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ZA SVOBODU ČS. A AFGÁNSKÉHO LIDU
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ EXILNÍCH REPREZENTACÍ AFGÁNISTÁNU A ČSR

podpory morální především ještě větší, absolutně
Při 12. výročí obsazení Československa sovět
skon armádou si s pohnutím připomínáme, že nutnou pomoc materielní všeho druhu;
prvou ohrli bolševické diktatury byl sám národ
•t) trvat nejen na řešení vojenském — úplném
ruský, který již 63 let v utrpení vzdoruje zlu, odchodu sovětských armád z okupovaných zemí
jež mezitím zachvátilo řadu dalších národu, nej — nýbrž také na uspořádání politickém: územní
nověji Afganistan.
celistvosti, nezávislosti a mezinárodně zaručeném
Oceňujíce jejich nesmírné oběti, ubezpečujeme statutu státní neutrality na bloky nevázaného
je, že po zkušenostech s brutální, již 8 měsíců
Afgánistánu a Československa;
trvající okupací této země, budeme nyní ještě in
5) ujišťovat, že ani gigantická převaha inváz
tenzivněji:
ii ich armád, ani brutální metody vyhlazovacích
1) upozorňovat svět, že nejnovější agrese akcí vojenskou technikou a chemií, ani záludné
Kremlu není omluvitelná (jak se dály pokusy v
pokusy znepřátelit naše, společným utrpením zblí
případě Československa 1968) ve smyslu dosavad žené národy nasazením čs. občanů proti afgánským
ních úmluv velmocí o zájmových sférách;
vlastencům, ani nová, po dosavadních válečných
2) zdůrazňovat, že invaze do ČSSR i Afgáni- blamážích hrdinnému odporu přepadené země
stánu je dalším nezvratným důkazem sovětských přizpůsobená taktika nezabrání konečnému ví
cílů — postupného podmanení celého světa;
tězství v našem společném boji za svobodu.
3) žádat pro Afgánistán kromě samozřejmé
New York/Mnichov, 21. srpna 1980.
Afghan Committee for Freedom
Světová reprezentace čs. exilu

„Být či nebýt“ demokratické civilizace
HOVOŘÍME S PŘEDSTAVITELEM RUSKÉHO EXILU V. MAXIMOVEM
Letošní léto s tak citelně postiženou
úrodou — v jedné části světa dlouhým
údobím horka, ve druhé několikatýdennim deštěm — přineslo alespoň
hojnou žeň kulturně-politickou
ve
dvou mimořádně významných setkáních
exilových literátů a myslitelů ze střední
a východní Evropy (viz foto na str. 3),
Mnichov a krátce po něm italská Cadenabbia byly místy kongresů, z nichž
vyšly signály a impulzy, jež by měl vzít
svobodný svět — ve vlastním zájmu —

„Zdsí se
re/nr: přiroxewé
Zogícfcé, gospo</;>» 3í,;.v.’»jor', ~c rcaZc v/astwAo motta mnichov
ského z.Kťd.ww, na němž máj br.ijuw Ar.iíocžu.'.'
í.tEo
y »j.h/riV o fcřesAwss&ě /iřerařwre r c.viľa
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svobodném» srět.-i. I dr. K'r.;toc/zr;7 zakonči.’ svoa
předn.tj&w
„Více ohč.p.-sfec statečnosti/“
„Myslím, že to byl n.iš úkol, kolego Kusý: vy
burcovat Západ, tváří v tvář sovětskému imperia
lismu, z jeho dosavadní letargie. Doma jsme bojo
vali proti útlaku totalitním režimem — nyní, v
západním exilu se dožíváme sravu, v němž se

na vědomí. Že se prvé zasedání 13.
června uskutečnilo z iniciativy našeho
spolupracovníka dr. Antonína Krato
chvíla, místopředsedy exilového PENClubu a člena předsednictva Svazu
svobodných německých autorů (FDA),
je zvláště potěšitelné 3 projevilo se již
v tématice celého kongresu: „Křesťan
ská exilová literatura a marxismusleninismus". Prominentním účastníkem
byl m. j. Vladimír Maximov, vyda
vatel pařížské revue „Kontinent“, s
nimž jsme hovořili o náplni obou sjezdů.

mnoho lidi. v neposlední řadě intelektuálové,
chová vůči fenoménu ..socialismus" lhostejně, ba
dokonce s ním sympatizuje. My. kteří jsne pro
cházeli doma zkušenostmi se sovětským socialis
mem, můžeme mít zde pro něj sotva pochopení.
Marxismus žije už vlastně jen na Západě, na Vvchodě je již toliko prostředkem k udržováni -od.
Proto jsou ruští spisovatele na podkladě svých
desetiletých zkušeností i svého dlouholetého lite
rárního odporu imunní vůči riimýn
skupinám a proudům, jež se jim snaží
;
vnutit. Je ro smutné, ale je to pravda: dttes ro
zumějí celému problému marxismu-leaimsnti v
praksi afgánští analfabeti lépe nežli rr.r.tz: in
telektuálové na Západě.
• sír. 8

PRÁVĚ PŘED 12 ROKY
21. srpna 1968 přijely na „pomoc“ Praze, před
8 měsíci na „pomoc“ Kábulu — sovětské tan
ky... Afgánistán však není Československo —
afgánští vlastenci bojují; v údolí Kamal vyřa
dili právě jednoho z „pomocníků".

Cesta z otroctví
Jan K u n c í ř

Sověty své plány pro Afgánistán dobře připra
vily. Afgánistán bude mostem k Jižnímu Jemenu
a dále přes přístav Aden, kde má Kreml své zá
kladny, k Habeši a Africe. Perský záliv je život
ně důležitý pro USA stejně jako pro západoevrop
ské státy a Japonsko. Je to problém energie. Tato
oblast sc dostala do nebezpečného pohybu, když
došlo k revoluci proti šachovi a k nastolení Irán
ské islamské republiky a před nedávném také k
vojenskému obsazení důležité křižovatky Afgáni
stánu. Sovětská invaze lépe připravená než v srpnu
1968, včetně příletu dalšího marxistického prezi
denta z Prahy, který Sovětům podepsal pozvání
ke vstupu do země předem a likvidoval s jejich
pomocí předešlý marxistický režim, zajistila výz
namnou základnu pro další vývoj v této oblasti.
Sověty jsou letecky a námořně v Perském zálivu
a momentálně nepotřebují jít dále po zemi ani
přes Iran ani přes Pakistan. Naopak, obsazením
Afgánistánu zneutralizovaly jak Iran, prožívající
své vnitřní, téměř nepřekonatelné problémy, tak i
Pakistan, který ze strachu odmítl dolarovou po
moc i jakýkoliv pakt proti Moskvě.
Ale nejbližším krokem Sovětů nebude ani zá
sah v Iránu ani v Pakistanu, nýbrž plánovité od
děleni USA a západoevropských států, tedy Atlan
tického společenství. Západní Evropa již projevila
svoji stále se zvyšující politickou a hospodářskou
závislost na SSSR a prakticky — až na řečnické
výkony — nepodnikla nic, co by Sověty donutilo
k odvetě. Tím dochází k dalšímu pomalému pofinšťování Evropy. Komunistický komentátor
Leonid Z a m y s t i n napsal v Literární gazetě na
adresu západoevropských zemí: „Detente (uvol
něn: — p.r.j je velmi důležitá pro západoevropské
stár, především pro jejich zeměpisnou polohu. Leží
bezprostředné mezi oběma vojenskými bloky.
Poznaly hrůzy války a jejích obyvatelstvo ví
dobře, že nemají mimo detente žádnou přijatelnou
alternativu. Proto v této hodině, která pro detente
není lehká, je důležité upustit od jakýchkoliv pro
vokaci. Jichž by se mohlo později litovat.“ Toto
se ovšem vztahuje také právě na SSSR. Např. na
:eho vztahy k Jugoslávii.
V těchto měsících jsme se dovídali hodné o
maršálu Ti t o v i a příležitostí jeho smrti. Ve
většině imormací se hovořilo o tom, že Josíp BrožTito sjednotil Jugoslávii, postavil se hrdinné roku
1948 proti Stalinovi a vedl svůj stát jako „třetí
sílu“ mezí kapitalismem a komntúsmem.
Pravdou všai je přesevším. že Títo získa’ moc
a postavem’ díky r.romadnému vraždění ’a tím ne• str. 8

str. 2

DEMOKRACIE V EXLU

Naše komentáře

Cesta z otroctví
• str. 1
myslím německé okupanty) a vnutil svůj komunis
mus jugoslávskému lidu. V letech 1943-45 zá
padní velmoci jeho počínání prostě přehlížely.
Již po abdikaci krále Petara II. (1941-45) a
po jeho odchodu do exilu došlo k povraždění
všech monarchistů, příslušníků královské armády,
policie a četnictva, inteligence, která nebyla marxi
stická, a samozřejmě všech kolaborantů s Němci.
Tito byl také prvým komunistickým diktátorem,
jenž bezohledně zakročil proti církvím, a to pře
devším proti katolíkům v Chorvatsku a Slovinsku.

Výstupy
Žijí mezí námi na Západě
íícští a slovenští politikové,
ittcrým — protože jim doma
nevadila Národní fronta a její různé „dekrety“
(ještě po Únoru 1948 navrhoval jeden z nich je
jich prodloužení, „protože se osvědčily“) — ne
vadí v exilu ani Rada svobodného Československa.
Lidé 'i nezdcgerovaným smyslem pro skutečnou
demokracii z ní ovšem vystupují. (Id loňského
roku lak učinilo již téměř tucet představitelů exil
ního veřejného života, k nimž se v těchto dnech
přidal další
autor senzačné dokumentární kni
hy o justiční vraždě na býv. ministru Laušmanovi,
„Svědek z cely č. 13"
Stefan Pagáč.

ROZTRŠKA STALINA S TITEM

K Titově roztržce se Stalinem došlo m.j. kvůli
historickému výkladu sovětské pomoci za války,
když Sověty uplatňovaly uznání za osvobození
jihoslovanských území od Němců. Sověty, jako
vždy, falšují historii: pravdou zůstane, že Jugo
slávii vyčistili od německé armády jihoslovanští
partizáni. Ti však nebyli, až na dobře vycvičené
vedení, protitovští. Byli to sedláci a dělníci,
opustivší rodiny a vesnice, aby bojovali proti ne
příteli. Ve většině bojovali ve jménu krále Peta
ra, jen menšina ve jménu Titově!
Pravdou dále zůstává, že Josip Brož Jugoslávii
nesjednotil, nýbrž po válce jen obnovil jako stát,
založený 1. prosince 1918, kdy se Národní rada
Srbů, Chorvatů a Slovinců rozhodla ustavit spo
lečný státní útvar — SHS. Během II. světové
války bylo Chorvatsko a Slovinsko, jež do r.
1918 patřily k Rakousko-Uhersku, přechodně
samostatným státem (podobně jako naše Sloven
sko). R. 1945 byla vyhlášena Jugoslávská federa
ce, k níž patří ještě Vojvodina, Bosna, Hercego
vina, Montenegro, Kosovo a Makedonie.
Rozchod se Stalinem mohl Tito přežít jen díky
nesmírné hospodářské pomoci, především od USA.
Nespokojil se však jen ovládáním Jugoslávie —
založil blok smluvně nevázaných zemí mezi Vý
chodem a Západem. Hrával si na rozhodčího, kde
to jen bylo možné, podobaje se v mnohém svým
jednáním a hlavně vystupováním (v uniformě
ověšené metály) nacistickému Göringovi.

„V roku I97-I, ked som bol prijatý za člena
Výkonného výboru RSC, bol som skutečné hrdý
na svoje členstvo v Rade", napsal v dopise jejímu
předsedovi Povolnému a odůvodnil: „Po rokoch
skúseností som vsak prišiel k uzávěru, že som sa
mýlil, že Hilda není to, čo som očakával, že Rada
je samozvanou organizáciou, vydávajúcou sa sa
movolné za jedinú reprezentantku čsl. exilu... Na
jarnom zasadaní Rady v New Yorku v r. 1979
som Vám, pán předseda, oznámil, že sa zúčastním
osobné 2, celoexilového kongresu Komenského v
dňoch 5. až. 8. júla v Königsteine, v Nemecku a
prosil som Vás o súhlas, aby som Komenského
kongres mohol v mene Rady pozdravit. Bol som
priamo šokovaný Vášou odpoveďou, že nie, že
môžem tam vystupovat len čisté ako súkromá
osoba.“

S. Pagáč jmenuje v dopise ještě řadu dalších
důvodů svého výstupu. Zveřejníme je příležitostně
— třebas až se RSC bude opět někde vydávat za
„vrcholný orgán" čs. exilu.

Atomová válka kvůli ČSR?
Svět se dostal sovětskou invazí Afgánistánu
také do pohybu myšlenkového, znamenajícího tn.
j. revizi dosavadních názorů západních politiků
a stratégů. Nepostrádá přitom historické pikante
rie, že právě v těchto dnech citoval veřejně z. ru
kopisných deníků býv. prezidenta USA Harry
Tru ma na americký historik Francis L. Loe světi
li eim pasáž o tom, že Truman uvažoval v r. 1952
dvakrát o možnosti atomové války proti SSSR
a Ctně. Hlava Spojených státu tím sledovala rychlé ukončení korejské války a dále — a to je pro
nás ohromující — donutit tak Sověty k uvolnění
střední a východní Evropy z. jejich kleští. Tedy
atomová válka také kvůli Československu! To se
čte ve 12. roce sovětské okupace ČSSR jako po
litická „scitvtee /tctíon“.
Velmi realisticky zněly naproti tomu energické
vývody expertů na výročním zasedání pracovního
výboru CSU pro zahraniční politiku m. m. v ba
vorském Forchheimu. Našim čtenářům dobře
známý poslanec této strany, Hans hrabě Huyn,
uvítal na dvoudenní konferenci prof. W. F.
Halina (Strategie Institute Cambridge, Mass..
USA), francouzského admirála Paula Delahousse, zástupce šéfredaktora londýnského Daily
Te/egntph, Reginalds Steeda, a předsedu ČS.
Héstansté demokracie Jaroslava Kusého. Zdů
raznil, že přítomnost exilního hosta je důkazem,
že svobodný svět a němečtí křesťanští demokraté
ani dnes neodepsali Československo a země za Že
leznou oponou. Vývody všech referentů to do
kazovaly.
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Sovětský svaz nikdy Jugoslávii roztršku z r.
1948 nezapomněl. Učiní jistě vše, aby se pokorně
vrátila do jeho imperia. Moskva nemusí ovšem
provést žádnou vojenskou invazi; stačí, že vyhlásí
„ruce pryč od Jugoslávie“. Všechny prováděné
změny budou „výhradně vnitřní záležitostí Jugo
slávie“, takže „není důvodu k jakýmkoli zása
hům imperialistů“. Kreml má již dlouho smluvně
přiznaná práva v jugoslávských přístavech a na
letištích — stačí tedy, aby sovětští „poradci“,
„pozorovatelé“ a „turisté“ se na povel spojili a
zasáhli s prosovětskou pátou kolonou jugosláv
ských orthodoxních komunistů.
Komunismus — ať v jakékoliv formě — ;e
smrtelné nebezpečí celému lidstvu. Je mnohem sil
nější, než byl nacismus: je rakovinou, která dří
má, a když propukne, není proti ní léku. Záleží
jen na okamžitých podmínkách a na vůli nesme
ného národa zbavit se radikálně této choroby.
Proto každá „detente" je iluzorním obchodem a
každá .mírová koexistence" jen odkladem rozr.cdujtcího posledního úderu.
Nedávno se v Krakově upálil starší člověk a
připomněl tak našeho Jana P a I a c h a. Valen
ty Badylak nes! dvě tabulky s nápisy: .-Pryž
s totalismem" a ,ýZa Katyn", kde Sověty likvido
valy 12 tisíc polských důstojníků, když zabíraly
svoji polskou část podle paktu s Hitlerem. Čin V.
Badylaka bylo hrdinství. Čest jeho 'pomátce.
Je neuvěřitelné, že svobodny svět uznává dále
komunistický zábor satelitních evropských zemí,
namísto aby podporoval jejich osvobození. I když

víme, že tyto porobené národy si musí pomoci
samy, přece jen jsme vždy doufali v jistou mo
rální pomoc, především od USA. Musíme přiznat.
že jsme se jí — až na několik příležitostných
řečnických projevů, které v praxi neznamenají
nic — nedočkali a jsme proto touto situací velmi
zklamáni. Od přátel jsme toto jednání ani ne
čekali a ani si nezasloužili.
Československý lid byl vždy dobrým přítelem
a spojencem USA a dalších národů. Nesmíme
proto připustit, aby zábor a začlenění ČSR do
sovětského impéria bylo těmito národy, tímto
svobodným světem definitivně legalizováno. Je
nejen naším právem, ale i naší svátou povinností
těmto státům a vládám to neustále připomínat —
i když, to už nechtějí slyšet. Jejich projevy jed
nou ročně nám nepostačí. Potrestat Sovětský svaz
neúčastí na olympiádě nás také neuspokojí. My
potřebujeme přímou podporu pro naše osvobozo
vací hnutí!
Jak dlouho budou t.zv. Spojené národy ještě
hovořit o sebeurčení, svobodě, svobodných volbách,
spravedlnosti a míru a přitom podporovat komu
nistické režimy, zábory, invaze a okupace? Jak
dlouho bude tato luxusní a zbytečná organizace
existovat? Kdy její Generální tajemník, Herr
Waldheim (Václavík) vystoupí a požádá o
právo sebeurčení a o svobodné volby pro sate
litní státy za Železnou oponou?
POCHOD EXILOVOU SIBIŘÍ

Československo se musí opět stát svědomím
světa. Stejně, jako jím bylo za Masaryka a
Štefánika, jejichž vzácná jubilea narození
(1850 a 1880) si letos připomínáme. Proto jako
v letech našich legií během první světové války
obnovujeme slavnostně přísahu našich legionářů
bojovat a pracovat pro osvobození Českosloven
ska, pro obnovu nezávislosti a demokracie v naší
vlasti.
Před rokem jsme vyhlásili povinnost každého čs.
vlastence zařadit se do příprav pro konečnou bit
vu proti komunistickému režimu v naší zemi.
Každý, kdo ještě nezradil a se neodrodil, nastúpi
s námi dlouhou cestu exilovou Sibiří v Masary
kových a Štefánikových legiích. Cesta z komuni
stického otroctví je hodna jakékoliv — opakuji:
jakékoliv oběti. I svoboda národa má svou cenu.
*
(Red.: Tento úvodník je zkráceným referátem,
který poslal z USA letošnímu letnicovému sjezdu
ČS. křestanské demokracie v Sigmaringendorfu/
SRN její gen. tajemník).

MSGR. DR. ALEXANDER HEIDLER †
(DVE) — Těsné před redakční uzávěrkou došla
nám zprvu neuvěřitelná zpráva o náhlém skonu
Msgra. ThDr. Alexandra Hel diera. Zemřel v
noci na neděli 3. srpna ve svém mnichovském
bytě bezprostředně po návratu z tradičního
konigsteinského kongresu „Církev v tísni“. Této
církvi, pronásledované v jeho české vlasti, vě
noval dr. Heidler téměř 30 let své teologicky
zanícené činnosti jako redaktor náboženských
pořadů rozhlasu Svobodné Evropy a kazatel
pravidelných nedělních bohoslužeb, vysílaných
z mnichovského kostela sv. Stepána do Česko
slovenska.
Narodil se v Praze v r. 1916 a stal se r. 1941
knězem pražské arcidiecéze. Byl pochován v
přítomnosti svých dvou sester z domova a za
hojné účasti svých kněžských spolubratři z ně
kolika zemí a zástupu českých, slovenských a
německých krajanů 1L srpna ve staré části Les
ního hřbitova (Waldfriedhof) v Mnichově. —
O. v p.
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Křesťanský humanismus - nebo socialistická robotárna

Německo na osudové křižovatce
V květnu t. r. uplynulo 35 let od
konce If. světové války a 25 let od
vstupu Spolkové republiky Německa
do západního společenství. Tato válka,
která stála tolik obětí na obou stra
nách, mohla být skončena o rok drive.
'Ze se tak nestalo, vidím příčinné v
tom, že nad národy světa, nad jejich
osudy vládne dějinná Spravedlnost,
dějinný řád, jemuž občas — pro de
monstraci — musí podléhat i tak
mocné národy, jako byl národ ně
mecký a v němž je Prozřetelnost
Boží takřka vyprovokována dávat
svá znamení do našeho lidského světa.
V červenci 1944 byl učiněn onen
nesmírně statečný pokus, skončit s na
cisiickým režimem a přivést znovu
Německo nějak do mírového života.
A přece se tak nestalo! Dnes dopo
ledne zaznělo ve sjezdových zdravi
cích jméno von Stau ffen berg,
jméno, jež má v jednom příslušníku
tohoto šlechtického rodu bezprostřed
ní souvislost s tím, že Druhá světová
válka neskončila již v červenci 1944,
nýbrž teprve téměř o celý rok poz
ději totální kapitulací Německa.
Kalich hořkosti až do dna

Proč vidím v neždařeném aten
tátu hrabáte von Stauffenberga na
Hitlera zákrok Boží? Protože spra
vedlnost Božího řádu spočívá také
v tom, že tiékdy musí být — pro de
monstraci — vypit kalich hořkosti až
do dna! Kalich hořkosti jako trest
za spáchané hříchy. Kdyby byla
totiž, tenkrát 20. července 19-14 ona
silná dubová deska pracovního stolu
v hlavním stanu Hitlerové nezachy
tila tu obrovskou explozi časované
nálože v odložené Stauffenbergoví
aktovce, byl by přišel o život na
cistický „Führer“ a s ním celý jeho
osobní režim.
Ale Německo nebylo tehdy ještě na
tuto nečekanou porážku a změnu při
praveno; nebylo připraveno předev
ším vnitrné, mentálně na duševní a
duchovní obnovu svého národního a
státního života. Jinými, vám všem
známými pojmy a termíny: Němec
ko by bylo dostalo po svém váleč
ném jaru „n a c i s m u s s i i d s F o u
tvá ři'\' Protože řada sil z národnésoeialistiekého Hitlerova režimu by
byla atentát politicky ve zdraví pře
žila a spojenci, především spojenci zá
padní, by byli bývali nuceni s vlá
dou poatentátovou uzavřít příměří
a nějak s ní spolupracovat. Berlínský
režim bv bvl dostal onu »Jnisso»
řr.íř“, kterou slibovali v r. 196S
njjrxtsřé v Československu, aby tam
zachránili podstatu komunistické
totality! Tak by byly dostaly naše
národv ,. F o m u n i s m h s < li d s F o :t t v á ř í“ a dějinný soud nad
ním by se byl neprosadil a s nim ani
dějinná spravedlnost, jež dovoluje ob
čas pád národa až na kolena, aby jej,
po odpykání trestu za spáchané viny,
opět pozvedla z prachu země.

Jaroslav Kusý

(DVE) — Ode dneska za dva měsíce bude již rozhodnuto.
5. října určí obyvatelstvo Spolkové republiky Německa, včetně na
šich českých a slovenských krajanu, kteří po původním právu azylu
dostali již německé občanství, politický kurs této země a s nim i
osud Evropy, ba celého svobodného světa, na mnoho let. Proto ne
budou říjnové volby jen obvyklým hlasováním o složení příštího
Spolkového sněmu v Bonnu; bude to rozhodování na osudové kři
žovatce dějin, rozhodování tak závažné, že na letošním letnicovém
sjezdu CS. křesťanské demokracie v jihoněmcckém Sigmaringendorfu
věnoval její předseda globálnímu problému Německa a jeho budoucí
zahraničně i vnitropolitické cestě část svého programového projevu.

Tak nějak je třeba hodnotit supranaturalisticky také poslední údobí II.
války a 35. výročí jejího konce, spo
jeného s totální německou kapitu
lací a také — jak rádi bychom se z.
toho radovali, ale nemůžeme — s
osvobozením Československa. Nemů
žeme proto, poněvadž po květnu 1945
jsme svou předválečnou svobodu, svůj
masarykovský stát již nedostali...
Zásluha Konráda Adenauera

Zato Západní Německo, jemuž
vítězné velmoci přísahaly „50 let
okupace“, bylo před 25 roky uve
deno z prachu a trosek poražené ze
mě znovu do rodiny slušných národů.
Když západní spojenci přijímali 5.
května 1955 Spolkovou republiku do
svého obranného společenství, mohli
tak činit s dobrým svědomím, že po
máhají národu dostatečně potresta
nému, národu, který může nyní spo
lečně s nimi hájit ony hodnoty, pro
něž Evropa žila, vedla dvě světové
války, hodnoty, z nichž se zrodila
na samém úsvitu svých dějin, někdy
s době, kdy tomuto kontinentu
vdechl duši křesťanského humanismu
onen velký vyznavač Boží, sv. Be
nedikt z Norcie,
Stojí za to, vážení přátelé, zamys
lit se nad tím, kdo vnitřně, ideově,
duchovně obnovil poválečné Němec

ko. Byl to snad marxismus,
vyšlý z kolébky v této zemi? Zajisté
ne! Byla to — a říkáme to s hrdostí
při našem dnešním jubileu — kře
sťanská demokracie! Jako
„deus ex machina" se najednou obje
vuje nad materielními i morálními
troskami poraženého státu muž ve
věku, kdy je lidský život již dávno
naplněn. Nechcete v tom se mnou
vidět opět řízení Boží Prozřetelnosti,
že do tohoto neutěšeného stavu je po
volán k „nápravě věcí lidských“ —
hovořeno slovy Komenského —
muž, vybavený duvěrou většiny ná
roda, hlásící se k ideálům demokracie
křesťanské a zakládající stranu, bu
dovanou na jejích principech?
Byl to Konrád Adenauer, vy
hlédnutý dějinami pro státnické úkoly
v rozbité zemi. Je mi často líto, jak
německý lid, šálený masivní propa
gandou, zapomíná na tohoto prvého
kancléře své federální republiky, a
jak opouští jeho program. A přece se
tento křesťansko-demokratický pro
gram nabízí právě v dnešní době jako
jediná rozumná alternativa k tomu,
co se ve SÄ.V připravuje — také s
„lidskou tváří“. Víme, že se v Ně
mecku shromáždil ji, veřejné i tajné,
síly, které by v něm chtěly nastolit
změněný systém.' Demokracie, zušlechtěná křesťanstvím, těmto živlům ne-

NA GENOCIDU VŮČI KŘESŤANSKÝM LITERÁTŮM
na Ukrajině, postihující již třetí generaci, upozornil někdejší generál
SSSR, vyznamenaný kdysi jeho nejvyšším řádem. Pjotr Grigorenko
(druhý zleva), nyní exilový bojovník za lidská práva ve své vlasti a v
celé střední a východní Evropě. Na červnovém kongresu v Mnichově
pod záštitou bavorského ministerského předsedy Strausse (viz ..Naše
rozhovory", str. 1) promluvil kromě Grigorenka. vězněného v sovětských
psychuškách a zbaveného za léčebného pobytu v cizině státního ob-

čanství, tnj. Michail Makarenko (prvý zleva), exulant od r. 1978,
předtím politický vězeň v SSSR. letos spoluorganizátor „Dne obětí Ru
dého teroru“, vzpomínaného 5. září Ur. již po deváté jako neblahého
data, kdy před 62 lety vydala Rada sovětských komisařů — dávno před
Hitlerem — ohavný dekret o zřízení prvého koncentračního tábora v
dějinách: dále etiopský exulant z r. 1975, princ Asía-Wossen Asserate (třetí zleva), předseda Výboru pro lidská práva v Etiopii, a rektor
Ukrajinské svobodné univerzity prof. dr. Wolodymyr Jani v.

KONRÁD ADENAUER
klečící státník v Moskvě právě před
25 roky — ale jen před Bohem;
před diktátorem tam dnes padají na
kolena jiní „státníci".

jen nevyhovuje, ony ji pociťují jako
odpůrce, j.tko brzdu a zábranu svého
t.zv. „socialistického pokroku“, který
podle jejich fanatické víry musí
ovládnout tento svět, abychom v
něm konečně zažili ráj; přirozeně, že
jej náš lidský svět n i k d y dát ne
může — proto jej nemůže dát ani
žádný -ismus s „lidskou“ tváří.
5 minut před 12

Po tom, co jsme u nás v Česko
slovensku zažili od května 1945, je
naším právem i povinností upozorňo
vat na nebezpečný vývoj v Německu.
My se do německých záležitostí pro
to „vměšovat“ budeme, protože svo
boda je nedělitelná, a protože my,
ztrativší po II. válce působením ur
čitých sil svoji svobodu po druhé,
nejsme ochotni, abychom ji ztratili
ještě po třetí s těmi, kdož jsou dnes
našimi hostiteli, přáteli a spojenci, u
nichž se však mnozí, vědomě či ne
vědomě, zasazují o to, aby byl ve
S/TV nastolen socialistický systém!
Budeme proto varovat naše známé,
naše sousedy, naše kolegy na praco
višti a také politiky, kteří nechtějí
pochopit, o co jde, a nebo to již dáv
no vědí a hrají tu strašně nebezpeč
nou ďábelskou hru s východním
„partnerem“, o němž se domnívají, že
je s ním možná dohoda. Ale dříve
ještě, nežli je začneme varovat, roz
hodneme se jim připomenout — a
nyní mi dovolte, abych byl zcela
otevřený a konkrétní — že němečtí
sociální demokraté (SPD)
dříve než se prohřeší znovu na své
zemi a na Evropě, nechť si uvědomí,
že tak učinili již jednou, bezprostřed
ně po tom květnu 1955, kdy poslan
ci SPD ve Spolkovém sněmu při
jmenovitém hlasování odmítli jako
jeden muž návrat Německa do Evro
py, postavivše se postupné proti
Hospodářskému společenství (Montánní tmie), proti Evropské armádě, proti
členství SRN v obranném Atlantickém
společenství!
Dr. Adenauer kdysi prohlásil,
že dostanou-íi se sociální demokraté
~ Bonnu k moci, Jay.de to konec
Německa*. Zaám u moci ještě plně
nejsou. Ale němečtí Pierling er o v é pracuji— To nám dává ne
smírný úkol: přispět v poslední chví
li svým varováním k záchraně svo
bod Spolkové republiky Německa.
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Tschechoslowak. Christliche Demokratie
BEWEGUNG
der tschechoslowakischen Christlichen
Demokraten im Exil

Vorsitzender: Jaroslav Kusý
Generalsekretär: Jan Kunclf
Wintliirstrasse 33, 8 München 19

SYMMETRIE DER VERGEBUNG
• • In der Gi'Oi fl-von-Vollriiar-Akadeirili- inu Koehclnvr in di-ii b.iyei iiichen
Alpľii l’.iriil vom II -Kl. Juli d. J die
zweite HludU’iiliiHUliK dei. 'rneheehinch.'.'mli'li'm/riilurliioi Gmpruchsl rein’. unter
dm l.vIluriM <!<■■. luiiiHiihi'lgi'ii Bunde.
11ii!i..iii)i<-oidueli n in
lleirminn Gotz
(l'iildii) Malt Much elnflltn enden HiteI ulen von Prof in
llrn.i NlttniT
und dem tui hei lil'ieilen Vot sitzenden dm
Ge iell a hull
III Förderung der
FrellndriehaJI
mit den Vötl-ern der
l'iieliei'lueilim iil.el, I,událi ľ n e h in n n.
um l-'ielliin Abend, folgten mu S,um.I.m
dle bidden I l.uiptvm li iu:e zutn 1'liem.i
„lile n li tiii lmltlli lie mul mitlonnle 1 ni
n lei. Ium/ In den boli mPlelien l.iindern
mul lln l'.'liillme. Hilf deren polílini’liei
.'.ililel.siil". jielbilleu von ilmn Mtlnchnei
Hnivei 111 íl Pi i u o |e ■.'mi
in
Frlodrleh
pi In/
mid dem
ViiilUl/emlen dm
I'riilieelimilinriil.l u'lieii ('lirl.itltilien Demo
krutli' (Im Exlll, .Imirilnv Kliny.
c Die Sudetcmleulschc Zeitung voní
111. 7. widmete der Tagung einen ganz
seitigen Bericht. Ober die Hede unseres
Vorsitzenden schrieb sie u. a.:
•e „Sein Vortrag enthielt Interessante,
zum Nachdenken anregende historische
Reminiszenzen. Dazu gehörte beispiels
weise das Gesprllch des mllhrlsehen ka
tholischen Politikers und splitercn Presi
denten des Senats der CSR, Dr. Mořic
Hrubím, das dieser am 21. 7. 1017 mit
Kaiser Karl führte, u. n. über die Frage
der Föderal Islerung der Dunaumonarehlc...
• Weller trug Jaroslav Kusý eine Pas
sage aus den Memoiren von Herbert
Hoover vor. Aus dem Zitat sei ersicht
lich, dass die Grenzen der CSR im In
teresse Frankreichs so gezogen wurden,
dass möglichst viele Deutsche in die CSR
eingebürgert wurden.
nur um das
Deutsche Reich zu schwachen.
«• Kusý widmete seine Betrachtung
sodann den wirtschaftlich-sozialen Ver
hältnissen in der CSR und wies auf die
schwierigen Bedingungen hin. unter
denen tschechoslowakische Regierungen
Politik zu machen hatten, einesteils
unter dem Druck der Wirtschaftskrise,
andererseits wegen der staatsnegierenden
Haltung grosser Telle der sudeten
deutschen Bevölkerung, aber auch — und
vor allem — der Kommunistischen
Partei,.."
• Dennoch konzedierte der Redner
vielen Sudetendeutschen, loyale Staats
bürger gewesen zu sein „Gemeinsam
keiten zeigten sich bei dem eindrucks
vollen F.ueharistisehen Kongress in Prag,
an dem Gläubige aus allen Nationalitä
ten der CSR teilnahmen. Bis weit in den
Sommer 1938 sei der Schüleraustausch
zwischen deutschen und tschechischen
Familien .mm Zweck des Erlernens der
jeweiligen anderen Landessprache leb
haft gewesen...
•• Als christlicher Politiker bekannte
sieh Kusy .um Grundsatz, der morali
schen Wiedergutmachung. Er erinnerte
in diesem Zusammnhang an das „Pas
sauer Manifest" vom Oktober 1958 seiner
Bewegung. Dieses Dokument enthalt die
Verurteilung des Grundsatzes der Kol
lektivschuld und der Vertreibung der
niehtslawisďieu Bevölkerung (also auch
der Magyaren) aus der Nachkriegs-CSR."
• Soweit die Sudetendeutsche Zeitung.
Zum wiederholt verlangten Recht der
Sudetendeutschen auf Rückkehr und
Selbstbestimmung stellte Kusy abschlies
send fest:
•• „Versuchen sie bitte nicht, von uns
eine Erklärung hie ec nunc darüber zu
erhalten — wir sind dazu nicht be
rechtigt. wir sind nur ein Bruchteil des
Volkes. Sie können alle zusammenkom
men und „en bloc“ abstimmen — wir.
Exulanten, nicht! Wir können aber zwei
erlei tun: 11 die Vertreibung verurteilen
— das tun wir bereits. 2) Zusammen
arbeiten mit ihnen bis zum Tage X und
dann unseren Landsleuten in der Hei
mat sagen: .Fürchtet euch nicht vor
ihnen: dies ist ein friedliches, anständi
ges, demokratisches Volk. Es hat in der
Vertreibung genug gelitten und dadurch
die Rückkehr verdient."
• Hinter uns liegt eine furchtbare Zeit
der Symmetrie der Einseitigkeit — er
setzen wir sie jetzt gemeinsam durch
eine fruchtbare Zeit der Symmetrie der
Vergebung!“
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Ohlasy jubilejního sjezdu

Czechoslovak Christian Democracy

(DVE) — „Žijeme v době plné zmatků a nejistoty; denní zprávy jsou
horší zpráv včerejších a my nevíme, co nám přinese zítřek. Spojené státy
americké se nemohou probrat z agónie politických a ekonomických porá
žek. Stále ustupují ve jménu humanity a „fair play“ a každý z nás, kdo
sleduje světové dění, trne úzkostí o budoucnost demokracie a svobody
člověka. Často se zdá, jako by Prozřetelnost Boží nás připravovala na za
říkávající dobu v blízké budoucnosti. Jasně vidíme, že již. nestačí jen
odsouzení invaze Sovětů v Afganistanu, či bojkotování Olympijských her
a nebo požadavek propuštění amerických občanu z rukou teroristu v Iránu;
my žijeme v době, kdy západní demokracie se musí aktivně postavit proti
zlu, násilí a rozpínavosti komunistického imperialismu“.
Zní to skoro jako úvodník k současnému vývoji v mezinárodní poli
tice — ale je to citace ze zdravice Oblastní skupiny ČS. křesťanské de
mokracie v Chicagu 20. sjezdu naší celoexilové strany, konanému o letni
cích v jihoněmeckém Sigmaringendorfu. Citujeme slova našich chicagských
bratří \ úvodu vzpomínek na výroční shromáždění, protože jsou výrazem
našich společných starostí na obou stranách oceánu, ale také našeho spo
lečného odhodlání, jak se projevilo na sjezdu zejména po programovém
projevu předsedy ČSKD, Jaroslava Kusého. Jeho ohlas je v celém exilu
i ve vlasti zcela mimořádný.

of Czechoslovak Christian-Democrats in Exile

MOVEMENT

President: Jaroslav Kusy
Secretary-General: Jan Kuncir
33 Winthirstrasse. 8 Munich 19.
Federal Republic Germany

CHAMPION OF LIBERTY
By Karel Hujer
• • In this month, 12 years ago. the
Soviet invasion destroyed the ..Czecho
slovak Spring", The present occupation
regime in Prague, with enduring Stalin
ist line, tries to suppress
in Masa
ryks year (he was born Just 130 years
ago. on March 7. 1850. in Hodonín Motavia)
his halloed memory as stale
man. philosopher, teacher and humanist.
• On the contrary, the U.S. govern
ment honored him just 20 years ago
on the occasion of his noth aniversary

„DOBA NOVOKAMENNÁ“ — VÝRAZ STAVU SVĚTA

„Projev, který jste přednesl, byl hodný jubilejního sjezdu. ,Doba novokamenná’ — neradi užíváme příliš vzletné výrazy, ale je to opravdu
geniální vyjádření stavu současného světa“, pravý se v dlouhém dopisu
z USA. „Ano, kdo jiný než křesťanští demokraté, může ještě dnes vyvést
svět z antihumanismu, který se dnešním životem šíří jako rakovina.“ —
V Evropě je ohlas podobný: „Nedělní večer, celá jeho atmosféra, především
Váš projev, byl pro mne něčím, na co se nezapomíná“, píše účastnice a
pokračuje: „Imponovaly mi Vaše úvahy, kdy politické události asociačně
zařazujete do sféry duchovní, Vaše jasná a nekompromisní kritika úpad-

V DOBÉ
NOVOKAMENNÉ
vyplnit takový formulář

žádosti o umělý potrat —
to dá fušku!

kových zjevů společnosti a samozřejmě mimořádně bystré a hluboké zá
věry.“ — „Plně souhlasím s rezolucí 20. sjezdu — odsouzení okupace
Afganistanu: výzva k duchovnímu návratu Evropy do ideového odkazu
jejího právě jubilujícího patrona Benedikta; pranýřován: parlamenty od
hlasované „legality“ zabíjení dosud nenarozených dětí jako výrazu opravdu
novokamenné doby; vyhlášení „křížového tažení modEteb“ za osvobození
naší vlasti. Je to ozdobou vaší politické organizace laiků, když mnozí
knězi mlčí“, konstatuje připiš z Austrálie. —
Živelné sjezdové echo zaznívá i ze všech ostatních dopisů a pohlednic:
z Toronta a Montrealu, z Mississaugy a Ottawy, ze South Paris v USA.
z New Yorku a z Hartford«. z italské Norcie, rodiště sv. Benedikta-jubilanta, ze švýcarského Fribourgu, z Vídně a z německých měst: Stuttgart.
Kempten, Dürrenwaldsterten, Ulm, Augsburg. Norimberk a Mnichov. Mimo
řádné potěšeni nad úspěšným výročním zasedáním působí přirozeně nad
šeně vzkazy z domova! Škoda jen. že radost celého našeho křesťansko
demokratického společenství v exilu i ve vlasti kalí hluboký zármutek nad
smrti br. Antonína Kolárskeho, který v nemoci s posledními sílami
nezapomenutelný- sjezd ve sván hotelu připravil... "Váz také .Járcmika'
na str. 5).
FRANZ JOSEF STRAUSS DĚKUJE ČSKD

O skvělém průběhu letnicového zasedání se dozvěděla i německá ve
řejnost a prominentní osobnosti politického života- Předseda Kresianskosodálm tmie Bavorska (CSU), dr. Franz Josef Strauss, kandidát na
úřad Spolkového kancléře, poděkoval předsedovi ČSKD zvláštním pripíšem.
Wíirzburgský list Deutsche Tagespost otiskl o sjezdu S-s’oupcovy článek a
německv bulletin Svobodné společnosti pro podporu třáte^ství s národy
Československa (Mnichov) přinesl obsáhlou zprávu s dvěma fomgraňemi.

UNITED STATES POSTAGE
— in placing into circulation two postage
stamps, of 4-cent and 8-ccnt denomina
tion, belonging to the series of Cham
pions oj Liberty
• • Toward the end of World War I,
on Oct. 18. 1918. the Czechoslovak De
claration oj Independence was signed
by Thomas G. Masaryk in Philadelphia,
in the same Independence Hall, nt the
same historical table and with the same
historical pen with which the American
Declaration of Independence was once
recorded.
• For a philosopher to become the
elected political leader of his nation is
extremely rare in the history of man
kind. As the undaunted defender of any
just cause in the great antiquated em
pire of the House of Hapsburgs, Masa
ryk always stood boldly on the side of
the oppressed and courageously opposed
any bigotry which seems to recur
under every clime.
•• Whatever the course of events,
pleasant or unpleasant. Masaryk be
lieved in the ultimate »logic of history
which was his expression for an everabiding Providence. He differed in his
practical outlook from the great Rus
sian pacifist and Christian philosopher,
Tolstoi, whom he once visited, main
taining the love of my neighbor may
coerce me. in his defence, to use of
force. Yet, Masaryk held the unfaUJing
belief that ultimately, in the course of
man’s history, ft is not Caesar but Jesus
that shall ever prevail.
• I cherish the memory of one wonder
ful sunlit day an the month of May 1932
spent with this aging wise man, still in
the presidential office in his kingdom
of democracy. As we walked in the
garden of the castle of Lány, in my
memory his every word radiates with
wisdom. Today, as the sadness of a new
form of subjugation settles down on
that x.urcípear humanity, the vision of
this man represents an ideal combina
tion of three great Americans — George
Washington.
Thomas
Jefferson
and Abraham Lincoln, and the wisdom
of all three of these great seers will be
needed to liberate Europe from its pre
sent affZáCtiom
• • It was well expressed by BL G,
Wells when he once said that if there
were ever a United States of Europe,
iíaáaiyk would be their most appropriate
• His heritage resound treughout the
land of John Hus and Comenius and his
spiritual force will spread cut io every
region on the world where the Com
munist neszeudaZ tyranny seems to over
take humanity trapped in the snare _of
■dehuznamized
collectivisnu
Lfasaryk's
heritage joms the solemn chorus of
Jeffersonian pledge of eternal enmity
mind of man.

fDr. Hnjer, Guen-y Professor Ernerittis cz the University of Chattanooga!
Tenn., USA, is chairman of the Science
Tnounai. of the World Eepresentation of
Czechoslovak. •Dzhie).
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Uprchlické aktuality
ČTENÁŘŮ

,,je to tak da
leko, že do 2-3 let
budeme moci roz
hodnout, zda za
řadíme n e n t r o n o v o u bombu do
našeho obranného
systému",
ozná
mil francouzský prezident v minu
lých dnech poprvé veřejné, že fran
couzská armáda, „Force de ľ rappe",
již. vyrobila a vyzkoušela tuto nej
modernější zbraň světa. Svědčí o vy
soké žurnalistické úrovni ,,Demokra
cie v exilu", že ještě před Giscardem
přinesla o ní zprávu v „Našich roz
hovorech" červnového čísla. Neu
tronová bomba náleží dnes k zaklad
ní atomové strategii. ,,/ltomboys",
jak jsou zde nazývám odbornici
příslušného odděleni generálního sta
bii na Hue Dominique, si jsou toho
plně vědomi a odpovídají na levičácký pokřik: „Nedáme se ovlivnit
ani hysterickými protesty komunisty
vedených odboru CGT ani vyhrůž
kami z Moskvy." Toto je jediný způ
sob, jak vzít Sovětům chul na válku
proti západní Evropě!
Dr. J. P., Francie
Vďaka Vám za zjazdové vydanie
„Demokracie v exile". Teraz už tu
robí svoju službu.
S. M., ČSSR
Jsem Vám velmi vděčná za článek
z dubnového čísla na první straně „zl
11 ůh je přece dobrý", kde jste vzpom
něli 35. výročí osvobozeni vězňů v
koncentráku v Dachau a několik dní
nato západních Čech americkou ar
mádou. Dokumentární vzpomínka na
generály Tattona a Ilarmona je o to
významnější, že doma .(■ tomuto 17roěí požádalo na 150 občanů ze Su
šická (pocházím z toho kraje), aby na
zdi sušického muzea byla znovu umí
stěna pamětní deska, připomínající
osvobození města oddífv gen. Harrmona od 4. obrněné divize USA. Ná
rodní výbor nejen písemné petici ne
vyhověl, ale řada sř.iřečnýcZ’ lidi, pře
devším 3 bratři Černegovi .• Fr.
Strejc Z>t/; vysřycZu/H StŘ. .1 propa
gandists KSČ pustě lžou tvrzeni»;, že
.-bneriě.jne SwJici neasvo&odi/i. nýbrž
okupovali!!! Ti úplně sprostí tvrdí,
že t;Fé ShJíc&o osvörodda Rad.;
njdd.í. Odkudpak asi vz.d.: ty kudr
naté černonš^v. co tam po ní zMStu/i?

(DVE) — Mocným výbuchem třaskavinové nálože v 15 cm dlouhé
železné trubce na okně kuchyně uprchlického tábora v Zirndorfu u Norimberka v noci z 29. na 30. m. m. vyvrcholilo zatím politicko-sociální na
pětí, způsobené enormním zvýšením počtu uprchlíků z asijských zemi a
z Turecka. Zklamáni, nebo dokonce rozezleni nuceným pobytem v táboře,
neevropští žadatelé o azyl nejprve demonstrovali; když akce zůstala bez
úspěchu, odhodlali se k zoufalému protestu třaskavinou. Pobořila okno,
část zdivá a poškodila kuchyňské zařízení, zraněn nebyl naštěstí nikdo.
Škoda poměrně malá, ca. 6.000 DM.
Zato náklady na pobyt letos očekávaných 120.000 „hospodářských"
uprchlíků (v prvé polovině roku již přes 60.000) stojí SRN 1,3 miliardy
DM! Jen v Bavorsku činí letos již 7,5 milionu a jeho pět správních okrsku
již 3 miliony DM, čile 7x více než loňského roku s 51.493 uprchlíky.
NOVÝ AZYLOVÝ ZÁKON

V této tíživé situaci se rozhodla vláda v Bonnu snížit stav opatřenín,
jež stanoví: 1) žadatelé o azyl nedostávají v prvém roce pobytu povolení
k práci; 2) nedostávají již příplatky na děti (v případe přiznání práva
azylu budou jim podpory na děti vyplaceny se zpětnou platností); 3) pří
spěvky sociálních úřadu se redukují ve společných ubytovnách (táborech)
na předměty denní potřeby (včetně ošacení), při privátním ubytování na
zaplacení nájemného (do určité výše podle místní situace) a na denní „ka
pesné" (minim. DM 8,—).
Nový azylový zákon s účinností do 31. 12. 1983 synchronizuje řízení
uznávaci s event, řízením odsunovým (při zamítnutí žádosti). Uprchlíkovi
však musí být poskytnuta lhůta nejméně 1 měsíce k podání žaloby u
správního soudu.
Považujeme za nutné zdůraznit, že těmito zákonnými ustanoveními
není vůbec dotčen princip azylového práva, jak ve svém srpnovém vydání
tvrdí nezodpovědně dopisovatel jednoho mnichovského exilového listu.
ZVOLILI SVOBODU

Po loňské vlně uprchlíků „benzinových" (z Rumunska), máme letos
další příliv, jdoucí již do tisíce! Nazveme je uprchlíky „olympijskými",
protože propukl v době neslavné policejní olympiády v Moskvě, před níž
utekl do SRN nositel bronzové medaile z Montreálu, 35-letý vzpěrač těžké
váhy Ján Nagy („kolos ze Sokolova") s těhotnou manželkou a dětmi
Janem a Hanou. Nagy bude trénovat družstvo TSV Rettingheim u Heidel
bergu. — Nejvíce uprchlíků přišlo dosud do Rakouska, tábor Traiskirchen
je přeplněn, ale také ve SRN počet azylantů denně stoupá a rovněž v Itálii
zůstalo dosti našich lidí, desítky ve Francii a ve Švédsku. Jsou zastoupeny
všechny vrstvy, od muže, kterému se po 6 letech podařil únik z vězeňského
tábora, až po někdejší vítězkyni celostátní soutěže kadeřnic. — Z promi
nentů požádal o azyl v Německu profesor a děkan Karlovy univerzity,
Dr. Dr. Karel Mácha, 3S-letá hlasatelka pražské televize Ludmila
Dvorská s manželem a džezová zpěvačka Jarmila Moravcová s ro
dinou: manželem Jiřím a dětmi Monikou (17), Jiřím (11) a Lenkou (8).
— V severobavorském Weidenu, který znal dobře ze služebních jízd, požá
dal o azylové právo šofér bonnského velvyslance v Praze, Pavel Homol
ka (39) s manželkou, dítětem a svým zetěm.
SEBEVRAŽDA ÚNOSCE LETADLA

V noci z 29. na 30. m. m. se oběsil ve vězeňské cele dolnobavorského
Straubingu Rudolf Bečvář, který 28. října 1976 unesl z ruzyňského le
tiště čtyřmotorového Iljušinů 18 Čs. aerolinií se 106 cestujícími do Mni
chova (foto). Tamní Zemský soud ho odsoudil na S let za letecké pirátství.
Bečvář, narozeny 19. 11. 1950 ve Slaném, byl typickým případem komumistického režimu: pro pokus o útěk za hranice odsouzen, tím špatný' kád-

A. §., Kanada
Část té zdejší mladé generace zlobí
a Fahr, Wehner a jiní to podporují.
Fahr mi připomíná Fierlingera a
Wehner Vencu Kopeckých. Jestli to
půjde tak dál, odtáhnu do K.orudv
nebo .4;;stra7íe.

K. E., SRN

Je zde s námi také Hana ždynAova, dcera Jiřího Pelikána. Je neob
vyklé, že mohla vycestovat. Pozor,
zda za tím nestojí StB.

Váš přítel, Itálie

Kronika

TŘETÍHO

EXILU

větová reprezentace čs. exilu, zaS
stupující 54 exilových organizací,
navazuje stále nové mezinárodní sty
ky, jak dosvědčuje i prohlášení na
str. 1. vydané k okupaci ČSSR a Afgánistánu a podepsané z Čs. strany
předsedou Politického tribunálu, Ja
roslavem 1\ usy m. Gen. tajemník dr.
Rudolf Krempl pozdravil 15. 6.
t.r. účastníky slavnostního shromáž
dění a manifestace za osvobození
Ruska a všech porobených národů,
uspořádané na ostrově sochy Svo
body v New Yorku. Svolavatelem
byla Alliance pro osvobození Ruska,
sdružující 34 ruských organizací.

*
Necelé dva měsíce po jubilejním
’ 1 sjezdu C.S. křesťanské demokracie
v sigmaringendorfském hotelu Hirsch
zemřel 17. července jeho úspěšný zve
lebíte! Antonín K o 1 á ř s k ý v právě
započatém 59. roce svého věku. Na
rodil se 2. 7. 1922 v Kostelci nad
Orlicí, vyrostl doma ve vynikajícího
odborníka hotelové gastronomie, ale
musel odejít z lásky ke svobodě do
exilu. Zde vybudoval brzy společně
s manželkou Jaroslavou a dětmi Da
nou, Růženou a Janem podnik prvo
třídní úrovně odborné i společenské.
Zákeřná nemoc však přerušila jeho
dílo... V pondělí 21. 7. odpoledne byl
uložen na místním hřbitově k věčné
mu odpočinku. Předtím sloužil ve
farním kostele tklivé requiem Msgre
Jaroslav K u b o v e c, přítel zemřelé
ho. který přečetl česky evangelium a
nad hrobem se s ním rozloučil ně
mecky, zakončiv opět česky větou:
„A nyní se pomodlíme modlitbu v
mateřštině, které se zesnulý učil už
na matčině klíně: Otče nás...“ Nád
herný věnec se stuhami a nápisem
,yérnému příteli — vděční krajané"
byl výrazem upřímné náklonností k
vzácnému člověku a vzornému demo
kratu, jak si ho uchová v trvale vděč
né paměti zejména členstvo ČS. kře
sťanské demokracie, jejímž, byl br.
Kolářský uvědomělým, všemi oblíbe
ným členem. „Účastníci letošního ju
bilejního 20. sjezdu u Vás1' — stojí v
kondolenčním dopise ČSKD rodině
zesnulého — „vzpomínají, s jakou
péčí, i když již s velkým přemáhá
ním, připravil toto naše výroční zase
dání. Stalo se tak nyní v našich
srdcích trvalým jeho pomníkem."

*
Letošní, v poradí již 1 Z. národní
pouť katolických krajanu ke sv.

Síezo-ději ve švábském Ellvzangen s
rový posudek a žádná možnost trvalého
Ô—— únos letadla jako
poslední pokus o získání svobody. Podařil se. ale nes s real Bečvářovy
problémy. Pražský režim ho ihned obvinil z vraždv bratra Štípána. nikdy
však nedokázal. Straubingký vězeň se stal hledačem nového svita — přes
náboženství, přes revoluci, přes básnickou tvorbu, kterou nám posílal do
redakce... Až jednou resgnoval — odvolal žádost o azvL Ale nedávno se
znovu zaradoval, když dostal definitivní rozhadntttí, že nebude vydán
do ČSSR. Ne. nebude!

vlasteneckým kázáním a biřmováním
delegáta Sv. Stolice, Msgre J. Škarvady z Ríma se stala i příležitostí
k slavnostní schůzi Orlů z Ameriky,
Rakouska a Německa, v níž bylo
dojemně vzpomenuto lednového úmrtí
náčelníka, br. Vladimíra Rich tra v
Chicagu.
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ULOUPENÝ DOMOV — ve svědectví chartisty Rejchrta

Metamorfózy novopečeného Rakušana

DOMOVA

...hochu bud rád,
že žiješ venku, ani
nám pensistiim ne
dají pokoj a tak
chodíme na schůze
Občanského
vý
boru, kde je led
théma:
Američtí
imperialisté připravují 3. svetovou
válku, Olympiáda aid. Na politické
skolení musí nyní i nestraníci počí
naje mistry, jinak by mistra nemohli
zastával. Je tam lo samé théma do
omrzení a to člověk již nemá na to
žaludek.
N.
Č.BUDĚJOVICE: Někdejší zdejší
kiiplnn l’. Josef Plojhar (70), po
žívající za války v koncentračním
táboře úlev německých knězi, po
komunÍHtlckěm puči už do r. 1968
minl.'ilr zdravotnictví za loutkovou
ČSL, suspendovaný papežem Piem
XII. pro kolaboraci s ateistickým
režimem, je znovu v hovoru o vedeni
sírany po náhlém úmrtí dosavadní
ho předsedy a ministra zemské vlá
dy Rostislava Petery (71), šéfre
daktora Lidové demokracie.
DOMAŽLICE: Ve zdejší nemocni
ci zemřel 30. 6. ve věku 71 let Josef
K u b o v e c, bývalý soudní úředník
ve Kdyni, bratr Msgre Jaroslava, po
jehož nutném útěku na Západ byl
zbaven místa a musel pracovat na
stavbách a silnicích. Životní dráhu
začínal ve kdyňské advokátní kan
celáři dr. Štěpánka, vydavatele knih
J. S Baara. S Jos. Kubovcem se
přišly rozloučit velké zástupy přátel
a po kostelním obřadu hudba zahrá
la nad hrobem chodského vlastence
„Cecily krásné, Cechy mé".
PLZEN: Mezi osazenstvem Škodo
vých závodil se stále vedou důvěrně
debaty o obvinění podniku z finanč
ní podpory 70 mil. dolarú(l) italským
levicovým extremistům. Toto obvi
něni vznesl v parlamentním výboru
římský ministr vnitra Rognon i
na podkladě vyšetřováni soudu v
Padově, který má doklady o tom. že
z peněz Škodovky jsou podporováni
teroristo v Itálii.
PRAHA: K býv. členu ÜV KSC
Františku V o d s 1 o ú o v i, jehož že
natý syn žije s rodinou ve SRN,
přišla koncem června StB s výzvou,
aby jako člen Olympijského národ
ního výboru a IOC podepsal prohlá
šeni, že se dává až do skončeni OH
v Moskvě pod ochranu policie.
BRNO: Po celém městě a okolí se
jako blesk roznesla zpráva zahra
ničního rozhlasu o účasti asi 5 tisíc
příslušníků tech
nických a speciál
ních oddílů čs.
armády v Afgani
stanu. Informaci
potvrdil gen. ta
jemník afganské
sociálně-demokratiekě strany. StB nyní sleduje,
kdo tyto zprávy na Brněnsku šíří.
POPRAD: Zdejší farní úřad mu
sel na pokyn úředních míst režimu
propustit jako varhaníka kněze P.
Jozefa M y d 1 u. zbaveného již dříve
státního souhlasu.
PREŠOV: Statečný jezuita P. Os
kar F o r m šnek (65), který slou
žil ve svém bytě pro kruh přátel
mše sv., byl 26. 6. odsouzen na 18
měsíců s podmínkou na 4 roky. Vy
povídal proti němu režimem vydíra
ný- farář Lesník. Spoluobžalovaná
Mária K o z á r o v á byla potrestána
12 měsíci s podmínkou na 3 roky.

Jan Beneš

Motto:
Kasuistika z latinského causus. na
uka o konfliktech mezi různými povin
nostmi, poilccůujici obecnost mravních
a právních norem.

Motta jsem použil, protože mi
lkaní Miloše Rejchrta, vedoucího
pražského Chartisty (viz Národní po
litika, č. 6/80) nad tím, že se najdou
lidé, schopní Pavlu Kohoutovi,
tomu hodnému Pavlíkovi, vůbec něco
vyčítat, připadá tuze kasuistické. A
abych nebyl Špatné interpretován:
mám na mysli kasuistiku Koniášovu,
nikoli Balbínovu, anebo těch jezuitu,
kteří se mnou, v uniformě PTP, bu
dovali garáže v Ďáblicích. Jakož ani
onoho jezuity, který se mnou sedel na
Borech. M. Rojchrt je ovšem Český bratr.
Ted) především: on soudí, že po
kud odpouštíme prosovčtská vyznání
třeba Josefu II ořovi, je naší povin
ností odpustit je i Pavlu Kohoutovi.
Nesoudím stejně. Josef Hora zemřel
v červnu 1945, a neměl tedy už mož
nost své intelektuálske oblouzení bol
ševickou dynamikou (neboť to jest to,
co pohříchu intelektuálovi vždy
chybí, a co je schopen obdivit) po
měřit realitou života pod bolševismem. Obávám se, že podobně neob
stojí Rejchrtovo srovnání Kohouta s
bohoslovci, kteří šli v letech padesá
tých navštívit výstavu o SSSR. Ať
mi pisatel promine, ale připadá mi to
pouze nesmírně nedospělé a primitiv
ní. Bohoslovci, jak jistě Miloš Rejchrt
ví, nešli na výstavu z SSSR, nebudo
vali Ostravu, nenaslouchali zprávě o
procesu se „spikleneckým centrem“ a
nebesedovali o knihách Fučíkova od
znaku proto, že by se jim zvláště
chtělo, ale proto, že to byl obolos,
který musili splatit, chtěli-li kdy do
studovat. Ale v téže době poměry,
které nutily bohoslovec konat věci tak
pošetilé, vytvářel
velice aktivně
právě Pavel Kohout, od několika
dní, 29, 7., držitel rakouského stát
ního občanství.
Kohout proti Seifertovi

Svět je už tak podivně zařízen —
a zřejmě to tak podle Pavla Kohouta
i Miloše Rejchrta má byt — že Ko
hout mluví za nás za všechny, kteří
musíme držet hubu v letech padesá
tých, a že čirou náhodou je ro zase
Pavel Kohout, kdo mluví dnes za
Václava H a v l a, který sedí v kri
minále, a který tedy musí držet hubu
tak, jak ji musil držet v letech pa
desátých, kdy nesměl (jen jako ukáz
ka za statisíce) studovat, ani vykoná
vat žádné lepši zaměstnání. Byl to
Kohout, kdo napomínal Jaroslava
Seiferta na Sjezdu socialistické
kultury, a komu se samozřejmě do
stalo socialistické publicity; a byl to
Seifert, kdo tehdy musil držet hubu,
že ano? Pavka Kohout však nemá ani
tolik slušnosti, aby své dnešní publi
city použil k tomu, aby řekl:
Pavka Kohout, jsem tehdy neměl
pravdu. Promiňte, básníku Seijerte."

Základním měřítkem lidských ko
nání má býti, podle autora těchto
řádků, touha po spravedlnosti, a jistě
je jí přáno vrchovatě i Kohoutovi.
Nepokládám ale za spravedlivé, aby
za mne mohl mluvit Kohout v roce
1950, a aby to se stejné drzým če
lem neomylného levičáka konal i
dnes. Vyhovuje-li Kohoutova legace
Miloši Rejchrtovi, je to věc jeho a
jeho svědomí i inteligence, mně osobně
to nevyhovuje.
Literární listy 1968

Nedělám to rád, ale mohu říci, že
i tuším, proč už. je svět tak zařízen,
že zatímco jeden Chartista jde do
báně, druhý nikoli, a zatímco jeden
si dává na Borech kroupy, druhý ve
Vídni kapucína. Tuším, že v dubnu
onoho roku 1968 otiskly Literární
listy článek pánů Vaculíka a
Kohouta
VYŠETŘOVATELÉ.
Představitelé obrodného hnutí v něm

Sedmkrát za den se v socialistické
ČSSR „sklonit" a „upadnout" bylo
málo — proto se s nastávajícím no
vým školním rokem zavádí do sklo
ňování češtiny místo dosavadních
sedmi deset pádu:
S. SEXUATIV — kdo s kým
9. KORYTATIV — kdo z koho
10. DEFINITIV — kudy kam

vážně pohovořili se soudruhy doktory
Kubíkem a V a v ř í k e m, takto
vyšetřovateli Hlavní správy StB, jed
ním majorem a jedním podplukovníkem. Podplukovník byl tehdy, sho
dou okolností, také náměstkem mini
stra vnitra, náčelníkem Správy pasů
a víz a náčelníkem vyšetřování VB.
Shodou okolností rovněž vyšetřova
telem autora těchto řádků, který —
protože se ho to těkalo, a protože o
něm také byla v LL zmínka — cítil
povinnost vyprávění pánu Kohouta,
Vaculíka. Kubika a Vavříka pro čte
náře LL čímsi doplnit. Tak řečeno
pohledem zevnitř.
Panové Kubík a Vavřík samo
zřejmě v redakci LL neseděli, ale pá
riové Kohout a Vaculík ano. V čí
legaci těžko soudit, ale v onom báječ
ném jaře obrod a socialismu s lidskou
tváří to byli tito pánové, a nikoli už
censora íta tehdy neexistovala), kdo
vyjádření pana Jana Beneše na strán
ky LL nepřipustili. Aniž cítili potřeb
né vysvětlit, děje-li se to — v onom
báječném jaru 1968 — ze zájmů vyšnove. kterých se to týkalo, pánové
nikoli na straně obrody. ale S:B,
to proste dodnes nezapomenuli. Tudíž
to bude Havel, kdo bude mít
kroupy, a Kohout, kdo bude ohro
movat pne levicové intelektuály nad
kapucínem. Tudíž to bude Andre-

j e v, kdo zemře v zapomenutí v emi
graci, ale jehož hru si K o h o u t
vypůjčí a která se bude hrát na
Broadway, že ano? Neboť je to právě
Pav ka (zde nikoli osobně, ale jako
představitel své lidské odrůdy), kdo
nahradí svobodu intelektu a rozhod
nutí čichem pro příležitost a instink
tem stádním.
Mocní potřebují clowny

Vězeňská čeština zná sloveso oblbovat a pojmenování oblbovák. Máme
za to, že tento novotvar plně vysti
huje podstatu bytosti předmětné oso
by. Vyrostl ve výši i šíři, protože mu
komunismus odstranil intelektuální i
literární konkurenci. Nevěděl? Netu
šil? Inu, zaprvé nikdy nedal najevo,
že snad těchto let nějak lituje, zadruhé, chcete na nás, Miloši Rcjchrte,
abychom cítili obdiv a pokoru k ně
komu, kdo nebyl dost chytrý k tomu,
aby rozeznal lež a podvod v době,
kdy jsme jej velice jasně rozeznávali
my, o celou generaci mladší a bez
zkušeností? Mnohem spíše se mi jeví
souhrn konání Pavla Kohouta jako
aktivita z pohnutek nízkých a ne
čestných. Ne-li, tedy máme důvod si
myslet, že s přibývajícím věkem se
změnil i jeho inteligenční potenciál a
dokáže dnes rozeznávat věci, které
dříve rozeznávat nedokázal? Za co
nás máte?
Pan Strasser byl zajisté odpůrce
Adolfa Hitlera a soudruh Trocký
soudruha Stalina, ale máme proto
brát pány Strassera a Trockého za své
spolubratry? Račte prominout — na
dělali menší paseku jen proto, že k
tomu měli méně příležistosti! Pavel
Kohout jistě nesoudil a jistě osobné
nenutil bohoslovce, ani nevlekl špat
né narozené dětičky od bran středních
i vysokých škol, ale pokud kdy měl
nějaký talent, tedy ho použil k tomu,
aby justifikoval taková konání; a
kdyby to dostal za stranický úkol,
zajisté by i soudil i vlekl i buzeroval bohoslovce. Strana pro něho ov
šem mela jiné použití, neboť mocní
potřebují své downy — na Pávku
vyšlo to clownské.
Pro koho zítra?

Proto jsme měli soudruha Kohou
ta plné zuby už jako zelení mladíci.
Tehdy se ovšem Pavka hrál na vý
sluní stranické smetánky úředně ově
řeného versotepce, a tak jako mám za
to, že není zásluha Pavla Kohouta, že
stranický úkol jít oběsit dr. Miladu
Horákovovou nevysel na něho,
stejně mám za to, že není jeho zá
sluha, že ho smetánka kolem dr. H uS 2. rí 2
J2ÁO tO UCá~
nľa smetánka kolem Klementa Gott
walda. A hlavné, opakuji, rozhodné
nechápu, proč bych měl opět držet
ústa. Osobně je mi milejší dr. Kubík
i s doktorem Vavříkem, než lidé typu
Pavla Kohouta. Vím, že, jednám-li
str. 8
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Pohled z prázdnin na začátek školního roku

KULTURNÍ

Škola základ života — ateistického
Blanka Jeřábkov á

Již za několik dní se znovu otev
rou brány čs. škol, aby se v nich po
kračovalo po prázdninové přestávce
nejen v předávání védční, nýbrž i
v mrzačení duší dčtí a mládeže. Ne
boť současná školská soustava ČSSR
na všech .stupních je zaměřena na
„cílevědomou ateistickou výchovu.”
V každém věkovém období má
způsob výchovy t.zv. „vědeckého
světového názoru“ své spefické zvlášt
nosti s použitím nejrůznějších metod,
'lak kolektivní výchova našich nejmenších, která se od roku 1948 tak
masově rozšířila, tedy výchova ve
veřejných předškolních zařízeních —
jeslích a mateřských školách, má ve
svých směrnicích určeny úkoly, jak
má vychovatelka při vytváření ono
ho „jedině správného vědeckého svě
tového názoru“ postupovat. Vedle
úkolu „vlasteneckého internacionalis
mu“, příprav a oslav státních svátků
nebo památných dnů — 1. máj, 9.
květen, MDŽ, SNP, VRSR, prohlubo
vání lásky k Sovětskému svazu jako
první socialistické zemi, třeba pozná
vat československou vlajku i vlajku
Sovětského svazu, poznat obraz pre
zidenta a bojovat proti všemu tomu,
co jakkoliv souvisí s náboženstvím
nebo jeho tradicemi.
A tak nejen že je náboženská vý
chova úplně znemožněna; bere se dě
tem i veškerá krásná poesie, např.
vánoc, které jsou bez Ježíška, děti
nevědí o velikonocích nic jiného, než
že to jsou „svátky jara“. Navíc je
snižována autorita rodičů těch dčtí,
kteří se o náboženskou výchovu do
ma pokoušejí. Takoví rodiče jsou stí
háni, jak dokazují četná svědectví na
stránkách DVE, a tyto postihy se
dotýkají přímo i nepřímo také dětí.
Učitelky mateřských škol jsou vyzý
vány k tomu, aby využívaly „široké
možnosti socialistického umění“, umě
lecké literatury, výtvarného a hudeb
ního umění, kin, divadel, televize a
rozhlasu i muzeí.
Bezcitní doporučují „zcitovět“

A teď dejte pozor: naše křesťanská
víra, tak marxisty špiněná, je pojed
nou alespoň v něčem — vyzdvihová
na a stává se předmětem obdivu.
Najednou marxisté nabádají vzít si z
církevních aktu a tradic vzor, pou
čit se z nich a čerpat pro úspěšnější
marxistickou činnost, jak vypovídá
následující citát:
„C/rJbev dooede důmyslně působit
na city sx'ýcZ> věncích. Používají h
tomu hudby, zpěvá, hjretvtvch a svě
telných efektů, bohaté škály barev,
nádherných rouch, pálení svíeeh, hadidelného dywsw, do obřadů aktivně
zapojují věřící, pořádají různé slav
nosti, poutě a jiné atraktivní akce,
působící na city. Proč bychom i my
nemohli zkrášlit a zcitovět náš každo
denní život, především ve dnech pra
covního vo.htit?“
Jak si to ale autor představuje, to
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už neuvádí. Pokusíme se sami uvedené
konkretizovat: získala by oslava Říj
nové revoluce něco na přitažlivosti
vůní kadidlového dýmu? Či se dá
láska k Sovětskému svazu prohlou
bit použitím nádherných rouch a pá
lením svíček? Čím přispělo tradiční
používání „barevných efektů“ a „bo
haté škály barev“, tisíce transparen
tů a květin z krepového papíru, ke
skutečné úcte k svátku pracujících,
kdy se jde do průvodu „z přesvěd
čení“ a ne z donucení a obav o místo?
Či snad postupovat v duchu učení
našeho velkého sovětského vzoru,
psychologa Pavlov a, svého času u
nás tak populárního pro jeho pokusy
se psy a barevnými signály, později
aplikované i ve výchově, kdy se dě
tem od narození záměrně vše pozitivní
a příjemné spojovalo s červenou bar
vou, aby byla již od útlého věku tou
barvou „vyvolenou“?
Nápor na učitelstvo

Ateistická výchova je v komunis
mu definována jako „Soustavná čin
nost, která si klade za cíl překonávat
náboženské postoje a přežitky ve
vědomí lidí světovým názorem, no
vými socialistickými tradicemi a no
vým socialistickým postojem k ži
votu.” Vědecký světový názor je v
ČSSR určen článkem 16. Českoslo
venské ústavy. Marxistický ateismus
je řazen ke skupině „společenských“
věd, které spadají pod společný ná
zev marxismus-leninismus, spolu s
marxistickou filozofií, politickou eko
nomií a vědeckým komunismem.
Především učitelé musí prý být
náležitě uvědomělí a proto jsou pro
ně neúnavně organizována nová a no
vá školení a postgraduální studium.
Jejich veškerá činnost je přísně sle
dována a za jakékoliv projevy ná
boženského rázu, nebo i jen zachová
vání tradic (svatba v kostele, křest
dítěte, nebo i účast na přednáškách
nemarxistického rázu) jsou pronásle
dováni nebo i zbaveni míst. Již i uči
telka materské školy musí být náležitě
„uvědomělá“, protože, jak jinak než
z „uvědomění“ by byla schopna dě
tem „přibližovat Velkou říjnovou revo
luci“ tím, že už ty tříleté učí pocho
dovat po místnosti s praporky a pro
volávat „Ať žije Sovětský svaz“,
nebo jim „vštěpovat vroucí lásku k
Vladimíru Iliči Leninovi“ — jak uči
telky samy píší o svých úspěších pe
dagogické činnosti v časopise pred
školská výchova“.
Nevědecký ateismus

Od mateřské školy prostupuje bezbožecká výchova všemi stupni, až ke
školám vysokým, kde byl v ně
kterých studijních směrech (učitelství,
filozofické a humanitní směry) zave
den před 2 roky nový předmět, „vě
decký ateismus“, a současně i vydána
učebnice (SPN Praha, 197S). Učeb
nice „Vědecký ateismus“ je první

příručkou svého druhu v čs. litera
tuře vůbec. Na plných 302 stránkách
většího formátu a s rozsáhlým odka
zem na další studijní literaturu se au
toři pokoušejí objasnit „řadu prob
lémů, od vzniku, forem a funkce ná
boženství, přes příčiny udržení a
a přežívání náboženství v socialistic
kém státě až k úkolům ateistické vý
chovy v komunistické výchově pracu
jících.“
Úkol bezvěrecké propagandy

Tato kniha je učebnicí marxistic
ké dialektiky v pravém slova smyslu,
neboť se vyznačuje vším tím, na co
jsme u této „vědní“ discipliny zvyk
lí: tvrzením toho, co bylo krátce před
tím popřeno nebo naopak, kličková
ním a uhýbáním, nepřesností vyjadřo
vání, zamlčením toho, co se nehodí,
nelogičností, vyjmutím zákonitostí z
jejich celkového kontextu, vytyčová
ním tzv. polopravd, nedostatkem vě
deckých důkazů a užitím nevědeckých
metod. Nebude nezajímavé, uvedu-li
několik příkladu: obstojí ve vědě
tvrzení typu: .Sneslo se mnoho pře
svědčivých důkazů pro tvrzení, že
rozhodující většina Ježíšových skut
ků a životních událostí, tak jak je
popsána v novozákonních evange
liích, má své starší mýtické předlohy
a vzory v jiných východních textech“,
aniž by bylo konkrétně uvedeno věro
hodné vědecké srovnání?
Nebo jakou poplatnost má v ná
sledující větě slůvko spíše, jak obstojí
v empirii tvrzení: „I když dnes
marxistická kritika spíše popírá sku
tečnou historickou existenci Ježíše
Krista..., nepopírá, že je nutné od
povědně objasnit všechny reálné sou
visející souvislosti, které uvedly kře
sťanství v život.“ Ježíš je zde de
finován jako „typ, který ztělesňuje
onoho tradičně a mnohostranně pro
rokovaného spasitele a vykupitele a
vládce. Dlouho předtím i dlouho po
tom byl totiž ,typ Ježíše’ pro různé
společenské skupiny a vzory oním
universálním heslem, kredem...“
A co říci ateistické propagandě,
označené v učebnici jako jedna z
hlavních forem ateistické výchovy,
zaměřené na všechny nevědecké svě
tové názory a výklady světa a spo
lečnosti a především na samo nábo
ženství? Cituji: „Úkolem ateistické
propagandy je ukázat, že při vší úctě
k účasti věřících na výstavbě socia
lismu a v bolí za mír nelze souhlasit
s jejich ideologií“. — Rádi bychom
tu .aíctu k věřícím“ chtěli vidět! —
A dále: .„Ateistická propaganda ne
sní v žádném případě věřícího urá
žet“ (kéž by to bylo zásadou všem
nevěřícím a marxistům!), -musí volit
pečlivou a seriozní argumentaci“
(kde by ji vzala?), „vybranou ovšem
tak, aby Smi byla zasažena právě i
citová stránka náboženského postoje
věřícího“. Takže tedy zraňovat dry
není podle marxisty urážkou.

ŽIVOT

V exilu:
■ JAN SCHNEIDER přeložil
vystižně z polštiny hluboce medita
tívni verše nynějšího papeže Jana
Pavla II., napsané před lety pod
pseudonymem Andrzej Jawieú.
Působivou sbírku pod titulem „Aůimenolom” vydal právě Kruh přátel
české poezie v zahraničí, PmD (MaxWönner-Str. 31, D - S München 50).
■ RAFAEL KUBELÍK, donedáv
na stálý, nyní hostující dirigent sym
fonického orchestru Bavorského roz
hlasu, měl v těchto týdnech bouřlivé
úspěchy ve Vídni (Beethoven: „Missa
solemnis”) a v londýnské Royal Festi
val 1 lall (Mozart: „Jupitcr-Symphonie“, Mahler: I. symfonie). Kubelíkovým nástupcem v Mnichově od sezó
ny 1982 S3 bude rovněž exulant —
býv. šéfdirigent Moskevské filharmo
nie Kyrill K o n d r a ž i n.
■ JAROSLAV CHUNDELA, býv.
ředitel Divadla na zábradlí v Praze,
zvolivší před 2 roky exil ve SRN,
režíroval 15. 6. t.r. při Ruhrských
slavnostních hrách v Recklinghausen
západoněmeckou
premiéru
opery
Paula D e s s a u - a „Einstein”.
■ BĚLA VERNEROVÁ napsala
a nakreslila ve Francii půvabnou
knížku „Stolistá riiže pro děti”, vy
bavenou vkusně zlatou obálkou a čet
nými obrázky ruským exilním nakla
datelstvím Lev v Paříži. Stojí 10 DM
Objednávky: A. Čížek, 37 Avenue
J. Segrettin, F - 93220 Gagny.
■ ZDENEK F. RUTAR, profesor
na St. Francis College (Brooklyn
Heights, N. Y., USA), vydal k 10.
výročí smrti spisovatele Stefana
A n d r e s c (t 29. 6. 1970) brožurku
„Quarts of Time” s třemi vlastními
překlady do angličtiny sonetu a 2 ód
od amerického občana brněnského
původu.

Ve vlasti:
■ JAN CIKKER, vyznamenaný
nedávno mezinárodní hudební cenou
UNESCO, připravil pro Slovenské
národné divadlo v Bratislavě světovou
premiéru své nové opery „Rozsudok”.
zkomponované na námět Kleistovy
novely Pemětřesení v Chile”.
■ JOSEF VESELKA, zakladatel a
dirigent „Moravanu”, nyní Pražského
filharmonického sboru, byl jmenován
k 1. 5. „národním umělcem“.
■ JAROSLAV TŮMA, 24-letý
varhaník z Prahy, získal prvé místo
v Mezinárodní soutěži varhanních
improvizací,
uspořádané
koncem
června t. r. v Norimberku, kde hrál
Bacha, Mozarta, Liszta a Francka.
■ LUDVÍK VACULÍK, spoluvydavatel pražské samizdatové Petli
ce“, byl poctěn letos v květnu Mezi
národní cenou svobodných naklada
telů, udělenou ve Švédsku.
■ FRANTIŠEK KOŽÍK dokončil
druhý díl životopisného románu o
malířce Zdence Braunerové, pří
telkyni F. X. Saldy, J.
a P.
Cíaudela, „Neklidné babí léto“ (ži
votní úsek 1918-1934).
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„Být či nebýt“ demokratické civilizace

OLYMPIÁDA 3 VELKÝCH „PO“

XXII. Olympijské letní liry —
I. olympiáda doby Novokamenné (viz
min. vydání DVE) skončila 3. t.m.
Byla to BpíSe společná spartakiáda
st.ini Varšavské smlouvy, rozšířená o
hrstku mimoevropských komunistic
kých a „/.přátelených'' zemí a těch
západních demokrací, jichž se z'l/gunistan zatím netýká. Byla to po Hit
lerových zpolitizovaných hrách z r.
1936 další totalitní olympiáda, tento
krát ve znamení 3 velkých PO:
POtčmkina, POlicie, POdvodit.
# V Potčmkinovu vesnici moder
ního velkoformátu se proměnila celá
Moskva: pojednou plné potravinářské
obchody (na úkor zásobování v Pol
sku a v ČSSR) a jen samá nová auta;
staré drkotající vozy byly z ulic do
pravní stráží prosté odvlečeny.
Policie byla všude. Jaký div,
když i v sovětském Olympijském vý
boru sedí — podle sdělení přesně in
formovaného disidenta Bukovs k é h o — členové KGB. „Když
jsme se vzdálily jen krok od naší sku
piny, už nás volali zpět“, prozradila
nám účastnice zájezdu. „Každá ,dežurnája’ v hotelích je cvičeným špic
lem.“
Podvody organizovali soustavně
sovětští rozhodčí a jejich asistenti, aby
poškodili cizí atlety. Finští sportovci
vypověděli, že zři vrzích oštěpem
domácích atletu se vždy otevřely ma
ratónské brány, aby tak průvan pod
pořil let jejich oštěpu. Vítěz v deseti
boji Thompson si stěžoval, že mu byly
vždy podány vlhké disky, zatímco
Rusové dostávali suché.
Nejmarkantněji se sovětský
olympijský „švindl“ projevil u mladé
Rumunky Nadi C o m a n e c i. Jedna
ze soudkyň stikla elektronicky knof
lík s oceněním 10,0; ale na Computern
se obievilo jen 9,95, čímž zvítězila
Ruska Jelena D avid o v a, ,,.Včco
M&ového se mwže sř.ír jen socr.rPstřc.be
cotčťHce v soc,;.t;’.;srie.vě’>; st.ítě o</ soew/istie<býeZ> sowďerf“, rozčílil se prá
vem rumunský trenér,
5V V zápoleni šermířů se náhle zlo
mil floret Po/.í.ba Adama R o b a k a
nárazem na ochrannou masku Vladi
míra L a p i t s k é h o a při jeho prud
kém otočení vnikla mu zbraň do
prsou. Před probodnutím srdce uchrá
nilo Rws.r jen jeho žebro. Dosti divá
ků vidělo ve zlé náhodě symbol
— právě rak jako v prčicbous.bém
pokusu neznámeho o sebeupálení na
Rudém náměstí v předvečer ukonče
ní I, olympiády .Vovofetmenné doby.

srpen 1980

POLITICKÝ BAROMETR

• str. 1
„To jste (al do živého, příteli! Tak otevřeně, ale pravdivé to těm
intelektuálním snobům zapadni společnosti, vyznávajícím socialismus ve
snaze ukazovat „učenou“ nebo „pokrokovou" tvář, ještě nikdo neřekl.“
„Ale Kristus vedl dialog s marxismem, totiž s postoji jeho dnešní
formy, již před 2 tisíci roky. A již tenkrát odpověděl: ,Ne, ne, ne!’
„Převedeno na situaci našeho současného světa, především naší spo
lečné evropské vlasti, kde vidíte, gospodtn Maximov, úkol jejích k ř es ( a n u jako protiváhy k marxistům?“
„Mimo jiné v tom, že obnoví křesťanský charakter Evropy. Již velkv
Dostojevský kdysi řekl, jak drahé jsou každému myslícímu Rusovi
její posvěcené kameny. Právě zde se zrodily v krvi a utrpení požehnané
zásady demokracie, které se osvědčily, byť v plamenech dvou světových
válek a za nesmírných ztrát politických i územních, a uhájily své právo
na život vůči hnědému a později také rudému totalitarismu. A právě zde,
Plných 10 měsíců ukazovala
na tom nepatrném flíčku světa, bude rozhodnuta osudová otázka našeho
ručička redakčního barometru
dnešního světa: ono „být či nebýt“ demokratické civilizace. 1 osud kře
na „zataženo“ — důkaz, jak
sťanstva muže být rozhodnut do dvou, tří let.“
špatná je, téměř chronicky, si
„To ovšem ukládá mimořádnou odpovědnost také křesťanům ruským,
tuace ve světě. Ze ukazuje na
všem křestanum v těch nedozírných katakombách Sovětského svazu.“
vrcholu léta 1980 alespoň „pro„Zajisté, příteli Kusý. Od toho, jakou tvář dá Rusku konečné ví
měnlivo“, má příčinu jednak v
tězství, závisí budoucnost dnešní Evropy. Nezapomínejme, že Rusko, ač
rostoucích potížích SSSR v Afjeho větší část leží v Asii, patří přitom duševně do Evropy. Mnozí po
gánistánu (denně startují z Ká
litikové — a já to chápu — se nyní obracejí těsněji k Asii v domnění, že
bulu do Moskvy letadla s nákla
ona je dnes jedinou protiváhou onomu smrtelnému nebezpečí, hrozícímu z
dem rakví), jednak ve velké šan
východního totalitarismu západním demokraciím. Považují-li se však tito
ci Ronalda Reagana stát se v
politici opravdu za realisty, tak si musejí uvědomit, že dříve či později —
listopadu prezidentem USA.
možná až ve vzdálenější budoucnosti — je boj mezi oběma civilizacemi
nevyhnutelný, A v tomto osudovém souboji bude odvislé — ať již ke
Caeterum autem censeo...
štěstí nebo neštěstí — výlučně od vůle a moci Ruska, na kterou stranu
se váha vychýlí. I když to zní paradoxně: jestliže Evropané vytlačí dnešní
Vedoucí představitel skupiny „Svo
Rusko a jeho současnou oblast panství ve střední a východní Evropě na bodné odbory“ (SMOT) ve SSSR,
kontinent asijský, přeloží tím hranice Asie na břehy Labe, to znamená na 1 Vladimír Borisov, vysídlený před
svůj vlastní práh. Budou-li však naopak považovat Rusko za součást několika týdny z vlasti, obvinil konevropské pevniny, pak rozšíří prostor Evropy až ku břehům Tichého I cem m. m. v Paříži tajnou službu
oceánu.“
KGB z vraždy své manželky Iriny,
„Nastínil, nebo lépe, osvětlil jste krátce našim čtenářům aspekty kře o niž sovětské ministerstvo vnitra pro
sťanského zaměření v politické oblasti, úkoly a poslání našich národu hlásilo, že těsně před odjezdem za
doma i v exilu, tedy více-ménč problémy k řešení pro Středo- a Vý- svým manželem zahynula 23. 7. při
chodoevropany. Zbývá zamyslit se nad postojem Západu. .1 ten nedostal autonehodě v Litvě.
— myslím momentálně na tu druhou konferenci počátkem m.m. v AdeV ukrajinské osadě Z.ymna Voda
nauerově domě nad Comským jezerem, kde německý kancléř trávíval pravi u Lvova bylo nalezeno mrtvé tělo ka
delně své dovolené v duševních i duchovních přípravách na svou státnic tolického faráře Jewhena K o t y k a
kou činnost — vysvědčení právě nejlepší. Bukovský, Nekrič, Grigorenko, (60), který musel pracovat v továrně,
Heller, Bojanov i Vy jste tam zaujali poprvé společné stanovisko k Zá ale vykonával tajné kněžské povin
padu a také proti němu. Co bylo hlavní příčinou vaší souhlasné kritiky? nosti. Na těle umučeného byly zna
„Západ sám — ,ve své nevyléčitelné chuti na vlastní zánik’ — jak
telné stopy brutálního zacházení. ].
to formuloval Heller. Západní vlády, které se smířily od r. 1917 cel Kotyk byl pochován 10. května za
kem 42krát s takovými případy jako je Afganistan, aniž hnuly demonštratívni účasti obyvatelstva
brvou — jak konstatoval Bukovský — se totiž chystají přijmout nové celého kraje.
návrhy Kremlu na .uvolnění’. Ty bezpochyby přijdou jako již po invazi
„Caeterum autem censeo... Ostatně
do Československa,"
soudím, že K O M U N I S M U S
„.4 s nimi nový obchod, přeskočivší všechny bojkoty a embarga.
MUSÍ BÝT ZNIČEN!“
Právě v Cadenabbii prozradil Nekrič, že přímo v době amerického embarga
cestoval s průmyslníky USA, kteří chtěli prodat přes Jugoslav;: Sovětské
mu svazu m.j. zařízení k výrobě bakteriologických zbraní!“
„Inu, když Lenin napsal, že Západ prodá Moskvě i provaz, na němž
bude potom oběšen, nerušil, že tento provaz by mohl být dodán doxonce
i na úvěr.“

DEMOKRACIE
v exilu

vychádza každý druhý mesiac,
začínajúc februárom.
METAMORFÓZY NOVOPEČENÉHO RAKUŠANA
ŠÉFREDAKTOR a odpov. zástupca
seli a musí mlčet a sedět. Možná, že
str. 6
Jaroslav Kusý
s estébákem, vím, o koho jde, Ľ pa názorová Růže stolistá a spoleh na REDAKCIA: Ľudovít Bystrica. Jan
na Kohouta nemohu mít jisto, nepra- krátkost hdske paměti připadají Mi
Kuncíř, Rudolf Krempl, Ph.D.
cu-e-li jeho ješitnost a touha po ve loši Rejchrtovi geniální. Mne osobné ADRESA: Winthirstrasse .33 II,
řejné póze právě na básni o Invazi uráží, podobně jako mne uráží i
8000 München 19. Germany.
Normandie nebo na básni o báťuškovi úděsnost zaslepenosti Miloše Relchrta, PREDPLATNÉ: 20 DM v Europe,
vyjadřující, lak v motta vzpomenuto, v zámorí letec. 13 S alebo ekvivalent
Stalinovi, že ano?
Soudí-li AEloš Reichrt, že to. co opovržen: k obecné závaznost: mrav KONTO: 75 26981 u Deutsche Bank.
konal a napsal Kohout v posledních ních a právních norem!
München, Zweigstelle Rotkreuzplatz
*
sedmi letech, hovoří jasnou řečí. sou
TLAČ: (Druck) Genossenschaft Cicero
Red.: xaco- tohoto článku, spiso
dím já, že stejně jasně hovoří to. co
Zeppelinstrasse 67, München 80
konal a napsal v uplynulých třiceu
letech předtím. Póza, ješitnost a drzost
neomylných! Dodejme, že i v uply
nulých sedmi letech mohl Pavel Ko
hout konat a psát, zatím co jiní mu

vatel Jan Beneš, se narodil ~. 1936
v Praze; 1966 byl zatčen pro nedo HERAUSGEBER, Alleininhaber und
volené publikování v cizině, rok nato verantvr. Redakteur: Jaroslav Kusý
odsouzen na 5 lei, 1968 propuštěn. vTiníhársir. 33/H, D - 8 München
ABSENDER: „Demokracie v exilu“
Žije nyní v USA.

