoce, j a k už tak v
tu dobu bývá, mrzlo a napadl sníh.
V dřevěných barácích tábora pro
„převýchovu" to profukovalo. V
uranových dolech se dřelo, jen tak
pro pořádek, na tři směny. Všichni
„převychovanci" byli obecně zachváceni horečkou — ale
organizační.
Znervózněli z toho i bachaříčkové.
„Filcunk" za „fileunkem". Budou vánoce a potrestaní (oficielní titul) určitě .organizují', uvažovali. Určitě
mají poschovávané svíčky, nějakou
tu ozdobu, možná i rum na grog, a
kdoví, co všechno jim ti blbí civilové a útlocitné ženské na šachtu ještě
nepřinesou, větřili. Jen, kde to mají
ukryté? V cukru, v čaji? — A to nošení dříví do tábora se taky zarazí,
umiňovali si bachaři. My jim dáme
vánoce!, horlili b e z c i t n ě . „Jedna řada ústup vlevo, druhá vpravo! Dřevo odložit! Kabáty rozepnout, rozkročit, ruce vzhůru!", rozkazovali.
„2e nám ty svině to dříví ukradnou", poznamenal jeden spoluvězeň
tiše. A měl pravdu — kradli. První,
druhý, třetí den... tak to šlo celý týden. Jednoho dne nesly služby zase
naše polínka na velitelství... A ve
čtyři hodiny se odtamtud najednou
ozvala strašná rána; řinčelo sklo,
prkenné baráky se zatřásly — no,
takový malý atenrátík. A ještě jednou to bouchlo!
Nevím, ale myslím si, že kdybyste
tam bvvali bvli s námi, také vám
by bylo bývalo tak hezky, mílo u
srdce jako nám, obyvatelům „nápravného tábora". Spravedlnost m i nika v úplně jinou barva tvare, než si
našinec může představit. A : eism esekutorem se stal o oněch bílých vá-

nocích jeden z našich chlapců. N a vrtal dřevo, které si bral na barák,
napěchoval je „doneritem" (důlní
výbušninou) a když přišel obvyklý
rozkaz: „Dřevo odložit", tak je poslušně odložil. No, a bachaři si je,
jako obvykle, sebrali pro sebe a zatopili si s ním...
Potom to ale nastalo! Ti nám dali do těla... Jen dřevo se už neodkládalo! A tak jsme měli na Štědrý
večer přece jen teplo. Také stromeček byl, dokonce se svíčkami, a také
grog... A „žabáka", který přehnal
svou služební horlivost a rušil slavnost „také-lidí" dobré vůle, zabalili kluci do deky, pár mu jich vrazili
a dovolili mu vyletět z okna... Zítra
ať se mstí, ale dnes chceme mít klid,
tichou noc, svatou noc!
,,Sláva na výsostech Bohu!" Byly
to hezké vánoce...

A nastal Štědrý den. Všechno bylo
hezky připraveno, jen zásoba čaje ještě chyběla. I poslala stará Votípková manžela naproti do krámu.
„Čtvrt kila čaje", objednává
Votípka.
„Ruský nebo čínskýf"
„Eh, hm — dejte mi raději čtvrt
kila kafe".

Ještě jedna pomsta

ještě polovina ochotna prokázat politickému vězni nějakou tu (no moc
trestnou) službičku. Já psal básně,
Karel vyprávěl příběhy historické i
vlastní a ten třetí nás svou zbabělostí
otravoval k zbláznění. Někdy bylo
také něco ke kouření. Šlo to...
Až přišel čas, kdy pro Karla přijeli
páni od Státní bezpečnosti, že by jako od něho potřebovali malé vysvětlen! k jeho protokolu. Přivezli ho
zpět, vlastně přinesli, za 24 hodin
zmláceného k nepoznání. Ten otrava, pardon, major, se zhroutil. Já
jsem ucpal záchod, napustil mísu vo dou, stáhl jsem Karlovi kalhoty a
tak, jako tomu bývalo u dragounů,
když se někdo „projezdil", zahájil
jsem léčení Karlovy modro fialové
prodloužené části zad.
Starý zákon místo Nového
Když se mu trochu ulevilo, podíval se na mne a povídá: „Sáhni do
pravé kapsy mého kabátu". Učinil
jsem. „Cos tam našel?" — „Klíč", já
nato. — „Výborně. Hned jej hoď do
hajzlu". — — —
Myslím, že jsem hleděl na Karla
hodně nechápavě, ale poslechl jsem.
„Když mne ti dobytkové zmlátili",
vysvětloval, „dělal jsem, jako když je
po mně. Řekli si tedy, že si půjdou
zakouřit a pak, že se uvidí, co a jak.
Vím, že to není křesťanské, ale já
myslel v tu chvíli jen na pomstu.
Momentálně mně vyhovoval lépe
Starý zákon: „Oko za oko, zub za
zub". Novozákonní:
„Miluj svého
bližního, jako sebe samého", se mi v
mé situací nějak nehodilo. Na dosah
mé ruky byla skříň se zbraněmi a
klíč v zámku. Tak jsem jim ty jejich
prskačky zamk' a dělal dál vomcllenýho". — — —

Seděli jsme v první třídě vysoké
školy kriminální (Ruzyň — ČSSR)
několik dní po zatčení. Tři: já, jistý
doktor historických věd a major ruzyňského letiště (kterého nám byl,
mimochodem řečeno, čert dlužen). Já
jsem měl výslech podle všech před„Nezapomeň, prosím tě, pořádné
pisů útrpného práva za sebou a jak spláchnout", dodal Karel s bolestným
jsem odhadoval, onen doktor (nadále a přesto spokojeným výrazem ve
si ho pojmenujeme Karel) těsné před tváří...
sebou. Šlo jenom o to, v kterou ho- (Copyright by Demokracie v exilu)
dinu a do jaké míry. Zatím tahal
pány „vyšetřující" za nos způsobem
hodným člověka, tak vysoce vzděla—
l e v á !
ného. Prostředí bylo příznivé vězeň- OZvup-íedve
ské idylce, asi tak z dob RakouskaUherska, lépe řečeno: za starého, dobrého císaře pána...
Hlídali nás „modráci", dozorci,
kteří tam léta opatrovali áobrosrdecná děvčátka, jež se nějakou náhodou,
vlastním chtěním, nebo řízením osuda dostala na scestí: a pak také „sombojové" (SNB), z nichž byla tehdy

Při návštěvě Nemecka navštivte
zlatnický a hodinářský obchod našeho krajana
B. HORÁČKA VE STETTGAB.TE, STEDÍSTEASSE 11
Velký výběr švýcarských i německých hodinek, budíků, nástěnnýeh hodin, kukaček, stříbrných předmětů a příborů všech německých značek, zapalovačů aítL, atd.
Všichni krajané dostanou v e l k é r a b 2 í y n a normální ceny; zasíláme i áo ciziny. Těšíme se na Vaši návštěvu'

„Do budoucna ú vytyčujeme
smélé
plány. Např. pro příští rok plánujeme takovou
bytovou
výstavbu,
jakou nám materiální prostředky
dovolí. Přitom není nic jiného
limitující, než stavební materiál. Ze slov a
vzduchu byty
nepostavíme."
GUSTAV H U S Á K , 14. 10. 70
v Ústí/L.

K 200. výroční
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Ludwig van Beethoven na Slovensku
Ján
Teodor Frimmei, jeden z mnohých
životopiscov Beethovena, sa domnieva, že už r. 1793 pri návštěvě Eisenstadtu mohol umelec navštíviť a j
Bratislavu. Jeho pobyt v Bratislavě
máme vsak zatiaf doložený až z r.
1796. V tedy mal už Beethoven za sebou viac úspěšných vystúpení vo
Viedni ako klavřrny virtuóz i skladatel". Do Bratislavy prišiel Beethoven pravděpodobně na pozvanie svojej žiačky a úspešnej interprétky Babetty Keglewichovej, ktorá ho uviedla aj do domu svojho snúbenca Inoccnta Odescalchiho. Dalšou návštěvou a jej dovodom mohlo byť stretnutie s bratislavským skladatefom a
hudobným pedagógom
Heinrichom
Kleinom, ktorého poznal Beethoven
už vo Viedni prostredníctvom brati
slavského skladateFa Jána N. Hunimela. Z tejto návštěvy sa zachoval
Beethovenov list vicdenskcmu výrobcovi klavírov a hudobníkovi Streicherovi, ktorý bol zverejnený r. 1927.
Beethoven v ňom píše Streicherovi,
že dostal v poriadku jeho fortepiano,
ktoré sa vydařilo. Zároveň oznamuje, že 29. XI. bude mať v Bratislavě
koncert. Hoci je to jediný písomný
doklad o návštěvě Bratislavy, mnohé
okolnosti svedčia o tom, že Beethoven aj neskor navštívil tu svojich
priaznivcov a priatefov.
Beethovenova hudba v Bratislavě
Cez Bratislavu prechádzal umelec
a j na svojej ceste do Dolnej Křupej.
Babette, vydatej za grófa Odescalchiho, věnoval viac skladieb, jednu v
roku jej sobáša. Dobrých propagátorov svojej priekopníckej hudby mal
nielen v hudobníkoch Kleinovi a
Hummelovi, ale tiež vo viacerých rodinách, čo vidno aj z toho, že napr.
r. 1803 si jeho viedenské koncerty
předplatili viaceré bratislavské rodiny. Bratislava bola teda jedným z
prvých mtest v Uhorsku, kde sa propagovala a udomácnila Beethovenova hudba. Spolok pre cirkevnú hudbu hned" na prvom svojom koncerte
r. 1833, teda pár rokov po umělcově! smrti, uviedol jeho orchestrálnu
skladbu Bitka u Viktorie,
čím sa
zrejme hlásil k beethovenovskej hudobnej tradicii.
Nesmrtelná milenka
Podia životopiscov (Schindler, R.
Roland) bol Beethoven viackrát v
Dolnej Křupej. Udávajú sa roky
IS00, 1S01. ba a j roky IS06 a 1S10.
Brunswickovci mali k Beethovenovi
ozaj vřelé priateíské vztahy. U r a t ú
dobu přechovával Beethoven k Jozetíne, vydatej neskor za grófa Deyma,
viac ako iba priateíské d r v . A Terézia, ktorá z ostal a slobodná. často je
označovaná za. adresátku listu EZT.
nesmrteínej
milenke.
V dolnokrupianskom kastieli sa našiel portrét
Jozefínv i Terézie a v sále. kde sa
usporadúvali koncerty, bol až do r.
1945 Beethovenov kúňk.

M u1 i k

však za pobyt umeica v Křupej i
Piešťanoch, a to v lete r. 1801.
Neodosianý list „anjelovi"
Do Piešťan prišiel Beethoven z
Dolnej Křupej buď na pozvanie grófa Fintu, manžela pribuznej Brunswickovcov. připadne a: na pozvanie
majiteía kúpeíov grófa Jozefa Erdödyho z Hlohovca. pretože a j v H l o hovci sa traduje Beethovenova návštěva. V tom čase velmi plodný a
často zafubený umelec písal hned po
příchode viaestránkový list s e s e r . o vanej milenke, krorú oslovil: , J / á j
anjeL
List je plný t á ž b y po milovarej a
plný vřelých citov, ale a? čerstvých
dojinov z prekonanej cesty. Začal s o
písať v poadeíok 6. júla, ais pretože
i•v j

v

r

exilu:

n H E R O D E S 1970 je název hry
Oldřicha
D a ň k a, kterou uvedla záBeethoven sa pravděpodobně v Piešťanoch liečil, o čom svědčí malá padonČmecká televize a která se zazmienka v liste, ako aj skutočnosť, bývá jednou z nejtragičtějších kapitol
že v tých rokoch chodil Beethoven Nového zákona, zaktualizovanou na
do kúpeíov; napr. r. 1802 sa liečil v poměry přítomné doby — HerodoHeiligenstadte. Z listov poslednej dě- vým rozkazem k vyvraždění chlapedičky kaštieía v Dolnej Křupej, grót- čků v oblasti Betléma.
ky Márie Schonbornovej, ale aj grófa S P O L E Č N O S T pro vědy a
ky Irmy Jůrgensovej, vydatej prv za umění s počtem 1365 českých a slomajiteía Křupej Rudolfa Choteka, venských členů zvolila na V. sjezdu
vidno, že tu bola Beethovenova tra- v New Yorku m. m, novým předsedícia živou ešte aj r. 1927, pri 100. dou Dr. J. V. M l á d k a , ředitele
výročí jeho smrti.
Mezinárodního měnového fondu ve

V Beethovenovej pozostalosti našiel
sa neodosianý list, označovaný teraz
ako „list nesmrtelnej milenke" a portréty Terézie Brunswickovej a Giulietty Guiccardiovej. Pretože list okrem nepřesného dátumu neuvádza ani
meno adresátky, ani miesto, kde ho
písal, ba ani rok, umělcovi životopisci ešte dodnes sa nezhodli na tom,
komu, kedy a kde Beethoven list písal. Jedni bádatelia sa prikláňajú k
domienke, že Beethoven písal list
pravděpodobně z Piešťan do Křupej
a adresátkou listu mala byť alebo
Sonáta mesaěného svitu
Terézia Brunswicková, alebo Giulietta Guiccardiová. Iní sa domnievajú,
V parku ukazovali dokonca kamenu
že list písal Beethoven r. 1812 z kú- lavičku, na ktorej Beethoven údajné
v podvečer rád sedával. Večerná nálada a odraz mesiaca vo vode jazierka ho inspirovali k napísaniu sonáty
„cis-mol", ktorú věnoval Giuliette
Guiccardiovej. Dnes je známa po celom svete pod menom Sonáta mesaěného svitu.
O návštěvě Beethovena v Hlohoveckom zámku u rodiny Erdodych
vieme ešte menej. Aj tu sa však až
do opustenia zámku poslednými členmi rodiny zachovála živá tradícia na
návštěvu Beethovena, o čom svedčia
niektorí staří služobníci Erdodyovcov. V sále zámku opatrovali klavír,
na ktorom Beethoven počas návštěvy
hrával. Anne Marii Erdodyovcj, rodenej Niczky, věnoval Beethoven
niekofko svojich skladieb a maďarský bádateí P. Jób údajné v zámku
videi pamiatky svedčiace o Beethovenovom pobyte na Hloveckom zámku. Grof Jozef Erdody dal pri zámku postavit' malé empírové divadlo,
v
ktorom sa na koncertoch hrávali
„BOH ]E MOJA
P1ESEN"
a
j
Beethovenove diela. N a rozdiel
L. v.
Beethoven
od
Křupej, kde bolo divadielko zbú9
rané, v Hlohovci divadlo renovali a
peFov Teplice v Čechách do Karlo- už pri jeho slávnostnom otvorení v
vých Varov. Tradícia v rodinách júli 1966 odzneli tu tri Beethovenovlastniacich
po
Brunswickovcoch ve sláčikové kvartetá.
Dolnú Krupú, ako a j v rodině grófov Erdödych v Hlohovci, ktorá
V beethovenovskej tradicii
vlastnila kúpele v Piešťanoch, hovoří

v

V

ŽIVOT

T[_

n-

Í

posta oa:Sia uz rano. posracova- v
ňom a j s s s l e d a j ó a ¿si. Potom t o
však a ž neodoslal.

Po Bratislavě, ktorá spomina právě oslavami 2C0. výročia hudobného
génia, azda najživšiu tradíciu, počnúc
oslavami 1C0. výročia smrti r. 1927,
vytvořili si Piešťany. V rokoch 1963,
1966 a 1968 tu zasadala Československá Beethovenova společnosť, ktorá riešila najma otázky rýkajúce sa
vzťahu Beethovena k Slovensku a českým zemiarn. Počas Piešťanského festivalu odzneje vždy viac dšei
Beethovenových; r. 1966 bola instalovaná v muzeu výstava: Beethoven
a Slovensko; v parku po ňom poraenovali alejn a rrÁ v Piešťanoch a j
V Dolnej K ř u p e j začalo sa s opravami kalněla a regeoerácion parku.
Krásna architektonická pamiatka a
park majů sa stať domovom slovenskách buáobaíkov a smizikológov. V
C2sú hssůels. ms.m vyinltalovať hudebné mázeum, kde áósmjaé miesto
s á - c a pamiatky a doklady o BeetsovesovL

Washingtonu; v předsednictvu jsou:
V. Andič, dr. V. Bušek, T. M. Messer, M. Rechcígl, dr. J. Škvor, R.
Šturm.
n
BOHUMIL
HF.RL1SCHKA,
který se před 13 lety usadil v NSR
poté, co upadl doma v nemilost pro
svou politickou interpretaci „Kouzelné flétny", měl koncem října velký
úspěch v Národním divadle v Mnichově v režii latinského sborového
díla 75-letého jubilanta Carla O r f f a ,
„Carmina burana".
• MÍRKA BRADOVA, býv. členka opery v Olomouci, účinkovala 15.
m. m. při koncertě duchovní hudby
u sv, Štěpána v Mnichově k poctě
umučených čs. studentů. — Soňa
Červená
zpívala v Bavorském
rozhlasu altový part kantáty „Novae
de infinito laudes" pro 4 hlasy, sbor
a orchestr, kterou složil na slova
Giordana Bruna Hans Werner Henze.
• MILADA VAKOVA, studující
již 1 rok na konservatoři v Norimberku hru na housle, získala m. m.
letošní cenu Dr. Josepha E. Drexela
za Dvořákovu sonátu E-dur.
Ve

uiaAti:

• K O M E N S K É H O výročí bylo
vzpomenuto m. j. mezinárodní konferencí za účasti na 200 vědců, výstavou v Přerově, kde K. navtěvoval
bratrskou školu, odhalením pomníku
ve Fulneku, kde byl K. správcem
bratrského sboru, a provedením K.
dramatického díla „Diogenes cynicus
redivivus" v Čs. rozhlase.
• L I T E R Á R N Í R A D A byla vytvořena v Praze jako poradní orgán
ministerstva kultury pod předsednictvím Dr. Viléma Závady; bude se zabývat m. j. ediční politikou.
B SVAZ spisovatelů musel ke konci roku propustit všechny zaměstnance, protože mu ministerstvo kultury
zabavilo peněžní konta; z výboru
Slovenského svazu spisovatelů odešli
po „sebekritice": M. Ferko, P. Karvaš, I. Kupec, I. Macinský a Tažký.
B J A N D R D A , komunisticky angažovaný předseda Svazu cs. spisovatelů do r. 1963, autor knih „Městečko a a dlani" a „ H r á t k y s čertem",
politicky vystřízlivělý po sovětské invazí, zemřel po srdečním záchvatu
28. m. m. ve věku 55 let.
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Dopis gen. de Gaulla dr. ]anu Šrámkovi

POLITICKÝ BAROMETR

•

LENINIÁDA 1970
Počet osol) popravených nebo zahynulých v koncentračních táborech
od počátku Leninovy revoluce v r.
1Í117 vyčíslil /.vláStni podvýbor amerického' senátu v právě vydané studii na nejméně ltl milionu.
„Jestliže s námi nesouhlasíte, dovolte, abychom vás postavili ke zdi."
LENIN, „Projevy", 1932
Na konci roku stého výročí Leninova narození má KS SSSR podle
úředních údajů 14 mil. členů; KSČ
se scvrkla z 1,700.000 v lednu 1968
na milion sto tisíc.
„Komunisté jsou povinni, vytvořit
všude ilegální aparát, který má pomáhat v rozhodujících okamžicích
straně, aby splnila svou povinnost
vůči revoluci."
LENIN, „Vybrané spisy", 1932
President Ludvík S v o b o d a byl
o svých 75. narozeninách, 25. m.
m., vyznamenán Leninovou cenou;
25.000 „jidášských stříbrných", kterou je tato cena v rublech dotována,
věnoval na nákup 112 beden léků
pro komunistický Severní Vietnam.
„Revoluce pozná údobí náporu,
které budou přerušeny kontrarevolučnimí záchvěvy občanského zřízeni."
LENIN. „Souborné dílo", 1927
Koordinační výbor 12 ethnických
skupin v Kanadě uspořádal m. m.
za aktivní účasti čs. exulantů 14denní výstavu v torontské radnici
„Lenin bez masky". Sbírku protikomunistických dokumentů shlédlo několik tisíc Kanaďanů.
..Základem revoluce je otázka mod.LENIN. „Souborné dílo", 1927
Dcera slavného ruského spisovatele L. N. Tolstěho. Alexandra, vylíčila v nedávném prohlášeni z USA
poslední chvíle vůdce bolševických
revolucionářů podle očitého svědka:
.Lůžko Leninovo bylo obklopeno vojáky Rudé armády, nikdo se nesměl
přiblížit Presto jsem slyšel Leninovo úpěni; bylo to strašné! Že ho
snad mučily jeho hříchy?'
„Omyl na prvý pohled nedůležitý
může mít ty nejhorši následky."
LENIN, „Vybrané spisy''- 1932

str. 1
Pane ministerský
předsedo,
mám čest sdělit československé vládě, ze francouzský Národu: výbor
jsa si jist, že vyjadřuje cítění francouzského národa, spojence
přítele
Československa,
přesvědčen jsa, že nynější světová krise muže jen prohloubá
přátelství
a spojenectví mezi národem francouzským
a národem
československým,
které, spojeny stejným osudem, prožívají nyní údobí společných strasti
a nadějí,
jsa věren tradiční politice Francie,
prohlašuje, že přes politováníhodné
události a nedorozuměni
v minulosti je jedním ze základních cílu jeho politiky, aby spojenectví francouzsko-československé
vyšlo ze strašlivých zkoušek dnešní obecné světové krise posíleno a zajištěno pro budoucnost.
V tomto duchu, zavrhuje dohody podepsané v Mnichově 29. záři
1938, francouzský Národní výbor slavnostně vyhlašuje, že pokládá tyto
dohody hned od počátku za neplatné stejně jako veškeré další akty, ke
kterým došlo při provádění nebo v důsledku těchto dohod.
Neuznávaje žádné územní změny, dotýkající se Československa,
které
nastaly v roce 1938 nebo později, zavazuje se, že učiní vše, co bude v
jeho moci, aby se Československé republice v jejích hranicích z dobr
před zářím 1938 dostalo veškerých účinných záruk pokud jde o její vojenskou a hospodářskou bezpečnost, její územní celistvost a její politickou
jednotu.
Račte přijmouti, pane ministerský předsedo, ujištění mé nejhlubší úcty.

prosinec 1970

Gen. Charles de Gaulle v. r.
předseda francouzského Národního
výboru.
V Londýně, 29. září 1942
Monsignorovi Janu Srámkovi,
předsedovi vlády Československé

republiky.

Uprchlické aktuality

Členské státy
Atlantického
společenství daly před 2 týdny •/.
porady v Bruselu Sovětskému
svazu na srozuměnou, že opravdové zlepšení vztahů mezi Západem a Východem je možně až
tehdy, až se Kreml vzdá „Brožnčvovy doktríny", na jejímž
podkladě obsadil OSSR.
Americký ministr zahraničí (i.
t. m. prohlásil, že USA budou
jednat s SSSIt o evropské bezpečnosti jen z „pozice síly".
Takovýmto prohlášením Moskva dobře rozumí — a také náš
redakční barometr; vyskočil radostně na vánoční „j a s n o".

<2zbehiwi autem
cmdea...
(DVE) — Občanským rokem 1970, který se právě chýlí ke konci, se
Andrej A malr i k, sovětský spiuzavírá také dvouleté údobí, jež historie možná označí za „exodus" čs. sovatel, na jehož statečný lidský i
občanů z vlasti. Úřední údaje o jejich počtu se stále ještě nedají s přesliterární odboj vůči režimu v Kremnosú 'sestavit, střízlivým odhadem se však přijde k číslu asi b<?,j00 uprchlu jfma upozornili již v únoru t. r.
líků od srpna 196S.
Lrfáži SSSR přežil rok 1984Í"), byl
Bezprostředně po sovětské invázi jich bylo v cizině daleko více, dres' odsouzen 12. m. m. ve
Svcrdlovsku
sto tisíc, mnoho se jich však vrátilo ještě během léta a několik tisíc* v \ he-3-lelům vězení se zostřenými pod
průběhu dalších měsíců; do lhůty amnestie, října 1969, celkem asi iO.OÚQí^píritilkíirTiL
Je pro čs. poměr)' typické, že stovky čs. občanů se zdržují v západný^U
fástra kubánského diktátora Fidela
státech stále ještě na čs. pas a nepožádali o asyl, většinou z osobních
;' \J 'Cá s i r fy. J namla, žijící od r. 1964 v
materielních důvodů (snaha neuzavřít si cestu zpět, ohled na rod
USA, obvinila na nedávném zasedání
příslušníky, zájem na nezabavení majetku a p.).
Světové protikomunistické
ligy v japonském městě Kyoto vlastního brat PROBLÉMY UPRCHLÍKŮ V EVROPSKÉ RADÉ
ra z teroristických
činů a žádala:
V průběhu celého letošního roku se zabývaly orgány Evropské rady
,,Osvobodte
Kubu!"
členských států ve Štrasburku uprchlickými otázkami. Již 26. ledna do„Ceterum autem censeo... Ostatně
poručil ministerský výbor svým vládám usnadnit naturalizad, resp. získásoudím, že K O M U N I S M U S
ní státního občanství uprchlíky, usazenými přiměřenou dobu v některém MUSÍ BÝT ZNIČEN!"
členském státě. Zatím však tak činí jen Ř e c k o , které poskytlo již v
období 1955-1967 své občanství 7.2SC a v letech 1968-69 "4.42C uprchlíkům. K četným dotazům oznamujeme, že doba k získání stát. občanství
N S R není zákonem stanovena; čekací lhůta je obvykle 10 let. V zámoří
— USA, Kanada, Austrálie — 5 let.
Poradní shromáždění Evropské rady se zabývalo v podzimním zasedání také situací čs. uprchlíků. Po zprávě člena švýcarského parlamenvyehádza každý druhý mesíac,
tu R e n s c h l e r a přijalo jednomyslně rezoluci, žádající členské stát}- m.
počínajúc februárorn.
j.: poskytovat jim v zemi asylu finanční i jinou materielní pomoc, uznáŠÉFREDAKTOR
a odpov. zástupea:
vat jejich vysokoškolské i jiné diplomy, napomáhat jim v emigraci.
Jaroslav
Kusý
ZVOLILI SVOBODU
REDAKCI A: I. Kosová, J. Kuncíř,
V. Portáš, S. Srn rek, P. Tesař.
Po velkém po invážním „exodu" požádalo letos o asyl na Západě ještě
ADRESA: 3 München 19, Winthírasi 4.GOQ Slováků a Čechů, nejvíce z nich v N S R . K těm posledním v
strasse 33/11, Germany.
tomto roce patří á nejmladší — skupina tří nedospělých (16 a 17 let;,
PŘEDPLATNÉ: 10 DM v Nemeeku
kteří přijeli i l e g á l n ě z Brna. skryti v nákladním vlaku. — Así 1Z
(alebo ekvív. v ktorokol'vek rnene)
dalších se dostalo přes hraníce cestami a způsoby, které z pochopitelných
důvodů nemůžeme uvádět. — E s ü n í „diplomatický sbor" rozmnožil 2. ta- KONTO: 75 / 26981 u Deutsche Eank,
jemník čs. velvyslanectví v Haagu, Václav Č i h á k, a 1. tajemník ve sta- München. Zweigstelle Rotkreuzplatz
tě Kenia, Václav A l b e r t . — D o USA vyemigroval známý spisovatel Jan TISK: Druckgenossenschaft ,Cicero'.
München 80, Zeppelinstrasse 67
B e n e š . — Z listopadového zájezde 33 turistu letecky do Itálie a odtud
vlakem do Francie a X S R se nevrátila polovina účastníků. — O asyl v
XSR. požádal v uplynulých S týcnecn m. j. člen čs. národního mužstva
HERAUSGEBER und verantwortlich
zápasníků, vítěz moskevského turnaje ve volném stylu 1956, později trefür den Inhalt; Jaroslav Kusý
nér národního mužstva. Karel S o u č e k , kterého ihned angažoval klub
ABSENDER: , Demokracie v exilu''
I. státní ligy. AV Si. Georgsn ve Freíourgu "Br.
2 München. Wintbirstr. 33, Germany

