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kresťanského bratrství

VELKÝ OHLAS STŘÍBRNÉHO JUBILEA

Gdaňsk — Stuttgart — září 1980

slavnostní shromáždění a koncert české hudby ve stuttgartu

(DVí.)
O 25. výročí vyjití prvého čísla na
šeho časopisu sjeli se v sobotu 13. září t. r. do
Stuttgartu její čtenáři a stoupenci z Rakouska,
Švýcarska a řady německých měst, aby společně
vzpomenuli jeho založení a zhodnotili jeho mimo
řádný význam pro exil i domov.
Slavnostní shromáždění v moderním prostorném
sále farnosti sv. Klementa na předměstí Botnangu
zahájil předsedající doc. inž. Ludvík Císař, mí
stopředseda Č.S’. křesťanské demokracie, uvítáním
všech přítomných, jmenovitě pak hostu, mezi ni
miž byl prelát Johannes Bart h, povčřenec diecé
ze Rottenburg-Stuttgart pro uprchlíky, dále šéf
redaktor informační služby Západ-Výcbod (IWO),
Ludwig Zettl, řada představitelů organizace ka
tolických Němců z Československa, AckermannGemeinde, předseda zemského svazu Witiko, Ing.
1 lerbert S e i d el, spisovatel F. X. H a v 1 í če k
a farář místní farnosti, P. Max S c h m i d.

Stříbrné jubileum jednoho z nejvýznamnějších
exilových listů mělo a má neobyčejně živý a širo
ký ohlas v celém svobodném světě. Šéfredaktor
Jaroslav Kusý, který pronesl na slavnosti vý
znamný ideový projev (viz vedlejší úvodník), do
stal množství gratulací z Austrálie, Ameriky a Ev
ropy (viz str. 4). Z německých prominentu blaho
přáli poslanci dr. Herbert Czaja (CDU, Stutt
gart) a Hans hrabě H u y n (CSU, Rosenheim), ja
kož i předseda Výboru pro německou a zahraniční
politiku při Křestansko-demokratické unii (CDU)
Baden-Wůrttembergska, ministerský rada dr. Wer
ner N o w a k. Pozdravy dal tlumočit také rottenburgský biskup dr. Georg Mose r.
Kulturním závěrem 3-hodinových oslav byl
skvělý koncert ze skladeb českých komponistů,
předvedených klavírní sólistkou a smyčcovým
kvartetem členů Stuttgartského filharmonického
orchestru (viz svr. 7). Zprávu o slavnosti rozší
řila do světa tisková agentura KNA.

Naše rozhovory

Režim i dělníci poznali sílu stávky
HOVOŘÍME S POLSKÝM EXILNÍM POLITIKEM, INŽ. ST. PUCHNICKÝM
21. srpen 1980 — 12 let po sovětské
okupaci ČSSR — v Praze, Brně. Brati
slavě: ticho po pěšině (vyjádřeno okří
dleným rčením), ve skutečnosti hřbitov
ní klid politické rezignace na chodní
cích všedního života, který v denních
starostech dává zapomenout i na tak
rozryvné výročí... Zato v bezprostřed
ním polském sousedství: 64 prominent
ních intelektuálů, spisovatelů a vědců
odevzdalo dopoledne vedeni komuni
stické strany memorandum, v němž
označilo vyjednáváni mezi vládou a
výborem stávkujících podniků, komu

„R.v/v .: isea to stale ještě povznášejíc: pocity
a dojmy z onoho bezpříkladného postoje vašeho
dělnictva ve vlasti. pane inženýre. Pocity .: dojmy,
Které mne a jistě tisíce mých česřvcZ’ .: .dorensl-ýeh fcruj.md naplňují hrozne obdivu také — to
zce/j otevřeně — jistým druhem žárli
vost:, neŕo spíše ještě smatl’M, že u nás, v Češíko
siovens,ku, takové pozvednutí, vlastně p o v s t á n i
pracujících jako v Polsku, důstojné. statečné a
přitom nekrvavé. zatím není možné.“
„Jste tedy, pane šéfredaktore, žárlivý na svůj
vlastni plán. Byl jste to přece Vy, který — jak
jsem přesně informován — již více než před ro
kem přednesl na sjezdu vaši křestansko-demokra
tické strany konkrétní program generální
stávky jako jediného nenásilného, nekrvavého
prostředku k odstraněni komunistických režimů.
Naši polští dělnici tohoto prostředku v létě po

nisty dosud odmítané, za „příkaz ná
rodního raison státu“. Již v poledne
oznámil varšavský rozhlas, že místo
náměstka předsedy vlády Pyky převzal
předsednictví ve zvláštním vládním vý
boru pro zkoumání požadavků neústup
ných stávkujích jiný náměstek, vcelku
umírněný Mieczyslaw JagielskL_ Další
vývoj až do varovné stávky 3. 10. (re
dakční uzávěrka) je znám. Hovořili
jsme o něm s dokonalým znalcem si
tuace, polským exilním politikem inž
Stanislavem Puchnickým.

užili a jak se mi zdá po dnešní jednohodinové va
rovné stavce stotisícu — ještě častěji použijí, aby
si vymohli právo a spravedlnost; nejdříve pro
sebe v záležitostech přednostně existenčné-sociá:nich, po čase i pro všechny ostatní vrstw Edu v
záležitostech celonárodních, tedy také politických
a kulturních.“
„Mate pravdu. Již pří prvé fázi stávky v lodě
nicích, podpořené později ve. mi účinné starkou
honáků ve Slezsku, si vaši dělníci vynutili více
než jen prosazeni materiálního požadavku z v •" sen: mezd. Do konečné dohody o 21 bodech
bylo vloženo i právo přístupu náboženských scolecenstvi k masovým mediím televize a rozhlasu.
Komunistická vláda se v ní zavázala k pravidel
nému rozhlasovému přenosu nedělních boho
služeb.“
sr. 8

Růženec proti tankům
Jaroslav

Kusý

Právě před 80 lety vyšlehla v tomto městě
Stuttgartu jiskra, rozdmýchaná v plamen, který
17 let později zachvátil velkou evropskou zemi a
strhl ji do revolučního požáru, hrozícího dodnes
celému světu udušením. Co to bylo za výheň, že
měla takovou sílu a dosah?
Byla to jiskra, rusky iskra. A „ISKRA" byl
také název časopisu ruských socialistu, vydáva
ného nejprve zde ve Stuttgartu. Jméno předsedy
redakčního výboru, který byl zároveň řídícím or
gánem ruské socialistické strany: Vladimír lljič
L e n i n. A proto jsme se dnes, o 25. výročí zalo
žení naší Demokracie v exilu, sešli právě zde, ve
Stuttgartu, abychom odtud odčinili ty hrozné Ško
dy, způsobené světu a lidstvu oněmi dvěma jmény:
Iskra a Lenin.
Je k tomu přirozeně třeba značné odvahy, vzít
na vlastní bedra úkol tak obtížný. Ale Leninova
Iskra byla tehdy také jen malým exilovým časo
pisem — a přece strhla velký kus světa do požáru
revoluce; tedy důkaz, že nezáleží často na tom,
kolik je peněz, kolik je pracovníků, nýbrž vý
hradně na tom, zda existuje program a zda máme
vůli, tento program světu dát a nakonec prosadit.
Proč by tedy nyní, po 80 letech, nemohla vyšleh
nout ve Stuttgartu, u příležitosti jubilea našeho
časopisu, opět jiskra, program pro svět a vůle
ve světě jej uplatnit? Situace v něm je tak na
pjatá, že máme dokonce pocit, že jsme přímo po
vinni, abychom naši „Jiskru" do světa vyslali.
Lenin po třech letech ze Stuttgartu uprchl do
Londýna a odtamtud do Bruselu, kam svolal
r. 1903 prvý sjezd ruských socialistů, doma pro
následovaných. A již při tomto prvém sjezdu se
ukázalo to, co se později táhlo jako červená —
řekněme přiléhavěji — jako rudá niť celým vý
vojem a dějinami socialismu: dostat se k moci, byť
i cestou ilegální. Již tehdy byly totiž mezi
ruskými socialisty dvě skupiny přibližné stejné
silné. A byl to právě onen genius v podvodech,
který z většiny, jež byla proti němu, vykon
struoval nakonec v Bruselu většinu pro sebe! Vy
čkal totiž, až velká část unavených již delegátů
opusu, a jednací sin a potom s těsnou, nereprezentativtu většinou 19 proti 17 hlasům prosadil svoji
tvrdou hn:i přísné organizovaných mas jako
„proletárske elity“ proti měkké linii Marto v o v ě, který si přál jen volnější spojení stoupenců
socialistického programu.
Je to již trvalý osud socialistického hnutí, že
ma od poratS” své bolševiky a menseviky, ie
musí stále a ustavičně zápolit o ideologickou i
str. 2
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Naše komentáře
Volby
Tři kardinální výsledky
voleb celosvětového význa
mu do Spolkového sněmu v
Bonnu: 1) Splnily přání Brežnéva a jeho mos
kevské kliky, aby v čele vlády SRN stál opét socilání demokrat Helmut Schmidt- 2) Nesplni
ly přání sociálnědemokratické strany (SPD), aby
se siala poprvé ncjsilnější frakcí bonnského par
lamentu. 3) NcjpoíetnějŠÍ skupinou v něm zůstá
vá unie křesťansko demokratických stran CDU/
CSU.

Dříve než provedeme stručnou analýzu voleb z
5. t. tn., jedno základní kostatování: obyvatelstvo
Spolkové republiky Německo je rozděleno v pod
statě do dvou přibližně stejně silných ideových
táborů
občanů orientovaných křesťansky a vy
znávajících křesťanský světový názor, a občanů
orientace ww/ish< ÁT, hlásících se k různým smě
rům socialismu. Oba tábory mají přes -10° » pří
slušníků; za nimi dlouho nic. až konečně daleko
vzadu .skupenství t. zv. liberálu, kterým vadí jak
demokracie, uplatňující křesťanské principy ve ve
řejném životě, tak socialistická soustava hospodář
ská. Daleko méně již indiferentnost socialistů v
oblasti náboženské, církevní a duchovní vůbec
(60°/t> jejich poslanců je bez vyznání), protože
sami mají 57°/o poslanců bezkonfesních. Proto
vládnou raději s SPD než s CDU/CSU.
Takové je Německo. Proto by musely obě křcsťansko-demokratické strany, CSU v Bavorsku a
CDU v ostatních spolkových zemích, získat ve
volbách a b s o 1 u t n í většinu, aby mohly vlád
nout samy, nemajíce — jako SPD — pomocného
údržbáře moci, liberální FDP. Proto musejí zůstat
i po 5. říjnu v opozici, ačkoli jsou i nadále nejsil
nější parlamentní složkou se -14,5% hlasů, zatím
co SPD má jen 42,9°/o a FDP dokonce jen 10,6° o
platných hlasu.

Natrvalo takovýto stav demokracii deformuje.
Koalice socialistů s liberálním přívažkem jde již
do třetího parlamentního období. Zvítězilo opět
chytráctví politického oportunismu FDP a pro
sadila se brutální volební kampaň sociálních de
mokrati!, zaměřená na politické ostouzení a osob
ní urážky kancléřského kandidáta CDU CSU,
F, J. Strausse. Plakáty a inzeráty SPD ho
představovaly jako rušitele míru, naprotitomu
l lehnuta S c h m i d t a jako „mírového kancléře“.
Primitivněji a zlovolněji to již nešlo, ale socialisté
zřejmě zakalkulovali do své předvolební kampaně
i skutečnost, že v létě se vyslovilo 43" o občanů
pro Mť.vřr.í/{sr:e.tv kurs mezi Washingtonem a Mos
kvou, mezi nimi polovina ^4q" o) příslušníků SPD.
Je to m, i, výsledek usilovné práce politických
termitu v rozhlasových a televizních stanicích
SRN, Ze 100 jejich žurnalistů se hlásí 70 k poli
tické levici! Při nedávných volbách do redaktor
ského výboru jedné ze dvou televizních společno
sti (ZDF) se do něho dostalo při 11 členech 9 z
krajní levice a 2 příslušníci levého křídla SPD.'
lak zjistil politolog univ. profesor dr. O. B. Roegele (Mnichov), je mezi televizními žurnalisty ve
SRN 35" o ateistů.

Mohli bychom v otřesných číslech pokračovat.
Ale den po volbách rozhodují jen čísla volební.
A vedle nich ovšem i nezlomená vůle německých
fcřesť.m;? spolu s našimi krajany. Neboť den po
volbách již začíná další boj — také za bezpečí
exulantských domovů!
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Růženec proti tankům
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taktickou linii, o své umístění, o svoji orientaci,
protože se vždy najdou delegáti jako v Bruselu,
funkcionáři i řadoví členové, kteří nechtějí pro
sadit světovou revoluci doslova za každou cenu.
Protože však jsou a budou v socialistických stra
nách vždy také lidé, kteří se násilné revoluce ne
štíti, budeme všude ve světě, dnes i zítra, kon
frontováni stále hnutím, představujícím ustavičné
nebezpečí života pro každou demokracii a pro
každý národ.

Naším úkolem je tedy: události ze Stuttgartu z
roku 1900 odčinit ve Stuttgartu roku 1980, a to
v přímé úměrnosti sil — tedy socialistickou exilo
vou ISKRU uhasit ideami DEMOKRACIE V
EXILU! To je naše poslání a — snad smím do
dat — také moje ctižádost.
Konkrétně to m. j. znamená: protože socialisté
přednášejí stále tytéž spatné argumenty, opako
vat — jak říká Golo M a n n — ustavičně dobré
protiargumenty. My se o to snažíme již plných 25
let, přinášejíce protiargumenty, které jsou přijatel
né soudnému člověku, jeho rozumu, jeho duši.
CO SOCIALISMUS NENÍ

Socialismus! Co je to vlastně, ptají se nás mno
zí nezkušení lidé svobododného Západu. Je mým
novinářským úkolem určité platné odpovědi a ne
vyvratitelné protiargumenty, podle rady Golo
Mann a, slavného syna slavného otce Tomáše,
který byl úzce zpřátelen s Tomášem M a s a r y k e m, stále opakovat. Ale dnes my dovolte říci
především, co socialismus n e n í.
Socialismus není láska k bližnímu. A socialismus
není demokracie!

Kdyby to láska k bližnímu byla, nebyl by
dláždil cestu do „socialistického ráje“ miliony le
bek svých spoluobčanů. Kdyby to byla láska k
bližnímu a k člověku vůbec, nemohly by, jak se
nedávno stalo, socialistické většiny parlamentů od
Rakouska přes Německo až do Ameriky otevřít
brány Novokamenné době odhlasováním legality
zabíjení dosud nenarozených životů v lůně matek!
A kdyby byl socialismus demokracií, nebyl by se
mohl uchopit moci násilným rozpuštěním ruského
parlamentu, zákonně zvoleného v r. 1917! A ne
byl by mohl — musím ještě jmenovat Sofii. Bukurešť. Varšavu, Budapešť. Východní Berlín a
Prahu? A ovšem: kdyby byl socialismus demokra
cií, byl by se již dávno dostal všude na Západě k
moci svobodnými volbami, protože pře
vážná většina západního obyvatelstva je přece
demokratického smýšlení i jednám!
Ale do všeho toho smutku ze socialismu, ať pro
jeho neuskutečnitelnou, protože nepřirozenou, ba
proupřirozenou vidinu rovnosti všech lidí v před
stavách idealistu nebo řemeslných oportunistň. ať
pro brutálnost fanatiků, posedlých touhou po mo
ci. vyšlehla v minulých týdnech z popelu udu
paných ohnišť lidských duši nová, zcela ýna. od
Lenina odlišná, byť v Leninově loděnici rozdmýchana i t s k r a.
SÍLA KŘESŤANSKÉHO DĚLNICTVA

Všichni dobře víte, co mám na mysli. Přes
všechna ubezpečování varšavského režime. že
..polští přístavní dělnic: a hornici se nedasmou
stávkou nepostavili proti socialismu“, zůstává dnes
řiž historickou skutečností, že pracující v Polsku
se postavili proti socialismu ňsé, jak moc.:, od
mítnuvše jeden ze základních článků jeho otroesého řetězu — totiž jednotné režimni odbory!

Odmítli je pevně, jednoznačně a odmítli je dů
stojně. Přitom manifestovali před režimem a před
celým světem, že žijí ve svém denním živoření
uvědoměle křesťansky! Viděli jste přece ty
záběry v televizi: uprostřed podniku, přímo na
pracovišti, sedí na prosté židli — kde by se tam
vzala zpovědnice? — kněz a přijímá zpověď mla
dých dělníků. Stojí ve frontě, nikdo z nich se ne
stydí před druhým a nikdo z nich se nebojí před
režimem. A jiný obraz: kněz rozdává při mši na
továrním nádvoří stovkám dělníku Tělo Páně.

Nezdá se vám, vážení přátelé, že se v oněch
dnech v Polsku a v celém Východním bloku, kte
rý, jako totálně propadlý komunismu, mnozí již
úplně odepsali, něco pohnulo, něco mimo dosah
paragrafů a pendreků socialistických režimů? Pří
klad polských pracujících, také ten z oblasti ná
boženství a církve, je velký, poučný. Vývoj, kte
rý v Polsku nyní nastal jako vzklíčené semeno
tamní loňské návštěvy jeho syna na papežském
stolci, nemůže již nikdo natrvalo zastavit — am
komunistická strana, ani varšavská vláda, ani So
větský svaz, ani jeho tanky!
Neboť tento vnitřní, duchovní vývoj nastal prá
vě — jak otřesně symbolické — v loděnici L e n i n o v ě ! Polský dělník tam vyrukoval s rů
žencem proti tankům! Proto nemohly za
sáhnout. A zasáhnou-li ještě někdy, nezvítězí na
trvalo. Snad znáte onen televizní záběr, nejdra
matičtější, nejpohnutější, nejkrásnější z celé 17denní stávky: vůdce stávkujících, statečný Lešek
W ales a, po mnohadenním i nočním urputném
zápolení s vedením podniku o každý požadavek,
o každý odstavec, o každou včtu dohody o samo
statných odborech, nesahá, když je dokument ko
nečně zralý k podpisu, hned po peru a inkoustu,
nýbrž vyjme z kapsy své pracovní kazajky r ů ženec, zavěsí si jej kolem krku a teprve potom
vezme do ruky pero a podepíše ...
SOLIDARITA VĚŘÍCÍCH

Toto je. dámy a pánové, událost takového ob
sahu i dosahu, že se cítím morálně, vnitřně, du
ševně i duchovné zavázán za sebe i za vás tomu
to Lechu Walcsovi i jeho spolupracujícím a spolubojujícím solidaritou. Je to ona „solidarnošč“, kterou měli gdaňskští dělníci nápsánu na
prsou. Nemohu tuto solidaritu křesfanského bratr
ství vyjádřit a manifestovat za vás a za sebe ji
nak a lépe než tím, že mi dovolíte — a já vás
o to prosím — zavěsit si takový růženec kolem
krku po příkladu Leška Walesy. (Viz foto na str.
I — p. r.).
S tímto náboženským symbolem a s modlitbou
růžence, jíž si věřící Rakušané po druhé světové
válce vymodlili svobodu s velkorysým statutem
neutra.iv,, za kterou právě dnes děkují znovu při
svém, také 25. výročí, při výročí znovunabyté
svobody, na mohutné manifestaci ve Vídní v čele
s generálním tajemníkem Evropské rady, dr.
Franzem Karáskem (viz jeho foto na str, 5
— p. r. . chceme odčinit odtud ze Stuttgartu
zkázonosné dílo Leninovy zdejší Iskry a vyprosit
naší vlasti, Polsko a všem ujařmeným národům
dokonalou svobodu v míra Božího království
na celém světe.

'Red.: tento úvodník je zkráceným projevem,
který vřednesl při slavnosti 25-letého trvání De
mokracie z exilu její šéfredaktor Jaroslav Kusý,
13. záři t. r. ve Stuttgartu.;
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DEMOKRACIA
25

v exilu

Časopis? Ne! Hlas umlčeného do
mova
svědomí svobodného světa!!!
Malý exilový list, zato však s gi
gantickou novinárskou náplní a od
bornou i politickou úrovní. Shrnouti
si všechno to, co tento list, aneb co
jeho představitelé a dopisovatelé za
oněch dlouhých 25 let mravenčí prá
ce a píle zde v exilu již pro něj vy
konali, věřte mi — a vy všichni, dra
zí přátelé, to nejlépe víte, Že by mi
nestačily ani týdny, ba ani mísíce k
tomu, abych mohl k vám z tohoto
místa vyzpívat všechny chvály a poc
ty, kterých si plným právem zaslouží
jeho vydavatelé. Hodnoty tohoto ča
sopisu se nedají vyvážiti ani zlatém.
A proto, vážení přátelé, drahé se
stry a bratři, dovolte mi laskavě — a
věřím, že mi to dovolíš i Ty, drahý
Jarko, milý spolužáku z mládí a věr
ný příteli i dnes v mužném věku —
abych namísto tisíců ód a chvalozpě
vů na tento tak vynikající časopis o
slavném 25. výročí jeho zrození si s
vámi zrekapituloval čtvrtstoletí jeho
plodného života v cizině.
My všichni Ti dekujeme, náš dra
hý, milovaný Jaroslave, za veškeré
Tvé oběti, které jsi až. dosud přinesl
pro své křesťanské ideály, po záchra
nu svobod lidstva — od plzenské věz
nice, při útěku přes hranice ve sněhu
a mrazu, bez hmotných prostředků v
hladu a žízni, kdy vyčerpán na těle
jsi upadal v závěje a usínal únavou,
téměř zmrzlý, na rozhraní Tvé staré a
nové vlasti. Ale Ivá vůle li kázala
vytrvat — a Tys vytrval...
Starnberg 1957

12 Čechů a Slováků se sešlo z Tvé
ho podnětu o letnicích na Štarnbergském jezeře u Mnichova, 12 politic
ksch rybářů na vlnách podalpských
vod, zakladatelů Hnutí mladých cesLos/otvnsHcZ’ ,1’resŕunsX’ýcŕ demokra
ti! v exilu. Politickou vyzrálost ještě
mladého autora Tákladního programu
Hnuti. předtím doma nejmladšího šéf
redaktora v celé Republice, Jaroslava
K u s é h o, dokazuje skutečnost, že
ani dnes, po tolika letech, nepotřebu
je program obsahové korektury. Je v
něm m. i. tento odstavec:
„Vvs’otví/ť.vjľ stý přťst-e.íčť’;;. re
,třesAs';s,bv svetový •:.;~or -c ne'ľepš.’vi,
protože •tevp'ure.f.HvT": tearíče-’:
pro obnova po.fec.Eé : I>ospom<řsEe
demoEr.teie ve sř.ířě, ože?n;če.-:é”; ««cAozvie ŕ hmotně éomwnísmťtn. Ouw.'j’r.wte zároveň soci.t/rswas všech oásřwnf, prořeže v mnohém má sterna
řešení jako .bontantstnws a ř.;r?;, Ěue
hovoří o soc.'.i.b.-: spravedlností, je jen
nedíísfedno», zlaicizovanou aplikaci

(DVE) — V' priebehu dlhých rokov novinového života na rotačke obliekal náš časopis pravidelne po dlhý čas svoj papierový ka
bal striedavo s českou a slovenskou hlavičkou, tak, ako to možno
vidiel na čele tejto stránky. Bol to optický výraz názoru nasej re
dakcie o absolútnej rovnosti slovenského a českého národa a nutnosti
ich poctivej, bratskej spolupráce v exile. Tomu však zrazu minister
stvo pôšt nechtelo rozumieť. Jeho orgán poverený administratívnym
dokladom nad tlačou, bol názoru, že časopis s dvoma rôznymi hla
vičkami (aj ked sa jedná len o rôznost dvoch písmen) sú vlastne ča
sopisy d v a. A tak odvtedy vychádza len jedna Demokracie v exilu
— avšak stále rovnako oddaná službe Čechov a Slovákov. A naši
slovenskí bratia to vedia a oceňujú, ako to dokázala aj ich nadšená
účasť na jubilejnej slávnosti v Stuttgarte f vid tiež str. 1 a 7), kde
predniesol vinikajúce „laudatio“, svedčiace o dôvernej znalosti re
dakcie časopisu a o zanieteným stotožnením sa s jeho programom,
odborný lekár zo Švajčiarska, dr. Rudolf A r o n.
kresťanského učení o důstojnosti člo
veka a o príkazu lásky k bližnímu."
Ideové zdroje DVE

Nemusíme proto dlouho hledači,
odkud se vzala myšlenková náplň
DVE. Vždyť to bylo vztyčení pra
poru, zvednutí štítu se svatováclav
skou orlicí v předvečer svátku patro
na České země na podzim 1955. To
byla přihláška k 1.000 letům národní
a náboženské tradice! Časopis ji chtěl
mít alespoň v e x i 1 u — když to za
tím nebylo možné ve vlasti; chtěl na
hradit ztrátu 500 let, o které byly
naše národy připraveny nevěřícím li
beralismem a ateistickým socialismem
již. v Prvé republice vyzdvihováním
doby husitské jakoby vlastního počát
ku národních dějin.
Abyste dobře rozuměli: vydavatel
DVE nebyl a není proti velkému
mravnímu a národnímu významu Mi
stra Jana Husa — byl a je proti je
ho zneužívání neupřímnými křesťany,
ateisty a komunisty v zápase o zá
kladní a původní náboženskou orien
taci národa. A je proti krádeži celého
půltisícileti naší národní historie jen
proto, že n.: ieiím počátku stál v.ad.:í— světec katolické církve! Tudíž tento
Časopis a hnutí z něho vzniklé se od

počátku zasazovaly o syntézu celých
národních dějin — tedy od křesťan
ství cyrilometodějského, svatovojtěŠského a svatováclavského přes H u s a
a Komenského, jak to vyjádřil i
dnes již historický, nikým nevyvrá
cený a vývojem nepřekonaný „Pasov
ský manifest" ČS. křesťanské demo
kracie z října 1958.
Navzdory času i nepřátel

Našemu drahému jubilantovi se do
stalo již mnoho křivd a urážek — od
pražského rozhlasu, televize, domácí
ho rež.imního tisku, ale také z krajan
ského exilu; od těch, kteří ve své je
šitnosti, někdy i domýšlivosti ve svou
neomvlnost, nedovedou otevřené přiz
nat své dřívější politické omyly a
stojí tvrdošíjně na svých starých prin
cipech jen proto, že se obávají v blá
hové zaslepenosti, že by utrpěla jejich
„autorita“ a již nikdy by se samo
zvaně nemohli stavět v čelo národa.
Pro tento egoismus jsou s to přivést!
znovu j národ do zkázy a škodit nejvlastnějštm zájmům exilového odboje.
Proto DVE nemohla vycházet v le
tech 1960-62. Ale ubezpečuji vás, že
v Jarkově srdci není vůči nikomu po
citu zloby, ani hněvu, ani nenávisti.
Nemůže v něm být, protože e plné.

DÍK CELÉ ČS. KŘESŤANSKÉ DEMOKRACIE
také ústy jejího místopředsedy, univ. doc. inž. Ludvíka Císaře
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ba přetéká vděčností a přátelstvím
vůči těm, kdo s nim po 25 let pomá
hali časopis stavět a udržovat. Sami
vidíte, drazí přátelé, že kruh Kusého
příznivců je větší než zloba nepřátel.
Velehrad víry

Proto mohla být DVE r. 1963 ob
novena, v roce 1.100 výročí příchodu
Cyrila a Metoděje do naší vlasti ni
prahu jejích kulturních dějin! Ozná
mila do světa i domů, že jakoby zá
zrakem — doslova jen několik týdnů
před celoexilovou poutí do Ríma —
objevil tam irský dominikán P.
B o y 1 e ostatky našeho věrozvěsta
Cyrila. A proto někteří z vás mohli
tehdy nad novým jeho hrobem v ba
zilice sv. Klementa nadšeně i dojatě
zpívat — v mysli již. nové vydání
znovuvzkříšeného časopisu: „Kolik to
bouří nad vlastí se sneslo, o život
bylo zápasit nám v boji, / mohutné
sídlo Svatopluka kleslo,
Velehrad
víry bez pohromy stojí."
Až k Demokracii ve vlasti

Ano, bez pohromy stojí i hrad De
mokracie v exilu! Neboť je to hrad
víry cyrilometodějské a svatováclav
ské; hrad husitského zanícení Božích
bojovníků; hrad nezlomné exulantské
víry K o m e n s k é h o; hrad česko
slovenské jednoty zahraničního odbo
je Masaryka a Štefánika;
hrad křesťansko-sociálních ideálů Ja
na Šrámka!
S tímto krédem na štítech potiště
ných stránek, s palcáty „Božích bo
jovníku a zákona jeho" dnes znovu
přísaháme:
Demokracie v exilu bude plnit —
pokud Bůh dá nám sil duševních i
tělesných — své neodvolatelné poslá
ní, aby se z ní stala — až Kníže kopí
potěžká — a snad dříve, než. to může
tušit její jinak velmi citlivý „Politic
ký barometr“ — Demokracie ve
vlasti!
„Záruka nebeských darů“

Za jejích 25 let v exilu se dostalo
jí, jejím spolupracovníkům a předev
ším jejímu šéfredaktoru mnoho cen
ných poct. Je to zejména osobní list
Spolkového kancléře Konrada A dě
na u e r a Jaroslavu Kusému z r.
1966 a nade vše Apoštolské požehná
ní papeže Jana Pavla JI. jako
„záruky přebohatých nebeských da
ru", z konce r. 1978. Na důkaz, že
Svatý Otec je nakloněn Vaší prácí,
dostává se Vám, vážený pane redak
tore. již druhého osobního požeh
nání, které udělil nynější papež Vám
a ČS. křesťanské demokracii po jejím
loňském sjezdu. .A letos na jaře děku
je Vám Bílý dům ve Washington? ja
ko předsedovi Světové reprezentace
čs. exilu: „Prezident rovněž uvítal
prohlášení Vaší organizace. Prosím,
oudte ujištěni, že Vase podněty budou
vzaty v úvahu při hodnocení a for
mulování naší zahraniční politiky."
Končím vroucím přáním: kéž Bůh
žehná, drahý Jaroslave, Tvému dílu,
časopisu Demokracie v exilu 2. naší
kresťanské demokracii, která jediná je
schopna dán a udržet: svobodu v na
šich zemích!
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Uprchlické
AKTUALITY
(DVE.) — V minulém čísle jsme
přinesli zprávu, že Spolková vláda v
Bonnu dala v rámci svých okamži
tých opatření k snížení enormního
počtu cizincö, žádajících ve SRN o
azyl, pokyn všem pracovním úřadům,
aby po celý prvý rok žadatelova po
bytu v Nemecku mu zásadné neudčlovaly povolení k zaměstnání. Tento
vládní pokyn a podle něho provádí
nou praksi úřadů prohlásil již něko
lik týdnů nato Sociální soud (.So
zůdgerů hl) v Hamburku za proti
p ľ á v n í. Soudní rozsudek (A/.:
2AR 438/80) se m. j. opírá o přísluš
ný zákon (Arbcitsfördcrungsgezctz),
podle něhož je předepsáno „hrát při
povolení k práci ohled na povahu
jednotlivého případu". Hamburský
pracovní úřad musí tedy tureckému
žalobci, který nežije ve SRN ještě
plný rok, poskytnout pracovní povo
lení.
Zvolili svobodu

Letošní letní vlna čs. uprchlíků
předstihla loňskou „benzinovou“ vlnu
z Rumunska (na 3.000, včetně turistů
do západních zemí), takže komuni
stický režim v C.SSR může ke konci
t. r. počítat s mankem asi 5 tisíc ob
čanů! Jsou mezi nimi jak akademici
(lékaři, inženýři, učitelé) tak zaměst
nanci podniků (úředníci, řemeslníci,
dělníci). Předvládají přirozeně roční- j
ky do 35 let, oproti loňsku přišlo mé
ně Slováků.
NejprominentitČjšími žadateli o azyl
se stali bratři Peter (s manželkou) a
Anton Š ť a s t n ý (24, 22) z popu
lárního „bratrského“ útočného tria
hokejového klubu Slovan Bratislava,
kteří se — na rozdíl od nejstaršího
sourozence Mariana (27) nevrátili
koncem srpna z Evropského mistrov
ství v Innsbrucku. Jsou již v Kanadě
s podcpsanvmi smlouvami pro ligové
mužstvo Quebec Nordiqiies. —
Uprostřed léta unikl do Rakouska se
svým psem přeplaváním Moravy Jo
zef l d r a š, — Ve SRN požádal o
azyl (kromě prominentů, uvedených
v min. čís.) zpěvák a hudebník Karel
Staněk. — Přes pohraniční přechod
Strážný Philippsreuth přijel do Bavor
ska t, m, m, s polskou manželkou a
ll-letou dcerou Monikou novinář Ji
ří L e d e r e r (56), odsouzený v roce
1977 na 3 roky pro „subverzivní čin
nost" (chartista) a „kontakty s emi
granty". Letos v lednu byl propuštěn
a donucen odnětím čs.občanství k vy
sídleni. Nyní požádal SRN o asyl a
usadil se trvale v dolnobavorském
Griesbachu. — Podobný osud čeká I
zřejmě prof. Julia T o m i n a. man- i
želá bývalé mluvčí CKtrfv 77 Zden
ky, a 2 jejich syny; všehni směli po
čátkem m. m. odjet do Anglie, kde
bude prof. Tomin přednášet a synové
studovat v Oxfordu. — Těsně před
startem rotačky; 2 vojáci PS v uni
formě, ale beze zbraně zběhli do Ba
vorska. — V Anglii požádal o azyl
krasobruslař Jiří Musil se svou
partnerkou Annou.
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ČTVRT STOLETÍ
(DVE) — Po celou dobu trvání našeho časopisu patří stálá rubri
ka „Naše rozhovory“ k jeho nejzajímavější a nejoblíbenější části,
jak nám potvrzuje mnoho odběratelů. Partnery v interview byly
často významné osobnosti svobodného světa. Ty nejprominentnější
z nich defilují nyní v jubilejním čísle ještě jednou slovem i obra
zem před čtenáři, aby posoudili, jak čas naložil s výroky a názory
lidí, spoluvytvářejících osudy národů a států.

1955
Dr. A. PROCHÁZKA (†) ministr zdravotnictví do 1948
„Opíráme se zejména o závazné sliby západních vel
mocí, dané Atlantickou chartou, Chartou Spojených ná
rodů, konferencí na Bermudě v prosinci 1953 a Wa
shingtonským prohlášením z 29. června 1954. V nich je
jasné vysloven požadavek svobody pro středo- a výcho
doevropské státy. Svobodný svět, především Spojené
státy, Velká Británie a Francie, jsou tudíž nejen mrav
ně a politicky, ale i v rámci mezinárodně-právnich
vztahu zavázány uskutečňovat politiku, sledující návrat
demokracie do zemí za Železnou oponou.“ (Prof. dr.
Procházka zemřel v USA právě před 10 roky).
1957
E. MAJONIKA — poslanec CDU ve Spolkovém sněmu
„Je zajisté mnoho problémů, které před nás nakupi
la nešťastná minulost. Současná situace ale potvrdila,
že existuje německo-slovanské osudové společenství.
Nesrovnalosti mezi našimi národy pomáhají Sovětské
mu svazu, aby nás ovládal. Nesmime pro minulost ztra
tit budoucnost... Ukvapené kroky uznáni komunistic
kých režimů by neposloužily dorozumení, spíše by je
znesnadnily. Do Prahy by dnes nepřišel německý di
plomat z Bonnu k lidu, nýbrž k jeho katovi."
1958
J. FLIPO (t) franc, generál, vojenský attaché v Praze
„Po vítězství Spojenců nad německými armádami
jsem se vrátil do republiky, snažící se obnovit svou
vzácnou tradici. Bohužel, šla přitom z ústupku do
ústupku, až se stala kořisti komunismu a byla jim za
prodána Moskvě... Co říci dnes o tom statečném náro
dě, zbaveném třistaletého jha, který po 30 letech od
dechu dostal ještě tvrdší jařmo? Co, než že musíme
mít důvěru ve Vévodu České země, ve Sv. Václava."

1964
K. B. KEATING (†) senátor Republikánské strany, USA
„Československo je smutným důkazem, že komunis
mus může existovat jen násilím a pronásledováním sil
svobody. Než se ujal moci, bylo Československo velmi
vyspělou zemi... Je na čase uznat potřebu instituce,
která by připravovala Američany na určitý druh ne
vojenského boje v našem soustavném úsilí uvolnit pou
ta nadvlády v Československu. Podporoval jsem proto v
senátu Spojených států návrh na ..Akademii svobody“,
jež by pomáhala americkým občanům sbírat zkušeno
sti. abychom se mohli vyrovnat s komunismem.'
1966
M. R. LAIRD — poslanec Republikánské strany v USA
..Rozpolcenost v USA nabyla vrcholu, když promi
nentní senátor Demokratické strany v minulých dnech
navrhl, aby se vietnamský problém řešil po vzoru po
válečného řešení v Polsku. Rumunsku. Bulharsku a Če
skoslovensku — aby totiž byli komunisté přibráni k
účasti na vládní zodpovědnosti a moct Vyzval jsem
presidenta Johnsona. aby učinil konec těmto zmatkům...
Jestliže totiž USA nejsou rozhodnuty postavit se na
mírové konferenci proti koaliční prozatímní vládě, na
stoupí J. Vietnam cestu satelitů Východní Evropy.“
1967
H. E. HOLT (†) min. předseda federální vlády Austrálie
„Jihovýchodní Asie se stala kritickým bojištěm pro
svobodně národy na celém světě. Jižní Vietnam je nyní
zkušebním kamenem odhodlání zabránit agres: a
čelit jejímu chorobnému rozšiřování— Ohroženy jsou
všechny svobodně národy všude ve světě. Kdyby upad
la do komunistických rukou Jihovýchodní Asie, šli by
chom vstříc situaci, v niž by byla narušena bezpečnost
celé Asie.”
1968
K. M. NIXON — býv. vicepresident a president v USA
„Ve Východní Evropě byčhc-m měli použít našich
hospodářských styků k dosažení cEů politických, jako
otevření tamních společností západním ideám a komu
nikacím — právě tak jako západním výrobkům a tech
nologii— Domnívám se. že Spojené státy by měly i na
dále podporovat zásadu svobodných voleb ve Výmen
ní Evropě a všude ve světě; je to zásada. vtělena do
Ústavy naší země a do Charty Orga~t-a.ee Spojených
národů.”

Zdravice
A Vašemu slavnému čtvrtstoletému
výročí zasílám jménem prezidia Sve
tové reprezentace čs. exilu nejsrdeč
nější blahopřáni a vděčné rozradost
nění z Vaší věrné a plodné existence.
V této „Kamenné Době Novověku"
nenecháte kameny zarůst mechem a
proudy živé vody z nebeské StudnyEvangelia ženou se přes Vás do údolí
kamenitých cest nepokojného světa.
25 let růstu a tvůrčí činnosti Vůiicho časopisu je vzorem a přikladeni
pro všechny ostatní exilové organiza
ce. Z Vašeho středu vzešla plamenná
idea o neutralitě pro naši zotročenou
vlast, pro stvořeni Třetí síly v USA
a o vytvořeni celoexilové organizace,
jež by reprezentovala všechny demo
kraticky smýšlející Cechy, Slováky a
Rusíny. zl je toho mnoho, co bylo po
čato ve Vaší DVE a oplodněno Boží
Prozřetelností...
Jak víte, pro zrod živé bytosti ne
ní třeba mnoho biologické materie.
Rovněž pro zrozeni velkých skutku i
dění není třeba velkých organizací
ani velmocí. Kvalita a zanícenost ma
lého počtu proroků a modlitebníku je
ta zázračná síla, jež hory přenáší a
utišuje burácející moře... Nechť
moudrý a věčný Jan zlmos na Vás
shlíží z. Českého Ráje s uspokojením a
radostí. Hospodin ať radostně žehná
dalším Vašim krokům a činům!
Rev. Dr. Ivan D. Frankli nRusínský, úř. předseda Světové re
prezentace čs. exilu, předseda jejího
Teologického tribunálu (USA)

*
Když jsem v r. 1955 dostal do ru
kou první číslo „Demokracie v exilu“,
bylo to, jako když po dlouhých úva
hách a přátelských radách konečné
došlo k činu. Přiznávám, že to byl
také počátek přátelství s Jaroslavem
Kusým. „Demokracie v exilu“ na
stoupila tehdy svoji cestu, aby repre
zentovala křesťanskou demokracii v
exilu, když nebyl a není ještě čas, aby
byla vydávána v naší vlasti.
Jako lidé tak i časopisy mají své
narozeniny. 25 let je na časopis v exi
lu vysoký vék, ale DVE časem ne
ztratila nic ze svého půvabu a ze své
oblíbenosti. Není to jednoduchá prá
ce propagovat v exilu křesťanskou de
mokracii, když — bohužel — v něm
mnohý má socialismus za lepší řešení.
Porovnáme-li však exilové časopi
sy, kterých bylo během let vyhnan
ství víc než dost a řada jich zanikla,
neboť už neměly co říci exulantům a
našim národům, jsme hrdi na to, že
DVE udržuje svoji vysokou úroveň
ideovou i novinářskou. A znovu uzná
vám, že je tomu tak proto, že jejím
redaktorem je Jaroslav Kusý, bez kte
rého by žádná „Demokracie v exilu“
nebyla.
DVE je také hlasem ČS. křesťanské
demokracie. která jako jediná nesocia• str. 5
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HOVORŮ S PROMINENTY
Gratulace
• str. 4
listická politická organizace exilu spo
juje exulanty a naše národy ve vlasti
a dodává jim naději, že jednou bude
naše země opět svobodná a že tam
nebudou jen socialistické strany, nýbrž
že ČS. křesťanská demokracie bude
mít čestné místo a rozhodující vliv.
My si musíme vzít přiklad z aktivity
polských bratří,
V projevu o letnicích 1979 ]. Kusý
jako předseda (‘.SKI) vyhlásil nutnost
generální stávky jako jediné možné a
účinné zbrani v boji proti komunis
mu. Dnes vidíme, jak se ji varšavský
režim zalekl a slibuje nápravu. Proto
je úkolem „Demokracie v exilu" po
kračovat na úspěšné cestě, dále pra
covat pro osvobozeni a pro návrat
křesťanské demokracie do našich zemí.
Modleme se, aby její redaktor měl čas
i možnost se vrátit do svobodné vlasti.

1968
Dr. S. OSUSKÝ (†) slovenský velvyslanec ČSR v Paříži
„Pokial ide o Mníchov, nikedy som nezmenil svoje
stanovisko, že sme mali bojovat. Mnichovská kapitu
lácia zasadila smrtelnú ranu duši národa... 8. októbra
priniesli Herald Tribune v Paríži a New York T.mes v
New Yorku záznam, že mal americký novinár L. C.
Sulzberger rozhovor v Londýne, kde bol prezident Be
neš na čele exilovej vlády. Uvádza, že prezident prisa
hal, že neodstúpi Sovietskemu sväzu Podkarpatskú
Rus; koncom marca 1945 však povolil."
1971
Rev. ČlENG-CHI — ředitel Čínského institutu v exilu
„Po 26 letech aktivní mezinárodni spolupráce byl v
zástupci vlády v Taipehu vyloučen zakládající členský
stát OSN, stát, který- je větší než 92 dalších členu z cel
kového počtu 130. Na jeho místo přišla vláda, odsouze
ná Spojenými národy jako útočník v korejské válce,
proti němuž byl na bojiště vyslán právě touto světovou
organizaci vojenský sbor... Spojené národy se staly
organizaci šarlatánu, boxerským ringem, nikoli mezi
národni společnosti podle svých skvělých stanov."

1977
Dr. F. KARASEK — gen. tajemník Evropské rady
„Komunismus, ať se ukazuje v kterékoli podobě, je
pro demokraticky-svobodymilovnou životní formu vel
kým nebezpečím. I když „evrokomunisté“ přijmou zpo
Jan Kunc í ř čátku pluralistickou společnost, přece se obávám, že
tato ochota je jen přechodnou metodou, již se použije,
gen. tajemník ČSKD (USA)
aby se dostali k moci. Budou-li hrát jednou ve státě
*
první roli, nedají se odvrátit od uskutečněni svých ko
Na pouti exilem — rozmanitých cest, nečných marxistických představ. Demokratické sily v
západoevropských zemích by měly zábránit komuni
Jste prožili mnoho různých chvil.
stickému uchvácení moci v kterékoli formě, protože
Čtvrt stoletím Vás osud nechal vést
by byl svobodám, jak my je chápeme, jinak konec."

a Božím požehnáním slavně obdařil.
Kéž přímluva a odkaz sv. Václava,
jímž. Demokracie v exilu započala
před čtvrt stoletím, nás posílí na ce
stě vyhnanstvím a vyprosí nám u
Všemohoucího Boba svobodu a nasto
lení Božího řádu v naší vlasti!
Jiří M a t ý s e k
delegát ČSKD (Austrálie)
*

1978
Hrabě HUYN — poslanec CSU ve Spolkovém sněmu
„Cilský parlament prohlásil v srpnu 1973 vládu Allendeho — ještě před jeho svržením — za ilegální. Nejvyšší soud, právě tak jako Nejvyšší finanční dvůr, od
soudily Allendeho postup. Křesťansko-demokratický
senátor Carmona přednesl a s velkou odvahou pro
sadil zákon na zbrojní kontrolu, který měl znemožnit
další pašování sovětských zbrani ilegálním tlupám pro
občanskou válku. Levice nenávidí nynější Pinochetovu
vládu, protože se nemůže smířit s tim, že jde o zemi,
která se, jako prvá na světě, osvobodila vlastni silou
z. marxistické diktatury."

„Pravda P á n ě vítězí“ je neochvěj
ným heslem „Demokracie v exil«“ již
25 let. Pro tuto pravdu žít, bojovat
1979
a třeba i umírat ie i dnes stejně důle U. KÄGI — švýcarský člen Evropské skupiny Helsinki
žité, jak tomu bylo v letech padesá
„Náš prvý úkol: zkoumat — jako morální instituce
tých. Tuto pravdu psát a rozšiřovat — ve sboru světové veřejnosti známých právníků stíž
je stepá důležité i v letech osmdesá nosti na porušování úmluv Helsinské konference, po
dané skupinami nebo jednotlivci ze signatářských stá
tých. Ko/ňb Iři ještě triumfuje na Vv- tů. vyzvat vlády k zaujetí stanoviska a sdělit nakonec
chodě i na Západě! Být správně in veřejně výsledek. Náš druhý úkol: založit nejpozději
formován, slyšet celou pravdu ie nad do 1 roku řídící výbor, který vypracuje do listopadu
I960 bilanci od konference v Helsinkách, úspěchy i ne
míru nutné, abychom si sami «ezatiúspěchy, a předloží ji k tomuto datu — již jako ..Evrop
novali utrpení, jež padlo na náš ná ská skupina Helsinki" — další mezinárodní konferenci
rod tim, že nechtě! slyšet twotrný ; 35 států svolané do Madridu."
hlas církve „■ hlas 3!js.tryk:Jr, který
1980
nás dávno přej »wrxisnienj varoval.
Mluvme, pišme a rozšiřujme prav- V. BUKOVSKÝ — ruský disident, vypovězený ze SSSR
„Sovětský svaz je agresivní stát, který obsadil celou
dti. Dejme proto „Demohnscti v ext- řadu
zemí, a drží je dodnes v okupaci: baltské státy.
lu“ co nejvíce lidem Jo rukou. zejtné- Ukrajinu, země východní a střední Evropy, část Ně
na těm, co přicházejí z domova. .Vechř mecka a část ostrovů, náležejících Japonsku. Moskva
DVE jJe vpřed Jo Ju’šíck let, nechť dala část olympijského programu, totiž regaty, do Eston
tedy na území, které obsadila protizákonně. Dále:
sin pravdu proti !ži. ,\"ecZ>ř je možné, ska,
Sověty vedou útočnou politiku: rozsévají nepřátelství,
<d»y vycháze/d custěji a burcovala ne nepokoje a války a organizují v různých státech pře
vraty — v Angole, Ethiopii. v Afgánistánu. Sovětský
tečné lidi!
P. Dr. Josef Valerian, SDB
(Rakousko)

svaz je impérium, které anektovalo jen v letech 19131922 přes sto národů!"

25 !et poctivé novinářské práce a
námahy, finančního vypětí. .Je také
pohotové .: pravdivé informovanosti
zástane poctivo« oběti na poli politic
kém a novinářském našeho exň’w. Do
dalších let plodného pásobení vypro
šujeme ce/é reJohei Dl E a jejím»
šéfredaktorovi br. Kusému hojně Bo
žího požehnání a pomoci.

1980
V. MAXIMOV — vydavatel pařížské revue Kontinent
„Ukólein evropských křesťanů je obnovit křesťanský
charakter Evropy. ’ Již velký Dostoievsky keys
řekl, jak rtrahě* jsou každému myslícímu Rusovi její
posvěcené kameny. Právě zde se zrodily v krvi a -trpě
ni požehnané zásady demokracie, které se csvěččuy.
byť v plamenech dvou světových vaiek a za nesmír
ných ztrát politických i územních, a uhájily své právo
na život vůči hnědému a později také rudému totalitarismu. A právě zde, na tom nepatrném flíčku světa,
bude rozhodnuta osudová otázka našeho dnešmhz svě
ta: ono -být či nebýť' demokratické civilizace."

Oblastní skupina ČSKD
Ontario (Kanada)
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Jubilejní vydání našeho časopisu je
zajisté velmi vhodnou příležito
stí připomenout životní jubilea pří
slušníků velké národní rodiny v za
hraničí. Ve Vídni se dožívá 23. t. m.
70 let v obdivuhodném zdraví a du
chovni výši, do níž. ho po celý život
povznášejí orelské ideály, Karel R y b a, starosta Jednoty Orla Vídeň II.
a Zemský delegát Ö.S'. křesťanské de
mokracie \ Rakousku. Členem těloI výchovné a nábož.ensko-kulturní orga
nizace Orla je již od r. 1921. Od té
doby je mnohostranné činný v nej
různějších úsecích orelského působení:
v hudebním kroužku a orelské hudbě
se zájezdy do Bratislavy, Znojma,
Hodonína, C. Budějovic a Prahy; ja
ko předcvičitel žákovských družstev,
jako Člen divadelního souboru, odbo
ru orelských esperantistů, „Euchari
stické ligy sv. Václava", pěvecké žu
py „Lumír" a „Pěvecké obce česko
slovenské" v Praze. Za I. světové vál
ky, hlásil se br. Ryba v ruském zajetí
ihned do čs. armády spolu s dalšími
105 vlastenci, jichž se stal představe
ným. Po II. válce působil opět nad
šeně a obětavě ve Vídni, kde je duší
orelského dění náboženského, národní
ho a tělovýchovného. Uvědomuje si
přitom nesmírný význam tiskového
apoštolátu a je proto od založení De
mokracie v exilu jejím horlivým šiřite
lem, za což se mu dostalo m. m. na
jubilejní slavnosti DVE ve Stuttgartu
osobního poděkování šéfredaktora J.
Kusého, který mu věnoval upomínko
vý dar — sošku orla s rozpřaženými
křídly. Do dalších let provází br.
Karla Rybu vřelá přání všech Bozích
. darů, vyprošovaných mu celým orclským a křesťansko-demokratickým
společenstvím.

*
Paříži se dožil již v létě 75 let
v neutuchající literární činnosti
významný exilový pracovník dr. Ja
roslav Trnka, člen mezinárodního
PEN-Clubu a vydavatel obsahové
hodnotné francouzské revue Rencon
tres, jez seznamuje záslužné kultúrno
politickou veřejnost Francie s čs. té
matikou současnou i historickou.
*

Rovněž 75 let oslavil 4. t. m. v
Hamburku profesor Antonín
Vlach, neúnavný šiřitel české lite
ratury’ v cizině. Spolu se zesnulým již
básníkan Robertem Vlachem založil
exilu kulturní revuí Sklizeň, jež vy
cházela po 13 let a podchytila přes
áZZ autorů. V „Edici Sklizně“ vyšla i
cenná dokumenráraí díla jako vzpo
mínky rovněž již v exilu zemřelé pří
slušnice Eterárné nadaného rodu Čap
ku, dr. Heleny Koželuhové, manžel
ky někdejšího ministra předpučové
vlády, dr. Adolfa Procházky (viz str.
4;, „Čapci očima rodiny“. A. Vlach
je činný : v hamburském klubu novi
nářů a tiskovém úřadu.
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Lístky
Z DOMOVA
... a kromě toho
jsem jedním z tich
studentu, kterým
se podařilo bez
pozvání
koncem
května dostat se k
rozhovoru s ameri
ckým spisovatelem
Williamem Saroyanem na Karlově
univerzitě. Vedoucí katedry české a
slovenské literatury, soudruh profesor
Rzounek tam lhal, estíbáci chtěli nás
identifikovat a třeba zatýkat, ale W.
Saroyan se proti tomu energicky op
řel. Míí/.ete li, vyřidte mu nás dík a
obdiv.
/Í IA/.-l K.řV.

DEMOKRACIE V EXILU

ULOUPENÝ DOMOV — ve svědectví konvertity

5 otázek profesoru Machovcovi
(DVE) — „Z prominentu požádal o azyl v Německu profesor a
děkan Karlovy univerzity, Dr. Dr. Karel Mácha“. — Stručná zprá
va v minulém vydání 1.1., ale jaký obrovský zvrat vnitřní, jaka
hluboká konverze duše se v ni skrývá!...Prof. Dr. phil. et Dr. seiendarum phil. Karel Mácha (49) rezignoval po r. 1968 na svúj akade
mický úrad na protest proti totálnímu znásilnení vědy na Karlove
univerzite. Čas následující perzekuce politické i osobní mu poskytoval
dost příležitosti k zamyslení, hloubání, ke korekturám vlastního po
stoje, k bilanci, k předsevzetí a k — rozhodnutí: od dřívějšího, po
někud idealisticky pojímaného marxismu k návratu na „hlubinu bez
pečnosti“ křestanského světového názoru! Máchova úvaha, kterou
nám autor poslal k uveřejnění, je o tom výmluvným svědectvím.

Chtěl bych úvodem vzpomenout
slovanského apoštola Cyrila, nazý
vaného také .Konstantin-Filosof’, kte
rý praví: „Náš Bůh je jako širé, hlu
BRATISLAVA: Statečný a věrný
boké
moře... Mnozí vstupují do jeho
slovenský biskup Ján Korec, kte
hloubky, aby ho hledali, a ti, kdo ma
rý nesmí vykonávat svůj úřad a pra
covní donedávna v chemickú továr
jí pevnou vůli a jasný rozum, získá
ně, dostal lehčí prácí jako opravář
vají s Jeho pomocí bohaté poznání,
zdviží. Nyni bylo mu však i toto za
proplouvají a navracejí se nazpět. Ti
městnání zakázáno s neoficielním
druzí však, kteří se pokoušejí přeplout
odůvodněním, žc by byl v sídlištích
často v nekontrolovaném styku s
ve vratkých loďkách nerozhodnosti,
lidmi a mohl by nu ně, zejména na
zčásti tonou, zčásti bezmocně kolísají
mladé, nábožensky působit. Byl pro
na vlnách rozbouřeného živlu...“
to přeložen do truhlárny.
Mocné ,Slovo’ Janovo spojuje nás
JASLOVSKÉ BOHUNICE: Atomo
všechny
přes hranice tisícileté — v
vá elektrárna „A-l“ byla po poško
hlubokém, útěšném vědomí jednoty
zení reaktoru již před časem vyřa
zena natrvalo z provozu. V únoru ' Stvořeného s jednotou Lidského v
1977 tam přišli 2 zaměstnanci o ži
něm.
vot. Nyní bylo za porad v Moskvě
Jedinečnost lidské osobnosti a ne
rozhodnuto vybudovat novou jader
změnitelnost Zákona v její podstatě
nou elektrárnu ve slovenských Levi
cích.
je základním kamenem našeho du
chovního, niterného světa. Osobnost
OPAVA: Zdejší soud zamítl 3. 7.
I. r. žádost býv. televizní žurnalistky
však překračuje hranice sebe sama
Otty B e cl n á ř o v é (53) z ledna t. r.
tím, že participuje na ideji lidského
o propuštění z trestu 3 let vězeni, k
společenství, společenství mnohých,
němuž byla odsouzena v Praze prá
aniž by byla ochuzována o svou jedi
vě před rokem. Soud vážné zdravot
ní důvody neuznal a vězeňský lékař
nečnost.
ústavu SNV-CSR, PS 115 0, 74649
Chápu jako úlohu člověka dneška,
Opava, ji přidělil k normálni 8-hodistát se syntézou sebe sama se světem,
nové práci na šicím stroji.
ve vzájemném pronikání dimenzí
HEŘMANICE: Matematik a kato
s v o b o d y a dimenze pokory, ve
lický pracovník Václav B e n d a
vzájemném spolupůsobení vnějších
onemocněl ve zdejší věznici kožní
chorobou nohou. Přesto musí praco
podmínek lidské existence z vnitřního
vat jako vrtně trubek. Spoluvězeň, s
poznání.

nimž se však nesmí stýkat. Václav
Havel, byl nedávno vsazen na 10
dni do korekce proto, že neměl na
zadní straně rodinné fotografie ra
zítko, opravňující k jejímu uchová
váni.
KARVINÁ: Zpěvák Karel Sou
le u p, známý doma jako „Cárli". byl
po prvém výslechu ve vazbě v r.
1976, znovu zatčen 1. 7. t. r. a obvi
něn z „výtržnictví“ a „podvratnictvi"
vlastními skladbami.
PLZEŇ: Útvary čs. Lidové armá
dy se m. m. zúčastnily se značným
počtem příslušníků zejména tanko
vých
jednotek
podzimních ma
névrů branných
sil
Varšavské
smlouvy. Nacvi
čovala se reakce
na t. zv. „předsu
nutou strategii'*
Atlantického společenství. Jako v
minulých letech, projevily se opět
značné dorozumívací potíže pro ne
dostatečné znalosti jazyků, jak přiz
nal již loni čs. důstojník Bohumil
S u k.
MOST: Okresní soud zde vyslovil
trest 2 let vězení pro dělníka Josefa
O u r o du (25), signatáře CH-77, pro
výrok: „Dřu jako blbec za sedmnáct
set korun měsíčně a funkcionáři be
rou spoustu peněz nezaslouženě“.

říjen 1980

Rezignovat na záchranu?

Neznám v oblasti dnešního Výcho
du významnějšího teoretika víry, než
je profesor Milan Mac hov ec, je
hož vpravdě světově významná kni
ha ,,/ežíš pro atheisty” rozevřela dia
log poznání duchovních základů svě
ta v lidských srdcích, dialog mezi
křesťany na straně jedné a mezi
marxisty na straně drahé, za je
jichž představitele profesor Machovec
sám sebe pokládá.
Chtěl bych v této souvislosti polo
žit filosofu Machovcovi — a mému
milému příteli Milanovi — pět otázek,
které pokládám za určující pro objas
nění podstaty vztahu křesťanů a atei
stu k problému víry.
Otázka první: V co věříš? Platí
i pro Tebe vyznání „Věřrn“ jako vy
zvaní k poznání? Což to není víra v
absolutní budoucnost člověka, která
nás všechny spojuje? Kde bere své dů
vody ateistická skepse k možnosti zá
chrany člověka láskou křesťanství v
tomto polopohanském světe moderní
civilizace? — Mám za to. že oněm
„anonymní kresían“, jak to označil

Karel R a h n e r. žije i mezi marxisty,
a že pouze nenalézá dostatek možno
stí, aby si v rámci svého vědomí od
pověděl na bytostné otázky své vlast
ní existence.
A ptám se Té tedy: je to apoštolát
víry, který Tě přiměl k tomu, abys
se pokusil o misii ateismu v řadách
křesťanů — anebo je to spíše útěšné
slovo Ježíšovo, které Tě vede svou
skrytou silou k odporu proti světu
filosofického materialismu, světu, kte

rý dosud neprocitl ke svému poznaní?
Otázka druhá: V co doufáš? Ja
ká je noetická podstata tvého pojen
Naděje? — Ano, tuším, že hledáš, ře
čeno augustinskou metaforou, živoucí,
lidský obraz Pravdy. Domníváš se
však, že z hlubin skeptické negativ it)’
může vzejít plodná odpověď na pod
statu lidského problému dneška?
Otázka t ř e t i: V našem sváru ide
jí je přece jen jedna instance, která
přesvědčivě překlenuje svou vnitřní
opravdovostí hranice protikladů. Tou
to instancí je Ježíš sám. A já bych
nechtěl k tomuto principiálnímu po
znatku připojit nic jiného než Cusanova slova: „Sis tu tuns, et ego ero
tuns“. — „Rud sám svůj, pak budu
i já tvůj“. Nepochybuji o tom. že jsou
také ateisté z přesvědčení — domníváš
se však, ž.c i oni jsou hotovi přijmout
Ježíšovo oslovení za výzvu k přemý
šlení o podstatě člověka?
„Vždy trvají víra, naděje, láska,

Vážený pane šéfredaktore,
jako mladý student jsem ve válečných letech sedával v koutku na
Akademických týdnech na Sv. Kopečku, na Velehradě a v Kokorách a
naslouchal slovům Jana Zahradníčka, Jana Cepa, biskupa Zely. dr. Habáně, dr. Braila, dr. Dacíka a mnoha jiných.
V letech šedesátých — na Mírově — jsem naslouchal na vězeňských
procházkách opět slovům Jana Zahradníčka a učil se jeho veršům zpa
měti a naslouchal znovu slovům dr. Braita a Dacíka a ještě mnoha ji
ným, včetně dr. Zely. Jako zázrakem se nám tehdy propašoval do vě
zení na Mírově z 1. oddělení od „měsíčkářů“ jeden výtisk „Demokracie
v exilu“. Byli jsme tři z muklů, kteří jsme odseděli 30 dnů v „korekci“
za to, že „Demokracii v exilu“ našli u nás na pracovišti. Když jsme z ní
vyšli polomrtví, jiný spoluvězeň-páter nám poslal pár vajec ze svého
přídělu pro nemocné Tbc.
A teď jsem zde, na Západě, a mohu číst „Demokracii v exilu“ a nemu
sím mít strach, že si za to zase odsedím 30 dnů v korekci. Nečtu ji však
sám: mám zprávy o tom. že koluje doma po městech a vesnicích, mno
hé se z ní opisuje a je jich možná sto i více, co zase riskují „korekci“
a ještě mnohem více. Ale naši doma, ti uvědomělí, nechtějí ze Západu
„bony“, nýbrž „Demokracii v exilu“!
Ona se stala svědomím českých a slovenských křesťanů a Vaše uply
nulá leta zasloužilé činnosti nechť jsou spojena navždy s památkou těch,
kdož zemřeli pro křesťanskou demokracii a nezradili vlast a Pána Boha!
Mohu Vás a celý náš exil ujistit, že „Demokracie v exilu“ se doma
nejen Líbí, nýbrž je o ní takový zájem, že např. v mém kraji je mezi
spolehlivými přáteli trhána přímo z ruky a půjčována — jako samizdat
— do roztrhání. Neboť domov cítí v „Demokracii v exilu“ přímo onu
vyzařující sílu postoje a programu pro nás všechny.
Nechť je jednou Vaše trnitá cesta exilem ve službách porobené vla
sti bohatě odměněna 3 nechť se toho bohdá všichni dožijeme!
Miroslav Kamenický

25 LET DVE
A. Č.

Dvacet pě: let pníce plodné
starost dělá sírjzzř rodné.
Zato v Plzni prapory
vlají rudým navzdory.

Plzenáci pyšné ccodí.
Velké muže město red:.
Zpívají pří dechovce:
Kusý vede lidovce.
Nechť vás svátý Václav chrání!
Tím dnes končím svoje přání.
Doma o vás národ ví.
že jste v práci poctiví.
(Z „Biče“ Al. Čížka, č. 9/80

tyto tři; nejvyšsí z nich je vsak láska“,
praví Pav e l. Tento svět, v némž
žijeme, nepotřebuje ničeho tak nalé
havě jako lásky k bližnímu, nechce
me-!: všichni zahynout. — Nenalé
zám útěchy ve slovech, která vyslovil,
ve chvíli nejúžívéjš:. Dietrich Boenh o e f j e r: .Sáh, který je s námi, je
bůh, který nás opouští...“
Odtud vzniká i čtvrtá otázka:
Což může být základem ateismu, re
zignovat na možnost záchrany?
A poslední otázka, milý příteli:
Je to také Tvůj Bůh?
Pozdravují Té slovy evangelisty Lzkáše: Zůstaň s námi, bude brzy večer,
den se tiž nakioml...“

říjen 1980
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Svatováclavská invokace nad botnangským údolím

kulturní

Slavný večer politiky, poezie a hudby
Jaroslav

Nádherné odpoledne pozdního léta
’> široce rozkvetlými jiřinami ve stráni,
níž se dívá do hlubokého botnangského údolí kostel moderního slohu,
zasvěcený sv. Klementovi... Clemens
Maria H o f bauer — znalci církevních
dějin, také těch středoevropského
prostoru, není ani třeba výkladu míst
ního faráře P. Maxe Schmida v
průběhu jeho srdečného uvítání účast
niku jubilejní slavnosti, aby si uvědo
mil, v Čemž je pro něho „genius loct“
sakrální stavby s přilehlým vzhled
ným sálem, v němž se nyní, 13. září
1980, shromáždili Češi se Slováky a
Němci dvou vlastí na obou stranách
Šumavských hvozdů, aby vzdali hold
celému jednomu čtvrtstoletí, zasvěce
nému novinářské službe umlčenému
domovu.
Do svátečně ztlumené atmosféry
zasedací síně se v 17 hodin rozsvěcují
reflektory, ozařující název jubilujícího
časopisu v jeho originálním písmu,
vévodícím nyní rozlehlému jevišti.
Za předsednický stůl zasedá jubilant
Jaroslav K u s ý, zakladatel a šéfre
daktor Demokracie v exilu, vedle ně
ho moderátor slavnostního večera,
doc. inž. Ludvík C í s a ř, místopřed
seda Ústředního výboru ČS. křesťan
ské demokracie. Symbolickým soustolovníkem je jim sv. V á c 1 a v, patron
nejen České země, ale také Demokra
cie v exilu, která vyšla poprvé úmysl
ně v předvečer jeho svátku, v září
1955, s úvodníkem ...S't'číec cthického
vlastenectví", věnovaným mu nedáv
no zemřelým Msgrem dr. Alexand
rem 11 e i d 1 e r e m. Nyní vzhlíží
Dědic České země do sálu ze Svato
václavské kaple svatovítského dómu
na Hradčanech ve fotografické repro
dukci drahocenné knihy kulturně-historiekých pokladů vzdálené vlasti...
Biskupské pozdravy

člen kapituly při biskupském dómu
v Rottenburgu u Stuttgartu, pocháze
jící z domova slavného gotického ob
razu Madony Vyšehradské, prelát Jo
hannes B a r t h, se ujímá slova a
pozdravuje posluchače také jménem
biskupa rottenburgské diecéze dr.
M o s e r a, který je právě s delegaci
německého episkopátu na návštěvě
biskupských spolubratři v Polsku.
Okamžitě se přenášejí myšlenky pří
tomných do našeho slovanského sou
sedství, kde neporušená i statečná
náboženská víra dělnictva dobyla v
minulých dnech historického vítězství
nad ateistickým režimem.
Slavnostní řečník vzácneho večera,
Jaroslav Kus ý, se ve svém němeč
kem projevu vrací k nedávným pol
ským událostem a interpretuje je ve
světle neotřesitelného katolického po
stoje pracujících Polska, nepodlehlých
nákaze zhoubného marxismu. Když
hodnotí (viz úvodník str. 1-2) bez
příkladně mužný postoj zbožného
vůdce polských stávkujících, Leska
Wales y. který si před podpisem

str. 7

Karát

tvrdě vynucené dohody o právu na
svobodné, na režimu nezávislé odbory
zavěsil kolem krku růženec, nastává
nejdramatičtější okamžik večera: ja
ko projev solidarity s uvědomě
lým křesťanským odborářem a všemi
JUBILEJNÍ

K 25. výročí DVE
a zvláště příteli
Jaroslavu Kusém u
Svlékl jsem se sebe spánek
a poklekl k díkůvzdání
mísa dvaceti pěti let jak
broskví sametových
je připravena na stole
jak bohoslužba ranní
Těch pětadvacet let
V nich zadřen smích i pláč
Jizvy po ranách bičem tu a
tam zabolí
se slzou steče otázka
proč jen ten úder a zač
Když měříme metrem
vzpomínek
Výsledek My jsme vytrvali
Jen srdce rozedřete nám a víru
najdete
tu víru která tuhne v brnění
a každý z nás do ní se halí

Michal Racek
(V USA, podzim I960)

věřícími dělníky Polska vyjímá K u s ý z kapsy velký růženec a zavěšuje
si jej kolem krku. (Viz foto, str. 1).
Projev žurnalisty, kterého přítom
ný prelát Barth nazval „vyznava
čem", je přijat s nadšeným, dlouho
trvajícím potleskem, právě tak jako
předání kytice s 25 květy a upomín
kových darů, z nichž 3 sošky Svaté
rodiny Nazaretské, vzácná to řezbářská práce z olivového dřeva Israele,
věnovaná slovenským členem ÜV
ČSKD Ladislavem S e č a n s k ý m.
oslavence zvláště dojaly.

Před jeho řečí pozdravila účastní
ky česky a německy členka Acermann-Gemeinde Edeltraud P o d w e s k y v duchu onoho křesťanského
smíření, jímž se nesla celá slavnost,
obohacená také dr. Rudolfem A ro
n e m, který přednesl vřelé „laudatio“
(viz str. 3), jakož i zdařilým němec
kým překladem básně Julia Zeyera
„Wanderung“, recitované Markétou
Jeřábkovou, a strhujícími versi
Viktora D y ka „Ohlédnu-li se zpět...“,
přednesenými Karlem M o t e j l k e m.
Deseti nejstarším čtenářům odevzdal
J. Kus ý upomínkové knižní dary.
Závěr hudební meditací

Do ticha nachylujícího se památné
ho dne zazněly nakonec líbezné tóny
hudby českých Mistrů. Jan Václav
K a 1 i v o d a: Nokturna pro violu a
klavír, op. 1S6; Leopold Jansa:
Duo pro housle a violu, op. 75; Leoš
Janáček: klavírní sonáta „Z ulice
— 1. X. 1905“; Josef S u k: smyčcový
kvartet „Meditace na staročeský cho
rál «Svatý Václave»“, op. 35.
Skladby pečlivě se smyslem pro
vnitřní spojitost s významem události
vybral a se svými kolegy z orchestru
Stuttgartských filharmoniků, Lilianou
K a v a 1 d j i e v o u, Maciejem J a niszewskim (housle), Petrem
Šimkem (cello), hrál Rudolf Je
řábek (viola). Janáčkovu sonátu,
inspirovanou před 75 lety smrtí mla
dého muže při lidových nepokojích v
Brně, přednesla bravurně s podmaňu
jícím citem pro muzikální interpreta
ci skladatelova zážitku docentka var
hanní školy v Rottenburgu, Viera
J a n á r č e k o v á.
Když ze strun Kvarteta AMDG
zaznívaly úchvatně (snad citověji než
z pražské gramofonové nahrávky
kvarteta Vlachova) motivické prvky
národního chorálu ze 13. století, har
monizovaly podivuhodně s invokací
prvého úvodníku Demokracie v exilu
před 25 roky: „Svatý Václave, pros
za nás Boha, Svatého Ducha... Xedei
zahynout: nám ni budoucím.'“

EXULANTI HRAJÍ HUDBU DOMOVA
Smyčcové kvarteto AMDG na jubilejní slavnosti Demokracie v exilu

život

V exilu:
■ ERNST KŘENEK, pocházející
po otci z Čech (Encyclopedia Brittanica ho stále vede jako „českého
komponistu“), který se dožil 23, srpna
t. r. v Kalifornii SO let, přiletěl do
Štýrského Hradce v Rakousku, kde
bude provedena v rámci „Štýrského
podzimu“ řada jeho skladeb (jeho po
slední opus má číslo 229), m. j. svě
tová premiéra jeho čtyř mešních zpě
vů; v r. 193S měla premiéru v Praze
jeho opera „Karel V.“, v níž postavil
po Hitlerově nástupu k moci, univer
zálni ideu středověké katolické říše
proti nacionalismu, materialismu a
náboženské lhostejnosti.
■ DR. A. KRATOCHVIL, spiso
vatel, místopředseda exilového PENClubu, a P. dr. Václav Steiner
(Nepomucenum, Rím) byli m. m.
ustanoveni na zasedání Křesťanské
akademie v Brixenu po chvílemi
vzrušené debatě a několikerém tajném
hlasování spoluredaktory římských
„Studií" vedle dosavadního redakto
ra P. dr. Karla Skalické ho, je
hož nevyvážené, „levicové“ redigová
ní vzbudilo oprávněnou kritiku mno
hých čtenářů.
■ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
vydala letos m. j. vynikající životo
pisnou studii od H. M a r r o u-a
„Svatý Augustin" s výňatky z jeho
spisů a dodatkem o augustiniánech
v českých zemích. Dodá Velehrad, Via
Concordia 1, I-C0183 Roma.
■ JAROSLAV KUČERA vydal
právě ve vlastním nakladatelství pou
tavou knihu o osudu ministra Ma
saryka „Jan" z pera Marcie Davenportové. Cena DM 13,10 (
US £
7,45), edice Archa, Postfach 1314,
D - 8330 Eggenfelden.

Ve vlasti:
■ JAN ZAHRADNÍČEK, největ
ší poválečný básník meditativní lyriky
náboženského zanícení i prožitku, od
souzený r. 1952 na 13 let žaláře,
zemřel tento měsíc před 20 lety.
Smutného výročí vzpomněly tajné
četné literární kruhy v Čechách a na
rodné jeho Moravě. Pražská samizda
tová edice „Česká expedice" přinesla
jako prvé dílo nové ediční řady
„Asyl" Zahradníčkovu vrcholnou
poemu „Znamení moci".
■ MARTIN KUKUČÍN, vynika
jící slovenský romanopisec, byl stře
dem třédenních oslav, při nichž mu
byl k 120. výročí narození odhalen v
oravském rodišti Jaseňová pomník od
národního umělce Jána Kulicha.
■ KVĚTA NOVOTNÁ předvedla
m. m. na festivalu komorní hudby ve
finském městečku Kuhmo s úspěchem
klavírní skladby mistrů romantiky.
■ PAVEL HORÁČEK, 25-letý
operní zpěvák z Opavy, získal na 29.
Mezinárodní atndební soutěži němec
kých rozhlasových stanic (ARD) 3.
cenu. Na závěrečném koncertě v Mni
chově 18. m. m. zpíval monolog Bo
rise z Musorgského opery „Boris Godunov“.
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Tschechoslowak.Christliche Demokratie
BEWEGUNG
dur tíchecliOBlciwakischen Christlichen
Demokraten im Exil

Vorsitzender: Jaroslav Kusý
Generalsekretär: Jan K u n c í ř
Wlntiiirstrassc 33, 8 München I!)
25 JAHRE JUNG
• • tu, .<■! <• Zeitschrift Demokracie n i-.i ltn (Di-rnokr.-itle Im Exil) lut soeben 25
Jnlii-c lung g«-woi-<l<-til Aii-i ill<-.<-rn Anla- .
Vemnut n I tel <- 'l‘:ietn’Choiloiiuil:Utche Christ
liche Dľni'il ritllv Ihn Exil) am 13. ScpIcrnlwr <1 .1. In Htultgíirl-Hotnang eine
Feien.i unde.
• Den lucliei hlín hen, -dowaklselien und
deutiiľhnn Tellneliinei n llberbraehl*- der
Donikuplluliiľ zu lloltenluirg, ľriilal Jo
hanne -i H.irllí, Gillu-ie do i gerade In
Polen wi'llontlin lllwliofi dei Diözese
Koltimbiirit-Stiitli’.ii I. Dr. Georg M o . e v
.. ..... Dier elrulriwloivolleli An'.pr.u he ženi
lo ri itioH‘io'1 Vei .l.mdiiľ. und Anerken
nung für <lle den ein ľitllehen Prinzipien
Im orfentllelien l.ebrn dienenden Exllzelt'iehrlfl Zuvor hle-i-i der 11 .u i'. 11 >* > r Im
Klemen, und .im Fleekenwnldweg Pfarrer
M.t'. M e b m I d, die .’.dill el< lien Ile -.neber
her,-llľh Willkomm u
In t-u-hcchlu'her
und deni lelieľ Sprache wurden d,inn .'dlr
vim iter Vri trete) III der Acl-ermiinn-Gcim'lmle der lottenlnirgcr Dldzrie, Frau
Edeltraud ľ nd w eriky, begrün:.!.
• • Im Sinne d. Versöhnung sprach auch
der Herausgeber u. Chefredakteur der De
mokracie u exilu, Jaroslav Kusý. PrilI,-Ident der Tsclicelioslowiiklschcn Christ
lichen Demokratie und des Politischen
Tribunals der Weltrcprrlsentctlon des
(sclicchoslouiaklschen Exils. In seiner
Festrede, die er nach der ausgezeichne
ten „Laudatio" des schweizer Arztes Dr.
Rudolf Aron hielt, gewann er die Auf
merksamkeit seiner Zuhörer gleich mit
den ersten Slltz.cn:
• ..Vor genau no Jahren wurde in die
ser Stadt Stuttgart ein Funke entfacht,
der 17 Jahre danach zu einer riesigen
Flamme wurde und eine brutale Revolu
tion In der Welt anztlndetc. Dieser Fun
ke
auf russisch ..Iskra"
war der
Name einer hier In Stuttgart von dem
russischen Sozialisten und spliteren Grün
der der Kommunistischen Partei der
UdSSR. V. T. T. e n I n. herausgegebenen
Exil-Zeitschrift. Wir. Herausgeber, Mitar
beiter. Feser und Anhänger einer ande
ren, demokratischen Exilzeltschrift, haben
uns hier heute versammelt, um die
Schilden von Iskra wettzumaehen.“
• • Der Moderator der Veranstaltung.
Doz. Dlnl. Ing. T.udvlk Císař. Vizeprä
sident der Tschechosloii-nklschcn Christ
lichen
Demokratie. verlas zahlreiche
Grussbotschaften, die der Redaktion aus
Australien. Amerika und Westeuropa zu
gegangen waren, darunter auch Gratula
tionen von prominenten deutschen Politi
kern.
• Der CSU-Rundcstagsabgcordnete Hans
Graf Hu vn telegrafierte: ..Die Tschecho
slowakische Christliche Demokratie kann
sto>r sein auf ihr Sprachrohr einer frei
heitlichen Politik. Ich möchte unserer
tsehcclios'ou'aklsehen Seh weste rnartei und
Ihrer mutigen Zeitschrift :iim Geburtstag
meine oi’erhcr-’lchsten Glück wünsche
übermitteln. Meine besondere Anerken
nung gilt dem Mut. mit dem diese Zeit
schrift stets für Freiheit und Menschen
rechte elnoetretcn ist. Meine besondere
Freude gilt de- Tatsache, dass tschecho
slowakische und deutsche christliche De
mokraten für gemeinsame Ziele kämnfcn
und sieh für eine gute Nachbarschaft
miteinander einsetren. Besondere Be
wunderung gilt der Beharrlichkeit und
der Ouferbercitschaft mit der allein es
möglich war, über ?5 Jahre diese Zeit
schrift im Exil ;u erhalten. Mein Wunsch
und meine Hoffnung richten sich darauf,
dass die Tschechoslowakische Christliche
Demokratie ba’d and» wieder in ihrer
Heimat offen tätig werden kann."
• • Der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete der CDU. Dr. Herbert C'.ii.i
schrieb: „Unsere Verbundenheit gebührt
a”e-s aufrechten Demokraten, die aus
christlicher Überzeugung eine neue frei
heitliche Ordnung in Mitteleuropa wün
schen, In einer freiheitlichen und födera
len Ordnung der Staaten. Völker und
Volksgruppen ist auch in umstrittene::
Gebiete-: ein gerechter Ausgleich und
eine konsf-uktire Zusammenarbeit mög
lich, Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere
Arbeit ciel Erfolg."
• Der Vorsitzende des I andesfaehaussdsusses für Deutschlandpolitik und Aus
wärtiges der CDU Baden-Württemberg,
Ministerialrat Dr, Werner N o w a k
drückte seine und seines Gremiums Ver
bundenheit mit folgenden Worten aus:
„Ich entbiete Ihnen unsere aufrichtigen
Glückwünsche bir: ?5-jährice:s Bestehen
Ihrer mutigen und aufrechten Zeitung
„Demokracie e e.rilu", deren Schöpfer
und unermüdlicher Chefredakteur Sie,
lieber Herr Kusý, sind.
Neben den
Glückwünschen möchte ich Ihnen persön
lich und allen Ihren Freunden unseren
Dank sagen für Ihre politische Arbeit im
Geiste echter europäischer Versöhnung
und Verständigung."

Režim i dělníci poznali sílu stávky
• Str. 1
„A rento závazek již plní. V neděli 21. září vysílaly všechny 3 pro
gramy polského srátního rozhlasu dopolední mši svátou z varšavského
kostela Sv. Kříže — poprvé od počátku II. světové války! Kostel byl
přeplněn 3 tisíci věřících, zatímco ulice hlavního města byly od 9 hodin
vymetené jako při přenosu fotbalového mistrovství. A ze všech otevřených
oken domu zněla chrámová hudba a kázání biskupa M o d z e 1 e w s k é h o.
V bytech hořely svíce kolem obrazů Matky Boží Čenstochovské a celé ro
diny byly kolem nich shromážděny jako kolem oltáře.“
„To je, podle mého názoru, to jedinečné na vašem národě, pane inže
nýre, co se tak nesmazatelným způsobem projevilo v průběhu a při ukon
čeni nedávné impozantní stávky: ona celoživotní symbióza mezi lidem a jeho
církví. ]e v dějinách odborového hnuti opravdu unikátní a tím i revoluční,
že odboráři v Polsku, sjednocení kolem toho statečného křestana U" a i e s v,
nečekali na nějakou budoucí dohodu mezi státem a církvi, nýbrž vynutili si
sami, jako součást práv o b č a n s k ý c h, zařazení náboženských pořadu
do rozhlasového programu.“
„Mám z toho opravdu upřímnou radost. V mé zemi se skutečně v létě
odehrála — a stále ještě pokračuje — duchovní revoluc e, vyzbro
jená náboženskými, křesťansko-sociálními ideami, tedy poprvé revoluce ne
krvavá, která dala pojmům jako „stávka“ a „odbory“ v katolickém spo
lečenství zcela nový zvuk i obsah. Při všech dosavadních převratech ve
světě stáli věřící převážně stranou a tím patřili vždy k poraženým. V Pol
sku je tomu tentokrát poprvé jinak. Alespoň pokud jde o tu změnu.“
„Z tohoto Vašeho větného dodatku vycituji jakousi nejistotu či obavu,
že by křestansky orientovaní občané u vás, kteří si klasickou zbrani odbo
rářů, stávkou, vydobyli tak nečekané úspěchy, mohli stát nakonec opět
v táboře přemožených. Domnívám se správně?“
„Napůl, pane šéfredaktore. A myslím, že i v tomto pocitu se oba sho
dujeme. Na jedné straně vidím tu rostoucí vnitřní sílu melto národa v dě
jinách duchovně a církevně nikdy nerozděleného. Čtveré již dělení Polska,
včetně toho poválečného, provedeného Sověty, bylo vždy jen politické a
fyzické. Církev a lid patřili u nás vždy dohromady, dělnictvo nevyjímajíc.
Myslím, že má pravdu jeden z našich biskupů, který nedávno prohlásil, že
katolická církev v Polsku je církví pracujících, ne-li dokonce dělnické třídy.
Uvažme: 9O"/o našich knězi pochází z rodin dělníků. Kněžský seminář v
„SVĚDEK Z CELY Č. 13“
dokumentární kniha roku 1979 o osudech býv. ministra Bohumila Laušmana, zavražděného v komunistickém vězení, napsaná poutavě jeho
spoluvězněm Štefanem Pagá č em, byla přeložena do angličtiny a
vyjde v příštích týdnech v USA. Objednávky přijímá redakce t. 1.

Krakově, v největším průmyslovém středisku Polska, má největší počet stu
dentů teologie ze všech seminářů země. V této skutečnosti nutno hledat
jednu z odpovědí na nynější, skoro neuvěřitelný vývoj v mé vlasti, kde jde
episkopát i prostí faráři a kaplani ruku v ruce s osazenstvem továren, lo
děnic, hutí a dolů, ale bez teologických nebo věroučných úchylek jalto ně
kteří socialismem pomatení duchovní v Jižní Americe. Jak primas Wyszinski, tak celý biskupský sbor se v rozhodující chvíli postavili jedno
značně za požadavku stávkujících. Již po církevní slavnosti a biskupské
konferenci v Čenstochové vydal episkopát koncem srpna ihned komuniké,
v němž zdůraznil nezcizitelná práva národa, k nimž náleží: Právo na
Boha, na plnou občanskou svobodu — také na svobodu náboženskou a vol
nou činnost církve, na skutečnou, nejen proklamovanou toleranci různých
předvědčeníc,“
„Myslíte, že komunistický režim bude po zářijové dohodě s novou od
borovou organizací ^Solidarnoíé« svobody a toíeraisá dodržovat?“
„To je ta druhá stránka, ta druhá polovina problému: komunisticky' re
žim ve Varšavě a v Moskvě — až se vzpamatuje ze strašné porážky od své
.vvvolené’ dělnické třídy — začne opět svou dávnou taktiku: neplněn: do
hod, infiltraci nezávislých odborů, obvinování a vyhrožování. Náš drahý
Lešek již předpověděl: »Přirozeně, že mne seberou; možná zítra, za tri
měsíce, za rok. Moje hlava již leží na špalku«.“
,,.4’e Lech W at esa také řekl: ^Pracuji stále s Bohem:.. A ýndp zdů
raznil: »Soifrn se i e n Boba*. A právě tento problém bude třeba řeš:: u ostat
ních lidi: osvobozeni od strachu před režimem. Hodinová nová varovná
stät'ka statisíců polských pracujících 3. t. m. — přes y. f-rážjéy komu~istícké strany — je dobrým znamením. A bude-li chtít řešit jednou prošlém
Moskva kulomety, pak bude třeba, aby se uplatnila také druhá část mého
sjezdového hesla z letníc minulého roku: ^Generální neposíušn o s ř«. jd&y pofcfeý voják nestřílel na polského dělníka! A. aby se tato zá
sada vžila u všech útvarů armád Varsutrssé srrdouvy. Ríeám .vži.a’ — vý
vojem, zkušeností, utrpením. Až se opravdu troje, nezmobou rác břitké po
vely rudých velitelů. To bude jejich konec a s nimi : konec komunismu na
Východě.“

říjen 1980

POLITICKÝ BAROMETR

Věrnému pomocníku našeho časo
pisu, redakčnímu barometru, nebylo
dopřáno, aby se v jubilejním vydání
zaradoval výstupem do polohy „jas
no". Nedobrý výsledek parlament
ních voleb ve Spolkové republice
Německu 5. t. m. mu v tom zabránil.
A tak zachránilo téhož, dne alespoň
střední polohu politického barometru
vítězství vládní koalice v Portugal
sku, vedené křesťanskými demokra
ty, nad socialisty a Moskvě oddaný
mi komunisty, jejichž, vůdce Cun h a 1 se již jednou pokusil o nasto
lení pražských poměrů v důležitém
státě Atlantického společenství.

Caeterum autem censeo...
Velitelství pohraničních oddílu vý
chodoněmecké armády nařídilo zvlá
štní kurzy pro vojáky poté, co ne
dávno zjistilo jejich chabé střelecké
umění. Účelem výcviku bude dát pohraničářiim smrtící jistotu prvého vý
střelu.
Vojenská situace sovětské okupační
armády i domácích vojsk v Ajgánistánu se tak zhoršila — počátkem t. m.
neuhlídali strážci ani skladiště dyna
mitu jen ž km od hlavního města Ká
bulu — že komunistická vláda povo
lala v minulých dnech k D-mésíční
vojenské službě dokonce i 1.2C0 žáků
středních škol.
„Caeterum autem c-enseo... Ostatně
soudím, že K O M U N I S M U 8
MUSÍ BÝT ZNIČEN!"

DEMOKRACIE
v exilu
vychádza každý druhý mesiac,
začínajúc februárom.
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