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Když US Army osvobodila vězně v Dachau
DOM KOŠICKÉHO VLÁDNEHO PROGRAMU

„A BŮH JE PŘECE DOBRY!"
PODĚKOVANÍ Z BÍLÉHO DOMU SVĚTOVÉ REPREZENTACI ČS. EXILU

Zde byl právě před 35 lety zpečetěn osud ČSR

Z Bílé hory — Rudá velehora
Jaroslav Kusý

(DVE)
Současně, kdy se Československu do
slalo těsně před koncem války „svobody“ Kosu
kým vládním programem (viz vedlejší úvodník),
osvobodila armáda USA koncentrační tábor v ba
vorském Dachau, kde byly vězněny také stovky
čs. bojovníků proti nacismu.
Stalo se tak přesně před 35 lety, 29. dubna 1945.
Očitý svědek této strhující události, kněz-vězeň, P.
Johannes M. Lenz (Vídeň), popsal ji v knize
„Christus in Dachau", v níž je také tento odstavec:
„Masa zajatců se vzdýmá na „Appelplatzu“. Tu
pojednou mává s výšky, s věže A americký voják.
Je to generál Patton od osvobozovací divize
(45. divize 7 americké armády). “A Bůb jc přece
dobrý!* — tak volá clo mlčícího zástupu. — ’-Zde,
na místi tolika ohavností, daroval vám hodinu vy
svobození! Sluší se pomodlit se!* Nato sám předří
kává modlitbu, dělá znamení kříže přes celý tábor
a mává potom na pozdrav svou helmou.“

Naše rozhovory

Tak se choval skutečný osvoboditel! O tý
„Odjíždím s předsedou vlády a se zahraničním
den později stál se svými divizemi a generálem
ministrem u s několika našimi politickými činiteli
I I a r m o n e m v západních Čechách a osvobodil
Plzeň (v čele konvoje tank „Santa Maria") a Ro z Londýna domu přes Sovětský svaz... Snad to
vše je symbolické — naše konečné vítězství začíná
kycany. Dál podle spojenecké úmluvy se Sověty
tentokráte od východu." Ano, bylo to s y m b onesměl...
Jak se časy mění! V těchto dnech, při 35. výročí 1 i c k é, jak to řekl exilní prezident dr. Edvard
konce II. světové války, děkuje Bílý dům ve Wa Beneš v rozhlasovém projevu z Londýna 17.
února 1945, bezprostředně před přesídlením do
shingtone a americké ministerstvo zahraničí předse
dovi Politického tribunálu Světové reprezentace čs. 1 Moskvy; jenže nikoli pro naše vítězství, nýbrž pro
exilu, J. Kusé m u, a gen. tajemníkovi dr. R. naši porážku.
V budově Leninovy ulice č. 31 (na hořejším
Kremplovi za morální podporu, vyjádřenou jim v
nynější světové krizi (viz min. DVE, str. 1 a angl. snímku) byl právě před 35 roky, 5. dubna 1945,
vyhlášen programovaný ortel nad republikou Slo
sl. na str. 4 t. č.). V dopise z Bílého domu se praví
váku
a Čechů — Rusíni byli již předtím nezá
m-J-:
konně, s brutálním porušením práva sebcurčení, jako
„Prezident rovněž uvítal prohlášení Vaší orga
„zboží“, jako „platidlo“ za „bratrskou pomoc“ ve
nizace. Prosím, budte ujištěni, že Vaše podněty
budou vzaty v úvahu při hodnocení a formulování válce — postoupeni Sovětskému svazu. Tento ortel
dostal v novém lidově-demokratickém slovníku
naší zahraniční politiky.“
Národní tronty název „Košický vládní program".
Den předtím byl ve východoslovenské metropoli
podepsán představiteli povolených politických
stran českých a slovenských, ne ovšem představi
teli domácími, nýbrž exilovými, členy nové vlády.
K oné tragické symbolice náleželo i to, že košický
V BONNU, HRABĚTEM HUYNEM
ortel nebyl, a nemohl již být přečten Msgre Janem
Šrámkem, předsedou Čs. strany lidové, který
ském zálivu od r. 1985 nepostradatelný“,
byl po celou válku premiérem londýnské vlády,
prohlásil novinář světové žurnalistické
špičky Peter Seholl-Latour. A byv. so
nýbrž zrádcem Zdeňkem Fierlingerem, pří
větský generál Grigorenko, žijící nyní v
slušníkem strany sociálnědemokratické, jehož B eUSA, řekl, že Sověty okupovaly Afgáneš postavil v Košicích do čela národné-frontovnistán, aby zjistily reakci Západu. Ne
ního kabinetu. Komunisté si do něho již v Moskvě
vylučuje jejích útok na západní Evropu
vynutili 8 křesel z celkových 25, obsadivše klíčo
koncem t.r... — Hovořili jsme o velmi
vá
ministerstva vnitra, zemědělství, informací,
vážném afgánském problému s poslan
sociální péče a školství.
cem Křesťansko-sociálni unie (CSU).
Vzpomínám si velmi živé, jak jsem se zhrozil
Hans hrabětem H u y n e m, členem zahraničně-politického výboru bonnského
při poslechu jmen ministru ze zakázaného rozhlasu;
parlamentu.
čs. prezident však uklidňoval široké masy ve zmí
něném již londýnském projevu: „Nebojte se ně
gánistán stále silnější a pro západní svět jasnější.“
meckých
strašáků o panství a hrůzách komunismu
„Proto bylo cílem politiky Velké Británie po
celé 19. století tento ruský nápor na Užni Asii za a bolševismu; je výmyslem této propagandy, když
se vám tvrdí, že nám bude někdo uspořádání na
držovat.“
„Zajisté, pane šéfredaktore; teprve po dvou af šich vnitrních věcí diktovat, nebo že já. naše vláda
ganských válkách se podařilo Indii pod britskou a naši spolupracovníci v zahraničí se někomu a k
svrchovaností dosáhnout 12. listopadu 1893 právě něčemu v tom smyslu zavázali.“ Byla by to bývala
v Kábulu slavnostního uznám pevne hranice mezi pustá lež z úst demokratickou volbou dosud ne
Afgánisránem a indickou Severozápadní provincii. potvrzené hlavy státu, amputovaného jak geo
A ještě 31. srpna 1907 potvrdilo Rusko smlouvou graficky (Podkarpatská Rus; tak politicky 'zákaz
s Anglií v Petrohradě, že Afganistan je mimo ob stran demokratické pravice;, kdyby byl Beneš
last ruskveh zájmů a zaručilo jeho svrchovanost?* nebyl připojil „nevinnou“ vetu: „Máme ovsem
„To se oošem tehdy Petrohrad ještě nejmenoval svou alianční. smlouvu se Sovětským svazem...“
Nu ovšem: to slůvko „ovsem“ všechno říká,
Leningrad, pane poslance.“
„Správně; a v Kábulu neseděl Sověty dosazený všechno vysvětluje, ode dne podpisu paktu se
Babrak K a r m a 1, který v lednu t.r. v rozhlase Stalinem 12. 12. 1943 až po Moskevský pro
prohlásil, že mezi Afgánistánem a Pákistánem žád tokol ze srpna 1968 — ale je také obžalobou
dr. Beneše i všech, kteří s ním na neblahém
ná uznávaná hranice neexistuje.“
• Str. 8
• str. 2

"My všichni jsme Afgánistán"
HOVOŘÍME S POSLANCEM CSU
Sovětský svaz rabuje v Afganistanu!
Toto obviněni nevznesla v minulých
dnech žádná rozhlasová stanice Západu,
nýbrž Radio Teherán. Podle jeho zprá
vy musela nynější loutková vláda v Ká
bulu dodat v tomto roce do SSSR již
2.325 miliard kubických metrů zemního
plynu za přibližně SO dol. ä 1.000 m3,
zatímco světová cena je ca. 160 dol.
„Bylo by bláhové a nezodpovědně, kdy
by Atlantické společenství počítalo s
tím, že Rusko se po konsolidaci svých
pozic u Hindukuše již s ohledem na
Irán opět umírni. Pro ně bude olej v Per-

„,/e tomu, hrabe Huyne, přesně rok, co náš ča
sopis uveřejnil v dubnovém vydání interview s
Vámi, v nimž iste upozornil na .upevněni moskev
ského zásahu v Afganistanu*.“
„Ano; před rokem ovšem nebralo mnoho lidí
toto nebezpečí ještě dost vážně — nyní již učinil
Sovětsky svaz, svým brutálním vpádem do Afgánistánu rozhodující krok na svém pochodu k světovládě. Afganistan ie strategickou pevností, vý
chozím bodem k dalším výbojům. Jako česká kot
lina uprostřed Evropy, jako Rhodesie na jihu
střední Afriky je Afganistan citadelou Asie. Již ve
4. století před Kristem vytáhl Alexander Veliký se
svými Reky z Kábulu přes průsmyk Katgala do
Pandžábu a dal si postavit pomník s nápisem:
»Ty, Zore, držíš Olymp, já upevňuji zemi pod
sebou.* V polovině minulého století dobyli ruští
generálové P e r o v s k i i a Č e r n a j e v stredoasijský Kokand. Od té doby byl ruský tlak na Af-
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Naše komentáře
Jarní
„Do jara 1979 byl Rudolf
Kusý (není príbuzný vyda
vatele t. 1.! — p. r.), historik
umění a restaurátor z Bratislavy, celkem spokoje
ným člověkem a otcem rodiny“. Tak začíná jarní
glosa exilního spisovatele z Mnichova, Oty Filipa,
kterou přesní o 1. jarním dni roku letošního uve
řejnil deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Líčí
osud slovenského restaurátora, kterému režim do
volil pohybovat se mezi rodnou zemí a svobodným
svitem
až jednou byl zatčen na bavorské hra
nici. Příslušné orgány u něho našly nikoliv „ně
kolik" starých ikon
jak stojí v glose
nýbrž
d v a c e t, které vezl kamarádovi do Švýcarska.
A teil' přijde to brizantní: restaurátor byl zat
čen, o čemž vyrozuměli
podle i ilip.l — „b av o r š t í kolegové" ty v Bratislavě a vyzvali nato
postiženého, aby do 24 hodin opustil Spolkovou
republiku. Všimněte si lask. vážení čtenáři, že
jsme zdůraznili slovo „bavorští“. O tuto přísluš
nost šlo autoru povídání. Je o něm totiž známo, že
Bavory nemá rád, přesněji řečeno S t r a u s s o v u
křestansko-sociální vládu, jak dal již častěji veřej
ně najevo. V případě přepravce ikon se mu z.azdálo, že by jí mohl na první jarní den trochu „zato
pit“ (v Bavorsku napadla právě spousta sněhu).
Ani nám ani jistě bavorské vládě nevadí, že pan
Filip nemá CSU rád. Ale při psaní musí být v
údajích přesný. Napsal-li v závěru glosy: „Tato
zvláštní příhoda má jednu chybu: je pravdivá".
musel si o týden později, 29. 3., v témž listě nechat
od tiskového mluvčího bavorského ministerstva
vnitra Frielinga (ta „jarní“ shoda!) říci, že prav
divá n e n í. Záležitost totiž neprovedli bavorští
pohraničníci, nýbrž celní orgány ústřední vlády v
Bonnu! A je po Filipově „bavorském jaru“.

Soud před soudem
Před 10 roky hrál Francouz Yves M o n t a n d
ve filmu „Doznání", (viz foto) představujícím osud
Artura L o n d o n a, odsouzence v pověstném
monstreprocesu s Rudolfem S 1 á n s k ý m, gen.
tajemníkem A’.S'Č. 9, února t. r. vystoupil znovu v
představení s komunistickou soudní tématikou —

Z Bílé hory — Rudá velehora
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kurzu z Londýna přes Moskvu do Košic spolupra
covali.
Při 35. výročí podpisu z Leninovy 31 není již
možný generální pardon, který snad platil, nebo
chtěl být udělován ve chvílích, kdy temnou na
cistickou noc nad našimi zeměmi střídaly ve stráži
dějin červánky na východě. S odstupem času vy
niká totiž v denním světle tragedie z Domu ko
šického vládneho programu a vina jeho signatářů
daleko zřetelněji. Jako červená, rudá nit se táhne z
Košic do Moskvy a zpět do Londýna. Tam se za
čínala dělat budoucí politika osvobozeného Česko
slovenska: bez ohledu na varování britského mini
sterského předsedy C h u r c h i 1 1 a a vysokých
úředníku jeho vlády, bez ohledu na protesty ně
kterých Benešových spolupracovníků (např. mi
nistra F e i e r a b e n d a nebo velvyslance O s u sk é h o), bez ohledu na názory domácího odboje a
především bez respektu k národu, který má právo
o své budoucnosti a jejím politickém a sociálním
zaměření po osvobození sám rozhodnout.
TEN „JISTÝ VLIV“ SSSR

Rozhodoval však Beneš — již v Londýně a
také ve Washingtonu, kde vyložil východoevrop
ských poměrů neznalému a proto vůči sovětskému
spojenectví stále ještě váhajícímu prezidentu
Rooseveltovi, že jemu je jasno, že „budeme
se Sovětským svazem sousedit, a to že bude mit
jistý vliv také na naši vnitřní politiku i ve smyslu
budoucího našeho vývoje sociálního a hospodář
ského. Řekl jsem konečně, že po návratu z Ame
riky mám v úmyslu se hned odebrat do Moskvy a
se Sovětským svazem se definitivně dohodnout."
Citát z Ben esových „Pamětí" (Orbis, Praha
1947) je strašnou sebeobžalobou autora. „Rouhal se!
Nač ještě potřebujeme svědky?", chce se zvolat s
veleknězem z Matoušova evangelia (26,65). Kdyby
chom měli dost místa, mohli bychom historickou
vinu dr. E. Beneše prokázat na každé větě jeho
záznamů, ba na každém slově — od „jistého" vlivu
SSSR na naši vnitřní politiku, který klidně připou
ští, jemuž nechce bránit, až po „definitivní“ doho
du. Od kdy prezident, od kdy prezident v exilu
má právo bez parlamentu, tedy bez lidu a jím ne
sené vlády, uzavírat dohody, měnící „jistým" vli
vem vnitřní politiku a tím i zahraniční orientaci
státu? Od kdy má právo podepisovat dohody „de
finitivní“, v našem tragickém případě „na věčné
časy“?!
DO MOSKVY V „KAŽDÉM PŘÍPADĚ“

Benešovy konvergenciu snahy o zblížení sociál
ních systémů, projevené již bezmála před ICO lety
v jeho promoční práci(J), jeho pozdější ilegální
činy v exilu jen vysvětlují, avšak neomlouvají. Tím
spíše ne, že domýšlivý-, k sobě nekritický nástupce
Masarykův oplývá i zhoubnou tvrdohlavostí, jak
vyniká z jeho dalšího záznamu: „Prohlásil -sem, že
po konferenci tří ministrů do Moskvy pojedu v
každém případě a podepsání smlouvy mezi námi a
Sovětským svazem schválím a provedu.“ Tedy:
rekonstrukci nedávného procesu v Praze s šesti ,,ť každém případě“ — i přes mrtvoly, bez
členy Vý/>orw na obranu nespravedlivě stíhaných, ohledu na ztráty, můžeme dodat po únoru 194S a
na improvizovaném jevišti tramvajové vozovny v po srpnu 196S!
Nejhorší v dané strnad dnes je, že se z Sene
Mnichově.
Montandova manželka, spoluučinkující herecká sová odstrašujícího případu přesto málokdo poučil
Simone Signoret, k tomu prohlásila: „Před 10 — v sousedství, ve světě i v našem exilu. Zřejmé si
lety jsme hráli ve filmu o událostech dávno mi i musejí politici jako západoněmecky Brandt,
nulých. Dnes nechceme čekat na dokonalý scénář, Wehner a Bahr také rozbít hlavu o kremels
krásnou roli, dnes je třeba se ozvat proto, že se v kou zeď, nebo zemřít v zoufalém zklamán: jako
druhý čs. prezident, přičemž bychom od jejich
Praze právě děje něco strašného.“'
Yves M o n t a n d býval členem Komunistické Spolkové republiky osud naší země rádi odvrátili...
Pokud jde o činnost některých příslušníků III.
strany Francie. Ještě že z ní již dávno vystoupil
— musel by dnes souhlasit, jako Georges Mar čs. exilu, budiž připomenuto toto: Benešova lon
ch a i s a jeho soudruzi, se sovětským přepadem dýnská vláda byla slepá i vůči postoji a názorům
Afganistanu.
našich komunistů. Neotevřela jí oči ani skn-

tečnost, že příslušníci KSČ na Západě ignorovali
všeobecnou mobilizaci pro čs. zahraniční armádu,
protože v té době SSSR ve válce ještě nebyl, takže
válečný konflikt byl v jejich očích, zahleděných
nevyléčitelně do ideologie marxismu-leninismu, zá
ležitostí „kapitalistických“ států. Teprve „Velká
válka vlastenecká“ změnila jejich city a tedy i po
stoj k třídnímu boji vojenskými prostředky.
SVĚDECTVÍ BRITSKÉHO KOMUNISTY

Londýnská exilní vláda nešetřila ani politickými
ani finančními pozornostmi, aby získala pro sebe
dialekticky myslící i jednající „kumpány“. Dou
glas Hyd e, redaktor orgánu britských komunistů
Daily Worker, přináší o tom řadu důkazů ve své
dokumentární autobiografické knize ,,/ believed“
(„Věřil jsem“), zejména v kapitole „Druhá fronta."
Prozrazuje v ní m. j., že za II. světové války pra
covala v Anglii spousta zahraničních komunistů,
mezi nimi také Ludvík F r e u n d, známý po válce
našim starším čtenářům jako F r e j k a. Byl sice
členem redakčního teamu uvedeného deníku, ale
honoráře mu vyplácela čs. exilová vláda. H y d e
o něm zaznamenal: „Freund dosáhl značného po
stavení u členu Benešovy vlády a měli jsme k nim
jeho prostřednictvím kdykoli přístup. On měl ov
sem také možnost informovat nás o všem, co se
v českých vládních kruzích připravovalo..." Na
jiném místě II y d e usvědčuje vedení čs. válečného
exilu z — mírně vyjádřeno — politické naivity,
ba primitívnosti: „Freund psal v dohodě s přísluš
níky zahraničně-politického oddělení naší redakce
články, pod něž se nekomunističtí členové české
vlády v té době ochotně podepisovali”. V. LežákBorin vykalkuloval tento postoj slovy: „Stovky
mezinárodních bolševických agentu, vydávajících
se za demokratické čs. uprchlíky, se dostaly do
Anglie pod Benešovou ochranou."
Více zdravé nedůvěry, soudnosti a obezřetnosti
by bylo zajisté bývalo vedoucím představitelům
II. našeho exilu k užitku. Alespoň by nebyli mohli
být po válce terčem politického vydírání. A totéž
platí o našem exilu třetím, nynějším, v němž se
někteří jednotlivci i skupiny začínají kmotřit s po
litiky, kterým ani sovětská invaze do ČSSR ne
stačila k výstupu z KSČ! Přitom se domnívají, že
provádějí Bohu milou a národu prospěšnou čin
nost. Ano, jsou užiteční — jeho nepřátelům. Při
pomínají nám dojemně naivní — nebo ďábelsky
vychytralá — slova komentáře Času o slavnostním
zasedání Slovenské národní rady 10. října 1944:
„Bolo doý.mavé pozřel sa na tribunu v slávnost
nej sieni a počúva? slová, ktorá potvrdzovaly, že to
je bratstvo pokoja a lásky, ked kňaz sedí vedľa
komunistického predáka a spolupracujú: škoda, že
to nepozreli maloverní, ktorí sa boja boľševizmu."
HORY NÁRODNÍCH DĚJIN

My se naopak domníváme, že bylo škoda, že
těch „malověrných“, kteří se bolševismu báli, bylo
tak málo. A že je škoda, když i dnes — doma či
v cizině — sedí opět kněz vedle marxisty, ať na
zasedání kolaborující kněžské organizace ,ýPacem in
tenis" nebo na exilovém sympóziu. Ať tam či zde:
mate to poctivce a pohoršuje věřící, berouc jím
dřívější vnitrní jistotu o nekompromisnosti církev
ního postoje ve veřejném životě. Křesťan zkušený
v poličce ví, že při notorické naivitě některých
věřících, duchovních i laiků, by se mohlo i z dobře
■uměného díla stát „opus malum“.
Proto jediným místem setkání a dialogu mezi
knězem a marxistickými, obrovskou vinou zatíže
nými politiky nechť jezpovédnice! Neboť jen
v ní a z tú se dá morálně odčinit Bílá hora,
vzpomenutá v prvém prohlášení KSČ k nástupu
košické vlády před 35 lety — my ovšem myslíme
Bílou horu 25. února 1948 a 21. srpna 1968, proměnénou potoky nevinné krve v Rudou velehoru.
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Nad čerstvým hrobem Oskara Kokoschky

Naděje - kdykoli doba selže
Je to zasloužený odpočinek, i když
zvěčnělý žil „tak šílené rád", jak přiz
nal, ba spíže vyznal slovy, jež zněla
jako „lamento", ale mohou mít účinek
„mementa“: „Berte každý okam
žik posvátné! Ne: zítra, budoucnost —
nyní, tento okamžik je důležitý!"
Prvý okamžik bohatého, turbulent
ního života Oskara Kokoschky,
syna pražského zlatníka, nastal 1.
března 1886 v dolnorakouském Pöch
larn na Dunaji, ale osud ho zavál po
I. světové válce, v níž byl na vý
chodní frontě těžce zraněn bajonetem
ruského vojáka, r. 1934 do otcova
města na Vltavě. To již měl za sebou
také řadu bouřlivých zážitku i umě
leckých úspěchu — od avantgardních
průlomů nové malířské koncepce ve
Vídni, milostně vzrušeného vztahu k
prominentní Almě Mahler-Werf c 1 o v é, přes profesuru na drážďan
ské akademii až po dlouhé inspirační
cesty do velkoměst Evropy, do Af
riky a Orientu. Dlouhé líčení Kokoschkovy povahy nahradí dokonale
konstatování, že se dovedl vzdát mi
lované ženy i slibné profesury, a že
zatímco jej gigantické piramidy v
Gizehu nijak neoslovily, v Athénách
nebyl pro hluboké dojetí z krás antiky
s to namalovat Akropolis...
Takový byl Oskar Kokoschka,
ovlivněný za svého vídeňského mládí
hudbou Gustava M a h 1 e r a, myšlen
kami Sigmunda Frcuda a výtvar
nou výrazovostí Gustava K 1 i m t a.
Byl ovšem duševně dost silný, aby si
našel záhy vlastní cestu, přesněji ře
čeno, vlastní pěšiny, stezky a krko
lomné výstupy, po nichž teprve při
jal, tento agresivní expresionista, zku
šenosti života jako školu a jako po
slání. V této souvislosti je nutné zmí
nit se ihned o jeho solnohradské „J.vole vidění", v níž každoročně shro
mažďoval v létě mladé malíře, kteří
„by se měli opět učit správně vidět.“
Ne nemístně nabízí se zde studie K om e n s k é h o „Orbis pictus", vždyť
— jak ještě uvedeme — náš moravský
„Učitel národů“ hrál v životě Kokosehkově úlohu nesmírně významnou,
nakonec možná rozhodující.
Praha očima Kokoschky

Ale nejdříve doprovázejme mnoho
stranného umělce na jeho cestách,
ideových i faktických, se štětcem a pa
letou a také — s röntgenem v oku.
Neboť Kokoschka maloval, tlumočil,
charakterizoval interiéry, lidské
především, ale také přírodní, krajino
vé, Velmi názorně to sám řekl o P r az e, o obrazu, jehož kopie zdobí naši
redakční pracovnu a momentálně pří
mo inspiruje řádky tohoto nekrologu:
„Prahu jsem maloval, ne stmu s
úmyslem podat řopogruftc.L: líčení,
nebo zachytit okamžiky t? impresioni
stické»: sty/w, nýbrž proto, že dnes
jsou města stavena na písku a jejich
obyvatelé ani neuchovávají minulost,
ani si nejsou vědomi budoucnosti,
které se naopak dokonce bojí."

Jaroslav Karát

„Smrti se nebojím, ale ona mi krade čas", postěžoval si jeden z nej
větších malířů našeho století v předvečer svých 90. narozenin v r.
1976; „kalendářní lístky odpadávaj! jako podzimní listy ve větru,
jde to tak rychle — tak rychle!"... Rychleji, než si neobyčejný umě
lec štětce a pera, ale především života, i ve svém patriarchálním
věku přál... 22. února t.r. utrhla smrt v nemocničním pokoji ve švý
carském Montreux poslední lístek jeho životního kalendáře — týden
před 94. výročím jeho narození... Oskar Kokoschka, syn čes
kého otce a manžel české ženy, odpočívá již druhý měsíc na hřbitově
v Clärens na Ženevském jezeru mezi Montreux a Vevey...

Kokoschkova „Praha" je tedy zvěč
něna oním röntgenem jeho oka a
diagnozujícím štětcem, jež umožňují
představit historické město v řeči jeho
pohnuté minulosti i ohrožené budouc
nosti zároveň. Kokoschka je vidí v
původní kráse jeho baroka — slohu,
který zůstal po vybouřeném mládí ma
lířovou trvalou láskou i uměleckým
několikadimenzionálním výrazem ze
světla a šíře — ale současně je tuší
pronikavou intuicí již také v neklidu
času, který se na ně chystá ze sousední
země. Proto ta neklidná Vltava pod
Karlovým mostem, proto to stísněné
nebe nad Hradčanami. Jak by asi mu
sel Kokoschka niterně vidět a nama
lovat Prahu dnes?
U prezidenta Masaryka

Ale tenkrát, v letech třicátých, síd
lil na hradě tisícileté historie ještě hu
manistický filozof, od jehož narození
uplynulo m.m. právě 130 let. Oskar
Kokoschka ho zvěčnil v r. 1936, rok
před jeho smrtí. Z oduševnělé tváře
T. G. Masaryka vyzařuje — J. A.
Komenský! Malíř se s jeho osu
dem a dílem, jež ho zaujalo již za po
bytu v rodném Rakousku, nyní za
téměř 5 let šťastného života v Česko
slovensku důvěrně seznámil. Ke vzpo
mínkám z mládí na „Orbis pictus“ se
nyní přidružil nehlasný dialog s vel
kým učitelem, hlasatelem „nápravy
věcí lidských", v němž se podivuhod
ně shodovaly názory Komenského a
Masaryka s cítěním Kokoschkovým.
Proto je Masarykův portrét vlastně
alegorickým triptychem všech tří jmen,
která z něho zřetelně vystupují.
Českobratrský teolog ve vichřici
Třicetileté války je však zvěčněn i v
Kokoschkově díle literárním —
v dramatu „Comenius", započatém v
Praze v r. 1935 a dokončeném teprve
1972 v autorově od r. 1953 posledním
působišti a domově, ve švýcarském
městečku Villeneuve, nedaleko místa
jeho posledního odpočinku. Téměř po
4 desetiletí provázel Komenský ma
líře a spisovatele v jedné osobě jeho
podobným exultanským osudem. „Pro
fesionální emigrant a nomád", jak se
Kokoschka sám sebe nazval, obšime
o něm rozmlouval s čs. prezidentem
při jeho portrétování. V r. 1935 píše
Kokoschka v jedněch pražských novi
nách: „Má dětská láska ke Komen
skému mne později naučila milovat
jeho život, těch 40 let dlouhého útěku

z vlasti, v níž mu císař, papež a par
lament ustavičně odmítali, co požado
val a v čem viděl jedinou cestu k míru
mezi národy: zřízení obecných škol
jako ochrany proti tyranii, jako vý
chovy lidí k rozumnosti na podkladě
užívání jejich pěti smyslů, a zajištění
těchto lidových škol mezinárodní do
zorčí institucí, která vyřadí ze školy
mladistvých politiku, protože mládež
není pro ni zralá; tedy spojenectví
států prostřednictvím škol!“
Zachování „věčného míru“ na škol
ském základě zůstalo ovšem utopií.
Kokoschka však nezradil svou myš
lenku. Když dostal do Prahy nabídku
rakouského ministerstva vyučování k
převzetí vedení umělecko-řemeslnické
školy ve Vídni, položil podmínku pro
vedení všeobecné školské reformy v
Rakousku ve smyslu Komenského.
To bylo na tehdejší poměry příliš
mnoho; Kokoschka se do vlasti nevrá
til. Zato intenzivně pracoval ve svém
pražském exilu — nacisté již mezitím
„připojili“ Rakousko k Ríši a zabavili
Kokoschkova malířská díla jako
„úpadková“ — na prvé verzi svého
dramatu „Comenius". Za Hitlerova
hulákání z Berlína vkládá do úst jed
né z hlavních postav hry, císaře Fer
dinanda, zaktualizovaná slova: „Jeden
národ, jedna říše, jedna víra". Mír
Vestfálský z r. 1648, který pohrbil
Komenského poslední naději na náv
rat do rodné země, byl v očích svo
bodymilovného Kokoschky stejně ne
spravedlivý jako Mnichovská dohoda
z podzimu 1938.
300 let po našem Janu Amosů, je
hož nezdařenou misi v Londýně při
pomněl z téhož města v novinářské
úvaze v r. 1941, prchá Oskar Ko
koschka po záboru čs. pohraničí po
sledním volným letadlem do Velké
Británie, jež mu poskytuje azyl a poz
ději i občanství.. Nicméně zůstává
Kokoschka až do konce života členem
čs. exilové Společnosti pro védy a
uměni. Rakouská vláda založila právě
jeho Pamětní cenu, která je dotována
200.000 šilinků (28.850 DM,; a bude
udělována k-žre 2 roky.
U Konráda Adenauera

Na
1965 se obrátil velký
ilustrovaný časopis ve SRN na dr.
Adenauera s dotazem, zda by byl
ochoten dát se portrétovat profesorem
Kokoschkou. Nakladatelství nabídlo
za malbu 18C tisíc DM s tím, že hod-

OBRAZ KONRÁDA ADENAUERA
poslední velké dílo O. Kokoschky
před dokončením

lá věnovat tyto peníze pomocné or
ganizaci „Děti v nouzi“ a obraz
Spolkovému sněmu v Bonnu. Ade
nauer souhlasil a tak přijel právě před
14 lety, 31. března 1966, věhlasný
Kokoschka se svou manželkou Oldou
ze známé pražské uměnímilovné rodi
ny do Adenauerova letního sídla v
italské Cadenabbii.
Jen málokdo zná obsah hlubokých
rozhovorů, jež spolu po tři týdny
vedli patriarchální aristokraté umění
politického a malířského, 90-letý ně
kdejší prvý kancléř Spolkové republi
ky Německa, a o 10 let mladší lau
reát Nobelovy ceny, kosmopolita se
zásadami moravských filozofů — K omenského a Masaryka. Ko
koschka chtěl malovat Adenauera sto
jícího (viz hořejší foto). „To přímé u
něho, to rovné, to musím vyjádřit",
vysvětloval, „to je to podstatné“. Snad
přitom vzpomínal i na dobu před 30
lety, kdy portrétoval v Praze prezi
denta Masaryka, o němž tehdy napsal:
„V jeho osobě je překonán úděl jed
notlivce, podřízeného dočasnosti, pomíjejícnosti, osobním problémům a
stárnutí. Biologické zákony pro génia
neplatí.“
V Cadenabbii na Comském jezeře
vznikla náhle podivuhodná syntéza
fenoménů Masaryka a Ade
nauera, spojených ideami křestanského státnictví a zvěčněných nadanou
rukou téhož Mistra...
Rozloučení u Komenského

V předvečer svých 90. narozenin se
konečné dočkává po boku své milu
jící manželky, dr. Oldy, roz. P al
ko v s k é, filmové premiéry svého
„Comenia“, natočené „Druhou němec
kou televizí“ x režií slovenského exu
lanta Stanislava Barabáše, v titul
ní roli Thomase Hol t zm an n a
a dále s Evelyn O p él o v o u, man
želkou exílního dirigenta Jaroslava
O p é 1 y. Tedy exilové drama v
pravém slova smyslu — od hlavní
historické postavy, pres autora až k
režiséru a vedoucí představitelce. A
nad ním od Ženevského jezera va
noucí Kokoschkova útěšná slova:
JÜmem dává vždy znovu naději,
kdykoli doba selže.“
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MENSCHENRECHTE
• o Anlässlich des Bcnedlktus-Jubllilllinhjnhr<"> hat der Vorsitzende des KaIhotlnchen
nuchtllnyiiratei,
Richard
II .-i c k c n b <■ ig, .mrgefordei t, für die
Mitglieder nllei Orden Wrnelnschaf ten,
die nn koinmunlrilbiehcn Machtbereich
unterdrückt und verfolgt werden, zu
beten und Hl» aktive Solidarität zu üben
Du» Jahr IHIIO erinnere nicht nur an die
Gehurt des Ordensgründer St Benedikt
vor I.OIHI Jahren, Mindern auch auf die
Zwangniiufhebuni! der Klöster In der
CSlllt voľ genau 30 Jahren
• Davon waren nuch l BencdlkllnerAbtelen In Böhmen nid M.Ihren betrof
fen! Prag Břevnov (1HI3 von St Adalbert
gegründet), Hiijgein in Mahren (IMS).
Brininnu In oslbühmen (istili) und PragKmmnuii (13'17)
Die Kirche In der
'l'Hchecho’ilowakcl befindet sich heute
noch well mehr Im Würgergilff .ithcistltiehei Stiuituoigone Selbst Ille Teilnahme
an der Mesofelei führt zu bei ufllchen
Nachteilen
■ • Im vergangenen Monat ei klarte der
l’rllsldent der Bundesanstalt für Arbeit,
Dr. Josef S t 1 n g 1, In seiner Eigenschaft
als Vorsitzender der Aclccrmann-Gemelnde bei der Jahresversammlung der Gescllselmjl für Menschenrechte in König
stein/Ts.: „Wir müssen die Stimme er
lichen für diejenigen, die hinter dem
Eisernen Vorhang rum Schwelgen verur
teilt sind.“ Diese unsere Stimme dürfe
nicht leiser werden, es müssten stets die
neuen Menselienreehtsverletzungen ange
prangert werden.
• Im Westen werde bisher noch zu
sehr das Individuelle Menschenrecht
gegenüber dem Staat betont und zu
wenig Gewicht gelegt auf die Rechte der
völkischen Gruppen, denn der Mensch sei
ein soziales Wesen. Zwar sei das Indi
vidualrecht Ausgangspunkt für die Men
schenrechte, das Volksgruppenrccht dürfe
aber darüber nicht vergessen werden.
• • Zu dem aufsehenerregenden Zwi
schenfall auf dem Holen Platz In Moskau
vom 31. 3. d. J., bei dem eine Gruppe von
Russlanddeutsehen festgenommen wurde,
nahm der CSU-Bundestagsabgeordnete
Ilans Grat Hnyn, stellv. Präsident der
Eitropillschcu Kon/crcur für Menschen
rechte und Selbstbestimmung. Stellung:
• „Die Demonstration der ausrcisetuilligen Russlanddoutschcn und die Be
handlung dieser Menschen durch die
sowjetische Mille mahnen an das Schick
sal dieser deutschen Volksgruppe, die
Immer noch unter der t’on Stalin cerfilgtcn Entrechtung und Verbannung lei
den muss. Trot: rehn Jahren angebli
cher deutsch-sowjetischer Entspannung
wird diesen Opfern der Politik Stalins
wie Hitlers in weit höherem Mass die
Ausreise nach Deutschland rerwehrt als
etwa den Juden Russlands die Aus
wanderung nach Israel,“
• • Im Deutschen Bundestag hat Graf
H u y n im vorigen Monat die Bundes
regierung aufgefordert, für die verfolgten
Freiheitskämpfer und Menseiienreditler
in der UdSSR — insbesondere für Andrej
S a e h a r o w - mit Nachdruck einzutre
ten. Dabei hat er gefragt, was die Bonner
Regierung unternommen habe und wie
sie beabsichtige, gegen die Unterdrück
ung der Sowjetbürger vorzugehen, um
das schwere Schicksal der Verfolgten
lindern zu helfen. Die Antwort von Frau
Staatsminister Dr. H a m m -Brücher
(FDP) war insgesamt unbefriedigend.
• Vielsagend in diesem Zusammenhang
ist eine Erklärung von dem Vorsitzenden
der SPD. Willy B r a n d t. aut einer
Kundgebung seiner Partei in Kassel:
„Wer den sog, Dissidenten mit blossen
Deklamationen und einer Politik der ver
balen Kraftakte beispringen will, aber
die Sntspannungspolitik zerstört, der
handelt mehr als widersprüchlich, er
handelt reranttrortungslos." Um also die
fragwürdige ..Entspannungspolitik' nicht
zu zerstören, hat es vor einigen Tagen
der Friedensnobelpreisträger Brandt
abgelehnt, für den Friedensnobelpreisträ
ger S a e h a r o w bei dem sowjetischen
Staats- und Parteichef Breschnew
persönlich zu intervenieren.
• Dagegen warf er kürzlich im Ham
burger „Spiegel“ die Frage auf. ob es zu
dem Einmarsch in Afghanistan gekom
men wäre, wenn die NATO rechtzeitig
mit der UdSSR über Abrüstung verhadelt hätte. Dazu stellt der obener
wähnte Bundestagsabgeordnete Hayn
in seinem im tschechischen Teil dieser
Ausgabe veröffentlichten Interview la
konisch fest: „Also die NATO, nicht die
Sowjetführung, ist nach Brandt's Mei
nung an Moskaus Hanistrgidi gegen Ka
bul schuld.“

duben 1980

str. 4

Boj o lidská práva
(DVE) — Byla to velká událost i zážitek — třídenní sympózium v
příjemném, inspirativním prostředí Nadace Konráda Adenaucra ve Wesslingu u Bonnu ve dnech 28.-30. m.m. Uspořádala ji tamní politická akademie
uvedené nadace společně se Svobodnou společností pro podporu přátelství
s národy Československa (Mnichov). Vysoká úroveň přednášek a rozprav,
jakož i povzbuzující výsledky zasedání byly dány především pečlivým vý
běrem jak referentů tak také posluchačů. Na sympóziu se sešli — poprvé
v tak početném zastoupení — představitelé bojujícího exilu ruského a
ukrajinského s exilem československým, jimž byli prominentními partnery
osobnosti politického života Spolkové republiky Německa.
Byli přítomni m. j.: bývalí vězni sovětských „nápravných“ zařízení
Vladimír M a x i m o v, dnes šéfredaktor vynikajícího časopisu Kontinent
(Paříž); leningradský novinář Yuri B ě 1 o v, odpykavší si trest 14 let ža
láře za neoblomné vyznávání křesťanské víry (Frankfurt).
Čs. exil měl velmi aktivní účast na práci všech čtyř pracovních kruhu,
z nichž 3 vedli jeho představitelé: II. — Demokratická opozice ve Východ
ním bloku" — dr. Rudolf Ströbinger (Deutsche Welle, Kolín R.);
III. — „Porušování lidských práv — zákonnost komunistického systému" —
Jaroslav K u s ý, předseda Čs. křesťanské demokracie; IV. — „Marxismus a
křesťanství ve Východní Evropě" — opat dr. Anastáz Opasek, OSB
(Rohr, Dolní Bavorsko). Německými partnery exilních politiku byli: před
seda nadace dr. Bruno Heck, někdejší ministr Adenauerových vlád; býv.
bavorský ministr Walter Stain; poslanci Spolkového sněmu v Bonnu, Ger
hard K u n z (Berlin) a dr. Herbert Czaja (Stuttgart), oba členové CDU;
pani Cornelia Gerstenmaie r, šéfredaktorka německého vydání Kon
tinentu; šéfredaktor kolínského týdeníku Rheinischer Merkur/Christ und
Welt, dr. Ludolf Herrmann; univ. profesor, dr. Konrad Löw (Bay
reuth); německý předseda Svobodné společnosti dr. Walter Ullrich a
vedoucí hostitelské instituce, dr. Bernhard Gebauer.
JAK POMÁHAT BOJOVNÍKŮM ZA SVOBODU

Již prvé referáty: „Bezpečnost a svoboda v Evropě" (Kunz) a Křesťan
ské základní hodnoty — alternativa k socialismu" (Herrmann) přinesly po
skvěté argumentaci řečníků živou rozpravu, která neochabla ani po oba
následující dny. Podobně tomu bylo i po výsledkových zprávách vedou
cích uvedených referátů (Ref. I. měl za téma: Vývojová údobí komunismu
ve Východním bloku, jeho současná krize" — Seménko). Přinášíme několik
myšlenek z práce III. referátu, řízeného J. Kusým, v němž spolupůsobili
všichni prominentní ruští bojovníci za svobodu, Maximov, B ě 1 o v a
Delaunay:
K základním lidským právům patří právo na život, na svobodu
a na rovnost před zákonem. — Není správné, protože neodpovídá sku
tečnosti, uvádět, že komunistické režimy tato právo nedodržují — u nich
vůbec neexistují. — Marxistický systém popírá podstatu člověka jako
jedince stvořeného Bohem, proto je pro křesťana nepřijatelný. — Marxis
mus hovoří jen o třídách, proto je nejen nevědecký, ale také nelidský. —
Jeho nelidskost spočívá m. j. v tom, že jeho starostí nejsou práva člověka,
nýbrž jen práva nad člověkem. — Nehovořme tedy ve vztahu k sovětské
mu bloku o lidských právech, ale jen o tom. že jich tam není. — Každý
pokus na Západě poměry v komunistických zemích ospravedlňovat, nebo
jako nezbytné chápat (např. nyní Afgánistán) znamená již vzdávat věc
lidských práv. — Jejich současný stav vyžaduje najít a používat pro zjevy
v komunismu správné, skutečné situaci odpovídající terminologie,
odmítající se přizpůsobovat marx-leninskému slovníku, psychologicky dobře
vymyšlenému na matení pojmů a tím i názoru a postojů.
V této souvislosti se doporučuje neužívat názvu „dissident", neodpovída
jící ani mentální ani materielní situaci dotyčného: důstojnější i správnější je
výraz „bojovník za svobodu“ nebo „zastánce lidských občanských, práv.
— Jak jim pomáhat: 1) věnovat se postiženým a pronásledovaným jednot
livcům i skupinám (korespondence, rezoluce, publikování: 2 působit na Vý
chod i na Západ, neboř západní svoboda je bezprostředně odvislá od vývoje
ke svobodě na Východě. 3) Pokusit se o sjednocení všech alespoň v otázce
lidských práv, není-li z různých důvodů možné sjednocení politické.
ROSTE VÁHA ZÁKLADNÍCH KRESŤANSKÝCH HODNOT

Pracovní kruh III. doporučil plénu, aby přijalo rezoluci ve prospěch
internovaného sovětského vědce Andreje Sacharova, a to podle zásadv
žááat maximum, aby se nakonec dosáhlo alespoň minima, t. j. status quo
ante*.
\ nedělním závěru sympózia, pečlivě připraveného gen. tajenmíkem
Svobodné společnosti, dr. Jiřím Bradou, promluvil její český predseda
Luděk P a c h m a n. Shrnul výsledky zasedám jako výaaama&o příspěvku
k celkovému hnuti za lidská práva, jež dosáhlo již tři podstatavch úspěchů:
1) je dnes mezinárodní; 2) má již pevnou koncecd. zaručující úscéchv v
konfrontaci s marxismem-Ieninismem: 3) uplatňují se v aěn stále více zá
kladní křesťanské hodnoty. V této sřtuaci je důležitou, ale i radostnou úlohou
středo a východoevropského exilu zasazovat se ustavičtté o věc demokracie
a jejího vítězství v našich zemích.

DEMOCRACY IN EXILE

Czechoslovak Christian Democracy
MOVE MENT
of Czechoslovak Christian-Democrats in Exile

President: Jaroslav Kusy
Secretary-General: Jan Kuncir
33 Winthirstrasse. S Munich 19.
Federal Republic Germany
THE HONOR, OR THE SHAME
• • The following declaration has just
been issued by the World Representation
of Czechoslovak E.rth’ and sent to the
President of the United States and to
Department of State in Washington:
• ..From the first days of the leap year
I960, the nations of the world are in
troduced not only into a special era,
full of reversals and the danger of wars,
but also into a new era of statesmen’s as
well as common peoples’ hopes for hu
manity to be realized by a sharing in
the sacrifice, suffering and labor, through
crises and the fears for the fate of in
dividuals and mankind, bringing to
fruition the concept of a new man tn the
personal sector and the establishment of
the Third Power in society.
Therefore:
• ® Wo c onde m n in the strongest
terms of our mother tongue the insidious
invasion of the small, but very brave
nation of Afghanistan, which invasion
has previously been mirrored and dia
bolically tested in the Hungarian tragedy
of 1956, and in Czechoslovakia in 1966.
• © We challenge all nations of
the still free world to unite in joint loud
protest, as well as a moral and clinical
defense against the progressive cancer of
communism.
• • Wc implore the governments
of the Western Powers and all indepen
dent states, to postpone — al least
temporarily — their own political In
terests and economical opportunism lo
respond resolvedly and effectively to the
third post war Soviet invasion.
© For such a response, to have some
tangible effect, we endorse — among
other things — the boycott of the
Olympics 1980 in Moscow, under the red
Soviet flags, steeped in the blood of
many defenseless nations.
• Would that in this moment, as well
as through all this fateful year 1980, the
moral norm, pronounced already some
thousand years ago in the motherland of
Olympics, might be valid for all civilized
men, nations, states, and their govern
ments:
»WITH THE SHIELD, OR ON THE
SHIELD!«
• In the name of 54 organizations of
the Czechoslovak exile in the free world,
we add to it: »With the honor, or with
the shame!«“
Jaroslav Kusý, Chairman of the
Political Tribunal (FRG)
Rev. Dr. Ivan Franklin, Chairman
of the Theological Tribunal (USA)
Prof. Dr. Karel H u j er, Chairman
of the Scientific Tribunal (USA)
• • The White House as well as De
partment of State thanked for the sup
port of the Administration's foreign po
licy: „The President appreciates the pro
clamation from your organization. Please
be assured that your suggestions will be
given consideration in the evaluation and
formulation of our foreign policy " The
Department of Slate wrote: „I applaud
your concern and willingness to stand
up for these principles"

PROTEST TO KILLANIN
® • Czechoslovak. Sokol Abroad (Ca
nada). representing its membership in 11
countries of the free world. sent a em
phatic protest to the President of the
International Olympic Committee, Lord
Kiliáni n, which reads as follows:
• Our protest against holding the
Games in Moscow is based on the foliowing facts:
• • Moscow :s the capital of a state
which continually and systematically sup
presses basic h-rr.an rights and inter
feres :n intemai affairs of other countries
by subversive activity as well as by
acts of brute force as demonstrated
presently by its invasion of Afghanistan.
• • The presence of Soviet armies in
Afghanistan. he. armies of the country
wnicn should be hosting the Olympic
Games, :s mcopatiole w:zn the Olympic
idea of peace, international brotherhood
and goodvrih. The holding of the Games
in 3ÍOSCOW is, therefore, unaeceptabie.
• The protest letter signed by Jan
Waldauf {President and Zdenek
Dobrovolný (Secretary) concludes:
-Zf- in spite of all protests the Games
should be he’d in Moscow those, v/ho are
genuinely interested in preservation of
the true Olympic spirit will have but one
option open to them — to boycott them.“
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Dopisy

Uprchlické aktuality
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ČTENÁŘŮ

Ztotožňujeme se
plné s Vaším dů
stojném právě tak
jako logickým po
stojem k Olympij
ským hrám v Mos
kvě a prosíme Vás,
abyste tlumočili dík
můj a mé rodiny i všech zdejších kra
janů (žije nás tu přes 50 a skoro
všichni četli poslední ,,Demokracii“ a
souhlasí) Vladimíru B u k o v s k é m u
za jeho interview. Sportovci, kteří
chtějí jet si hrát do SSSR, zatímco
jeho armáda „hravě" masakruje af
ghánský lid, se mohou stydět! /I s
nimi jejich funkcionáři! Cestnou vý
jimkou je členka německého družstva
na olympiádě 1972 v Sapporo, Mo
nika S t ii t z I e, která v otevřeném
listě napsala: „Připomenutí si Perlina
1936 by nás mělo učinit ještě zdržen
livějšími, nebol cizina tehdy namnoze
říkala: »Země, která pořádá tak krás
né hry, nemůže mít žádné zlé úmys
ly.«". To si mnozí myslí nyní i o
SSSR. Ubožáci!
A. T., SRN
Minulost nelze škrtnout tahem pera,
nelze v ní ale také setrvat, už proto
ne, že současná totalitám! realita (již
výborně vystihujete v úvodníku) nám
klade úkoly, jež lze řešit jedině z hle
disek roku 1980... Musíme se obracet
na všechny, s nimiž je možno disku
tovat a jež jsou ochotni vyslechnout
naše názory a zabývat se jimi — tře
ba by to byli levicoví socialisté nebo
komunisté.
I. C., Dánsko
*
Několikrát jsme pečlivě prostudo
vali „Demokracii v exilu" 1/80 <: zno
vu jsme se utvrdili v názoru, že za
ujímá vedoucí postavení v čs. exil,
tisku. Články o Pelikánovi a Ko
ho ntovi jsou více než vystihující,
tito lidé v žádném případě nemohou
mít právo, hlásit se Ä? čs. exilu. Ostatní
c/.ínhy více než výborné. „Prohlášení"
Reprezentace čs. exilu by všichni stát
níci měli mít pod sklem na stole a
hlavně — se jim řídit. Jsme „DVE“
nadšeni, přání spolupráce či spoluvy
tvářeni exil. fisiu zrfsf.ív.; sf.í/e na
šim nek'čfšín; přáním v emigraci.
O. a J. M., USA
Gratuluji k prohlášeni „Se Štítem —
nebo na štítě" a také k článku o Galiieoťi, Pro/esor Ha jer (byl jsem
jeho hostem v Chattanooga v r. 1956)
je vědec se srdcem na pravém místě!
Dr. J. K„ SRN

Pf.íns se V.ís. zdali slavná čs. fenistL.: f exilu, stzěřotxř mistryně 1979,
Martina .V avrátilo v á, žijící v
USA — Dallas, dá něco na tiskové
fondy našeho exilu. Vvhr.íť.:' shore
fšecZviv turnaje a jenom v r. 1979 přes
200 milionů starých franků. .4 letos
Začíná opět wec/sno vyhr.k'.;ř. To
znamená: od doby, co požádala o
asyl v USX vyhrál.: 2 miliardy sta
rre/? franků.
D„ Francie
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(DME) — Nejdříve chceme upozornit naši čtenářskou obec a v ní zej
ména nové azylanty na dvé právnž-politicky nesmírné důležitá soudní
oviny v cizině mají život jako kočrozhodnutí orgánů Spolkové republiky Německo. Prvé vynesl nedávno
Spolkový ústavní soud v Karlsruhe, který určil: je-li někdo uznán v í '1 ka: tvrdý, nepoddajný, dlouhý.
Kdo však počítal s 30-letým exilem?
některém členském státě Ženevské konvence za politického uprchlíka
A
tak skončil na jeho předlouhé dál
(ve SRN je úřední termín „Ausländischer Flüchtling“), je to pro jiný signa
nici i život těch nepoddajných —
tářský stát citované konvence (tedy ve SRN) údaj, že dotyčný byl v
domovském státě skutečně pronásledován. Toto přiznání azylu v prve zemi Národních novin Karla Marka v
není ovšem právně zavazující v tom smyslu, že příslušné orgány druhé země západoněmeckém Ludwigsburgu — v
prosinci 1979: „Právě čtete poslední
by musely bez dalšího věcného prošetření uznat uprchlíka za politicky
číslo tohoto ročníku, ale též poslední
pronásledovaného. I. senát v Karlsruhe rozhodl, že zásadně se může vychá
zet z předpokladu, že orgány státu, který jako prvý vyslovil žadateli právo číslo tohoto pravidelně vydávaného
časopisu" — a Hlasu domova v Austrá
azylu, jeho žádost pečlivě přezkoumaly.
lii, za nějž napsal František Váňa:
Druhý soudní výrok (Az. 213/11. 79) pochází od Správního soudu (Ver „S lítostí oznamujeme, že vážné důvo
waltungsgericht) ve Würzburgu a stanoví, že „žadateli o azyl se ne dy brání dalšímu vydávání. List, kte
může přičíst k tíži, že přicestoval (do SRN — p. r.) ilegálně — protože rý vyšel poprvé 15. ledna 1950, vyjde
jinak není zaručena účinnost tohoto základního práva“. Konkrétně: uprchlík naposled 17. prosince 1979.“... To se
si smí zvolit zemi svého azylu (tedy SRN), i když do ní přijel bez víza.
čte jako úmrtní parte a řádky v au
stralské Besedě jako nekrolog: „Tvrdá
„ČSSR CHCE PRODÁVAT UPRCHLÍKY"
řehole vůle, nadšení, obětavosti a lás
Pod tímto nadpisem přinesl mnichovský deník „tz“ 29. února t.r. ky k věcem a lidem. Přišel však čas,
zprávu o tom, jak se komunistický režim v Praze snaží bohatě zpeněžit kdy už vůle ani láska nestačí...“ Kdo
tzv. „dodatečné vystěhování“ z ČSSR. Uvádí, že při tomto „legalizováni“ to ví a rozumí lépe, než kronikář
si režim dává zaplatit školní a odborné vzdělání žadatele částkou od 1.200 Demokracie v exilu, jež se chystá
do 4.100 DM. Tak např. v Německu žijící kuchař-emigrant a jeho man- oslavit letos na podzim 25 let svého
želka-zdravotní sestra museli zaplatit 5.000 DM, aby se „vykoupili“. Uve působení?
*
deny' list odhaduje, že při 110.000 žádostí by' státní pokladna v Praze vyin
kasovala 363 milionů německých marek.
této souvislosti uveřejňujeme
Komunistický' režim v ČSSR se ovšem snaží získat exulanty' ještě jiným,
rádi prosbu dr. Zdeňka Hrunemorálnějším způsobem, tzv. „normalizací“. Slaboch nebo zrádce věci svo
b a n a, svědomitého archiváře chicag
bodného Československa dostane při ní nový čs. pas. V Kanadě k tomu
ské univerzity: „Požádejte laskavě
vyhlásilo Čs. národní sdružení již 13. 9. m. r.: „Legalizace poměru k ČSSR,
své čtenáře, aby nám darovali jaký
o níž kterýkoli člen ČSNS v Kanadě sám požádá, přijme čs. pas a podepiše
koliv zahraniční tisk Slováků, Čechů
prohlášení věrnosti Čs. socialistické republice, se nesrovnává s členstvím v
a Karpatorusínů a archivní materiály
ČSNS v Kanadě.“ — Podle soukromých zpráv vypověděla vláda v Ottawě
o jejich činnosti. Univerzita zdvojná
ze země již několik našich krajanů s kanadským občanstvím, kteří si zařídili
sobí peníze darované na nadaci pro
v Praze dodatečné vystěhování a jeli potom na návštěvu do ČSSR.
udržování archivu. Minimální dar je
V Holandsku vystavují příslušné úřady naturalizovaným uprchlí 5 tisíc dolarů a dvojnásobný dar po
kům občanské pasy, na jejichž doložce je upozorňují, že žádostí o (čs.) nese jméno dárce jako tak zvaný
vystěhovalecky' pas a jeho získáním spadají znovu pod cizí mocnost. V „named book fund". Publikace da
případě války' to znamená příslušnost k armádám Varšavské smlouvy.
rem přijímá: Archives of the Czechs
V Německu na tento problém úřady' již také myslí: proto při žá and Slovaks Abroad, Special Collec
dostech azylových uprchlíků o pas SRN se nyní táží, zda žadatel 1) nepo tions, The University of Chicago,
žádal o vystavení nebo prodloužení čs. pasu; 2) nenavštívil některý' stát s Library, 1100 East 57th St., Chicago,
komunistickým režimem.
Ill., 60637, USA.
Poctiví uprchlíci demokratického postoje všechna uvedená opatření ví
tají. Jednou musí být ve svobodném světě jasno: úřadům i azylantům!
Počátkem t.r. za
hájil činnost Svaz
ZVOLILI SVOBODU
. Sokolstva ve svo- bodném světě. Jeho
Velikonoce — tak jako pravidelně vánoce — umožnily opět několika
■I členy jsou organi
uprchlíkům z ČSSR poznat svobodné „evropské jaro“ západně od Šumavy.
zace čs. a jihoslo— Členové uměleckého souboru „Černého divadla“ z Prahy, manželé
vanských Sokolů v
Petr (29) a Milada (24) Kratochvílovi, se po březnovém pohostin
'ahraničí. Starostou
ském vystoupení v Rakousku nevrátili ke své skupině: žádost o azvl odů
vodnili tvrdou cenzúrou umělecké činnosti v ČSSR. — 10. m. m. se směl čs. Sokolstva je Jan W a 1 d a u f, jed
vystěhovat do Vídně s manželkou a synem evangelicky- kněz Svatopluk natelem Zdeněk Dobrovolný, oba
Karásek, signatář CH 77 a textař beatových hudebníků „Plastic People“, v Kanadě. K problému letošních
odsouzený' s nimi před 4 roky pro „rozvratnou činnost“. — V kanadském Olympijských her vydali prohlášení, z
Montrealu požádala o azyl za zpátečního letu z Kuby praktická lékařka něhož přinášíme výňatek v anglickém
Alena Š i k o r o v á a zubní lékař Karel Čapek. — Z Itálie vvemigroval sloupku na str. 4.
*
s manželkou do Kanady Vladimír L í z n a, bratr ve vlasti vězněného sta
tečného jezuity P. Františka Lízny z Olomouce. — V uplvnulém roce uprchlo
I' j d ledna do konce března svolala
přes hranice do Bavorska 13 čs. občanů, mezi nimi 5 příslušníků P. stráže.
Čs. křestanská demokracie ~ýroční
schůze svých místních skupin,
ROZŠÍRENÁ A URYCHLENÁ EMIGRACE DO AUSTRALIE
jež byly všechny přetvořeny na sku
Australské ministerstvo pro immigrad rozhodlo, aby v důsledku loňského piny oblastní. Setkáním s úrovní spo
mimořádného přílivu azylantů („benzinoví uprchlíci“’ bvla letos urvchlené lečenskou i politickou v Ludwigsburpřijata rozšířená kvóta emigrantů z Východní Evropy. Příslušná komise gu, Frankfurtu (společné zasedání
zahájila již immigrační řízení ve Vídni a přijela 17. dnbna i do SRN. členstva z oblastí Frankfurt a Mann
Zájemci nechť se hlásí ihned u pomocné organizace, u níž jsou zaregistrováni häm), hímchové a Curychu byl pří
(AFCR, IRC, St. Raphael, WCC), nebo přímo u anstraéskvch velvyslanectví tomen předseda ÚV ČSKD, Jaroslav
(ve SRN: Hohenzollernring 60, 5 Köln). — Novou poradnu pro žadatele Kusý, který mél také německou
o azyl otevřela v těchto dnech katolická Caritas ve St——garte, Wásseaburg- přednášku o ČSSR na Vysoké lidové
strasse 13.
škole ve švýcarském mésté Wettingen.
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ULOUPENÝ DOMOV — ve svědectví nových uprchlíků

Z DOMOVA

Atomová elektrárna „V-1" — ale doba temna

...ale chudáci Afgánci jsou „osvobo
zeni“ teprve pár
měsíců, zatímco u
nás se komunardi
připravují již. na 35.
výročí „osvoboze
ní“. Jsou z toho
/.pitomili, česky už neumí, jak doka
zuje zpráva v „Sokolovském revíru“,
kde onehdy stálo, že ke květnovému
výročí prijali -socialistický závazek
kolektivu komplexní racionalizační
brigády pro automatické systémy ří
zeni technologických procesii koncer
nového podniku Palivový kombinát-,
hm, máme ted samí „inteligenti“.
Ada

František Havlík

ROZVADOV: Dvn mladi Maďari,
Ifl-lotý hoch a 17-letú dívka, bylí
koncem února zatčeni na zdejäím po
hraničním prechodu do Bavorska
poté, co byli pH kontrole objeveni v
nákladním autě,
PLZEŇ: Městský soud vyslovil
další trest G měsíců Petru C i b u 1k o v 1, který měl mít 14. t. m. odpy
kán původní trest
za
„narušovaní
socialistického řá
du“. Druhý vý
měr dostal proto,
že prý „hladov
kou mařil výkon
úředního rozhod
nutí“. Cibulka protestoval hladovkou
proti surovému zacházení s nim.
PRAHA: Taj na policie vpadla 8.
m. m. do pražského bytu filozofa
Julia Tomina, kde se sešlo 12 stu
dentů k poslechu přednášky kanad
ského docenta W. Newton-Smitha.
Jmenovaný byl po delším výslechu
vypovězen do SRN. Několik dní nato
zatkla policie 18-letého britského
studenta A. Cargilla, jenž hodlal stu
dovat filozofii u prof. Palouše.
BRNO: K podobným zásahům doš
lo zde již 5, ledna na Pekařské a na
ulici Bohuslava Martinů, Hosté 80leté prof, dr, K o m á r k o v é, dr.
Jaroslav Zedník, Jan S i ms a
(syn persekvovaného evang. faráře) a
Jan P o k o r n ý, byli po vyjití z do
mu přepadeni pochopy StB a odve
zeni k několikahodinovým výsle
chům. U bytu Petra Pospíchala,
protiprávně odsouzeného v r, 1978
na 11 měsíců pro „pobuřování“, hlíd
kovala VB i StB tři dny a odvážela
k výslechům na Leninově třídě řadu
návštěvníků domu č, 5.
OLOMOUC: Po dalších bezvýsled
ných rozhovorech vládního agenta K.
Hrůzy ve Vatikáne nedoufají zdejší
církevní kruhy s brzkým vyřešením
napjatého poměru církve a státu.
Konference sdružení kolaborujících
kněži „Pacem in terris“, které 5,-7,
února předsedal nehodný gen. vikář
Veselý (žijící prý v konkubinátě),
zničila i poslední naděje.
BRATISLAVA: Akce „přechodů z
úřadů do výroby“ je v plném prou
du. Podle vládního příkazu se má
letos snížit stav technicko-hospodářských pracovníků o 2 až 10° e. V mi
nulých 7 letech stoupl aparát gen.
ředitelství, jichž je t.č. 36, o 12°».
PREŠOV: Proces se statečným je
zuitou. důchodcem P. Oskarem For
mánkem (Kotradova 4, 080 01 Pre
šov), byl odložen pro vážné onemoc
nění obžalovaného (viz min. DVE),
způsobené bezohlednými výslechy.
Režim vydírá kněze Ant. Lesníka,
aby vypovídal proti němu.

Dostal jsem se do svobodného světa
právě ve dnech, kdy se západní no
viny a televize hemžily m.m. zprá
vami a komentáři k nedávnému hro
madnému neštěstí v chemickém kom
binátě u Svěrdlovsku v SSSR. Po
dezření na tamní výrobu bojových
látek — Rudá armáda se neostýchá
používat jistého jejich druhu v Afgánistánu — snažila se úřední místa v
Moskvě vyvrátit tvrzením, že k počet
ným úmrtím došlo po výskytu slezin
né sněti následkem požití zkaženého
masa. Kdo nevěří — ať tam běží!
Celá aféra mi připomněla řadu po
dobných masových umírání na území
Sovětského svazu, od leteckých kata
strof až po tragedie v atomových
elektrárnách. Ale protože tam vládne
zásada, že o neštěstích, při nichž ne
zahynuli cizinci, se mlčí, a protože se
tam provádí ještě druhá zásada, že
prozrazení takovýchto „státních ta
jemství“ se přísně trestá, nedozvídá se
svět o katastrofách v sovětském prů
myslu nic, nebo jen málo.
Nukleární roztok do kanalizace

Několik „tajných“ neštěstí se však
událo již také v prvé atomové elektrár
ně Československa, v Jaslovských Bo
hunicích u Trnavy. Pro ty čtenáře,
kteří neměli příležitost se o nich něco
dozvědět, zaznamenávám, že kromě
častých defektů, jež neměly za násle
dek ztráty na životech — ztráty na
zdraví se teprve časem projeví —
došlo na Slovensku k dvěma váž
ným tragediím. Prvá se udála 5. led
na 1976, kdy dva členové osazenstva
se po vymrštění nedostatečně zajiště
ného palivového článku z reaktoru
udusili unikajícím kysličníkem uhliči
tým. Druhé neštěstí zavinila pro dneš
ní poměry v ČSSR typická nedbalost
a lehkovážnost na všech pracovištích;
nejen že opět unikl kysličník uhličitý,
nýbrž určité množství dezaktivizovaného roztoku ze sekundárního okruhu
bylo vypuštěno do kanalizace! Násle
dek: nebezpečné zamoření oblasti,
včetně potoku v nedaleké vesnici
ŽPkovce!
Nesplněné dodací lhůty

Jaslovské Bohunice patřící politickosprávně do Západoslovenského kraje,
jsou jedním ze čtyř atomo-energetickych podniků v ČSSR. Další dva, za
tím pokusné reaktory, jsou v Řeži u
Prahy a také Plzeň, významné stře
disko jaderného průmyslu, má menší
pokusný reaktor. Že tamní „Škodov
ku“, svého času neslavné Leninovy
závody, navštívil právě před rokem
předseda Rady ministru SSSR, A.
Kosygin, nemělo příčinu v jeho
chuti na světoznámé pivo, nýbrž v
tom, že Škodovy závody jsou klíčo
vém výrobním partnerem v jaderněprůmyslovémplánu Východního bloku.
Za tím účelem byla Škodovka (právě
před 35 lety, v dubnu 1945, rozbom
bardovaná americkým náletem) k 1.
lednu m. r. přeorganizována do dvou

výrobních sektorů. V jednom se pro
vádí všeobecný program strojní vý
roby, druhý pracuje výlučně pro
plán jaderných elektráren, včetně
kompletních reaktorů. Doplňovací
výroba je rozložena do Brna — stro
jírenské součástky' pro nukleární
elektrárny a výzkumný ústav pro
elektrárenské stroje; do Ostravy —
železárny Klementa Gottwalda: parní
generátory a kompenzátory; do
Michal Racek
BUJNÁ JARNÍ
Byla jak stín
jenž zraje do forem
byla jak klas
jejž vystřeluje černá zem
Byla jak žár
hrnčířských pecí tvůrčích
Byla jak odloučení
jež potrestá nás za hřích
Byla jak zralý chléb
voněla snem i hříchem
Byla jak hlas
jenž touhu trestá tichem
Byla jak květ
jenž vůni dává z mála
přešla jak sen
jak se jen jmenovala

Olomouce (Sigma) — potrubí a mon
tážní součástky pro primární okruh;
a konečně Tlmače na Slovensku —
separátory a součástky pro sekundární
okruh. Pro zařízení domácích atomo
vých elektráren jsou určeny také Du
kovany na Moravě.
Tomuto moravskému jadernému
středisku byl dán i důležitý' úkol v
rámci smlouvy' se SSSR právě před
10 lety, v dubnu 1970: atomová
elektrárna V-2 se 4 reaktorovými
bloky. V-1, rovněž se 4 bloky, je v
Jaslovských Bohunicích. Na pod
kladě uvedené smlouvy a dalších do
hod má být v ČSSR v provozu cel
kem 12 reaktorových bloků, každý o
výkonu 440 MW. Vzhledem k obtí
žím technického i organizačního rázu,
k neplněným dodacím termínům, na
což si stěžoval i Kosygin v Plzni,
má se za to, že původní cílový ter
mín pro vy'stavbu jaderných elektrá
ren s bloky o výkonu 1000 MW, rok
19S5-S6, nebude dodržen, takže se
plánuje dodatečná elektrárna voroněž
ského typu WER-440 s částečné
obohaceným uranem ve slovenských
Mochovcích.
Do deseti let, tedy asi do r. 1990,
má být v ČSSR v provozu nejméně
5 reaktorových bloků o 1CCC MW, jež
by měly uspokojit 40* « plánu denní
spotřeby elektrické energie. Ostatní
podniky se slabšími bloky 440 MW by
měly být potom k dispozici <£sgeSxknímu programu čs. elektrizační sou
stavy spolu s dek:; amamí klasického
typu a zároveň se podílet na nanájení energetické sotutav y států sovětské
ho vlivu (RVHP).

Čeští a slovenští inženýři, technici
a dělníci se potí; ne z jaderného tep
la, ale z požadavků Kremlu. Do r.
19S5 mají čs. mozky’ a ruce dodat 19
reaktorů: prvé 2 Maďarsku pro elekt
rárnu v Pakšu, jižně od Budapešti,
další do Východního Německa a Ru
munska a pozdější až na Kubu. Podle
loňské smlouvy' spolupracuje ČSSR na
nukleární elektrárně v Chmelnickém
na Ukrajině, odkud bude proud dodá
ván dálkově (750-KW) do polského
Rzeszova. Rozpočet pro ukrajinský
podnik představuje obnos 1,5 miliardy
rublů. ČSSR se na něm podílí dodáv
kami v hodnotě 240 milionů rublů,
jež musely okamžitě začít, m. j. vel
kým počtem nákladních aut „Tatra“.
Po r. 1983 musí ČSSR dodat nejdů
ležitější smluvní „zboží“: 4 reaktory
o kapacitě 1.000 MW.
Ministerstvo paliv hrozí

„Bratrské“ smlouvy mezi Prahou a
Moskvou ničí lidi i krajiny naší země.
Kraj kolem Máchova jezera je dávno
zruinován, po objevení uranových lo
žisek u Rumburku se tam doslova
rabuje. Celé vlaky jdou denně pryč,
snad házejí tu drahocennou rudu jen
tak za hranici, jaký mají spěch. So
větský svaz má dnes 27 jaderných
elektráren, ale u nás doma se bude
svítit brzy jen svíčkami — bude-li
vosk.
Je tam nyní opravdu doba temna.
Ve školách se často zhasíná osvětlení
během výkladu učební látky. A úřední

K 35. výročí „osvobození“ Česko
slovenska Rudou armádou uspořádaly
komunistické strany SSSR a CSSR
studentskou kulturní soutěž. Dva ví
tězové byli představeni Brežněvovi,
který se jich ptá: „Kdo je tvá mat
ka?“ — „Slavná Komunistická strana“,
odpovídá bez rozmýšlení ruský stu
dent. „A kdo je tvůj otec?“, táže se
dále Brežnév. — „Veliký Lenin“. —
„A čím bys chtěl být?“, zni třetí otáz
ka. — „Kosmonautem!“ — Brežnév
spokojen dává tytéž otázky Mora
vákovi a dostává tytéž odpovědi —
až na tu třetí. Na otázku: „Čím bys
chtěl být?“, vyrazí Brňák:,Sirotkem!“

vyhláška Federálního ministerstva pa
liv a energetiky, doplněná ještě tajný
mi pokyny, nařizuje: „Krajské ener
getické podniky zajistí, aby se všemi
velkoodběrateli a středními odběrateli
neyýrobního charakteru byl sjednán
protokol k závazným úsporám ve spo
třebě elektřiny.“ A nakonec hrozí:
edodržení těchto „Prováděcích po
kynú“ bude považováno za porušení
státní discipliny a budou z nich vyvo
zována příslušná opatření.“
Správné, všechny zavřít do t e mnotek’. Ušetří se tak množství elektři
ny, ba veškerý proud, kterým budou
moci Sověty pohánět další invaze!

duben 1980

DEMOKRACIE V EXILU

K 1. výročí smrti univ. prof. Čadíka

kulturní

Když v Plzni bourali Mikulášský hřbitov...
Rudolf A r o n

Již tomu bylo v minulých dnech
rok, co navždy dotlouklo zlaté srdce
naícho, všemi lidmi dobré vůle milo
vaného bratra, prof. dr. Jindřicha
Cadíka. Říkám jen „zlaté srdce",
jelikož nenacházím slovo, které by v
sobí obsahovalo to vše, čím oplývalo
to lidské, nesmírné milující a citlivé
srdce, statečné, vždy a za všech okol
ností a okamžité, nezištné a s nesmír
ným taktem reagující na sebemenší
podnět.
Univerzitní profesor Ca dík, ředi
tel plzeňského muzea a do Únorového
puče předseda Čs. strany lidové v záp.
Čechách, se nebál života, nebál se
smrti. Zil plné svým kulturním a po
litickým životem, pracoval, dával a
rozdával plnými doušky, čím jeho
srdce a ušlechtilá duše překypovaly:
lásku, víru, umíní, bratrství a sílu; sí
lu ducha i odvahu k životu a práci.
Vychoval nejen stovky, ale tisíce ne
toliko vědě, ale též ke křesťanské lás
ce. Probouzel se s myšlenkou na Boha
a usínal s poděkováním Hospodinu za
každičký den, který mu byl dopřán
na této zemi a který po starém zvyku
obětoval práci.
Nenechal se zlomiti ani dlouhole
tým vězněním nejen za nacistické oku
pace, ale ani později po komunistic
kém puči. A jsem si jist, že všichni ti
naši drazí, kteří prodělali onu křížo
vou cestu s ním, mohou mluvit! jen o
jeho nadlidské statečnosti.
Můj kolega mi vyprávěl průběh
operace, kdy byl nucen operovat pana
profesora Čadíka na dřevěném stole ve
vězeňské cele, a to bez narkózy. Dě
lal mu oboustrannou safencctomii a
navíc kýlu. Jindra se s ním počal bavit
latinsky a po chvíli mu řekl: „Trochu
to bolí, ale to nic, Jiříčku, jen pokra
čuj, já se rád dívám, jak operuješ.“
Jindra Čadík byl muž. Takový, ja
kého si přál míti ze svého syna Ru
dyard Kipling (angl. spis. nar.
1865 v Bombay', Nobelova cena 1907),
když psal onu slavnou báseň „Pak
NOVÉ KNIHY

V horlivém Strožově naklada
telství Poezie mimo Domov (MaxWönner-Str, 31, D - 8 München 50)
vyšla další sbírka neobvyklých veršů
Libora K o v a 1 a, dr, phil. a lie. rer.
orient., t. č, studentského faráře v Bochumi (SRN), tak říkajíc k jeho 50tinám, jichž se dožil v tvůrčí Činnosti
a plnyř nových plánů 2. m. m.
Ve švýcarské Konfrontaci (Im
Struppen L CH - 8048 Zürich) vyšla
knížka připravená s láskou, viditelnou
již na překrásném obalu, „Živé po
chodní“, vydaná Čs. klubem Jan Pa
lach v Curychu k „uctění památky
nejvy’šší oběti Jana Polacha a jeho
následovníků“. Obsahuje dokumen
tární projevy, básně, fotografie a do
slov Marie Nenadálové, jež má
přední zásluhu o vyjití této působivé
publikace. Cena 15 šv. fr.
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teprve jsi msti“ svému synu do památ
níku. Vždyť stojí za zamyšlení, že i
Rakousko-Uherská vláda — i když
nijak přátelsky nakloněná českému
národu — se sklonila před osobností
dr. Čadíka, včdoma si jeho nesmír
ných duševních hodnot a poskytovala
mu dosti vysoké stipendium na jeho
studijní cesty po Africe a D. východe.
A proto, abych mohl vám všem,
drazí bratři a přátelé, znovu přiblí
žili tohoto genia lidského ducha, když
již ne slovem, alespoň písmem, prosím
Té, drahý bratře Jindro, abys mi do
volil otisknout v tomto časopise, s je
hož šéfredaktorem jsi doma až do pu
če tak úzce spolupracoval, to, cos na
psal místo předmluvy do jedné z po
sledních tvých knih: „Spachtle a pale
ta úsměvná“ — tehdy tvé opus novissimiim — možná, že už labutí píseň
— jak ses tehdy smutně domníval.

Věnoval jsi ji památce akademického
malíře Hugo Boettingera, alias
Dr. Desideria, nejsmutnějšího kreslíře
nejveselejších obrázků vtipu a humoru,
a dopisoval ji v době, kdy v Plzni
bourali Mikulášský hřbitov a vyhazo
vali muže, vytvorivší z. ní české kul
turní město, z hrobů — a kterou jsi
mi zaslal s přátelským pozdravem do
země Tvé lásky, na pokraj Sahary,
kde mne obklopovaly reminiscence sta
ré Karthaginy...
Děkuji Ti znovu za tvé přátelství,
drahý, nezapomenutelný Jindro Čadíku!

(Red.: Autor této vzpomínky,
MUDr. Rudolf A r o n, je absolventem
lékařské fakulty Karlovy univerzity,
působil několik let v Tunisu a žije
nyní jako exulant v Západní Evropě.)

Nebojte se umělců
Jsou to jen střepiny osleplého zrcadla mého života, v nichž caromoct
lidské paměti utkvěly fragmenty dějů a vybledlé stopy lidí, jak je osud
sunul okolo mne. Jsou to jen útržky po sestřihu amatérského filmu, který
Velký režisér natočil a akademická potřeba cenzurovala. A přece i v těchto
odpadcích zůstaly krůpěje života, jak mi ho styky s výtvarníckym lidem
zradily. Měl jsem je rád, upřímně rád, ty bohatýry, rytíře i dělný lid z ob
lasti špachtle i palety a rád jsem sloužil vztahům mezi jejich dílnami a laic
kým světem.
Co tu v mozaice pestrých kaménků podávám, není směšnohrdinsky
materiál ani karikatura, ba často snad ani humor české bohémy — vždyt
je mi vlastně smutno nad těmi, kdož mne předešli na pouti k té „velké ar
mádě“ a jsou to bezmála již skoro všichni, ti poctiví pracovníci, kteří svým
dílem rovnali cestu na dráze dějin svého národa. Jsou to jen mžikové,
kradmé pohledy, tak nějak jako klíčovou dírkou, do soukromí, kde lze
spatřit záblesky toho, čemu se říká „Menschliches, Allzumenschliches“, to
jest oné čistě člověčí aktivity každodenního bytí, která ale přece jen svým
způsobem formuje člověka. Takové droboučké říkánky se nehodí do předná
šek na katedře, ani do projevů při vernisážích, ani do lugubrací pohřebních,
ani se to zpravidla netiskne v monografiích, ale snad všechno bylo mnou
již uplatněno v družném hovoru při víně, když se vzpomínalo toho či onoho
jména a neměl být porušen proud a tónový přízvuk hovoru. Bývali i, kdož si
přáli vidět takové poznámky v tisku.
Má literní práce až dosud byla vždy jen akademická a nezabíhala do revíru
takto polobeletristických. Až ted na sklonku svých dnů, když můj večer
se již tolik nachýlil a očím již mnoho světla nezbývá, odhodlávám se i k
takovému pokusu. Proč? — — —
Německý spisovatel Waetzold napsal pěknou knihu „Nebojte se umění“
.: B. Hůlka ji přeložil do češtiny. Zvěčnělý prof. Matějček k ní napsal
předmluvu, diktovanou pocitem aktuality takové propagace v české veřej
nosti, v niž zájem o výtvarnou práci nutno programové pozvedati. Všechno
je dílo lidské, a jací jsou lidé, takové je i jejich dílo. Poznej člověka a budeš
blízek i jeho činům. Šlo mi o to ukázat, jací to byl: lidé, na něž neprávem
pomalu již trochu zapomínáme. Aby se nám přiblížili svým lidstvím, svými
civilními vlastnostmi, slavnými i slabými, abychom si připomněli, jak byli
mezi námi, a odtud pak zatoužili poznávat i jejich umělecký odkaz, povzbu
dit k takovému poznání, proto jsou psány tyto drobné obrázky.
Přečtení monografie, která nezřídka bývá i učeností studená, i obsáhlostí
náročná, i poměrně drahá, předpokládá již jakýsi vyšší zájem i čtenářskou
erudici, což vše nesnadno předpokládat! v širokých vrstvách. Snad tyto
úsměvné drobnůstky pomohou probudit! touhu po hlubším, širším, důklad
nějším poznání. Mé pero, vždy příliš akademické, není zvyklé sloužit! této
poněkud lehkonohé Múze a nebude proto nemoudré požádat obec čtenářskou
o generální pardon. Až na tri případy 'Brand., Čermák, Levý) jsou tyto
historky skutečně žité anebo z čerstvé tradice přijatelné, a nejsou proto bez
dokladové ceny. Ony tři příliš historické dalo mi vyprávění zvěčnělého otce
a pamětníků tradice, také již dávno umlklých. Ale i ty mají v rámci vytče
ných CuS své právo života. Snad ani ty nikoho nezarmoutí a nepohorší.
Milí čtenáři a líbezné čtenářky: „Nebojte se umělců, nebojte se umění.“
Jindřich Čadík

život

V exilu:
■ RICHARD J. ŠKLBA, slovenský
rektor Semináře sv. Františka v Mil
waukee (: 1L 9. 1935), byl jmenován
papežem za pomocného biskupa tamní
diecéze amerického státu Wisconsin.
Nový biskup byl vysvěcen na kněze
20. 12. 1959 v RímČ, kde dosáhl r.
1965 na Angelicu doktorátu teologie.
■ VOJTĚCH JASNÝ inscenoval
v únoru s úspěchem v západoněmeckém Ludwigshafenu Dostojevského
„Idiota“, zdramatizovaného G. Tábo
rem. Jasnému se podařilo vytvořit na
jevišti typické ruské prostředí.
■ JAROSLAV CHUNDELA, něk
dejší ředitel pražského Divadla na zá
bradlí, nyní režisér v Gelsenkirchen
(SRN), provedl počátkem února
úpravu Gounodovy opery „Faust a
Markétka“ na městské scéně Norimberka, kde bude od sezóny 1981/82
angažován pro 3 divadelní období,
pokaždé jednou inscenací; v březnu
1982 má uvést Pendereckého „Para
dise lost“ (Ztracený ráj).
■ DR. JOSEF KRATOCHVIL,
profesor Ukrajinské svobodné univer
zity v Mnichově a univerzity stuttgartské, se dožil 1. 1, t. r. 65 let. Svou
exilní činnost věnuje především České
dálkové škole a skautské mládeži,
vědeckou práci studiu psychologie
zvířat a otázkám ekologickým. Vydal
části „Meditace věků“, stěžejního díla
svého otce, profesora Masarykovy uni
verzity, dr. Jos. Kratochvíla sen., od
jehož smrti uplynulo 9. t. m. 40 let.
■ RUDOLF JEŘÁBEK, člen Stuttgartské filharmonie, spoluúčinkoval v
únoru při provedení „Mírové míe“
Gotthilfa Fischera z Remstalu
(SRN) v římské bazilice sv. Petra, kte
rou autor věnoval prezidentu C ar
te r o v i a provedl premiérově v
Americe v r. 1978.

Ve vlasti:
■ SLOVENSKÉ národní divadlo v
Bratislavě provedlo 9. února t. r. v
rámci oslav 60. výročí svého trvání
Smetanovu „Hubičku“, jež byla v r.
1920 prvou operou na novém divadle.
■ JAN KAPR (66) byl osobně pří
tomen 14. m. m. v Mnichové německé
premiéře své 8. symfonie „Campanae
Pragenses“ (Pražské zvony), jež je
holdem jeho rodnému městu. 50-mínutová skladba dojímala posluchače jak
orchestrální zvukomalbou zvonů, tak
originálními jejich hlasy ze zvukového
pásu a finálovým „osobním posel
stvím“ autora: „Fratres, nolli úmere“
(Bratři, nebojte sel). Dirigoval Zde
něk M á c a 1, žijící v Německu.
■ VÁCLAV HAVEL, byl m. m.
zvolen za člena německé sekce mezi
národního PEN-Clubu. 11. října bude
uvedena jednoaktovka vězněného spi
sovatele „Protest“ na divadle Thalia v
Hamhnrh-n
■ WALTER SÜSSKIND, někdejší
dirigent Německého divadla v Praze,
šde se narodil, po válce šéf orchestrů
v St. Louis a Torontu, zemřel m. m. v
Kalifornii ve stáří 66 let.
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Světlo jeho příkladu
(.IK) — Necelých 11 dni po velkém,
dojemném pohřbu .stálu delegace Č*.
křesťanské demokracie (Její předseda
se nemohl pro neodkladný termín
pohřbu ziiéastnit) nad čerstvým hro
bem 1*. dr. Karla Wortncra na
hlavním hřbitově města Frankfurt/
M. Předjarní slunce ozařovalo zápla
vu květin a věnců se stuhami dár
ců u slovy jejich rozloučeni — dů
kaz, jaké oblibě, ba více, jaké lásce
se těšil tento věrný kněz, zemřelý po
těžké operaci v Bad Pyrmontu 4.
února a pochovaný do cizí země 12.
2. t.r.
„Jeho obětavost, se kterou navště
voval naše krajany, roztroušené po
ohromné ploše čtyř diecézí (Mohuč,
Limburk, Fulda a Špýr — p.r.) po
tvrdí každý, kdo s ním přišel do sty
ku“, řekl nad otevřeným hrobem
předseda české farní rady ve Frank
furtě, L. K o t a č k a. „I do věznic
docházel“, dodal, „aby pomohl du
ševně i materieině těm, kteří se do
stali do konfliktu se zákonem a také
se svým svědomím... Nejpotřebněj
ším poskytoval finanční podporu — a
když už nebylo odkud brát — obě
tavě dával ze svého.“
„Byl jsem, jako všichni ostatní,
•zdrcen, protože jsem si jej v krátké
době zamiloval — toho obětavého,
skromného, dobrého a zbožného člo
věka“, charakterizuje v dopise P.
Wortncra jeho ošetřující lékař. A
my. příslušníci (N. křesťanské demo
kracie, vydáváme svědectví o jeho
horoucím vlastenectví a hlubokém
uvědomení pro význam křesťanské
politiky ve veřejném životě — také
v tom exilovém. Proto přijel s im
ponující samozřejmostí i radostí
sloužit mši sv. a kázat na sjezdu
OSKD v Laufu v jubilejním roee
Karla IV.. proto přijal se stejnou
ochotou přednášku na loňském kon
gresu Komenského v Königsteinu. A
proto také — již v nepředstavitel
ných bolestech — prodloužil své
dlouholeté předplatné Demo&ntcíe v
ť.ví/w, Už si v ní čist nebude — jeho
letošní abonomá převádíme k uctění
jeho památky na nového nemajetné
ho uprchlíka.
Bratr W o r t n e r nás opustil již ve
svých 52 letech. „Consummatus in

brevi, explevit tempora malta“. „Záhy
vvrv k dokonaní. ;-v.
čv
(Kniha moudrostí. 4.13). Dlouhý
čas exilu, nejdelší ze všech čekání.
Ale svití nám v něm Wortnerův pří
klad!

ThDr. Johann Singer, duchovni
rada z pražské arcidiecéze, žijící od
konce války v Bayreuthu (SRN),
dlouholetý předplatitel DVE, zemřel
12. 2. t. r. ve Vidní.

„My všichni jsme Afgánistán"

„Vlastním cílem sovětských plánů není samozřejmě Afganistan a Asie,
nýbrž Západ a obzvláště Evropa. Ta má být odříznuta od svých zdrojů
energie a surovin. Tento koncept není ovšem nový. Ležel v Kremlu již před
koncem II. světové války. Když po jejím skončení vyslýchali příslušníci
americké zpravodajské služby v Oberurselu u Frankfurtu významne ně
mecké osobnosti, získali zcela mimořádně brizantní informaci od vysokého
důstojníka Hermanna B a u m a, který byl až do konce boju vedoucím
,Referátu Rusko' v německé zpravodajské službě admirála C a n a r i s e.
30. listopadu 1946 prohlásil: -Kapitulace německé armády v květnu 1945
a po ní následující porážka Japonska v srpnu neznamená konec války. Již
začala světová válka třetí. Moskva vede válku dále. SSSR plánuje dobytí
světa. V jednotlivostech bude jeho provedení pružné, ale plán je hotový«.“
„Čili Američané o něm vědí z konkrétních informaci — nejen z teorií
leninské literatury — již. plných 35 let!“
„Ano. Podplukovník B a u m tehdy uvedl, že smyslem sovětské strategie
je při ovládnutí západní Evropy zabránit krvavému konfliktu. Bez zámoř
ských surovin a bez světového obchodu není evropsky Západ schopen žít!
Bez nich spadne potom Sovětskému svazu do klína bez války jako zralé
jablko. Po něm pak padnou izolované Spojené státy americké. Jako důkaz
plánu předložil nato B a u m americkým účastníkům rozhovoru pečlivě
střežený tajný dokument z ÚV Komunistické strany Sovětského svazu.“
„V nynější fázi světové strategie Moskvy je pozoruhodná ta přesná
s y n c h r o n i z a c e akcí v Afganistanu a Iránu. Máte o ní, hrabě Huyne,
přesnější podrobnosti!“
„Mám. Především je třeba upozornit na komunistickou stranu Iránu,
Tudeb. Byla založena — jako nástroj Moskvy — v r. 1941, po jejím ne
zdařeném atentátu na perského šacha 4. února 1949 však zakázána. Dnes
má přes 250 tisíc členů a při nedávných revolučních zmatcích jí padlo do
rukou asi 140 tisíc zbraní. Až do šachova odchodu do exilu pracovalo ve
dení Tudeb v Lipsku. Neprůhledná je úloha Aytollaha K h o m e i n i-h o,
v jehož blízkosti se pohybovali již v době jeho exilu sovětští agenti. Plu
kovník polské tajné služby G o 1 e n i e w s k i, přeběhnuvší v r. 1960 na
Západ, informoval již tenkrát americké orgány, že Khomeini je jedním
z pěti nejdůležitějších iránských spojek ke KGB. Další skutečností je, že
nynější ministr zahraničí Iránu Ghotbzadeh byl v letech 1964-1974
militantním členem marxistické organizace palestinských teroristů PFLP.
„Za těchto okolností se ovšem nelze divit tomu, co se dnes děje v Te
heránu; jak „ncministersky“ si počínají představitelé tamní vlády a celého
ilegálního revolučního režimu.“
„Opravdu ne; 6. listopadu m. r. byl prezident Carter v zasedání
americké Národní rady bezpečnosti informován, že celá řada „studentů“,
držících 50 Američanů jako rukojmí, byla identifikována jako agenti sovět
ské KGB. Bylo také zjištěno, že způsob zacházení se zajatými Američany,
OVĚŘENÉ PŘEKLADY ÚŘEDNÍCH LISTIN
urychleně provádím. Sděluji zároveň, že jsem otevřel kancelář pro
právní porady. — JUDr. Hans Gaertner, Kolín/R., tel. 0221/218157.
HLEDÁ SE ČESKÝ ZAHRADNÍK
pro pracoviště nedaleko Mnichova. Nabídky adresujte na redakci t.l.

včetně metód výslechů, odpovídá dopodrobna známým metodám, používa
ným ve státech sovětského bloku vůči politickým vězňům při přípravách
monstreprocesů, jako byl onen s maďarským kardinálem M i n d s z e n t v m
nebo ten pověstný soud v Praze se Slánský m.“
„Měl: by tedy mít rukojmí v Teheránu, právě tak :ako bojující vlastenci
v Afgánistánu, plný soucit, ale i podporu celého svobodného světa.“
„Samozřejmě. \ ždyť sovětský přepad Afgánistánu upomíná na Hitlerův
vpád do Prahy 15. března 1939. Kdyby byly toho dne západní mocnosti
proti Hitlerovi vystoupily rozhodněji, by! by býval svět možná ušetřen II.
světové války. O co jde dnes: aby Západ nepřešel iako 196S po Praze —
opět po několika měsících k dennímu pořádku ve stvku s Kremlem. Kancléř
Helmut Schmidt se dopustil svého času té nechutnosti, že přesně o 1.
výročí sovětské invaze do Československa navštívi! společně s minknem
Egonem Frankem (oba členi SPD — p. r.) na pozvání předsedy sovět
ských odborů Spiridonova Moskvu. A předseda sociálnědemokratické
strany Willy Brandt nadhodil ve „Spiegeln“ otázku. z.“~ bv bylo došlo
k přepadu Afgánistánu, kdyby bylo Atlantické společenství včas vyjedná
valo se Sověty o odzbrojení. Tudíž: ,\'.4TO. ne sovětské vedení, nese podle
Brandta vinu za moskevský úder proti Kábulu.“
„Bulte utištěn, pane poslance, že dlouholetý postoj západoněmecké SPD
pečlivě registrujeme. Bude to jednou retrospektivní seznam éinä. kterými se
němečtí sociální demokraté nebudou moci pred historií chlubit. Co ale mo
mentálně dělat?“
..Mimo jiné nesmějí jednotliví partneři obcházet potrebná solidární
opatření Západu. K tomu patří také přezkoušení hmwidté poKríkv týka
jící se Německa. Největší nebezpečí však hrozí nám všem. budeme-Ii si
počínat, jako kdyby se nás Afganistan netýkal. Ještě se můžeme rozhodnout.
Útok Moskvy je namířen proti nám Mv všichni km? Afganistan

duben 1980

POLITICKÝ BAROMETR

O velikonocích se posunuly ho
diny v západoevropských ze
mích (kromě Švýcarska) do letní
ho času o 1 hodinu dopředu —
ale politický rozum a spojenec
ká solidarita se v nich přetočily
zpět o milion hodin do „zimního
času" z doby berlínské Olympiá
dy v r. 1936 a Mnichovské do
hody v r. 1938...

Caeterum autem censev...
Také Afganistan má již. své L i d ic e! Podle informace, kterou dal novi
náři M. Goldsmithovi administrativní
správce pakistanského kraje Bajaur,
Attaullah Khan, je v uprchlickém
táboře jeho oblasti na I tisíc sirotku,
kteří ztratili rodiče při nedávném so
větském masakru v Kerale. Na roz
kaz důstojníků okupační armády byli
všichni mužští obyvatelé zastřeleni a
ženy odvlečeny. — Afgánský uprchlík
Abdel Vahid vypověděl, že jeho
vesnici Cigall srovnaly sovětské od
díly m. m. se zemí. Desítky tanku
oblíčily náhle osadu a začaly střílet.
Poté se objevily útočné letouny a
vrhaly bomby. Když, byla vesnice již
téměř rozbořená, dopravily do ní
vrtulníky sovětské výsadkáře, kteří
dokončili dílo zkázy.
„Caeterum autem censeo... Ostatně
soudím, že K O M U N I S M U S
MUSÍ BÝT ZNIČEN!“
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