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Ronald Reagan představitelům čs. exilu

OSUDOVÉ OTÁZKY EVROPY A SVĚTA
ROZHOVORY PŘEDSEDY ČSKD VE ŠTRASBURKU A V HLAVNÍM STANU NATO

(DVE) — Do mimořádně vážných i nebezpeč
ných měsíců letošní zimy a příštího jara jde Svě
tová reprezentace ís exilu a jedna z jejích hlav
ních nosných složek, CS. křesťanská demokracie,
dohře politicky i informačně připravena.
Již před několika týdny vykonal předseda Po
litického tribunálu naší exilové demokratické re
prezentace a předseda CSKD, Jaroslav Kusý, ná
vštěvy ve Francii a Belgii. Ve Štrasburku byl při
jat prezidentkou Evropského parlamentu, Madame
Simone Veil, a měl tam porady s řadou poslanců
křcsťansko-demokratických a liberálních stran ze
západoevropských zemí. V Bruselu měl rozhovory
s experty Evropského společenství přímo v jeho
sídle a byl potom hostem politické Rady Atlantic
kého společenství. Vyvrcholením jeho cesty byla
návštěva evropského štábu této obranné organi
zace, SHAPE, nedaleko belgického hlavního města.
(Viz vedlejší úvodník).

Bezprostředně po impozantním volebním úspě
chu Ronalda Reagana v USA blahopřál mu pí
semně za CSKD její generální tajemník Jan
Kuncíř. V děkovné odpovědi stojí m. j.: „Nyní,
kdy se dosáhlo vítězství, potřebujeme vaší pod
pory více než kdy jindy."
R. Reagan poslal ještě jako kandidát Re
publikánské strany zdravici jubilejnímu sjezdu
SVU ve Washingtonu (viz str. 7), v níž uvedl, že
činnost Společnosti pro vědu a umění je příkladná,
protože propaguje a zachovává kulturu Cechů a
Slováků v USA. Svou prací SVU zajistila, že z
nashromážděných tradic českého a slovenského
národa bude i nadále vycházet to nejlepší z jejich
nadání a intelektuálních schopností.

Světová reprezentace čs. exilu je zastoupena i
na nynější mezinárodní konferenci v Madridu
dvěma zplnomocněnými zástupci.

Naše rozhovory

„Budeme bojovat do posledního Afgánce!“
HOVORÍME S PŘEDSTAVITELEM AFGÁNSKÉHO EXILU V USA, MAYAREM
Vánoce před rokem: politici svobod
ného světa, omámeni pravidelnými
dávkami sovětského hašiše „uvolnění“,
prozpěvují alibisticky jen tu druhou
ěást betlémské zvěsti: „...a na zemi po
koj lidem dobré vůle!“ Kancléř Spolko
vé republiky Německa se těší na pokoj
nou dovolenou na Mallorce, Před odle
tem namluví ještě pro rozhlas a televizi
své novoroční poselství v duchu světo
známé německé koledy „Stille Nacht,
heilige Nacht“... Ale na Mallorce musí
těsně před silvestrovskou změnou leto
počtu svůj naivní projev namluvit zno

„Letos na jaře jste, p.ine .l/.:y.:rť, vysZovíZ na
shromáždění po/ttichvc/? uprchlíku cšech národ
ností v Ar<xr }~orku věta, Ártťr.í zaznamenala výz
namnou událost v celosvětovém boj: za svobodu:
»Byli to ruští exulanti v .Americe, hteří mi jako
prví podali pomocnou ruku!* Ukázalo se tak, že
ruský národ nemá nic společného s hanebným
přepadem ,;/g.;nsht:Z’o lidu právě tak, jako se dosa
žitelnými prostředky, doma i v cizině, distancoval
od sovětské okupace Československa.“
„Ano, našimi prvými pomocníky v boji proti
sovětským okupantům byli ruští emigranti. Spo
lečně s nimi jsme tehdy natiskli na sto tisíc letáků
v ruštině, které pak byly dopraveny do Afganista
nu a rozdávány tam příslušníkům sovětských od
dílů. Chtěl bych Vám, pane doktore, v této sou

vu a již ne tak euphoristicky mírové.
Neboť 27. prosince — zatímco na sovět
ském velvyslanectví v Kábulu pro poz
vané vysoké důstojnictvo domácí armá
dy „vodky tekly putynky“, vykonavší
svůj úkol, Rudá armáda vtrhla do .Af
ganistanu... Její speciální útvar potřel
v prezitentském paláci tamní gardu, již
několik hodin nato revoluce pozřela,
jako vždy, revoluční dítě, Amina— Člen
naší redakce, dr. Rudolf Krempl (USA),
hovořil o situaci v Afganistanu rok po
invazi s předsedou „Afgánského exilu
v Americe“, Habibem M a y a r e m.

vislosti poděkovat — jako generálnímu tajemníkovi
Světové reprezentace čs. exilu — za to, že vaše vr
cholná organizace nás upozornila na nutnost sezná
mit naše bojovníky proti okupační armádě ve
vlasti s tím. že tam Sověty nasadily násilně také
určité útvary československé. Poslal :sem nato
ihned depeši do hlavního stanu našich Mujaheddinn,
aby šetřili životy vojenských zajatců z ČSSR,
protože tam jsou z donucení. Mezitím tam poslala
Moskva ale také příslušníky některých speciálních
jednotek jiných států Varšavské smlouvy.“
„Bohužel. Jak tedy vypadá válečná situace —
ano, válečná, nebol vy stojíte prakticky re válce
se SSSR — v těchto dnech, právě rok po vypuk
nutí nepřátelství?
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SNÍMEK ROKU
zároveň s „mužem roku“ — Lech Walesa:
„Pracuji stále s Bohem.“ — „Bojím se jen Boha“.

Biblické vánoce v Polsku
Jaroslav Kusý

Opominout při retrospektivním pohledu na dohořívající západ pohnutého roku 19S0 vůdce ne
dávno založených nezávislých odborů „Solidarnosc" by bylo nespravedlivé nikoli jen vůči jeho
osobě, nýbrž i vůči evropským dějinám s jejich
zvláštní kapitolou „Odborová hnuti". I když Lešek Walesa, statečný v náboženské víře i ob
čanských činech, tento magnetický protipól typu
odboráře marxistického, nemůže dostat z mnoha
důvodů Nobelovu cenu míru, jak to navrhl posla
nec britské Konzervativní strany, Robert Adley,
přece je mužem roku 1980, jedněmi uctívaný, dru
hými nenáviděný...

Walsová polská vlast prožívá letos své opravdu
biblické vánoce se všemi jejich zjevy a přízna
ky. Je to narození Spasitele do chudých, zcela
prázdných jesliček, do chlévových poměrů, za
viněných nelidskou politikou režimu a hospodář
skou neživotností protipřirozeného socialismu. Je to
andělské zjevení s povzbuzujícími slovy: „Ne
bojte se!" a s radostnou zvěstí: „Narodil se vám
Spasitel." Je to hvězda, která vede, hvězda na
nebi, nikoli ona na štítech továren a loděnic, jež
zavedla polské pracující do slepé uličky sociální
krize, z níž je možný jediný únik — cesta zpět k
prameni živé vody. Ale cesta k pramenům jde vždy
proti proudu! Také v Polsku. Proto v jeho letošní
betlémské krajině nechybí ani Herodes, třesoucí
se o své panství, Herodes novodobý, který se ne
rozpakuje dát zabít nejen nemluvňata, nýbrž i
všechny dospělé, včetně pastýřů, holdujících jeho
konkurentu, jakýsi shakespearovský Macbeth,
jehož moc vyrostla z krve a udržuje se znásilňo
váním fyzickým i duševním — až do smrtelného
infarktu diktátora a diktatury...
Že se infarkt dostaví, to tuší Herodes sám velmi
dobře. Jeho prvé příznaky se projevily při loňské
návštěvě papeže Jana Pavla II. v jeho rodné
zemi. Při ní nastal začátek konce komunismu v
Polsku a tím i, zákonné a neodvolatelné, v celém
východním bloku. Právem si postěžoval polský režimní profesor na listopadovém semináři Evange
lické akademie v Loccum: „To byl černý den,
když se stal Wojtyla papežem". A Mieczyslavz
Rakowski, šéfredaktor varšavské Polityky, tam
konstatoval: „Doba diktatury strany skončila“.

Ne však polský vývoj. Ten půjde dál, i po
rošádách a výměnách v ÚV komunistické strany,
i po vyloučení Edwarda Giereka. Dovedeme si
představit, jak toto rozhodnutí politbyra ve Var
šavě zapůsobilo na Heroda, chcete-li Macbetba, v
Moskvě, trvědomíme-li si, že obé Gierekovy ruské
snachy, Taťána a .Ariadna, jsou příbuzné Brežněva. Takovouto sňatkovou diplomacií se zajišťo
vali v moci a bohatství již potentáta od středověku,
• str. 2
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Naše komentáře
Od StB!
Dokumentární snímek, kte
rý přináSíme v tomto sloup
ku, jsme na témž místě uve
řejnili po prvé v únorovém vydání t. r. Je na ném
zachycen prof. Jiří Hájek, někdejší komunistic
ký ministr zahraničí pražského režimu, jak mete
sníh před svým pražským domem. Připojili jsme
text:
,,/amelá ,. ., avšak již. ne jako mluvčí Charty
77', z íé/o funkce odstoupil k Novému roku.
Domníváme se, že učinil dobře, protože není re
prezentativní ani politu ko morálně únosné, aby
chartistické úsilí o dodržování právního řádu v
Československu vedl politický zběh. Co měl co
dělat poslanec Cs. sociální demokracie (1945) a
profesor Karlovy univerzity (1946) v KSC po
jejím únorovém prevratu? led může o tom při
zametáni pled vklíním prahem přemyslet . .
Tyto uvedené historické skutečnosti se přiroze
ně dotkly jeho dřívějších pražských, dnes exilo
vých soudruhů. Jejich Právo lidu, vycházející nyní
v Holandsku jako list ústř. výkonného výboru
Československé sociální demokracie, reagovalo na
náš komentář glosou v č. 3/80, v nčmž pod znač
kou ľ. A. ]., Švédsko, napsalo:
,,“Demokracie v exilu" list české odnože bavor
ské CSU (Křcsransko-sociální strany F. J. Strausse

Biblické vánoce v Polsku
• str. 1
ale ne vždy byli na této šachovnici úspěšní. Ed
ward Gierek dostal na ní právě šach-mat, po
němž by mu mohl pomoci již jen ten brutálně
vlivný příbuzný v Kremlu tím, že by prostě vztek
lým rozmáchnutím paže shodil ze šachovnice pod
stul všechny figurky a nahradil je — tanky.
POLÁCI BY KLADLI ODPOR

Ve chvíli, kdy píši tento úvodník, hlásí tisko
vé agentury masové shromažďování sovětských
vojsk při polských hranicích. Dějinný kalendář se
vrací do srpna 1968... A přece je dnešní situace
jiná: 1) Sověty mají na krku Afganistan (viz „Naše
rozhovory", str. 1 a 8); 2) Polsko není Českoslo
vensko. Toto druhé konstatování nepíši rád, spíše
s lítostí a částečně i s pocitem studu. Neboť mi
zní v uších desítky odpovědí, jež mi dali v mi
nulých dnech Čerství uprchlíci z ČSSR, žádní pri
mitivové, chtěl bych zdůraznit. Část velmi vážně,
část s rozesmátou ironií mi zdůrazňovala: „To u
nás není možné!“
Ptáte se, co, vážení čtenáři. Inu, ten letošní
polský vývoj — s generálními stávkami, s
bohoslužbami přímo na pracovištích, ozdobených
obrazy Matky Boží Čenstochovské a Svatého Otce,
s 27 konkrétními požadavky dělnictva, se založe
ním svobodných odborů a jejich vynuceným uzná
ním státní i stranickou autoritou...... A nakonec se
sovětskou okupací“ — může někdo z vás dodat.
Nikomu to nemohu vymluvit, ani nemohu invazi
„bratských armád“ zabránit. Jen bych rád upo
zornil na tajný výzkum občanského mínění ve
Varšavě z m. m., podle něhož 66°/u Poláků prohlá
silo, žc by při vpádu Sovětů kladlo odpor. (Zase
„to u nás není možné“ — tuším českou odpověď).
Proto již při jubilejní slavnosti našeho časopisu v
září t. r., i když neznaje ještě uvedené číslo, jsem
prohlásil: „Zasáhnou-li ještě někdy (sovětské tanky
v Polsku), nezvítězí natrvalo.“

nebude to schubertovsky „Nedokončená". Nad
tímto naším lidským světem platí a vládnou ještě
jiné zákony, než logistika dělových hlavní. Náš
drahý Lešek to ví, můžete mu to vyčíst z tváře
na snímku roku ...
Jsou ovšem i střízlivá pravidla vojenství a vších
ni ti, kdo neznají onen svět nad námi, kdo se pře
stali dívat vzhůru k směrodatné hvězdě Betlém
ské a znají jen symboly svých přízemních pohlc
du, spoléhají se na výpovědi nesentimentálních vo
jáku. Jednu takovou jsem slyšel při své nedávné
návštěvě v hlavním stanu evropského velitelství
Atlantického společenství, SHAPE, nedaleso Bru
selu. Znám sice stanovy této obranné organizace,
která může reagovat jen při nepřátelském napa
deni některého členského státu, nicméně měl jsem
psychologickou potřebu slyšet stanovisko čtyř
hvězdičkového generála. Na moji otázku, jak by
se N.1TO zachovalo v případě sovětského vpádu
do Polska, dostal jsem jeho jasnou odpověď v
tvrdé, naučené angličtině: „That is not our bu
siness.“ (To není naše záležitost).
KVŮLI CELÉMU SVĚTU

Osvobozovací proces v sovětském moc
nářství prostě začal! Mnoho lidí na Západě, ba i
některé zaječí charaktery v našem exilu jsou jím
vylekány. Mohu je ujistit, že ani Walesa, ani jeho
odboráři, ani polský národ, ani ti všichni známi
bojovníci za svobodu na Ukrajině a v Rusku ne
budou brát na strašpytle a sobce, reklamující švejkovsky klid pro nerušené zažívání vymastených
žaludků, žádný ohled. Jednou konec komunismu
začít musí! V Polsku zní již jeho grandiózní pře
dehra. Opakuji: i kdyby byla načas přerušena.

Přirozeně, že toto stanovisko zná i Moskva.
Ztratí-li nervy, může je zakalkulovat do svých
politicko-vojenských ambicí v Polsku. Západní
spojenci se v prvém prosincovém týdnu (času naší
redakční uzávěrky) několikrát pokusili Kremlu
jeho polské dobrodružství vymluvit varováním
před politickými následky. Nejrozhodněji tak
učinila „železná lady“ Margaret Thatcher,
předsedkyně britské vlády. Promluvila tak říkajíc
v zastoupení nového prezidenta USA, který smí
teprve v lednu příštího roku převzít otěže vlády,
ale již nyní upozornil, že nejdůležitějším partne
rem Ameriky v Evropě bude Velká Britanie. Do
sud jím byla Spolková republika Německo. Ro
nald Reagan se, bohužel, dopustil již prvé tak
tické chyby, když podlehl dotěrnosti jejího kanc
léře a přijal ho — proti dřívějšímu ujištění, že
před svým nástupem se nesetká s žádným cizím
státníkem — k delšímu rozhovoru, kterého Helmut
Schmidt využil propagačně pro sebe 24. m. m.
v bonnském parlamentu.
Doufejme, že prezident Reagan najde po inau
guraci správný postoj ke všem lidem i ke všem
událostem. Po svém zvolení řekl: „Prosil jsem vás
o modlitby. Toto není okamžik tuto prosbu opa
kovat, ale doufám, že mne do nich přijmete v bu
doucnu.“
Ano, to učiníme; kvůli Americe i Evropě, kvůli
celému světu!

komunistům, není jedovatost. Jak by citovaný'
anonym nazval potom náš komentář, v němž by
chom připomněli Hájkovy bolševicky ohavné
články, jež s vervou psával v době nejbrutálnějšího
stalinismu do komunistické Tvorby? Co hledá ještě
tento dvojnásobný zrádce u Charty 77 a v čs. ná
rodní politice vůbec? Novou pozici zřejmě, neboť
již v listopadu 1977 uveřejnil švédský- deník
.Svensfea Dagbladet rozhovor s ním, v němž Hájek
řekl m. j.: Je totiž fakt, že i my stojíme na so
cialistické pozici.“ — Co je pro univerzitního
profesora z milosti KSČ .socialistická pozice“?
Ta z r. 1945 (poslance sociální demokracie s Nebo
ta po komunistickém puči 1948 (hlavního dele
gáta, útočícího v OSN vášnivě na Ameriku a zá
patím demokratické stáry)? Či ta od r. 19. jako
mluvčího Charty? Která „socialistická poztee"
bude jeho jako v pořadí již čtvrtá?
3) Jiří Hájek nemůže, resp. neměl by ,rta přímý
dotaz“ tvrdit, že ho „při zametání sněhu před

prahem fotografovali výlučné fotografové StB.“
Jednak je velmi silné krátkozraký, jednak nemůže
toto tvrzení nikdy dokázat!
4) Anonym ze Švédska se pokusil uplatnit proti
naši redakci určitý politicko-morální tlak otázkou,
zda by .^Demokracie v exilu neměla vysvětlit svým
čtenářům, jakými cestami se snímek z archivu StB
dostal až na její demokratické stránky?” Ta.-: tedy,
nevážený anonyme z Práva lidu: svým čtenářům
nemusí Demokracie v exilu nic vysvětlovat. Žáddý z nich se jí v této záležitosti nedotázal, pro
tože k ní mají absolutní důvěru, kterou si vyslou
žila a zasloužila 25-letou neohroženou, nezměni
telnou protikomunistickou činností (viz jubilejní
číslo z října t_r. a str. 4 tohoto vydání). A jste-li
zvědavý na původ fotografie Vy, zbabělý pane
F. A. J_ »stupte ze své nízké anonymity! Šéf
redaktor t L se veřejné zavazuje, že Vám potom
na tomto miste oznámí, odkud má „snímek z
archivu StB“.

ODPOVĚĎ Z HLAVNÍHO STANU SHAPE

— p. r. DVE) uveřejnil v č. I/SO fotografii prof.
Jiřího Hájka, kterak zametá sníh před svým dom
kem v Kosatcově ulici v pražském Zahradním
městě. Redakce k tomu připojila jedovatý
(proloženo red. DVE) komentář, že by již ůvlo na
čase, aby Hájek odešel z funkce mluvčího Charty
77... Zajímá w.ís vJhÁ? spíše fotografie, kterou
„Demokracie v exilu“ uveřejnila. Odkud ji tento
list získal? Na přímý dotaz profesor Hájek od
pověděl, ž.e ho při zametání sněhu před prahem
fotogr.i/ovuli výlučně fofografore 5řB. NI.Mo jiný.
tVetwtf/a l>y „Demokracie v e.vil/C zamést pro
změnu před svým prahem a vysvětlit svým čtená
řům, jakými cestami se snímek z archivu StB dostal
až na její demokratické stránky?"
Přímo od StB Praha, neváženy anonyme F.A.J.
Takovou odpověď byste přece rád od nás četl, že
ano? Tak také rozuměla glose Práva lidu řada čte
nářů, kteří nás na ni — rozhořčeni neslýchaným
podezřením z pera zbabělého anonyma — upo
zornili.
Ale ironii stranou; rozeberme zcela vážně, jak
si to věc vyžaduje, socialisticky dialektickou glosu
sociálně-demokratického listu. Neboť ona je ..je
dovat á“, nikoli naše poznámka.
1) Nejsme nijak závislí na bavorské CSU a
nejsme tutíž její „odnoží“. Toto slovo samotne má
již pejorativní, urážlivý význam; proto upouštíme
od otázky, čí. odnoží je Právo lidu.
2) Připomínat fakta z neslavné politické mi
nulosti býv. sociálního demokrata, přeběhlíka ke
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Prosincová výročí Z. Fibicha, J. Kubelíka a B. Martinů

Když dozní vánoční pastorela
Zdeněk Fibich spatřil švédo světa
roku 1850 ve VŠcbořicích u Dolních
Královic. Studoval gymnázium vc
Vídni a v Praze, pak na lipské kon
zervatoři, dále v Paříži a nakonec
doplnil své hudební vzdělání ještě v
Mannheimu. Od roku 1871 žil již.
výhradní v Praze a jeho hudba opě
vovala vždy jen českou krajinu, pře
devším české jaro, jeho zelené louky,
bledéríižové kvity a ptačí zpěv.
Paleta Fibichových děl je velmi
pestrá. Jednou z počátečních skladeb
je „Poem”, neobyčejně rozšířený pře
devším zásluhou slavného českého
houslisty Jana Kubel íka, jehož dvo
jité životní výročí (1880 1940) při
padá také na letošek. (Jeho narození
právě před sto lety vzpomněla DVE
celostránkovým článkem v červnu t. r.
Jeho smrt právě v tomto měsíci před
40 roky, jsme si připomněli 5. 12. a
zalétli v duchu k jeho hrobu na vyše
hradském Slavíně, kam byl převezen
z Vinohrad, kde žil v nájmu od květ
na 1939 ve vile inž. Vratislava Rich
tera, přednosty vodoprávního úřadu
země České. Paní Blažena ČápováRichterová, žijící nyní na Floridě,
vytěžila z tohoto pobytu vzácný ma
teriál pro svoji půvabnou knihu „Ve
stínu velikého Mistra“ — p. red.).
Fibichovy předehry tvoří jednu z
nejradostnějších kapitol jeho tvorby.
Předehra k veselohře „Noc na Karl
štejně“ mistrovsky vystihuje půvab
Vrchlického hry; byla původně pro
vedena v Královském zemském di
vadle 1884 a věnována francouzské
mu skladateli Camille Saint-Säansovi.
Na objednávku — složit k slavnostem
300. výročí narození J. A. Komen
ského hudební hold — odpověděl
Fibich skutečně cenným dílem —
slavnostní předehrou „Komenský“,
která je dokladem skladatelovy vzdě
lanosti i v oblasti pedagogiky, kdy
dovedl ocenit význam Učitele náro
dů i se pro jeho památku rozhořet.
Tvorba pro Národní divadlo

Fibich patří do tábora Smetanových
spolubojovníků za moderní českou
hudbu; byl žákem Smetanova hudeb
ního ústavu a záhy se stal, ač o 26
let mladší, významným jeho pomoc
níkem. Na titulní list partitury
dokončeného r. 1877 (ve
svých 27 letech), napsal věnování
Bedřichu Smetanovi a poslal ji do
soutěže, vypsané Sborem pro posta
veni Národního divadla, čímž chtěl
dát národu také svůj příspěvek k zá
kladům právě vyrůstající budovy ná
rodní kultury. Dílo bylo oceněno dru
hou cenou. Chorál blanického vojska,
zaznívající v opeře; „A.; rod náš, íct:
věčně nezjiyne, ten věčně osiraen. /
Zbraní pravdy, zbraní míru zvítězí
věk ducha bohatýrůl“ nemusí mít
svou právoplatnost jen v době blanic
kých rytířů.
Také další opera, „Aerésta Aíesinská“, složená na libreto největšího Fi
bichova přítele, Otakara Hostin-

Blanka Jeřábkov á

„Štědrý večer“, pozoruhodná melodramatická balada Zdeňka
Fibicha na slova Erbenovy „Kytice“ dozněla. Doznívají i poslední
tóny impozantní pastorely č. 6 pro violoncello a klavír Bohuslava
Martinu, pastorely, která se nápadně liší od tradičního zpracování
tohoto druhu vánoční hudby . .. Není náhodou, že jsme vám vy
brali právě tyto vánoční skladby dvou skladatelů, spojených uvědo
mělým čeŠstvím a přece tak odlišných. U obou si totiž připomínáme
shodou okolností právě kolem vánoc význačné jubileum: 21. pro
since před 130 roky se narodil Zdeněk Fibich; 90. výročí narození
Bohuslava Martinů jsme vzpomněli 8. prosince.

ského, podle stejnojmené tragedie
německého klasika F. Schi Hera,
byla pro svoji uměleckou hodnotu
poctěna I. cenou v soutěži o vážnou
hudbu pro Národní divadlo. „Šárka“,
dokončená 1897 a provedená téhož
roku v Národním divadle, je ze všech
oper Z. Fibicha nejpopulárnější. V r.
1898 dokončil osmačtyřicetiletý skla
datel poslední z devíti hudebně-dramatických děl, operu „Pád Axkuna“.
Nikdo netušil, že při jejím provedení,
9. listopadu 1900, bude jeho dílo již
uzavřeno smrtí — Zdeněk Fibich
zemřel necelý měsíc předtím, 15. října.
Exulant světové úrovně

Když národ oplakával ztrátu toho
to velkého českého Mistra, nemohl
ještě vědět, že právě onen rok je
letopočtem narození zcela mimořád
ného tvůrčího zjevu naší hudby —
Bohuslava M a r t i n ů.
Na pražské konzervatoři prošel
Martinů několika odděleními — stu
doval hru na housle, varhany a kla
vír a stal se houslistou České filhar
monie. Teprve když měl za sebou roz
sáhlé soukromé studium i prvé závaž
né kompozice, stal se žákem Josefa
Suka, od něhož odešel do Paříže k
Albertu Pousselovi. Od roku 1923
žil trvale mimo vlast. I v cizině si
však udržoval trvalé spojení s domo
vem a až do vypuknutí II. světové
války měla všechna jeho scénická
díla své premiéry v Československu.
Martinů reagoval i na osudy své
vlasti v některých svých skladbách,
např. Dvojkoncert, symfonický obraz
„Lidice" a mohutná „Polní mše“. vě
novaná čs. zahraniční armádě.
Kompozice z tramvaje

.Sinfonietta Giocosa“ pro šest de
chových nástrojů, smyčce a klavír je
vlastně klavírním koncertem s průvo
dem komorního orchestru, ale mohla
by být charakterizována jako komor
ní symfonie s klavírním partem.
Historie jejího vzniku je neobyčejně
zajímavá. Martinů ji psal pravě před
42 lety v době, kdy usiloval dostat se
z Francie do Ameriky, kdy se svou že
no uprchl z okupované severní časti
do nejisté jižní. Tehdy dostali man
želé Martinů od dirigenta Paula Sa
chen v dopise 2 lístky do New Yor
ku na 25. prosince 1940 na americ
kou loď Excambion z Lisabonu. Situ
ace se však zkomplikovala podezírá

ním úřadů, jež Martinů považovaly
za podezřelého intelektuála a odepře
ly vydat výjezdní vízum. Martinů se
však nevzdal a začal každodenně do
jíždět tramvají z Aix-cn-Provcnce do
Marseille vyjednávat na český konsulát. 4-5 hodin ztrávených denně v
elektrice mezi oběma městy využil ke
kompozici a tak vzniklo toto dílo
rozmarné duševní pohody.
K symfonické tvorbě přistoupil
Martinů i později, když již měl za
sebou řadu děl scénických a komor
ních, ale i „Bagarre“ a „Rapsodii" pro
velký orchestr. První symfonie, kterou
začal komponovat r. 1942, prorazila
hráz a pak se již rodily jedna za dru
hou. Symfonie č. 4 byla napsána v
New Yorku v posledních týdnech 2.
světové války jako ohlas této vzrušu
jící a přece již nadějné doby. Zvlášť
zajímavá je tvorba po roce 1948. Za
sažen zprávami o politické nesvobodě
v milovaném národě a jejími důsled
ky, např. zvěsti o krajanech, zastřele
ných pohraničníky při nezdařilém
útěku za svobodou, se odrážejí v jeho
skladbách „Hora tří světel“ a „Pro
roctví Izaiášovo“ jako apoteóza Stvo
řitele.
Posmrtný návrat domů

Vrcholnými díly B. Martinu z po
sledního období jeho života je kantáta
„Gilgameš“ a opera „Řecké pašije“
podle stejnojmenného románu Nikose
Kazantzakise, dokončená krátce
před skladatelovou smrtí. Vyniká
hlubokou náboženskou zaníceností,
vyjádřenou jak nápěvy lidových me
lodií, tak i řecké pravoslavné liturgie.
Bohuslav Martinů zemřel 29. srpna
1959 v Liestálu ve Švýcarsku. Teprve
přesně po 22 letech, 27. srpna m. r.,
bylo splněno jeho přání, vyslovené v
umělcově poslední vůli — převezeni
jeho ostatků do rodné Poličky...
Dříve než ukončíme naše vánoční
vzpomínání na naše české hudeom
velikány, zaposlouchejme se v duchu
ještě do jedné vánoční skladby, tentokrát do pozoruhodné scénické skladby
.Jíry o Maru" a jásejme v jeú třetí
části spolu s pastýřskými zpěvy r.ac
„Narozením Pane-. Děsupne, že se
nám pod svmbolickv stromek dosta_o
tohoto krásného čaru — povznášející
hudby — s kterou muzeaSé každo
ročně znovuprožívat narození Bož
ského dítka.

Michal Racek

Chvalozpěv
Růže rozvitá v milostnosti křišťálové
Úsměv jímž pokropíš hrozen zrnek
diamantových
a pokorně klesnou k zemi
Kadeře jsou to či svatozář
Veškerá esence ženského kouzla
přioděná nevinností
Královny povznesenost a přitom
vlídnost k žebrajícím
Kroky jako když sázíš orchideje
zem pohladíš a víc se neodvážíš
prosíš o milost a nad tebou jsou hvězdy
zářivější než jiskry z ohně magnesiového
Dlaně žehnající jak Šátek vlídné vlající
tak čistý že se bojíš dotknout
a víš že milost se z něho sype i pro tebe
i pro ptactvo mrznoucí
Modlitba by si ráda cestu z úst prorazila
Ale na některé city není slov
A tak se vracíš k dětské abecedě
s očima zahanbením do země
přibodnutýma
a šeptáš Panno Maria Oroduj za nás

Při listopadové pouti po Německu
vyznal se papež Jan Pavel II.
několikrát ze své oddané lásky i bez
mezné důvěry k Panně Marii, matce
Ježíšově. Našel porozumení u čet
ných protestantů v zemi Lutherové.
Evangelický
profesor
Bernhard
Klaus (Erlangen.» řekl v Bavorském
rozhlase;
„Církev a teologie učinila rozhod
nutí, jež nám nedovolují přenechat
Marii katolíkům. A já se odvažuji
vyslovit tezi: nebudeme-Ii si Marie
všímat, nestaneme se tím evangelictější, nýbrž chudší"'.

MILOSTIPLNÉ VÁNOCE

s Bohorodičkou Marií a požehnaný
rok 1981 s jejím Dítétem-Spasitelem
Vám přeje
DEMOKRACIE V EXILU
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Tschechoslowak.Christliche Demokratie

DEMOKRACIA 25 rokov
v exile

BEWEGUNG
der tschechoslowakischen Christlichen
Demokraten im Exil

Vorsitzender: Jaroslav Kusý
Generalsekretär: Jan K u n c í ř
Wlnthlrstrasse 33, 8 München 19

(DVE) — „S pohnutím v srdci vám všetkým želám pri jubileu našej
Demokracie v exile veľa úspechov a Božieho požehnania. DVE sú neni iba
obyčajné exilové noviny. Tento najvýznamnejší časopis exilu je faktickým
hlasom umlčaného národa doma... Ty, drahý náš predseda ČSKD a šéf
redaktor, stojíš už plných 25 rokov ako kapitán u kormidla tejto lode,
ktorú múdro si previedol cez všetky úskalia... Pochopil som aj príčiny,
prečo Ta socialisti všetkých odtieňov nenávidia a preto sme na Teba práve
dnes všetci taký pyšný". — To napísal z USA podpredseda ÜV ČS. kre
sťanskej demokracie, Štefan Pagáč, autor skvelej „knihy roku" (viď str 5)

FÜNF VOK ZWÖLF
•• Voľ mehr íiI'í H/a Jahren brachten
wir «•ine Besprechung den Buche; .o<’r
AnfjrlJI"! eine nuHMezeldinuti? Arbeit von
límijí Graf fiuyn, dem CSU-Bundestag»*
iibgcordnctcn, Mitglied d<?» AuswMrtlgcn
Aiľi'ií hii i it’fi (h* i Bonner Parlamentu.
(VcrhiK l’illz Molden, Wien-München).
Der Urilm'LlIrl hhwi ,.Z)er Vorstoss Monktniti 'ar W fílt harrticha
• Für viele war diene Vorwarnung verguhunn. Dur í■'riedenfieuphorie gänzlich
verfall«1!», mailu miub Bundeakanzler
íle hm I «It für nuhw NeujahrHansprach«?
uln«’ ľrlf’dvolh1 Welting«’. Dann kam aber
dur 27. Dezember In Afgnnlwtnn, eine Hu
miau der rtowJetlMtjhen Invasion in die
THuhevhoHlcjwakui vom 2t. Augunt iDiifi.
Helmut Schmidt mminte seine unreallstiiiuhe Uohiuhnft von Mallorca aus im
mittelbar vor dum JnhrcHwcehnel sehnuli
lindern.
•• l'UIr diulenlgen, die Iluynn Buch
nicht kennen, wtlre es Jetzt vielleicht
noch nicht zu spät, wenn sie wenigstens
das neueste Werk des CSU-Polltlkers le
sen würden, selbst, wenn cs „Fünf vor
Zioölf” Ist. So heisst ntlmlieh das soeben
herausgebrachte Buch seiner fundierten
Schilderung „der Welt nach Afghanistan",
wie der Untertitel lautet.
• Graf Huyn beweist darin über
zeugend, dass die UdSSR mit ihrem
Überfall des asiatischen Hlndukuschl.andes einen entscheidenden Schritt auf
Ihrem Vorstoss zum eigentlichen Ziel —
Eroberung des bis Jetzt noch freien
Westens, vor allem Westeuropas —
machte. Huyns Ausführungen werden
durch unser interview mit einem führen
den Repräsentanten des afghanischen
Exils In New York, das wir im tschechi
schen Teil dieser Ausgabe bringen, voll
bestlltlgt. Das Buch „Fünf uor Zwölf"
(274 S., DM 32) ist ebenfalls im Verlag
Fritz Molden erschienen.

GRATULACE MINISTERSKÉHO PŘEDSEDY

Po ŕadé politických prominentu SRN, vyjmenovaných v jubilejním
vydání DVE, blahopřál jejímu vydavateli Jaroslavu Kusému ten nej
prominentnější — ministerský předseda Spolkové zeme Badenska-Württembergska. Ve svém osobním listé Dr. Lothar Späth napsal:
„Používám této události, abych vyslovil Vám a Vašemu čtenářstvu naše
pozdravy sounáležitosti. Zároveň ujišťuji Vás a Vaše krajany naší solida
ritou. Jsem přitom s našimi četnými spoluobčany sudetončmeckého původu
zajedno ve vůli usilovat o opravdové smíření pravé s českým sousedním
národem v duchu partnerství svobodných národů. Pracovat k tomu v míru
a ve svobodé je rovnéž snahou mnou vedené Zemské vlády“.
S naším časopisem spolujubilující abonenti jsou zajisté s námi téhož
úsudku, že poselství ministerského předsedy Spätha je jedním z nejvyšších
uznání, jež se mohlo 25-leté činnosti Demokracie v exilu uznat. V týdnech
po jojím výročí docházela spousta blahopřejných dopisů a karet. Exilovou
veřejnost informovaly o jubileu Severské listy ve Švédsku, Klub, měsíčník
české katolické misie ve švýcarském St. Gallen, německý bulletin Svobodné
společnosti pro podporu přátelství s národy Československa, otisknuvší 2
fotografie ze štuttgartské slavnosti, satirický měsíčník Bič ve Francii a
Londýnské listy, jež napsaly: „25 let práce vydavatelské, udržující plamen
svobody a demokracie a ideál, který je inspiruje — křesťanské dědictví —
je nejlepší důkaz duchovních hodnot, o něž Čs. K. D. usiluje. Jen dál!"
„DEMOKRACIE V EXILU“ V POLSKU!

VERSÖHNUNG, PARTNERSCHAFT
•• Die Jubiläumsfeier war zu schön
und die politische Bedeutung des 25,Jllhrlgen Bestehens unserer Zeitschrift
DEMOKRACIE V EXILU
(Demokratie
im Exil) für die tschechischen und slo
wakischen christlich-demokratisch ortenHerten Exulanten und deren politische
Freunde In der Bundesrepublik Deut
schland und in der Welt zu wichtig, um
nicht noch einmal mu’ den iS. September
In Stuttgart (s. Oktober-Ausgabe d. BI.)
zurückzukommen.
• Das Echo aut’ das Jubiläum im Geiste
der Aussöhnung war breit und vielfältig.
Nach den zahlreichen Zuschriften und
Telegrammen deutscher Prominenten, die
wir bereits letztes Mal veröffentlichten,
sandte auch der Ministerpräsident des
Landes Baden-Württemberg. Dr. Lothar
Späth, seine persönliche Botschaft dem
Herausgeber Jaroslav Kusý, in der es
u a, heisst:
•» „Ich nehme das Ereignis gern zum
Anlass, Ihnen und Ihrer Leserschaft
unsere Grüsse der Verbundenheit zu
übermitteln, llu.aleich
versichere ich
Ihnen und Ihren Landsleuten unsere
Solidarität. Dabei weiss ich mich mit
unseren zahlreichen Mitbürgern sudeten
deutscher Herkunft in dem Willen einig,
eine echte Versöhnung, gerade auch mit
dem tschechischen Nachbareotke, im
Geiste der Partnerschaft .freier Völker
anztistreben. In Frieden und Freiheit da
rauf hinzuarbeiten. Ist auch das Be
streben der eon mir geführten Landesre
gierung Bader:-Württembergs,"
• Gerne erinnern sich alle Teilnehmer
der Stuttgarter Feierstunde an die be
eindruckende Ansprache des Domka
pitulars zu Kottenburg, Prälat Johannes
B a r t h, der die Grüsse des Diözesan
bischofs, Dr, Georg Moser, überbrachte.
Der Herr Prälat sagte dann u, a.:
•• Ks .freut mich aus tiefsten: Herren,
dass es diese Gemeinschaft „Tschechoslo
wakische Christliche Demokratie" gibt...
Es haben sic?: hier auf Ihre Einladung
auch unsere sudetendeutsche Landsleute
versammelt. Sie befassen sich natürlich
oft mit der Frage, ob es denn für sie
eine Rückkehr in die Heimat gäbe.
Diese Frage steilen Sie sich selber sicher
auch, ob es ebenfalls für Sie Kanlanren
eine Rückkehr geben wird. Wir alle mit
einander können diese Frage nicht be
antworten. Wir müssen nur mit Geduld
warte:: und arbeiten, aber wir müssen
das Richtige tun.“ Preist Barth schloss
mit dem mahnenden englischen Sprich
wort: Nichts ist endgültig geregelt, es
sei denn gerecht geregelt.“
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Přirozeně, že DVE půjde — s pomocí Boží — dál! Zejména, když se
jí dostalo doslova z celého světa — také z porobené vlasti — tolika povzbu
zení. V jednom dopise z domova stojí:
„Neznám Vás, pane redaktore, osobně, ale poznal jsem Vaši práci a
Viíš program letos na jaře — at mi to věříte nebo ne — v Polsku. Ano,
taková je situace u nás, že člověk sežene svobodný tisk ze zahraničí spíše
u polských sousedů než ve vlastní zemi. Dostal jsem tam také ono číslo
Demokracie v exilu, kde doporučujete generální stávku. A vidíte, už
ji Poláci s úspěchem vyzkoušeli. Toč se ví, že se ptají, co bude dál, a my
s nimi, ale panuje shoda, že to je jediný účinný recept na porážku komu
nismu. Budte nám hodně zdráv! Modlíme se za Vás a za Walesu."
PŘI FORMOVANÍ DEMOKRATICKÉHO EXILU

Generální tajemník Světové reprezentace čs. exilu, dr. Rudolf Krempl,
zhodnotil politický význam DVE také pro exil: „Byla to totiž především
Demokracie v exilu, která svým jasným postojem a rozhledem — v čele
se svým redaktorem Jaroslavem Kusým — umožnila před lety prosazení
těch exilových složek, které chtěly našeho exilu důstojnou cestou demo
kraticky ustavit jeho reprezentaci, t.j. oprávněného mluvčího k domovu
i k svobodnému světu — na rozdíl od samozvané a zatvrzele národně-frontovni „Rady svobodného Československa", která se o uznáni a souhlas
u širokých zástupů našeho exilu nikdy ani nepokusila, ani neodvážila.“
Šéfredaktoru DVE blahopřáli vřelými slovy m.j.: rektor římského Nepomucena, Msgre prof. dr. Karel Vrána; vedoucí Misie pro katolíky Česko
slovenska ve Švýcarsku, P. Vilém Vondra; básnířka Béla Vernerová:
akad. malíř Ladislav Schovanec; vydavatel Biče, Alois Čížek všichni
Francie); místopředseda exilového PEN-Clubu, dr. Antonín Kratochvíl;
profesor Ukrajinské svobodné univerzity a univerzity Stutmartskě. dr. Josef
Kratochvil: vydavatel Národní politiky, NíUoš Svoboda: nakladatel
edice Archa, Jaroslav Kučera: Kruh krajanů Komenského a Hlas sv.
Cyrila a Metoda (všichni SRNÍ. Radostné pozdravy došly až ze Senegalu
a z egyptské Alexandrie.
NAPSÁNO HŘEBÍKU NA HLAVIČKU

Závěrem nyní ještě alespoň citát z dopisu nového přistěhovalce do
USA a nového člena ČSKD, jehož řádky jsou jakoby doplňkem k našemu
komentáři na straně 2:
stránkách DVE vždy bylo bílé bílým a černé vždy pouze černé
a rudé mělo vždy barvu krve... Proto má Demokracie v exilu, stejné
jako hnutí ČSKD a stejně jako náš předseda, br. Kusý, tolik nec-áte. nejrůznějš: bezbožecké provenience. Ať již na naše idee an špínu z Prahy či
z Holandska, jedno mají společné: nenávist k dachcwi síle křesťanství a
strach z demokracie. To vše se zákonité spojuje v zoufalou nenávist vůči
našemu Hnutá, dodejme, že mamou."

DEMOCRACY IN EXILE

Czechoslovak Christian Democracy
MOVEMENT
oí Czechoslovak Christian-Democrats in Exile

President: Jaroslav Kusy
Secretary-General: Jan Kuncir
33 Winthirstrasse. 8 Munich 19.
Federal Republic Germany
STATE SECRET NO. 1
• • The Edition ..Brotherhood" (P. O.
Box 303. Rego Park, N. Y., 11374. USA)
has just published the English transla
tion of Stefan Pagin'' book „Svědek :
celu číslo 13“ under the title .,Stole Se
cret No. j" (Price: US S 10). We bring
here the introduction written by Dr.
Karel H u j e r. Guerry Professor Eme
ritus of Physics and Astronomy, UTC,
Chattanooga, Tenn., USA:
• Many times we have landed at
Prague Ruzyně Airport, as have many
tourists from the carefree and prosper
ous Western world, but were always
unaware that the name Ruzyně Is also
associated with the Infamous communist
Czechoslovak Gulag located In dose
proximity to the airport. Czech com
munists In the lackey's role of Kremlin
imperialism take strange pride In this
..modern" symbol of tlielr power. It Is
one of several notoriously Inhumane
chambers of torture and atrocities ope
rated by the Communist Ministry of
Interior in the land that once enjoyed
the blessing of Thomas Masaryk's
humanitarian statesmanship. This story
takes place in one of the cells of Ute
Ruzyně Gulag.
® It Is a heart-rending story of human
depravity, yet It did take place and you
will read It breathlessly to the end.
The witness In cell Number 13 sur
vived four years sharing the agony of
Bohumil Lauäman, once a member of
the Czechoslovak government. Laušman.
however, was not Intended to survive
the ordeal, since he represented state
secret number one. Tlie author, Slovak
exile Stefan Pagáč, the witness, had
ample opportunity in four years to me
morize the life story of LauSman. who
prefered the road of martyr rather than
to yield either to treacherous promises
or to physical Intimidation In order to
make him cooperate with the Communist
Party. Thus, the witness unfolds the
thorny road of his cellmate, LauSman.
to his final end which he observed in
the small space of their cell in the Ru
zyně Incarceration.
• In this dramatic unfolding of one
of the countless victims of either hy
sterical or coldly rational tortures, we
become aware, as Solzhenitsyn em
phatically warns, that there is no better
variant of communism, for Instance.
Euro-communism or .Socialism with a
human face This latter actually pre
cipitated the Soviet invasion of Czecho
slovakia in 1963. Communism always re
mains a mortal danger for mankind.
This will be evident to historians in
later generations, if mankind survive';
this menace to its very existence. Even
the Soviet dissident, the prominent
mathematician. Shafarevich. main
tains that .Socialism of any type and
shade leads to a total destruction of
human spirit and to a leveling of man
kind unto death.“
• The clever plots of communist
architects, as related by the witness, Ste
fan Pagáč, have been realized on a global
scale for more than six decades. Thus,
it becomes a shoking realization that the
Communist regime East of the Iron
Curtain, can stand and grow only through
the infatuation and enthusiastic support
of an enormous number of Western In
tellectuals. Lenin called them „useful
idioti“ Indeed. Hitler never had so
many active and ardent admirers out
side of his Nazi Reich. If there
any
evidence of Spengler s .Decline of the
Wer.'. it is right here where the Western
intellectual elite is digging its own grave,
it ÍL2S
gOHS SO -BT 2S fO SppižUCí
the Soviet role of Cubans in Africa
—here. according io a former US am
bassador to the VX, they represent the
-balancing factor."
• The Pagáč* story significantly adds
to the growing amoüni of historical do
cumentation. Humanity must inevitably
pass through a sponianet'js rebirth from
the nihilistic forces of Dialectic ifaterialism. ar_d the tissue of lies of
č-ľ:.—j
tk
man s social salva—
is to he effected- This order of rebirih of evr aimlessiy roving eivilization
is yrs: as remote as-"v/as the gmfbreseeame íransítám from the complexus of
the Caesariar povrer of an ment Rome to
o The global rise of the mortal menace
of C'smmmtism brought about by the de
cadence of Western man is forem g 11s
mto ir._= fransitfon vhzch wtil emphasize
Jems end not Ccescr. Orly the spiritual
rebirth of each individual in the face
of Goř tví“ irsrre the dawn of a ne~ age.
Dr. Karel H u j e r
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Uprchlické aktuality
STROMEK

Ke „snímku roku" a „uprchlíkovi
roku" se letos řadí ve vánočním
vydaní našeho časopisu poprvé také
KNIHA ROKU.

Označujeme tímto predikátem an
glický překlad strhujícího dokumen
tu slovenského publicisty Stefana Pa
gáče „Svědek z cely číslo 13", který
v něm vylíčil osud a vraždu na býv.
ministru Bohumilu talismanovi v
pražské Ruzyni. Anglické vydání má
název „State Secret No. 1", předmlu
vu k němu od vynikajícího včdcc a
spisovatele, univ. prof. dr. Karla
Hujcra (USA), uveřejňujeme v an
glickém sloupku na str. 4. Knihu lze
objednat u Edition „Brotherhood"
P.O. Box 303, Rego Park, N.Y.
11374, USA.
■ Křestanská akademie v Římě
se zasloužila o úctu mariánskou.
Básník Václav Renč, zemřelý po
dlouholetém věznění r. 1973 v Bruč,
tak učinil originální formou invokací
na 1 .oretánské litanie, „Sluncem oděná"
a vstoupil jimi do chóru světových
básníku. Cena 2.500 lir nebo ekviv.
Expeduje Velehrad, Via Concordia 1,
1 - 001 S3 Roma.

■ Exilové nakladatelství Konfron
tace, Badener Str. 727, CH - 8048
Zürich, nabízí ze svého nejnovějšího
programu zájemcům o tématiku z II.
světové války knihu znamenitého vy
pravěče Viléma Hejla, v r. 1968
tiskového tajemníka K231, „Hodin.;
/.K't'zt/opMt’c;?' (cena 17 šv. fr.l.
■ Bedřich Svatoš, známý exilové
čtenářské obci z několika úspěšných
románů, sepsal 13 rozmarných poví
dek z „Hospřídty na nároží''. Vvdala
je právě .Ire/?,: Jaroslava Kučery a
stoji DM 12 nebo 6,65 USS. Adresa:
Freie Presse JgentMr, Postfach 1314,
D - 8330 Eggenfelden.

■ Milovníkům meditatívni a spiri
tuální lyriky doporučujeme skvosty
této poezie, uložené do básnických
sbírek Bohuslava Reyneka (+ 1971)
„Od/eř ť/jšforei'“ a Zdeňka Rotrekla „.lí.d.ieriP\ kolující ve vlasti
v samizdatovém vydáni. V cizině ie
v vdál Daniel Strož ve vlastním na
kladatelství PmD, Max-Wönner-Str.
31, D - 8000 München 50.
■ Rovněž v Mnichově vyšly právě
v nové exilové edici .4r,6vř, (Postfach
340008, D - 8000 München — 34)
poutavé, filozoficky fundované ...K.;cířsÁ.’t" eseje“ prvého, režimem utrýzněného mluvčího Charty 77, univ.
prof. Jana Patočky. Cena DM 19.

(JK) — Letošní svátky Kristova narození prožije poprvé v cizině
o plný tisíc čs. uprchlíku více nežli loňského roku! Vítáme je velmi srdečně
v našem exilovém společenství, zejména ty, kteří přišli na Západ s pocti
vými úmysly a s vůlí sloužit svobodě, kterou doma postrádali. Uprchlíky
tohoto druhu přijímají s otevřeným srdcem i dlaní také obyvatelé demo
kratických zemí. I v Německu, jež je azylanty zoufale přeplněno, a to
většinou těmi nepravými, těmi, kteří nesplňují kriteria Ženevské dohody,
kteří politickými uprchlíky prostě nejsou a také se podle toho chovají,
resp. nechovají. Jak láskyplně ve smyslu křestanského bratrství jsou ochot
ny pomáhat exulantům, prokazují ve SRN denně obě hlavní církve, kato
lická i evangelická, na poli duchovní i hmotné péče. Zavedly pravidelný
„Den cizineckého spoluobčana", který letos shodou okolností připadl na
den našeho národního patrona, sv. Václava, 28. záři. Byl slaven pod
heslem „Různé kultury — stejná práva; pro společnou budoucnost."
Z toho vidíte, drazí přátelé, nové přišlí z vlasti, že převážná většina
německého občanstva není a nebude k vám nepřátelská či uzavřená, nezklamete-li její základní představy o cizinci, žádajícím azyl — ne blahobyt
a luxus hned v prvých měsících, od televizoru (barevného) až po auto!
Tímto předvánočním slovem vás tedy vítá DEMOKRACIE V EXILU
a spolu s politickou stranou ČS. KŘESŤANSKÉ DEMOKRACIE vás zve
všechny srdečně k tradičnímu již symbolickému krajanskému setkáni v éteru
NA ŠTĚDRÝ VEČER — HODINU PŘED PŮLNOCÍ

u znovu rozžatého vánočního stromku, nebo — tam, kde finanční prostředky
ještě nestačí — u hořící svíce. Starší exulanti vám potvrdí, jaká je v tomto
dlouholetém zvyku vnitřní síla a pouto bratrské soudržnosti. Napište nám,
zda jste ve 23 hodin (v Americe odpoledne) vzpomínali s námi, velmi nás to
potěší a upevní vzájemná vnitřní pouta.
UPRCHLÍK ROKU

(DVE) — Také to patří již k tradici tohoto časopisu — že jmenuje v
prosincovém vydání podle vlastní volby Uprchlíka roku. Letos jím ozna
čujeme hrdinného občana Východního Německa, 20-letého H. M. z Dráž
ďan, který z odporu ke komunistickému režimu podstoupil v říjnu riziko
skoku do chladného Východního moře a plaveckého úniku na Západ. Po
dařil se. V ochranném obleku proti prochlazení plaval tak dlouho, až ho
náhodou spatřil plachtař a dopravil jej, zcela vyčerpaného, na motorový
člun západoněmecké pobřežní policie. Blahopřejeme!
ZVOLILI SVOBODU

Pražský Dikobraz přinesl ve vydání z 27. 8. t. r. vtipnou karikaturu,
na níž ustaraná manželka zapřísahá v italské taverně těsné před odjezdem
z dovolené manžela, držícího se tvrdošíjně alkoholického požitku: „Proboha
tě, Arnošte, prosím, už si nic nedávej, nebo zase přetáhneme vízum!" —
Ať nepili či pili (to nechceme tvrdit) „přetáhlo“ letos vízum do západní
ciziny na 4 tisíce Čechů a Slováků, a to definitivně! Požádali o azyl.
Jejich sociální strukturou jsme se zabývali v min. čísle, proto nyní uvá
díme již jen prominenty z posledních měsíců.
V říjnu požádali o azyl v Kanadě manželé Duchkovi s dcerou, paní
Milena (2S), olymp. vítězkyně z Mexica ve skoku s věže a s 3m prkna,
a manžel, trenér volejbalistů. — Před nimi se tamtéž usadil po příchodu
z uprchlického tábora v Rakousku inž. Josef Šmarda, někdejší člen muž
stev Dynamo Pardubice a Gottwaldov, běžec na 422 a 822 m, před lety
držitel čs. rekordu dorostenců na 3 x 1223 m výkonem 7,59,6. — K brat
rům Šťastným v hokejovém týmu Quebec Nordiques viz min. DME
se přidružil Vítězslav Ďuriš z mužstva plzenské Škodovky, který' bude
bránit branku krajana Jiřího Crhy v torontském mužstvu Maple Leafs. —
Další dva hokejisté se nevrátili z dovolené ve SRN: Jaroslav Mucha ze
Stadionu Liberec a František Chlupáč z Poldi Kladno. Oba 24-letí hráči
podepsali smlouvu s mužstvem Düsseldorfer EG. — Krasobruslařskv pár.
Anna Pisánská (21) a Jiří Musil (23), o nichž jsme se stručně zmí
nili již v min. čísle, dostali mezitím nmzanmní povolení k pobytu ve
\ elké Británii. — V polovině října byl zbaven čs. občanství a vypovězen
z ČSSR 32-letý autor několika filmových scénářů Jiří Polák, syn ně
kdejšího člena IL KSČ a náměstka min, předsedy Oty Šiká. Při sňatku
přijal jméno své manželky Evv Polákové, s niž a s 2-Ietým synem se
usadil ve Freiburgu SRN. — V Kanadě požádali o azyl zástutsci čs.
exportu, kteří tam již několik let působili: Vladimír Christovský a
Milan Nápravník. — V Anglii uzavřeli m.—. církevní sňatek po dobro
družné cestě malou jachtou z Jugoslávie přes Gibraltar mladí manželé
Kateřina a Jiří ParobkovL Doprovázel je Parobkův otec, ředitel jednoho
z čs. sportovních středisek. — Při letošním Giro a' Itaáa ještě amatér, je
od několika týdnů profesionál: evklista Jaroslav Poslušný, který se
nevrátil domů a podepsal smlouvu s klubem KRT ve SRN.
Během letošního roku dostalo povolení k vystehování za rodiči ve SRN
5 dětí: Jana a Marek Staškovi ($ markou), Jan Jírový (s matkou), Zu
zana Sabová a nejnověji Lenka Scudlová k rodičům v Ehingen jako
66. dítě, propuštěné z ČSSR od r. 1976.

Kronika
TŘETÍHO

EXILU

<^)oúnorovým exulantům se zvolna
čr naplňuje Čas. Letos jsme se roz
loučili navždy opět s dlouhou jejich
řadou, počínající i končící bývalými
rektory Vysokého učení v naší vlasti,
8. května zemřel v Londýně někdejší
rektor Karlovy univerzity v Praze,
prof. dr. Jan Běl eh řádek (83) a
7. září v americké Pennsylvanii prof,
dr. František Král, bývalý rektor
Vysoké školy veterinární v Brně (viz
str. 6). — 28. května vydechl na
posled v náručí své sestry ve švý
carském Wittingen akad. malíř Mi
roslav Šašek (64), autor 18 ilustro
vaných knih o světových městech. —
V Chicagu zemřel 10. 6. ve věku 84
let Karel Prchal, který byl 31 roků
starostou Americké obce sokolské a
měl vřelý vztah k tamním našim
Orlům, víc v důsledku kulturního
vývoje v českých dějinách ne zcela
samozřejmá. — 11. září opustil tento
svět ve West Templeton u kanadské
Otravy býv. poslanec Čs. národního
shromáždění dr. František U h 1 í ř (80),
od dubna 1956 kněz anglikánské círk
ve. — A 13. t. m. je tomu již rok od
úmrtí dlouholetého odběratele našeho
časopisu Leona Vévody, pochova
ného na Hlavním hřbitově ve Frank
furtu... Všem, i těm nejmenovaným,
bude platit naše vánoční vzpomínka...

*
Jedna z nich
poletí přes oceán
do Washingto
nu, kde 28.
června zemřela
česká manželka
zvěčnělého již
slovenského di
plomata, býv.
velvyslance
ČSR (viz min.
DVE), paní Pavla Osuská (''24. 8.
1892). Nejstarší naše generace ji pa
matuje jako operní interpretku Libu
še a Rusalky na pražském Národním
divadle, kde působila od svých 22 let
pět roků. Její zásluhou byla k 10.
výročí ČSR provedena v Paříži po
prvé „Prodaná nevěsta". V r. 1951
spoluzaložila v USA Čs. národní radu
žen a byla zvolena její předsedkyní.
Ještě nedávno napsala šéfredaktoru t.
L: .,Až přijdete do Ameriky, neopo
meňte mne navštívit. Mám Vám jestě
tolik co říci." — Již mu to nelekne...

*
_ý/ž za několik jíž dní „zazvoní
i* Ježíšek“, bude Aloisů Čížkoví,
vydavateli humoristického měsíčníku
,Rič“ na pařížském předměstí Gagny,
teprve 75 let. Zdůrazňujeme „teprve",
protože dva exilové listy mu odgratnlovaly již před rokem. Ale A. Čížek
vzal to jejich posunutí ručiček na ci
ferníku svého života s týmž humo
rem, s jakým vydává svůj pro poctivé
češství, demokracii a svobodu rodné
zemé angažovaný časopis. Přejeme
vzácnému příteli, aby mohl ještě dlou
há léta práskat svým Jilcem“.
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ULOUPENÝ DOMOV — ve svědectví nových uprchlíku

Lístky
Z
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DOMOVA

Píšeš, že Ti ne
mám posílat žád
ný dárek. Ale Ty
přece dobře vis, že
to bývala vždy ra
dost moje největší
všechny vás hezky
podělit. Tak přij
mi aspoň tu maličkost, dojde-li v po
řádku. Tady nás už od listopadu
rozhlasem připravují na to, co k vá
nocům bude a hlavně co nebude. Ale
hus prý bude o 3°l» více než loni, tak
to se husáci činili, to z nich má ten
s velkým 11 radost. Také jízdních
kol bude asi o 37 tisíc více — to asi,
abychom si s nimi na náledí všichni
rozbili huby a byli zticha.
J.
MOST: Senát okresního soudu vy
měřil Vňcluvu Um lau to v i, který
se připravuje soukromě na bohosloví,
3 roky vězení nepodmínečně pro
kritiku podmínek na pracovišti a
odsouzení okupace Afgánistánu.
ÚSTÍ n. L.: Protest asi 300 obča
nů zdejšímu prokurátorovi Bundo
ví ve prospěch zpěváka Karla Sou
kupa (viz min. DVE) nepomohl.
Byl m.m. odsouzen na 10 měsíců. 29letý S. je otcem tří dětí; před nedáv
ném oznámil kardinálu Tomáškovi
duchovní akci pravidelných modli
teb za politické vězně v CSSR.
PRAHA: Ve věku 80 let zde zem
řel 16. října dr, Prokop Drtina,
známý za války z londýnského roz
hlasu jako Pavel Svatý, po r. 1945
ministr spravedlnosti, r. 1954 odsou
zený' na doživotí; odseděl 14 let a
byl později rehabilitován.
KLADNO: K 1. výročí úmrtí Fran
tiška Krlegela, který jediný nepodepsal v srpnu 1968 Moskevský pro
tokol, koluje zde kopie pohřebního
parte, jež smělo mít jen tento text:
„Dne 3. prosince 1979 nám zemřel ve
věku 71 let MUDr. František Kriegel.
Bude zpopelněn v Praze-Motole bez
obřadu. Praha 2, Na Smetance 16.
Marie Krieglová a přátelé." — V
minulých dnech zemřela matka Jana
Palachu,
OSTRAVA: Ze zdravotních dů
vodů z vězeni předčasně propuštěná
novinářka Ota Bednářová poslala
ihned telegram konferenci o lidských
právech v Madridu s žádostí o po
moc všem v OSSR neoprávněně věz
něným. Podobně apelovali na dele
gáty konference z věznice Ostravalleřmaniee dr. V. Benda, J, Dienst
bier a V. Havel. — Mezitím byl
zbaven ěs. občanství herec Pavel
Landovský, žijící ve Vídni.
VSETÍN: Povážlivě rozšířeni vší u
školních děti potvrdil nyní i tis
kový orgán KSC na zdejším okrese.
Podle jiné zprávy jsou v četných
oblastech — dokonce i v Praze —
školy tak zavšivené, že rodiče do
stávají letáčky s pokyny, jak postu
povat. Jakmile zjistí u děti hnidy,
nemají je posílat do vyučování.
ZNOJMO: 30-letá pani Drahomíra
Sinoglová byla zde odsouzena 30.
září k 1-ročnímu vězení, protože u
ni byly’ nalezeny spisy disedentů.
BANSKÁ BYSTRICA: V říjnu
zde bylo zahájeno soudní řízeni proti
katolickému knězi Jozefu Labu
tí o v i, působící
mu jako farář v
Nemčiňanech. Je
! obviněn, že uspo
řádal na horské
chatě exercicie
pro mládež. Ob
líbeného duchov
ního přišlo zatknout S(!) mužů StB.
Obyvatelstvo kraje je pobouřeno.

JZD se baví, jak to „těm z města nejde“
Karel Lánský

Socialistická ekonomie CSSR stojí
na konci roku 198C před smutnou roč
ní bilancí. Očekává se, že schodek v
plnění státního plánu bude nejméně
6°/o. „Československé hospodářství
stagnuje", konstatoval americký ča
sopis Time z 1. září. Stále otevřeněji
o tom hovoří i najvyšší představitelé
z Prahy, včetně gen. tajemníka KSC
Husáka a předsedy vlády Štrougala (zasedání UV KSC 7. 10. t. r.).
a nucena tento stav přiznat je i ofi
ciální režimní statistika za I. pololetí
t.r., která uvádí nesplnění státního
plánu za toto období o 3,8" •. Je to
zcela určitě nejvyšší možné publiko
vatelné číslo, statistiky „reálného so
cialismu" si na exaktnost nikdy ne
potrpěly. Z dob, kdy jsem na nich
pracoval, dobře vím, že se vždy spí
še jedná o volné slohové cvičení na
dané téma — děj víceméně libovolný,
výsledek kladný.
Československo bylo po roce 1968
deklasováno v plném rozsahu na pou
hou sovětskou kolonii. To je hlavní
příčina stále se prohlubujícího úpadku
jeho hospodářství. Z následných pří
čin je rozhodující neodbornost hospo
dářského vedení na všech stupních v
důsledku čistek po roce 1969, která za
příčiňuje nízkou produktivitu práce,
plýtvání materiálem, lidskou prací i
časem. Nízká mzdová a vysoká ce
nová hladina, oboje na úrovni roz
vojových zemí, doplňují tento neslav
ný výčet.
Finanční fiasko brigád

motorový vůz, stejně vybavený a
stejné těžký. Nejméně 10 let se o tom
to „problému diskutuje“, zatímco
pražská vagónka TATRA současně
exportuje samostatné vlečné vozy a
nový typ tramvaje s menši spotřebou
el. proudu (vybavené tyristory) do
zemí RVHP. V rámci „pomoci města
vesnici" jezdí pracující z továren a
úřadů — ve své pracovní době — na
zemědělské brigády.
V praxi to vypadá takto: v srpnu
t. r. vyslal pražský podnik, v němž
pracuje 632 lidí, 26 pracovníků na
1-denní zemědělskou brigádu. Jeli za
městnanci vyšších platových tříd (ti
z nižších si přece jen mohli dovolit
odmítnout), jejichž průměrná hodino
vá mzda je kolem 13 Kčs. Podnik jim
vyplatil normální denní mzdu, ke které
každý obdržel ještě zvláštní odměnu
100 Kčs za „pracovní aktivitu“, zda
něnou 10°/o. Dále byl podnik nucen
obstarat dopravu (autobus ČEDOK),
která byla fakturována ve výši 1.744
Kčs. Zemědělské družstvo poskytlo
brigádníkům svačinu a oběd. Aniž
známe výši nákladů na stravu, posta
čí prosté násobení ke zjištění, že tato
„pomoc“ stála onen podnik přes
7.000 Kčs, nepočítajíc v to již daleko
vyšší ztráty výrobní a nakonec zvý
šenou nemocnost, obvykle po podob
ných akcích následující. Pracovní vý
sledky brigádníku jsou nevalné, druž
stevníci pouze asistují a baví se tím,
„jak to těm z města nejde“. Jistý zisk
zaznamenal v uvedeném příkladu pouze
ČEDOK, který však autobus, jichž
má nedostatek, mohl nasadit na zá
jezdovou trasu, kde cena 1-denního
zájezdu pro 45 osob je kolem 3.500.

Nejotřesnější a nejsmutnější — snad
proto, že je tak zřejmé — je ono
mrhání všemi hodnotami. Poslední typ
auto Škoda 120, jehož vývoj trval
téměř 11 let, je při stejných jízdních
Atrakce Václavského náměstí
vlastnostech asi o 150 kg těžší, než
Uvečfme
ještě jeden příklad so
jeho předchůdce. Tramvajová doprava
cialistické
nesmyslnosti,
takříkajíc z
používá tzv. „spřažené soupravy“,
tzn., že motorový vůz vleče druhy „tajných archivu“. Na 21. srpen 1978

Za příkladem života prof. dr. F. Krále
. jfí) — Neodbytný čas naplnění ho vytrhl z našeho exilového spole
čenství — profesora dr. Františka Krále, spolubudovatele Vykoké školy
veterinárske v Brně mladé Československé republiky, od r. 1932 ejího za
sloužilého rektora...
MVDr.. V. M. Dr. h.c. Král, vědec světového jména, od r. 1950 řádirý
profesor zverolekárske fakulty na Pennsylvánske univerzitě ve Philadelphii,
zemřel tiše v severoamerické Limě 7. zář: t. r.. doživ se SS let. Byl rodákem
z jihočeských Albrechtic, jejichž občánkem se stal 1S. srpna 1892. Fvařnost i kulturně-naboženské ovzduší tohoto kraje vrostly do jeho duše a
byly jí světlem po celý jeho dlouhý, požehnaný život.
V ocenění jeho vnitřního postoje doma i v exilu, -eho vědeckého díla
(jeho „K/inicfeí propedeutika“ byla první českou učebmcí toho druhu,
„Umírni choroby domácích zvířat“ jeho životni prací i politické čtrnosE
ho historický sjezd ČS. křesťanské demokracie při jubileu Karla IV. zvolil
ve franckém Laufu o letnicích 197S jejím čestným členem.
Odpověd prof. Krále na toto vyznamenáni předsedovi CSKD cha
rakterizuje vysrižne duševní i duchovní noblesu jeho osobnosti:
„Vaše vzácná pocta čestným členstvím je největším výrazem vzájemného
a upřímného přátelství a posilou pro další moji skromnou spolupráci. Mé'
jsem radost, že jste ve Vašem milém dopise vzpomenul sv. Jana Nepomuckého Neumanna, v jehož rodném kraji Jihočeském jsem se narodil.
Většinu mého života žiji v cizině, avšak moje srdce a moje duše svoji
činností byla, jest a bude vždy nezměnitelným výrazem poctivého křesťana
a demokrata.“
Bratře profesore, děkujeme Vám za strhující příklad Vašeho života!

bylo naplánováno uvedení do provozu
druhé trasy pražského metra. K této
události se nejvyšší stranické orgány
rozhodli, že bude nutno schátralé a
stále ještě ostřílené Václavské ná
městí dát do pořádku. Pomiňme onen
„velkolepý stavební shon", jak tehdy
denně psal pražský tisk, spočívající v
tom, že během 11 měsíců bylo opra
veno asi 70 domu a předlážděny vo
zovky a chodníky. Jako zlatý hřeb
této atrakce se zmíněné orgány roz
hodly pro „plnou neonifikaci ná
městí“, což přeloženo do normální
řeči znamená, že bylo nutno opravit
již zabudované neony a instalovat
nové. Organizace, která tím byla po
věřena, dostala zvláštní devizový pří
děl na nákup potřebných kvalitních
V ruchu předvánočních nákupil se
najednou objevil na dveřích pražské
Labutě velký nápis:
NITĚ NEJSOU!
Přes noc tam někdo připsal: „Co
to zas ty kurvy na nás šijou?"

součástí z Anglie — aby to nezhaslo,
kdyby se pozvaný soudruh B režně v
chtěl večer na tu slávu podívat. Pů
vodně stanovené, politicky nebezpeč
né datum otevření metra bylo na něčí
obezřetný pokyn nakonec změněno na
12. srpna, čímž se termín dokončení
citelně zkrátil, neboť prapůvodní ter
mín byl 20. prosinec 1978, výroční
den čs.-sovětské smlouvy z roku 1943.
Zmíněná organizace dostala zvláštní
mzdové fondy, jejichž pomocí se měla
pracovníkům vysvětlit nutnost přesča
sů a práce o víkendech. Montéři se
dali přesvědčit mimořádnými odmě
nami ve výši kolem 6-7 tisíc Kčs a
termín byl dodržen. V určený večer
zaplála nad omalovaným a zasádrova
ným Václavským náměstím neonová
nádhera a soudruzi Husák a Běž
ně v se pochvalné vyjádřili. Zalálo se,
že podle režimních zvyklostí je vše
v pořádku. Ale nebylo. Za nece
lé 2 měsíce vyhlásila komunistická
vrchnost přísné šetření proudem. I
byli pracovníci onoho vyznamenaného
podniku vysláni, aby zase v přesčasech
a o víkendech a opět za pomoci tisí
cových odměn ze zvláštních rondu
většinu neonových zařízení nejen od
pojili, ale přímo uřezali, aby to bylo,
jak se říká „sichr“. Rovněž tento dů
ležitý úkol byl v termínu splněn a
podnik byL s přihlédnutím ke svým
—■—r,-i L--.ý— zásluhám, pověřen při
spět k neonofikaci olympijské Mosk
vy! Dělníci a někteří vedoucí pracov
nic: meh wlepsene vánoce a socialistic
ká společnost přišla opět o statisíce...
Dnes již Václavské náměstí opět
tone ve tmě a bude tomu tak i o le
tošních vánocích. Jen jako jeden z
mála
rudě na obchodním dome
DIAMANT neodříznutý nápis: SE
SOVĚTSKÝM SVAZEM NA VĚCNÉ
ČASY. Nejméně do roku 1981.

KULTURNÍ

K diskusi s prof. Milanem Machovcem

Nemožnost sblížení křesťanství s marxismem
Jiří Veselý
V jubilejním čísle Demokracie v
exilu mé mimořádné zaujalo pér otá
zek položených prof. Macho v co v i
profesorem Dr. DrSc. Karlem Má
chou, býv. děkanem Karlovy univer
zity, nyní exulantem. Myslím, že otáz
ky dané jím Milanu Machovcovi
(Praha), s kterým se osobně také dob
ře znám, byly velmi pečlivě formulo
vány. Ale myslím, že jakýkoli do
hovor mezi křesťany a marxisty není
prostě vůbec možný pro dvě naprosto
odlišné metody myšlení a cítění.
Marxisté kladou důraz především
na racionalismus, a ač se snaží pod
ložit jej empirií, kdykoli to jde, ono
to ještě častěji nejde. Křesťané zažili
v historii údobí, kily převládala tz.v.
tomistická filozofie sv. Tomáše
Akv ins kého, kterého se u nás poz
ději snažili přiblížit jednak dr. Metod
H a b á ň O. P. a jednak Emanuel
Rádi. Ale dr. Bohdan Chudoba
ve své dějepisné knize „Jindy a nyní"
podrobuje tomismus kritice jakožto
suchý a vyumčlkovaný racionalistický
systém. Křesťané jakékoli denominace
by se už jednou měli zbavit bludičky
racionalismu, který se až doposud sice
několikrát zaskvěl na filozofickém
poli, ale člověku trpícímu nikdy ne
pomohl a ani nemohl; je to věčný
zápas mezi rozumem a citem jako
mezi vodou a ohněm.
V rámci římsko-katolického učení se
na druhé straně jako tichý a neúmysl
ný oponent projevil mně mnohem
bližší sv. František z Assisi, je
hož zdůrazňování citu, intuice a sebeodevzdání prospěje křesťanské duši
daleko více. Až doposud si mnozí
představovali boj marxismu s křes
ťanstvím jako boj mezi dvěma rozu
movými systémy, z nichž jeden dává
přednost zaujatému
„empirismu”,
kdežto jiný víře, která ovšem musí
být ospravedlněna rozumem. Toto
ospravedlněni rozumem požadovali
Četní osvícenští knězi, kteří u nás
svým bojem nejen proti pověřě, ale i
proti běžné existenci nadpřirozených
úkazu vylévali často s vaničkou i dítě
(viz Jiráskovu postavu pátera Havloviekého v knize „U n.ís”J.

Engelsovy obavy
Pokud sleduji vývoj parapsychologie
jakožto vědy v USA i mimo USA,
stále více jsem přesvědčen, že základ
křesťanství vůbec nelze na rozumu
stavět, poněvadž četné prvky křesťan
ství je možno pochopit jen intuicí,
kterou věda často popírá. Teprve v
podobě parapsychologie (nebo americ
kého hesla „duch nad hmotou"' se in
tuici a citu, zejména ve formě moder
ní meditace a různých druhů koncen
trace a duchovního cvičení, dostává
vědeckého ospravedlnění. Toho se
velmi bál už Engels, který ve své
„Dialektice přírody” varuje marxisty
před vírou ve spiritismus a „příbuzné”
jevy; ale ne proto, že by to nebyly
skutecné jevy, nýbrž proto, že bez
materialisticko-dialektického přístupu

str. 7

DEMOKRACIE V EXILU

prosinec 1980

kem věřícím v Boha, s jakýmkoli ná
boženským směrem, poněvadž si uvě
domuje, že — zatímco jeho světový
názor je podporován stále silnějšími a
přesvědčivějšími argumenty parapsy
chologie a moderní americké mystiky
(nemám na mysli špiritistické výstřel
ky nebo komerční návody na způsob
„Mystikem snadno a rychle“) — jedi
ným důsledným nepřítelem všech smě
ru náboženských je dialektický ma
terialismus, až doposud nejmocnější
argumentace ve prospěch principu ne
gativního, který je podle křesťanské
víry reprezentován Satanem a jeho
padlý mi andělí. Dokud budou marxisté
trvat na tom, že náboženství je
„opium lidu", nebude s nimi možná
žádná diskuse. Je to. jako byste chtě
li, aby např. umělec, který tvoři na
MACHOVEC — KONVERTITA
základě určitého citového stavu zva
(DVE) — Z pramene naprosto
ného „inspirace“, si rozuměl a spolu
spolehlivého byla nám právě
pracoval s matematikem nebo chemi
potvrzena dřívější již zpráva,
že známý pražský filozof, prof.
kem. Tady jde o dva protichůdné ne
Milan Machovec, autor knihy
smiřitelné živly, které se jaktěživy ne
„Ježíš pro ateisty“, se zřekl mar
mohou setkat na společném základě.
xismu a vstoupil i se svou rodi
Možné je to pro různé směry nábo
nou do katolické církve.
ženské, neboť všechny mají několik
především samo v sobě (tedy směr funkcí společných a také gnostický
římsko-katolický s různými denomi podklad společný.
nacemi evangelickými) a že se spíše
Hořící pochodeň nad vodami
smíří i s některými směry předkřeDialektický materialismus, který je
sfanskymi, které ve své čistě duchovní
podstatě se tu a tam blíží Kristovu ideovou podstatou marxismu, je však
učení více než suší racionalisté, i když výlučnou formulací rozumovou. Ro
zum ovšem, jak se říká, má svítit; po
sami věřící.
kud nesvítí, upadá do sobectví. Cit
Rafinovanost marxismu
se
vzdává a je schopen větších obětí.
Ale křesťanství moderní je křesťan
ství intuice, vcítění se do Boží vůle a Proto myslím, že je sice projevem
do podstaty harmonie vesmíru; více se dobré vůle, nicméně zbytečné klást
ohlíží po schopnostech, které člověk marxistovi otázky, uznávat, že nako
může sám v sobě jistým duchovním nec i s ideovými odpůrci je zblížení
cvičením vyvinout; dnešní křesťanství možné. Vždyť ti nejpovolanější vědci
je daleko spíše typem citové řehole a v USA i jinde dospěli k přesvědčení,
duchovního uvolnění než nového ob že v oblasti parapsychologie, mystiky
hajování starých teologických tezí a atd. se rodí nový způsob myšlení i
schematismu. Alespoň tak to vypadá vysokého cítění, který’ pravděpodobně
mimo Evropu, zejména v USA, tak se dříve nebo později bude naléhat na
to jeví mně. Myslím, že podat si ruku revizi dosavadního bud přímo ma
mohou dnes všichni věřící v Boha, i terialistického nebo alespoň pozitivi
ti. kteří svou víru pěstují v tibetských stického ovlivňování všech vědních
klášterech nebo indických zákoutích, oboru.
Rozum proti citu a voda proti oh
ale s marxismem si ruku podat nemů
ni...
Voda mnoho uhasí, ale pozvednežeme, poněvadž marxismus již svým
jádrem je nepřátelský jakékoli kře li někdo hořící pochodeň nad vodní
sťanské nebo náboženské tezi. Marxis hladinu, jeho vnitřní osvícení pře
mus pro nás dnes představuje zatím trvá i potopu, ať již skutečnou nebo
nejrafinovanější rozumový a užitkový jen duchovní. Tu poslední ostatně už
systém, který jako náhradu za potla prožíváme.
čeného ducha nabízí rovnost -v rozdí
(Red.: Aator této úvahy, dr. Jiří
leni chleba a funkcí!
Moderní křesťan mé orientace se Veselý, pracuje jako klinický psy
spíše může smířit nebo aspoň dohod cholog v USA; je kulturním referen
nout na spolupráci s kterýmkoli člově tem ÜV ČS. křesťanské demokracie.)

může i marxista lehko zapochybovat.
Rád bych na základě vlastní experimentace více jak dvacetiletého studia
a poznání zdůraznil: stoupenci růz
ných racionalistických koncepcí mo
hou upadnout „doleva“, nebo se po
koušet o diskusi s marxisty. Ale snad
si vzpomeneme, že i mladý Masaryk
byl jeden čas nadšen nad sociální de
mokracii a až jako starý pán přijal
Ježíše, ale rozumově a po svém,
jakožto spekulující sociolog. Proto
ihned ze svých základních myšlenek
budoval a formuloval požadavky,
pravidla, povinnosti atd. Ale je mým
přesvědčením (a kdo nesouhlasí, pro
sím, aby mi to nezazlíval, rád se dám
věcným způsobem poučit), že dnes je
snadnější, aby se křesťanství smířilo

10. SJEZD SPOLEČNOSTI PRO VĚDY A UMĚNÍ

(PJ3.) — Jaroslav Paspßü, prof,
antropologie na Yaleově univerzitě v
USA, byl na 10. sjezdu Čs. společ
nosti pro vědy a uměni SVU zvolen
v říjnu tm. ve Washingtonu jejím no
vým předsedou; místopředsedy: Jiří
Nehněvájsa (univerzita Pittsburgh;:
lékař-fyziolog dr. Karel Absolon
(univerzita Urbana, Ill.); Petr Torna,

profesor polit, věd. na univerzitě
Arizony; mž. Milan Getting, junpředseda Výboru pro čs. síň za univerzité v Pittsburghu; Jindřich Ku
čera, profesor slovanských jazyků
(univerzita Providence, R. I.), novou
gen. tajemnicí je paní Blanka GIossová, M. L. S. Washington).

život

V exitu:
■ LUCIA POPP, slovenská operní
pěvkyně, t. č. na vlastní přání bez
divadelního angažmá, měla 9, m.m.
velký úspěch v Mnichově při koncert
ním provedeni scén z „Prodané ne
věsty".
■ DR. JIŘÍ MAREK, CSc. (SRN)
přednesl pozoruhodný referát „Atha
nasius Kircher jako produkt vývoje
přírodních věd v 17. století" na sym
póziu uspořádaném ve Wollsbüttelu
(SRN) k letošnímu výročí tohoto je
zuitského polyhistora.
■ PETR ŠIMEK, prvý cellový só
lista Stuttgartských filharmonikií,
který účinkoval při zářijovém jubileu
našeho časopisu, hrál v témž měsíci
se svým orchestrem ve Stuttgartu a
Schrambergu velmi působivě Haydnův
Koncert D-dur.
■ VLASTA BENEŠOVÁ, rostoucí
do stále většího uměleckého formátu,
vystavuje své kresby a grafiku od 30.
11. do 23. 12. v galerii Bernd-R.
Kurze v Gütersloh (SRN).
■ ALOIS JANÁK (56), poúnoro
vý uprchlík žijící v Mnichově, vysta
voval do 28. m. m. s příznivým ohla
sem u kritiky své obrazy „poetického
realismu“ v Norimberku.

Ve vlasti:
■ JÁN CIKKER dokončil 8. ope
ru „Obliehanie Bystrice" podle romá
nu K. Mikszátha. — Bartolomej U rbanec napsal svou 3. operu o osu
dech a díle Mistra Pavla z Levoče,
kterou nastudovalo Divadlo J. G.
Tajovského v Banskej Bystrici.

■ JOSEF KUCHINKA, pražský
dirigent, připravil společné s Bohu
mírem Liškou a režisérem Karlem
Jermekem pro Tylovo divadlo ope
ru Bohuslava Martinů „Mirandolina".

■ JURAJ HERZ, slovenský reži
sér, získal první cenu na mezinárod
ním filmovém festivalu ve španělském
Cádizu filmem ,,Panna a netvor".

■ FRANTIŠEK KOŽÍK napsal
pro Čs. televizi hru o živote druhého
nejslavnéjšího houslisty Evropy (po
Paganinim), Josefa Slavíka, v min.
století. Představuje ho mladý talent
vinohradského divadla, Oldřich Kai
ser.
■ JAN WERICH, jedna ze tří
hlavních postav (s Jiřím Voskovcem
a komponistou Jaroslavem Ježkem;
Osvobozeného divadla ■: Praze, v je
hož avantgardní atmosféře rostlo jiř
v 30. letech kulturné-poiírické pod
houbí komunismu, zemřel v Praze 31.
října z. r. Po 2. válce podporoval
KSČ, r. 1952, v case politických pro
cesů s nekomunistickými literáty, se
stal laureátem státní ceny; 28. 1. 1977
podepsal Prohlášení proti Chartě 77.

str. 8

SLOVANSKÝM

prosinec 1980

DEMOKRACIE V EXILU

„Budeme bojovat do posledního Afgánce!“

• str. 1
„Politický i vojenský odpor našich bojovníků za svobodu sílí. 85’ o země
mají pod kontrolou. Ve dne vládnou sovětští okupanti a jejich komunistické
Ě
domácí loutky, v noci mujaheddinská spravedlnost. Množí se srážky mezi
vládními milicemi a našimi lidmi. Sověty se ovšem snaží každý odpor
T
brutálně potlačit. Již řadu dní od konce m. m. provádí okupační armada
E
„manévry“ kolem hlavního města. Ve skutečnosti to jsou likvidační akce na
pročištění jeho okolí od našich partyzánů, dříve než vypukne zima. Potom
M
bude totiž „generál Mráz“ na naší straně. V provincii Logar, jižně od
Kábulu, nasadilo nedávno sovětské velení dělostřelectvo a zasypalo tamní
„Přežije Sovětský svaz rok
vesnice napalmovými bombami, aby zničilo nashromážděnou úrodu a do
1984?“ Odpověď na tuto otázku, po- j
bytek a rozbilo příbytky, v nichž venkovské obyvatelstvo přechovává
loženou v titulku kritické knihy, její
protisovětské bojovníky. 14. listopadu přepadlo množství okupačních útvarů
.tutor již nezažije. 4 roky před stáno
s vrtulníky město Sanglakh, 60 km západně od Kábulu. Vrtulníky měly
venýnt letopočtem Andrej Antal rik
poznávací znaky afganské armády, ale řídili je sovětští piloti v civilních
zahynul tragicky v troskách auta 12.
šatech. Pěšáci prohlédli nejméně tisíc domu, svolali potom obyvatelstvo
in.m, na cestě na madridskou kon
k „raportu“ a velitel mu vyhrožoval vším možným, nezmění-li svůj zápor
ferenci o lidských právech, za něž celý
ný postoj k „osvoboditelské“ armádě. Nato začlo strašné divadlo: okupanti
život bojoval. Již jako student byl
zahájili střelbu ze všech zbraní do protilehlých kopců.“
vyloučen z. Lomonosovovy univer
„To znám, pane předsedo, z vyprávění našich uprchlíku o Československu.
zity, protože ve své doktorské práci
V tomto jednání se spojují dvě protichůdné vlasnosti rudoarmějcú — bru
ostře odsoudil režintní legendy o
talita s dětinskostí; vyhrůžka, demonstrace, jak jsou silní, ale zároveň dě
SSSR. Zasazoval se o jakýsi „tom
tinská radost, jak to pěkně bouchá.”
mon wealth" národů Sovětského svazu
„Tak toto bychom jim snad ještě tolerovali; co jim však nemůžeme pro
a patřil k iniciátorům ruského „sami
minout, jsou zvěrstva, jako na příklad to z Tangi, asi 65 km od hlavního
zdatu“. R 1976 byl vypovězen do
města, kde úmyslně barbarsky převálcovali 12 občanů!“
Israele.
„To jsou opravdu strašné případy. Jak bychom mohli pomoci Vaší zemi
* Andrej Sacharov byl přijat
my, exulante a naše organizace, a jak svobodný svět?”
za člena francouzské Akademie pro
„Jsme vám vděčni již za to — a říkám to i jménem svých bratří a sester
Filozofii a politické vědy, ale doma
v Afganistanu a na celém světě — že jej upozorníte na naši věc prostřed
je stále internován. V domě, kde je
nictvím vašeho časopisu. Afgánští bojovníci za svobodu nebojují jen za svo
držen, byla kvůli němu instalována
bodu vlastní, nýbrž všech ujařmených národů. Abychom tak mohli činit
radiová ružička. V listopadu požádal
úspěšně, potřebujeme více podpory politické a informační: více zpráv a
Sacharov znovu o veřejný proces, aby
pořadů v televizi, rozhlase a novinách. Potřebujeme ale i pomoc vojenskou:
se soud musel zabývat jeho vyhoště
protivrtulníková a protitanková děla a munici, vojenskou výzbroj. Tato
ním z. Moskvy do Gorkého. V západončmeckých Cáchách byla mezi
K POLÁRNÍMU KRUHU
tím založena Sacharovova akademie s
Skautské
středisko
Junák
v jižní Kalifornii uspořádalo v létě t. r. pod
třínedělními letními kurzy literatury,
vedením
Luboše
Jednorožce
mezinárodní putovní tábor z Los Angeles
dějin, ekonomie a politiky, jimiž se má
čelit sovětské propagandě. V před k polárnímu kruhu, přes Anchorage, park McKinley, Fairbanks až na
sednictvu akademie jsou m. j.: V. zlatá pole Klondiku a ke hrobu Jana Welzla v Dawson City. Zájezdu se
Maximov, V. Bukovský a M, Rostro- zúčastnila — v kapacitě řidiče jednoho z vozidel — i básnířka Jiřina
Fuchsová. Kniha jejích dojmů z cesty právě vyšla v Los Angeles. Jme
povič.
nuje
se ALYESKÝ DENÍK, stojí USS 5 nebo ekv. a lze ji objednat u
* Czeslaw Milosz (69), žijící od
FRAMAR
PUBLISHERS,P. O. B. 66453, Los Angeles, Ca., 90066, USA.
r. 1951 na Západě, který dostal le
tošní Nobelovu cenu za literaturu
(212.000 USS), byl jmenován Čestným podpora a pomoc by měla pokračovat až do doby, kdy si Afganistan bude
doktorem lublínské univerzity. Před | moci pomoci sám. Naši bojovníci budou bojovat do posledního muže, nebo —
katolickým nakladatelstvím Znak v z Boží vůle — do konečného vítězství! To bude konec sovětské nadvlády
Krakově stojí v těchto dnech fronty i a tudíž také osvobození všech porobených zemí, jedné po druhé.“
„To jste řekl velmi rozhodně i nadějně, pane Mayare. Přejeme to Vaší
na Miloszovu básnickou sbírku „Kde ;
slunce vychází u kdy zapadá“. Autor vlasti z celého srdce, vždy! to tím přejeme i sobě!“
„Děkuji Vám. Před 140 roky, když se pokoušeli ovládnout Afganistan
překládá nyní bibli z hebrejštiny a
řečtiny do polského jazyka. Chce ! Britove, byli poraženi v boji muže proti muži. Kdyby dnes byla tatáž situace,
přitom vyzdvihnout prvky, jež zustá- I neměli bychom vůbec žádných obtíží s utlačovatelem. Při posledním zasedání Valného shromáždění OSN vyslovilo Ill států své všeobecné rozhoř
valy dosud nepovšimnuty.
* O svatováclavské neděli, 28. 9., čeni nad okupací Afganistanu a žádalo odchod sovětských branných sil z
byla sloužena na vídeňském Renn- naší země. V lednu a v květnu se konaly konference v Islamabadu a ve
wegu slavná mše sv„ při níž asisto Švýcarsku, tato druhá za účasti zahraničních ministrů Pakistanu a Iránu a
valo 8 krojovaných Orlu s prapory. generálního tajemníka islámských národů v US. Žádná z nich se nevyslo
Při biřmování 1. 11. neušli tam po vila pro podporu naší věci materiálem, zbraněmi a p.“
,,A\: zbraně zřejmě nemáte peníze. Zbraně totiž tento náš podivný svit
zornosti celebrants, jímž byl zražský
nedává
darem, nýbrž prodává... A jaké jsou Vaše představy o budoucnost:
arcibiskup, kardinál František Tomášek. S radosti starostovi Jednoty Afganistanu?“
„Především dostat ven všechny Rusy. Ti by měli být nahrazeni míro
Orla II., br. K. Ryboví,, br. J.
vým
sborem Spojených národů, složeným z příslušníků některých «rátů
Vyhnálkovi a ostatním řekl: „Mys
a
lel -jsem zprvu, že špatně vidím — svobodného světa a islámských národů — nikoli Iránu, Ruska.
orelské kroje — to u nás už dlouho Číny. Po parlamentních volbách by Loya Jirga, tedy zasedání Národního
shromáždění, vypracovalo ústavu nové Islámské rppnhFkv Afganistanu a
nemáme."
*Ve vídeňském Orelstvu vyrostl a lid by si zvolil nového prezidenta. Domníváme se, že ani sovětské hospo
13. nun. se ve Frankfurtu M. dožil dářství ani sovětský Ed nemohou vydržet prodlužující se drahou válku
v plné činnosti 60 let br. Ludvík za těch obrovských ztrát na životech a materiálu a při ekonomickém a po
Rotačka. Jako orelský praporečník litickém tlaku svobodného světa. Proto nepochybujeme, že naše věc svo
dodal slavnostního rázu již nesčetným body a svrchovanosti zvítězí! Chtěl bych tento rozhovor zakemčm zmín
církevním a národním slavnostem. kou o nedávné příhodě, typické pro náš Ed: na jedné párrv v New Yorku
Zaslouží si plného uznání jako uvě někdo prohodil: »Myslím, že Afganistan je u krace.« Načež můj mladý
domělý křesťan a demokrat, horlivý synek odpověděl: »Žádné strachy. Až dorosteme, půjdeme zpět domů a
šiřitel našeho tisku a obětavý sociální vytvoříme nový Afganistan!«"
(Copyright by Demokracie v exilu)
pracovník.

POLITICKÝ

BAROMETR

V

Konec vše napraví. Teprve v
posledním vydání tohoto roční
ku se mohla ručička redakčního
barometru přehoupnout z častých
poloh „zataženo“ a „proměnlivo“
do sféry příznivého politického
počasí — dík americkým vo
ličům a navzdory manipulova
ným předpověděni a Carterovým
strašákům. Ne, jeho „mírový"
recept, převzatý od německého
kancléře Schmidta proti Straussovi, v USA proti Reaganovi ne
vyšel!

Caeterum autem censeo...
O letošních vánocích si připomeňme
strašný osud dalšího Jana Palach a,
tentokrát ukrajinského. O vánoč
ních svátcích právě před rokem se
upálil v sovětském pracovním táboře
v Mordovii bojovník za svobodu své
ho národa, Olex Tichy j...
V7 albánském koncentračním tá
boře byl k smrti ubit katolický biskup
Arnošt Coba, Apoštolský admini
strátor škoderské diecéze. Oznámili
to před několika týdny očití svědkové
Společnosti pro slovanskou místi ve
Stockholmu. Biskup Coba sloužil letos
v dubnu tajně mši sv. pro své spolu
vězně. Dozorci, kteří bohoslužbu obje
vili, zbili všechny účastníky tak, že
68-letý nemocný biskup zraněním
podlehl.
„Caeterum autem censeo... Ostatně
soudím, že KOMUNISMUS
MUSÍ BÝT ZNIČEN!“

DEMOKRACIE
v exilu
vychádza každý druhý mesiac,
začínajúc februárom.
ŠÉFREDAKTOR a odpov. zástupca
Jaroslav Kusý
REDAKCLA: Ľudovít Bystrica, Jan
Kuncíř, Rudolf Kremp! PhJJ.
ADRESA: hvmthirstras.se 33TL
2GC0 München 19, Germany.
PREDPLATNÉ: 20 DM v Europe,
v zámorí letec. 13 S alebo ekvivalent
KONTO: 75 / 26931 u Deutsche Bank.
München, Zweigstelle Rotkreuzplatz
TLAČ: (Druck) Genossenschaft Cicero
Zeppelinstrasse 67, München 80

HERAUSGEBER, Alleininhaber und
veranivr. Redakteur: Jaroslav Kusý
Wrnthrrstr. 33/H, D - 3 München
ABSENDER.: „Demokracie v exilu“

