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Prvé svobodné volby od konce války

SAMETOVÁ TOTALITA V ČSFR
Z K O M P R O M I T O V A N Á KSČ KLESLA JEN NA DRUHÉ MÍSTO V PARLAMENTĚ
(JK) — Kostky jsou vrženy! V prvých poválečných
svobodných volbách v Československu se rozhodla
převážná většina občanů při 96 procentní volební účasti pro demokratický řád. Zároveň se ale nedovedli zcela vypořádat se zločineckou minulostí KSČ, které dali
(podle dosud neúředního výsledku) 12,4% hlasů. Tím
odsunuli koalici Křesíanské a demokratické unie (Čs.
strana lidová, Křesťanskodemokratická strana a slovenské Kresťansko-demokratické hnutie), byť jen rozdílem čtyř desetin procenta, na třetí místo. (12,3%).
Absolutním vítězem, ale bez nadpoloviční většiny,
se stalo Občanské fórum se svým slovenským partnerem, Veřejnost proti násiliu, 48% hlasy, což dává předběžně f}5 poslaneckých míst ve Sněmovně lidu a 82
míst ve Sněmovně národů. Každá parlamentní komora
má 150 křesel. Překvapivě dobře se umístilajako čtvrtá
zcela nová autonomně zaměřená formace pro demokratickou samosprávu Moravy, jejíž 5,5% s 18 mandáty zle

OioÁt

poškodilo Cs. stranu lidovou a Křesfansko-dcmokratickou stranu d r . Bendy jez ovšem již před volbami
vykazovala slabiny politického i organizačního rázu.
Na Slovensku vzala dech četným pozorovat^tům i
kandidátům Slovenská národní strana, která jako nováček, avšak se starými separatistickými tendencemi, neli snahou o úplnou samostatnost, získala naráz svými
15% třetí místo, hned za VPN (31%) a KDH dr. Jána
Č a r n o g u r s k é h o (22%). Křesťansky orientovaná
strana menšin, především Madarů („Eggůtteles"), bude rovněž zastoupena.
Podle předběžného neúředního výsledku bude v novém Federálním shromáždění dominovat Občanské
fórum s VPN se 164 poslanci; ATSČbude na 2. místě se
40, ČSL +KDS + slovenské KDH s 33 a hnutí za samosprávu Moravy a Slezska s 16 poslanci.
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Kreml stále za nezměněným cílem
H O V O Ř Í M E S POSLANCEM CSU V BONNU, HRABĚTEM HUYNEM

aKdo z nás by se byl, brab-ë H Hyne, před rokem odvážil myslet na io, že na jaře 1990 se bndense oba zdržovat v Praze v politickém poslání? Vaše vystoupení na
Karlově univerzitě — téměř na den přesně 642 lei po vydáni její zakládací listiny českým králem a německým císařem —jak jste c přednášce 10.dubna znalecky uvedl,
zaujalo Voie posluchače skvělým rozbo rem sovětské politiky v cílech Michaila Gorbačova.
Chtěl bystejej alespoň struàii opakovat pro naše čtenáře?"
„Velmi rád, pane šéfredaktore. Vycházel jsem přitom ze základních tezí i faktů své knihy„ DerAngriff"
z roku 1978, která, jak víte, vyšla později v Mnichově
také česky pod názvem„ Utok Proto dnes se zdráhám

Do nových hranic
Jaroslav Kusý
„I kdyby mi oči jen pro pláč zbyly — já sc tam
vrátím, já se tam i po slepil vrátím... " Roztoužené vyznání velkého našeho básníka by bylo nemohlo otevřít
brány našich návratů, kdyby nebylo podepřeno zkušeností víry v řízení osudů lidstva z dílny Vládce nad světem. Z ní čerpá občas i odhad historického realismu.
Na sjezdu Československé křesťanské demokracie před
čtyřmi roky v jihoněmeckém Herrenalbu jsem upozornil na vědecký poznatek britského historika, který usilovným studiem zjistil, že ve světových dějinách skončilo přes sto událostí a vývojů jinak, než jak se dalo z
povaky situace předpokládat.
Nuže, po listopadu 1989 v Československu můžeme do historického přehledu zmíněného badatele připsat další čárku. A můžeme si také radostně připomenout, že jíž před lety jsem vám, sestry a bratři, ve sjezdovém projevu řekl, že „ osvobození přijde 7. Východu ".
Jeho způsob, včetně seskupení rozhodujících příběhů
a jednajících herců na politickém jevišti, byl vyhrazen
jako vždy, tvůrčí fantazií Ředitele světového divadla, v
daném nejnovějším případě svěřen nebeské režisérce,
vyhlášené v Římě týden před převratovým 19. listopadem za svatou.

k&uk&u&ty,

Již řadu t ý d n ů , uprostřed kyvadlového
pohybu západní „Ostpolitiky" a sovětské „Westpolitiky", se bojuje na diplomatické a psychologické frontě o budoucí
postavení Německa a tím i o osud Evropy,
možná i ostatního světa. Dřívější šéfredaktor moskevského vládního orgánu
„Izvřstija", Ivan Laptiev, nyní předseda
Nejvvšší rady Sovětského svazu, přijal v
těchto dnech p r v o u s k u p i n u západoně-

HLAVNÍ VOLEBNÍ M A T A D O R
Občanského fóra, prezident Václav H a v e I, s velvyslankyní USA, S. Templc-Blackovou, na plzeňské
oslavě osvobození města americkou armádou před
45 roky. (Viz také vedlejší článek a „Volby" na str. 4)

T o umožnilo stovkám českých a slovenských exumeckých vojáku jako „milé hosty", je- lantů vrátit se — ještě s neporušeným zrakem — po
jichž návštěva v Moskvě je „historickým dlouhých letech do vlasti, natrvalo nebo zatím jen návokamžikem". Vykládal jim m.j., že „pere- štěvně. Co tam viděli a zjistili, není jen příjemné a potěstrojka" bude pokračovat s „velkou silou šující. 42 let brutálního režimu změnilo nejen tvář krak dalším rozhodnutím"... Hovořili jsme jiny v četných oblastech bezohledného průmyslu, nýo ni a o celém vývoji v SSSR s jeho vynika- brž také jejich obyvatele, tyto spíše vnitřně než navejícím znalcem, poslancem bavorské Kře- nek. Co je nejhorŠí, že vnitřní mutace se projevují,
sťansko-sociální unie (CSU) v bonnském zejména u dětí a mládeže. Chvála mladých, určená
Spolkovém sněmu, Hansem hrabětem hlavně dospívajícím po jejích angažovaných akcích minulého podzimu, překrývá smutná skutečnost, že u
Huvnem.
školních dětí až k hranicí plnoletostí se šíří zákeřné
onemocnění charakteru.
přidat se k všeobecně zaintonovánému sboru, že na jedPři nedávném 4. výročí v sovětském Černobylu koné stráněmi na všem vinu zlý Josef S t a l i n , a na druhé mise vyšetřujících lékařů zjistila chorobu dýchacích orstraně je ^apoštol tržního hospodářství" Michali gánů a progresivní leukémii u každého třetího dítěte
G o r b a č o v , průkopníkem svobody ducha 2 bojovní- postižené oblasti. V Československu jsou n2 tom děti
kem za zákJxdm státoprávní řád. Pnčina mizérie,, reál- daleko h ů ř e — p o stránce duchovní. Většina, stále ještě
ně existujiáko socialismu' netkví ovsem v barbarské bez náboženské výuky m školách, v rodině bez soustřebrutalitě Stalinově, nýbrž v nestvůře šariatánství Karla. děného vedení prací a materielními starostmi denně
Msnte, převlečené d o M r o védy, právě rak jako v dom- utrmácených rodičů, vyrůstá bez víry, bez modlitby,
nělém, člověka znevažujícím revolučním poslání Vla- bez Desatera. U nás jene každé třetí, nýbrž téměř každimíra Ujiče L e n i n a , tvůrce -A rdxpdu Gulagů, který dé dítě nemocné leukémii — tou duchovní, leukémii
duse.
položí! základy pro Stalinovy zločiny.
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2) celí tehdejší vláda, včetně komunistů, jej v tomto
smyslu přijala; 3) diktátor S t a l i n nařídil čs. delegaci v
Kremlu americkou pomoc z důvodů politických a ideologických odmítnout; 4) nová vláda v Praze hospodářskou pomoc nutní potřebuje, aby napravila škody způsobené státu a všemu našemu obyvatelstvu 42-lecým
skandálním hospodářstvím komunistického režimu.
Jsme vděčni Bohu i všem, kdo se o změny ve vlasti
zasloužili, jednak trpělivou vírou a vzájemným povzbuzováním a společnou modlitbou v čase, kdy veřejný
organizační život bud nebyl vůbec možný, nebo jen s
podstupováním nesmírného rizika pro jednotlivce i
rodiny. Naše křesťanskodemokratické společenství
přežilo. Pomáhali jsme mu ze zahraničí všemi možnými prostředky: našimi sjezdy, jeho pozdravy domovu,
poselstvími státníkům, ministrům, poslancům; tištíným slovem naší Demokracie v exilu, která je nyní již
otevření rozesílána a těší se mimořádné pozornosti občanů; a také podporou finanční a činností sociální.
NÁVRAT DO KŘESŤANSKÉ EVROPY
Nyní je na řadí československý lid sám. Na sjezdu
ČSKD ve Walbergu, krátce po uveřejnění „Charty
77", jsem vyhlásil naši vlastní „Chartu 88", když ta
pražská neodpovídala plní našemu zamíření k novému
státnímu a občanskému zřízení, zejména tím, že se vyslovila pro zachován! socialistického systému. Projevil
jsem tehdy názor, že neučiní-li náš národ nic se svou
svobodou do příštích 10 let, pak si svobody nezaslouží.
Učinil! Zpozdil se — podle mého časového měřítka
— jen o dva roky. A nyní bude již za necelý týden volit
s v o b o d n ě , poprvé od konce války — volby 1946 nebyly zákazem několika politických stran zcela nezávislé — Federální shromáždění a Zemské sněmovny.
lO.června budeme znát nejen volební výsledky — budeme definitivně vědět, kdo je a co je náš národl
S vodami Šumavy přes Plzeň malebným údolím Berounky až do srdce vlasti.
Nechť to je volba dobrá, příznivá, osvobozující.
Nechť znamená návrat ke křesťanským kořenům našeho státu, nechť je to návrat k prameni víry a pravdy,
který vede — jak jsem zdůraznil již na sjezdu předešlém — vždy jen proti proudu. Nechť to je návrat do
křesíanské Evropy. Nechť najdeme na její horizontální
Rád
přiznávám,
že
hrůza
chudáků
z
kapitalismu
• str. 1
má kořeny v minulém století, kdy kapitál v rukou ma- rovině všude dobré, pokojné sousedy. A na rovině vertikální nechť hraničíme na všech stranách s královNa svých dvouměsíčních cestách po Čechách a lého množství bezohledných podnikatelů zotročoval
stvím Božím!
Moravě (viz str. 5) jsem se setkal s tisíci našich občanů. pracující, často i nedospělé. Jenže tento druh vykořiNuže, vážené Valné shromáždění, drahé sestry,
Zjistil jsem, že také ti jsou nemocní. Z očí jsem jim sťování, alespoň v evropském prostoru, téměř zcela
vyčetl volání po uzdravení, po lékaři. Potřebují ovšem vymizel. Na jeho místo nastoupilo na podkladě tézí drazí bratři, vykročme z našeho jubilejního 30.sjezdu
lékaře zkušeného, svědomitého, lékaře psychologa, ne geniálního ekonomického myslitele, ministra hospo- vstříc k těmto hranicím a pozdravme budoucnost po
toho režimního, spokojujícího se předepsáním málo dářství prvé poválečné vlády kancléře A d e n a u e r a , vzoru velkého C h u r c h i l l a zdviženou rukou se znaúčinných tabletek. V trpělivém rozhovoru s pacientem křesťanského demokrata E r h a r d a , tzv. „soziale mením „ V". Znamená„ Victory" a nese„ V" také ve výmůže jen lékař uvedených vlastností vyhmátnout z dáv- Marktwirtscha/ttedy
„sociální tržní hospodářství." raze naší mateřštiny — „ Vítězství"; do třetice zdravím
né minulosti příčinu dnešní choroby národa, určit diag- Již přívlastek „ s o c i á l n í " zdůrazňuje, že trh a celý- symbolem,, V", a tento znamená Velehrad, kam právěnózu a zavést intenzivní terapii.
hospodářský systém spočívají ve spravedlivé rovnová- dnes putuje členstvo Čs. strany lidové. Připojujeme se
k němu slovy velehradské písně:
Počátek onemocnění národa nutno hledat již v čase ze mezi prací a kapitálem, ve vyrovnaném partnerství
po I. světové válce, v době vzniku a růstu Českoslo- mezi zaměstnávajícím majitelem podniku a jeho zaKolik to bouří nad vlastí se sneslo,
venské republiky, státu bez parlamentní tradice, který městnaným pracovníkem. Je příznačné, že v ČSFR
o život bylo zápasit nám v bojí;
ji proto musel často nahrazovat legendami. Když se mnozí liberálně zaměření podnikatelé „in spe" i četní
mohutné sídlo Svatopluka kleslo —
zhroutily v drsné realitě politického vývoje diktované- jiní občané si to klíčové slovo „sociální" v rozhovoru
Velehrad víry bez pohromy stojí!
ho nikoli z Prahy nýbrž z Berlína, upnula se většina odpouštějí, jako by se ho báli více nez výrazu „ socialisticzklamaného národa na Moskvu. Její legendy byly ký", jako by jim sahal do svědomí.
ovšem daleko lživější než ty předešlé z úst vlastních poA přece právě s věd orní je spolurozhodujícím činilitiků. Duchovně nevyzbrojený, duševně nepřipravený telem lidské společnosti. Právem na ně ukázali již před
lid podlehl lehce víře v komunistický mesianismus.
třemi stoletími bohatí bankéři v bavorském Augsburku, kde postavili pionýrské dílo, sídlišrěpronuzcé spoJeŠtě ani dnes není z něho zcela vyléčen. Na svých
luobčany, dílo, které slouží dodnes minimálním nájempředvolebních shromážděních minulých rýdnů jsem se
ným svému sociálnímu poslání. Lapidárně to zvěčnili
setkával — zejména na venkově — s duševní neochona vnější zdi kaple u vchodu k obytným domkům:
tou přijmout nový řád bez bolševického diktátu a socialistického zřízeni; pozoroval jsem i ustrašené tváře, z rJify, bratři Fuggerové, jsouce si védami své zodpovědnichž byl patrný strach o dosavadní, často pohodlné za- nosti před Bohem a před vlastním svědomím..."
V tomto konstavonáni je obsaženo i svědomí před
městnání bez podnikatelského rizika. Svoboda kulturního slova ve sdělovacích prostředcích, na divadle a v kapitálem, odpovědnost za správu jínění a bohatství.
knize mnohým nic neříká, výplami páska a prase ve Odpovídá i papežským sociálním encyklikám, formuvlastním chlívku za humny kolchozního družstva jim lovaným tak, že je může přijmout každý křesťan, nejen
katolík; a že může být uvítáno i praktikováno také v
znamená více.
novém demokratickém řádě n a S vlasti — k upokojení
S V Ě D O M Í — F A K T O R V ŽIVOTĚ SOCIÁLNÍM pracujících a s rozkvětu soriálnž-ekonoiríckéko
Jak tedy oslovit v nových poměrech průměrného
(či podprůměrného) občana, jak dělníka, jak zemědělZADOST N A A M E R I C K O U VLÁDU
ce, který dnes již není dřívějším sedlákem, nýbrž námezdním členem Jednotného zemědělského družstva?
N a jeho podporu předkládám Valnému shromážděKřesťansky demokrat tak musí činit ve smyslu toho
<Red: tento úvodník je zkrácený projev předsedy
společenského řádu, k němuž se sám hlásí. Musí našm ní tento návrh: žádost vládě Spojených států americČs. křesianské demokracie, Jaroslava Kusého, přednesepracujícím vzít za prvé: obavu z démona kapitalismu, kých o obnovu Marsballova plánu. Mám pro něj tyto
ný na Hod Boží svatodušní 1990 v Rastattu a odměněčili oddémonizovat kapitála za druhé: odstranít gío rio- důvody: 1} v roce 1946 jej nim USA nabídly ve snaze
posílit poválečné hospodářství osvobozené republiky;
ný dlouhotrvajícím potleskem a gratulacemi.)
lu socialistického mesiarnsmu.
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sjezd ČS. křeslánské demokracie

Zdravíme osvobozený národ!
Je nepsaným zákonem života, že téměř všechna jubilia mají také své mrtvé,
kteří se jích nedočkají. A tak ihned po uvítacích sloveel) předletnicového večera
vzpomíná předseda Čí. křeslanské demokracie, Jaroslav Kusý, dlouhé řady zemřelých členu a osobností spjatých s naší
exilovou stranou.
Jmenuje nejdříve svého politického i
osobního přítele, univ. profesora Dr.
Adolfa P r o c h á z k u , ministra zdravotnictví za Č j . stranou lidovou v letech
1945-1948, zesnulého právě před 20 roky
v New Yorku. Po něm uctívá památku
vlasteneckého sedláka a poslance ČSL,
Stanislava Broje, popraveného před 40
lety v Praze na Pankráci (viz str. 5). Druhým selským mučedníkem křesťanskodemokratického společenství byl ing. dr.
Rostislav S o c h o r e c na Moravě, zatčený záhy po komunistickém puči ještě s
nevypršelým poslaneckým mandátem a
ubitý krátce nato komunistickými vrahy.
Po těchto jmenovaných představitelích ČÍ. strany lidové plat! pietní vzpomínka čerstvým hrobům minulého a letošního roku: v USA zemřel 15.7.1989
člen ČSKD Antonín
Slováček;
1.3.1990 v daleké Tasmanii bývalý poslanec ČSL, Jindřich N e r m u ť . Jeho ostatky přijala m.m. rodná Vysočina. Krátce
po něm odešel v US A na věčnost dřívější
gen. tajemník ČSL, dr. Adolf Klimek, v
požehnaném věku 95 let. Již v únoru zemřel ve SRN statečný právník a činorodý
spisovatel bez možnosti vydávat své práce, JUDr. Jiří P ů d a . A 5. dubna nám
odešel ve Francii další literát, Bedřich
Svatoš, šťastnější potud, že mohl v cizině vydávat své nevšední povídky i obsáhlejší knihy... Památku všech uctilo
stojící shromáždění tichou vzpomínkou.

(DVE) — Dar jubilejnímu sjezdu v ciziní: svoboda ve vlasti! Jen téžko si
múze čtenář, neúčastník třicátého Valného shromáždční v jihonémeckém Rastattu, představit jeho zvláštní atmosféru. Dotýkal se jí i „genius loci", jak
jsme si jej vždy přáli při volbč sjezdového dijiité. Tentokrát by! vedle bádenského markraběte Bernharda, prohlášeného r. 1769 za blahoslaveného, po
nimi byl nazván rozlehlý sjezdový dům, naším krajanským hostem Jan Nepomucký, svatořečený v přibližné témž čase, jehož impozantní socha nad nikdejší hloubkovou studnou před portálem mlstského kostela tvoří vrchol baldachýnu prvého némeckého rokoka. A ostrovská (Schlakenu erther) sír) místního muzea připomíná princeznu vyhošténou z panství u Karlových Varů...

Oblastní skupina ČSKD v Chicagu
doprovodila své tradičně již obsahově
bohaté poselství do Rastattu, podpisy
četného členstva:
„HAEC DIES QUAM FECIT DOMINUS!"Toto
je den, který učinil Pán!
Slavnostně zpívala liturgie o velikonocích, oslavujíc vítězství nad smrtí. Avšak
tvrdá práce apoštolům teprve nastává,
když po letnicích, rozohněni dary Ducha
Svatého, se rozcházejí do celého tehdejšího světa, aby položili základy Církve
Kristovy.
Po 32 roků Křesťanská Demokracie v
Exilu pod vedením bratra Jaroslava Kusého kráčela s pochodní Víry a Vzdělanosti k slavnému dni vítězství nad smrt
zasévajícím komunismem. Ano Víra a
Vzdčlanost byly nepochybně hlavními si-

lami převratu provedeného lidmi kalibru
Augustina Navrátila, kněze Václava Malého a vysokoškolskou mládeží.
A tak letošní Letnicový Sjezd nechť
Vás připraví na zodpovědný úkol, aby se
podařilo našemu bratru předsedovi a
Vám všem jeho spolupracovníkům v Evropě plně rozproudit v obrozené straně
lidové životodárnou mízu Víry a Vzdělanosti a tak vyvést náš národ ze čtyřicetdvouletého bloudění pouštěmi marxismu k rozkvětu země zaslíbené, jak toho
byly schopny naše sesterské strany v Itáliím Francii a Německu po druhé světové
válce.
Po vzoru prezidentů Spojených Států
Amerických uzavíráme naše sjezdové poselství přáním: God bless You! Bůh nechí
Vám žehná!

Manifestační volby

Rusínský pozdrav místopředsedy
Z Kalifornie pozdravil sjezd vřelými
slovy rusínský místopředseda ÚV
ČSKD, Rev. Dr. Ivan F r a n k l i n :
Pochválen bud Pán Ježíš Kristus, Jehož Duch Svatý pomocí Božské Prozřetelnosti zahnal hustý mrak z prostoru
naši vlasti, takže výhledy na obzor osvobozené duchovnosti (nejen politického
spekulování) jsou široké a pro dobrá
srdce jasné.
Víme, že jsme správně mysleli a tvrdili,
inspirováni našim drahým Bratrem Předsedou Jaroslavem, že nejen mír, ale také
(a především) svobodu potřebuje náš porobený národ. Nyní však teologicky zjišťujeme, že mir a svoboda jsou jen dobrými a nepostradatelnými partner)-, nikoliv
duchovním manželským párem. Svoboda se přece snoubí s R O Z U M O V O S T Í
(racionalitou), a mir — s nevinností, —
tak, jak Pravda — s Dobrem, Moudrost
— s Láskou... Ano, MÍR chce pocit svobody od strachu, od vlády záludnosti,
vychytralé manipuiativnosti, od hříchu
neserídmosti. rorbrojeností, svobodu od
VINY — a to je NEVINNOST! Kde v
politickém světě najdete takova manželství? — listě jste šťasniě uhodli: :en v
naši KŘESŤANSKÉ demokracii!
Toz Vám blahopřeji, že jste si zvolili
žít v tak krásné a moudré rodině a srdečně s vděčnou láskou Vás objímám!

O toto požehnání prosili účastníci při
božíhodové mši svaté, sloužené s obsahově promyšleným kázáním, věnovaným
působení třetí ¡Božské osoby, P. Dr. Liborem Kovalem který zůstal s účastníky
po celý sjezd a míl pro ně ještě také na
pondělí svatodušní bohoslužbu, obohacenou, právě tak jako v neděli, působivou
hrou Václava Výt vara, někdejšího varhaníka u sv. Mikuláše v Praze.
Předtím okusilo členstvo lahodnou
náplň sobotního literárního večera (viz
str. 7) a meditativní kouzlo programového projevu předsedy Ústředního výboru, zvukově orámovaného hudbou
Dvořáka a Smetany (viz úvodník, str. 12). Nedělní dopoledne bylo věnováno
především organizačním záležitostem:
přijetí 5 nových členů (1 USA, 1 Švédsko, 3 Rakousko), referátu gen. tajemníka, dr. Miroslava N o v á k a , komentujícího činnost ČSKD za uplynulé období,
především významný úspěch „Třikrálové deklarace", uveřejněné i v pražské Lidové demokracii.
Na ten navázala předsednická zpráva
J. Kusého, věnovaná zejména — jak ani
jinak být nemohlo — líčení jeho předvolebním cestám po republice se 44 veřejnými projevy od Chebu po Frýdek-Místek a od Vrchlabí do Suchdolu u rakouských hranic. Domov při nich neskýtal
jednotný politický obraz; vlast má po
loňském podzimu bílé, černé i šedé plochy, dané někde již předválečnou tradicí,
jinde inteligentní angažovaností mladých předsedů ČSL, jinde opět filigránskou zkušeností ovládání občanů různými taktikami KSČ, včetně darů ovocem i
penězi, hlavně důchodcům a babičkám ve
starobincích. Za této situace předvídat
výsledek voleb 8. a 9. června — s členy
KSČ s estébákybudou disciplinovaně volit i jejich manželky — není lehké.

PŘEDSEDNICTVO ČSKD NA 30. SJEZDU
Dr. Rudolf A r o n (místopředseda), prof. Jaroslav K u s ý (předseda), dr. Miroslav N o v á k (generální tajemník).

BLAHOPŘÁNÍ PŘEDSEDNICTVA ČSL
30. jubilejnímu sjezdu

Praha, 24.5.1990

Vážení přátelé,
Čs. strana lidová srdečně pozdravuje Vál 30. jubilejní sjezd, který je významným dovršením Valí vynikajíc politické práce mezi našimi krajany v zahraničí.
K Vašemu sjezdu dochází v době převratných změn ve střední a východní Evropě, změn, jejichž dopad se nemůže neodrazit také na Vaší práci. Mnozí z Vás
nyní přijíždějí často zpět do vlasti. někteří se vracejí: na trval o a podávají nám pomocnou ruku, kterou tak n£ébaxě potřebajese..
Takovou sotva ¿ocenitelnou pomoc nám pdseyd svými vjuíkajícíná vystoupeními na našich předvolebních schůzích i fiasky v našem riskli Vál předseda,
nesmírně obětavý a skromný prer. Jaroslav Kusý,. na něhož zejména Západočeský
kraj nezapomene.
Oceňujeme rovněž vysokou ¿roven Vašeho časopisu Demokracie v exilu, výtečně informativního a výstižně komentujícího.
Přejeme Vašemu sjezdu a Vám všem mnoho zdaru ve Vaší práci pro zdar našich
společných politických cSů a hojnost Božího požehnání na přímluvu sv. Anežky
Přemvsíovnv.

V rozpravě ukázali pozorní sledovatelé domácí scény, že největší šance na vítězství má Občanské Járům, avšak nikoli
proto, že by mělo nejlepíí program —
kromě populistických, všem demokratům přijatelných zásad nemá vlastně
žádný — nýbrž pro obrovský psychologický náskok již z listopadu m.r. a pro
nesmírnou materielní převahu v předvolebních akcích. (Viz str. 4-5).
Před polednem byly vykonány stanovami po dvouletá správní období předepsané volby předsedy, členů Ústředního
výboru a Zemských delegátů, V tak homogenním společenství, jakým je
ČSKD, dlouhý mí lety vnitřně srostlé do
jedné duchovní rodiny, nebylo před volebním aktem pochyb o jeho výsledku.
Byl opět j e d n o m y s l n ý . Předsedou byl
potvrzen — jubilejné — neboť jím je volen nepřetržíte na všech dosavadních 30
valných shromážděních, Jaroslav Kusý.
Místopředsedy jsou: Rev. MUDr. Ivan
F r a n k l i n (USA), MUDr. Rudolf A r o n
(Švýcarsko), nově k nim byl přibrán
František S c h u l t z CUSA). Generálním
tajemníkem je PhDr. Miroslav N o v á k
(Švýcarsko), archívářkou PhDr. Blanka
J e ř á b k o v á (SRN;, zapisovatelem Alexander M u z i k a (Švýcarsko).
Dále byli povoláni ke spoluprácí v ÚV:
do referátu pro mezinárodní styky Jan
K u n c í ř (USA), do referátu kulturního
prof. Hana H a n z a l o v á (SRN), sociálního Ladislav S c h o v a n e c (Francie) a 2
sír. 4 ©
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D E M O K R A C I E V EXILU

str. 4

Pro obnovu Marshallova plánu
Výroční valné shromáždění ČSKD přijalo o letnicích v Rastattu návrh svého
předsedy požádat prezidenta George Bushe a jeho vládu o obnovu Marshallova
plánu pro Československo. Příslušný dopis do Washingtonu má toto zněni:
Vážený pane prezidente,
před měsícem jsme směli — po 45 letech — poprvé veřejně poděkovat americké
armádě, která v květnu 1945 osvobodila Plzeň a západní Čechy.
Dnes chceme z jubilejního 30. sjezdu naší exilové strany křesťanských demokratů poděkovat také Vám za Vaši pevnou, důslednou politiku, směřující k obnově svobody a demokracie ve státech střední a východní Evropy.
Jejím kladným výsledkem je také návrat demokratického řádu do naší československé vlasti, kde se budou příštího týdne, 8. a 9. června, konat prve poválečné, opravdu svobodné volby do Federálního shromáždění a zemských zákonodárných sborů Čechů a Slováků.
Za předpokladu, že oba naše národý se v nich rozhodnou přesvědčivou většinou pro parlamentní demokracii, prosíme Vás, pane prezidente, abyste ji podpořil
svou velkou morální autoritou i hospodářskou pomocí své vlády.
Brzy po II. světové válce chtěly Spojené státy americké pomoci Československu velkorysou nabídkou Marshallova plánu. Tehdejší vláda v Praze ji vděční
V O L D U C H Y I RASTATT
uvítala, ale nesměla ji na rozkaz Stalina přijmout.
Protože USA zmíněnou nabídkou nikdy nezrušily, prosíme Vás, vážený pane
uctili důstojní 40.výročí popravy
prezidente, abyste ji v původní formě, nebo způsobem, odpovídajícím nynějším
poslance ČSL, Stanislava Broje.
politickým a ekonomickým poměrům, jménem vlády a amerického lidu šlechetně
(Viz str. 3 a 5).
referenti pro zvláštní úkoly: Jiří M a t ý - obnovil.
Nová demokracie Československa a její národy by ji v radikálně změněné
sek (Austrálie) a Milan T á b o ř í k
(SRN). Reprezentativní úkoly přebírají vnitřní situaci našeho státu přijali s ulehčením a trvalou vděčností.
V Rastattu / SRN, 4. června 1990.
Zemští delegáti pro SRN, Rakousko, Švýcarsko, Francii, USA, Kanadu a AustráJaroslav K u s ý — předseda
lii.
(Mnichov)
Čestná cena DVE do Plzně
Frank S c h u l t z
Dr. Rudolf A r o n
Každoročně symbolicky udělovaná
místopředseda
místopředseda
cena Demokracie v exilu změnila po
(Chicago)
(Fribourg)
mnoha letech směr vyslovovaného uznání;
šlo tentokrát namísto na západ — přes
Šumavu na východ, do sekretariátů ČÍ.
Dr. Miroslav N o v á k
strany lidové v Plzni jako veřejný dík
gen. tajemník
jejím tajemníkům a všemu personálu za
(Ženeva)
zájem o sesterský časopis z Mnichova a
nadšení, s nímž jej rozšířili v celém
Západočeském kraji.
Pondělní duchovní rozcvička byla rovněž mimořádná: byl předveden videový
záznam návštěvy Svatého Otce v naší vlasti s jeho apoštolskou promluvou, jejíž
každé slovo v české řeči bylo výrazem
lásky k našemu národu a povzbuzením k
výstupu do výšin duchovního života. Na
Valné shromáždění jubilejního XXX. sjezdu Československé křesťanské
domov hleděli sjezdoví účastníci svým demokracie zdraví demokraticky smýšlející Slováky a Čechy, osvobozené na
duševním zrakem také při závěrečné roz- podzim 1989 z duchovního i fyzického jařma komunistického režimu, Udržopravě, při jednohlasném schválení písem- vaného 42 let osobami podlidského charakteru. Pokud jsou ještě dosažitelne
ného podání americkému prezidentu orgánům spravedlnosti a práva, žádáme jejich exemplární potrestáni. Neboť
B u s h o v i ohledně Marshallova plánu po- nelze 45 let po válce stihat za účelem v y m ě n í účtů nacisty a jejich cs. kolamoci zruinovanému čs. hospodářství. boranty a nechat přitom často horší komunistické provinilce běhat po naši
Také všechny navržené body sjezdové zemi, zkrvavené jejich zločiny.
rezoluce byly přijaty jednomyslně (viz
• Žádáme takovou vládu a takové zákony, ktere by umožňovaly navrat
str. 4). Předsednictvu Čs. strany lidové českého a slovenského národa k tisícileté jejich tradici cyrilometodějské a
byl odeslán bratrský pozdrav s přáním svatováclavské. Má se tak dít především hlubokou reformou školství se zaplného úspěchu v historických volbách 8. ručenou výchovou náboženskou a okamžitým vrácením 96 klášterů a řadoa 9. června.
vých budov, jak o ně požádala celostátní biskupská konference, ale předsednictvo Federálního shromáždění nepřesvědčivě odmítlo z „formálních
Zůstáváme ve službě
důvodů", dopustivši se tak — podle slov představených řádů a kongregací —
Když vkusně dekorovaným sálem s vý- „ z á v a ž n é zradv na nedávno proklamovaných právech a svobodách".
• Žádáme'důsledné ozdravěni mediálního prostředí demokratickým
stavkou dokumentů o Činnosti ČSKD v
časovém rozpětí 30 sjezdů, sestavenou přeskupením zodpovědnos ti a vlivu v čs. televizi, rozhlasu a úřední agentuře
pečlivě a zajímavě archivárkou Dr. Blan- Č T K . j e ž jsou všechnv ve vyjádření znalců pevně v rukou Občanského fóra.
• Žádáme okamžité uvolnění zabaveného majetku KSČ a jeho vraceni
kou j e ř á b k o v o u , zazněla čs. stárni
původním
majitelům nebo tem, kteří ho potřebují k plnění kulturních a sohymna, měli členové i členky nejen pocit
zdařilého, byt jakoby krátkého zasedání, ciálních programů ve prospěch nejširších vrstev národa.
• Žádámesvstematícké budování národního hospodářství v duchupapezale také potřeby zůstat i nadále v duchovskveh sociálních encvkiik s důsledné zavedení sociálního tržního hospodářni a politické službě národu ve vlastí.
ství s právem na soukromé podnikání v zemědělství i ve všech ostatních odvětvích ekonomie.
, * ,,
, ,
• Vyzýváme slovensky a český lid, aby bez ohledu na vvsledkv prvních
parlamentních voleb příštího týdne pracoval neprodlené k tomu, aby naše
<><XX><XX><XX>CK>0<>^00<XXX><><><> národv dostaly ve volhách za dva roky takové Federální shromáždění, které
jim dá' definitivní ústavní řád, odpovídající jejich křesťanské tradici,
V Rastattu, o letnicích 1990

Sjezdová rezoluce

NEZAPOMEŇME:
BLANÍK 2000
00«<>0<>000<><X><X><KXXKXXXxX>

D r . Miroslav N o v á k
gen. tajemník

Jaroslav K u s ý
předseda

Volby
• str. 1
Někdejší Lettrichova, nyní Demokratická strana slovenského emigranta Martina K v e t k y , do únorového puče poverenika zemědělství, dosáhla volebním
heslem., za silné Slovensko"
a „ sociální demokraté i zelení se dostali dík klauzuli o t ř e c h procentech do slovenského
parlamentu (obí strany po 4(!'o). Protože
v českých zemích bylo minimum pět procent, zůstaly tradiční strany I. republiky,
ČÍ. sociální demokracie a ČÍ. strana národně socialistická, nyní jen Socialistická,
přede dveřmi Federálního shromážděni i
ze Švýcarska se vrátivším humoristou
Vladimírem Skutinou, kandidujícím jako „nezávislý" u socialistů,
NAČASOVANÁ AKCE P R O T I ČSL
Někteří komentátoři vidí příčinu překvapivě malého počtu hlasů pro ČSL v plánovitě načasovaném oznámení jen 1 den
před započetím voleb, že předseda Čí.
strany lidové. JUDr. Josef B a r t o n č í k
byl řadu let agentem StB. Oznámil to ve
čtvrtek večer před pátečními volbami v
televizi náměstek vnitra, Jan R u m l , člen
Občanského fóra, aniž předtím informoval svého nadřízeného, ministra Sachra (ČSL)! T p připomíná mctódy
dřívějšího režimu.
Neboť, i kdyby se ukázalo, že Bartončíkovo obvinění je správné, jak dlouho
bylo již známo volebně-konspirativní
osobě či skupině se snahou za každou cenu (ano, za každou!) politickému odpůrci a jeho straně uškodit? Předseda Bartončík se jistě sám k případu vyjádří, a to
transparentně v zájmu svém i v zájmu
ČSL. A ještě poznámku: když se StB dotazovala po řadu let veřejných činitelů a
oni, přirozeně, odpovídali, bylo toto již
jejích agentská činnost? Čekáme na odpověd i na vysvětlení celého případu.
ČESkÁ FILHARMONIE
S ODZNAKY O F
Červnové volby mají ještě jiný stín.
Byly připravovány Občanským fórem s takovou vnitřní i vnější intenzitou, že se z
nich již před aktem občanské povinnosti
vyklubala s a m e t o v á t o t a l i t a ! V předvolební kampani se projevovala ve smělých nápadech propagandy:
Pří zahajovacím koncertu České filharmonie v rámci „Pražského jara" nastoupili všichni členově orchestru s kulatým odznakem OF na klopách kabátů.
Neminulo to ani proslulého dirigenta Rafaela K u b e l í k a . Měl to tak světoznámý
umělec zapotřebí? On jistě ne, zato Občanské fórum.
O 45. výročí osvobození Plzně americkou armádou přijel tam spoluzakladatel
O/prezident H a v e l . Tříhodinový pořad na tribuně na Náměstí republiky
vysílala pražská televize. Byl uveden slovy; „Jménem Občanskéko fóra..." A potom po prezidentově projevu s nezbytným „Ahoj„ na konci a pozdravem primátora jen samí jako členové OF ohlášení řečníci. Tri hodiny bezplatné propagandy pro organizaci, která tehdy neměla
a dodnes nemá stanovy politické strany.
V polovině května byla akce prezidentského agitátora na východním Slovensku tak průhledná, ze ho musel místopředseda Federální vlády, dr. Ján Č a r n o g u r s k ý , požádat aby v předvolební
době jíž na Slovensko nejezdil.
• str. 5
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Cesty za voliči

SOUHLAS S PROGRAMEM
Čs. strany lidové projevoval předseda
ČS. křesťanské demokracie, Jaroslav
K usý, při své volební kampani v Čechách a na Moravě (viz vedlejší článek).
(DVE) — Již po vyjití minulého čísla
našeho časopisu se čtenáři dotazovali na
dojmy šéfredaktora z cesty po vlasti. V
minulých dnech se ptali často na volební
výsledky ČSL. Můžeme jim zatím posloužit jen čísly týkajícími se České národní rady (t> důsledku red. uzávérky):
Praha — 6,36; Středočeský kraj —
6,60; Jihočeský kraj — 9,38; Západočeský kraj 6,13; Severočeský kraj — 3,50;
Východočeský kraj — 3,15; Jihomoravský 13,27; Severomoravský kraj — 8,75.
SBÍRKA T R O C K I S T Ů , LIBERÁLŮ
I KATOLÍKŮ

(K.M.) — Datum všeobecných voleb v Československu se přiblížilo tak rychle,
že bylo nutno zahájit neprodleně veřejný dialog s jeho občany. Proto otevřel také
předseda ČS. křesianské demokracie, Jaroslav Kusý, ihned po velikonocích druhou etapu svého předvolebního turné křížem krážém českou a moravskou zemí.
Po počátečních pěti vystoupeních v Plzni a v západočeském kraji (Manítín, Pláně,
Plasy a Královice — viz min. DVE) byly v jeho termínovém kalendáři východní
' Čechy i kraj jihočeský (23.-27.4. Hradec Králové, Kutná Hora, Strakonice, Malenice, Prachatice). Celkem absolvoval v kinech i kulturních domech a na náměstích
44 akcí.
Na neděli 29.dubna se vrátil do Prahy, aby se zúčastnil prvně uspořádané celodenní občanské slavnosti ČÍ. strany lidové ve Vojanových sadech „ Vítáme jaro",
přijaté nadšeně obyvatelstvem hlavniho města jako vítané náhrady za dřívější nakomandované komunistické průvody 1. máje. Na slavnosti promluvil J. Kusý,
uvítám vřelou sympatií tisíců Pražanů, po náměstkyni ministra zahraničí dr. B a rt o š k o v é a p ř e d federálním ministrem vnitra, dr. Richardem Sachrem. Ústřední
orgán ČSL, Lidová demokracie, zdůraznil z Kusého projevu zejména jeho závěrečné vývody, v nichž doporučil voličům „misto socialismu s lidskou tváří raději
demokracii s lidským srdcem. "
Příštího dne již viděl mnichovský host pramen Labe u Vrchlabí pod Sněžkou, v
jejíž blízkosti uspořádala organizace ČSL schůzi v Dolní Branné. Odtud nutily nemilosrdné termíny zpět do západních Čech: Kasejovice (2.5.), Dobřany (3.5.),
Cheb (4.5.), Řenče (5.5.), Mariánská Týnice (6.5.), Domažlice (7.5.) Dny 5. a 6.
května byly ve znamení 45. výročí osvobození rodného kraje předsedy ČSKD
americkou armádou a tak mu byl projev na náměstí v Řenčích při znovuodhalení
pamětní desky T.G.Masaryka v rámci oslavy příchodu US Army zvláštním potěšením. O prezidentu Osvoboditeli promluvil u pomníku zasvěceně plzeňský historik dr. Bělohlávek. Oba řečníci měli po slavnosti intenzivní politickou besedu s občany na hřišti místního klubu.
Jen „na skok" odjel J. Kusý znovu do jižních Čech: Příbram (8.5. — 16 h.),
Sedlčany (20 h.), Suchdol (9.5.), Netolice (10.5.). Příštího den měl opět dvě vystupení: v Nýřanech u Plnzě (17 h.) a v nedalekém Touškově (19,30 h.). Nejdelší
cestu své volební kampaně absolvoval potom 13. května jízdou až do hornického
kraje Frídek-Místech, kde promluvil k překvapivě četnému obyvatelstvu v Paskově. Rovněž v hornicko-dělnické oblasti Unhoště u Kladna měl projev 15.5.
Další místa Kusého shromáždění byla spojena se známým jménem B roj. 16.5.
promluvil zároveň s Janem Brojem, synem komunisty popraveného sedláka Stanislava, v Osovu, 17.5. v Lítni. Obě předvolební schůze v berounském okolí byly
zvukově orámovány říznou dechovkou, druhého dne moderním ensemblem se
zpěvačkami. 18.5. měl v ústředí ČSL stále vyžadovaný řečník ze SRN velký projev
v prostorném sále v Bmě 2 současně s předsedou druhé křesťanskodemokratické
strany, dr. Václavem B e n d o u .
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T ň E T í H O

E X I L U

Vzpomínáme v
těchto týdnech 20.
výročí odchodu
univ. prof, dr.
Adolfa Procházky z našeho pozemského společenství. Někdější ministr zdravotnictví zastupoval v poválečné vládě až do komunistického puče v únoru 1948 Čí.
stranu lidovou důsledně v duchu práva,
jehož byl neohroženým kdysi hlasatelem
na brněnské univerzitě. Po znásilněni
téměř bezbranné republiky odešel po
druhé clo exilu, tentokrát do USA, když
ten válečný přežíval v Londýně. Naše
vděčná vzpomínka vysoce vzdělanému
pedagogu a noblesnímu člověku, zemřelému v New Yorku 8. května 1970 v poměrně nevysokém věku 69 let, platí i
významné skutečnosti, že v prvém čísle
tohoto časopisu, v září 1955, zahájil dnes
již úctyhodnou řadu „Našich rozhovorů". Letošní 30. sjezd Čs. křesianské demokracie" uctil s pohnutím jeho památku.

7>ývalý duchovní správce českých
JlJ uprchlíků na Stuttgartsku, pan děkan Jan U r b a n , zemřel tam nedávno na
Nabízí se vzpomínka na čas mezi oběodpočinku v požehnaném věku 88 let.
ma světovými válkami. Dr. Edvard BeDlouho působil ve stísněných táboroneš byl tehdy členem národně-socialivých
poměrech našich krajanů v Ludwigsstické strany. Jakmile však byl zvolen prePŘI O D H A L E N Í DESKY STANISLAVU BROJOVI
burku. Mnoho jich tam pokřtil, sezdal i
zidentem, vystoupil z ní a zůstával korektní nad stranami bez jediného verbuSobota 19.května byla vyhrazena pietní návštěvě ve Volduchách u Rokycan, pochoval. Již tehdy se stal členem naší
jícího projebu. Toto by slušelo i panu kde byla dopoledne za nádherného počasí odhalena na obytné budově rodového
Václavu Havlovi, kolem něhož se začíná statku synem Jiřím pamětní deska jeho otci Stanislavu, poslanci Čí. strany lidové,
vytvářet neblahý k u l t o s o b n o s t i . popravenému právě před 40 lety bestiálním režimem na Pankráci. Při tomto pro„ Havel je perfektní", stálo nedávno v jed- jevu je Kusého hlas s balkónu usedlosti Brojovy rodiny zjihlý — vždyť hovoří o
něch novinách.
svém důvěrném politickém i osobním příteli. „ Vidím ho stále mezi vámi", říká dole
Ne tak již jeho Občanské fórum. Zna- shromážděným obyvatelům téměř celé vesnice a četným přátelům popraveného
menitý znalec střední a východní Evropy zblízka i zdáli. Ale „přežít — znamená věřit", povzbuzuje závěrem. Federální posCarl Gustav S t r ó h m , napsal o něm lanec Ing. C u h r a meditoval předtím o duchovním smyslu oběti, poslanecký kandidát Ing. R y b á ř (oba Plzěn) vyzval jako třetí řečník, aby Brojova památka utvrll.t.m. v bonnském deníku Die Welt:
„ Zda jsou v obou sběrných hnutích (OF zovala občany v úsilí o legitimní potlačení moci KSČ. Zádušní mle sv. s procítěa VPN — p. red.) kromé ostrého fronto- ným kázáním bratra zavražděného, pana děkana Eduarda Broje, v přeplněném
vého postavení a oddanosti novému státní- kostele dojímala k slzám i k vroucím modlitbám za novodobého Kozinu, selského
mu prezidentovi jété také společné politic- mučedníka Poúnorové pseudorepubliky.
ké obsahy, musí být teprve vyjasněno. ZáJeště jednou se rozjel předseda ČSKS do jižních Čech — do Veselí n. Lužnicí a
kladna těchto organizací sahá od levico- pamětihodného Tábora s překvapivou účastí uniformovaných vojáků (22.5. v 17 a
vých soáalistů a troekistú až k občanským 20h.) dříve než navštívil Kadaň (24.5.), Starý Plzenec (25.5., 17 h.) a Nepomuk, 20
liberálum a katolíkům. Získáním absolut- hod., kde před ním pozdravil temperamentně občanv rodného kraje vzácný host z
ní většiny v pražském Federálním parla- Chicaga, František S c h u l t z , Sen Ú V ČSKD.
mentě vypuknou v OF nevyhnutelné boje
V přeplněném sále v Nových Mitrovidch na Nepomucku rozloučil se Jaroslav
o jeho směr."
Kusý 26.května s krajem západních Čech, jimž věnoval od konce ILsvětové války
A ovšem také boj o pfeníze. Jen v pro- až*do komunistického puče celou svou žurnalistickou a politickou činnost. Posinci m.r. darovala švédská nadace Char- slední předvolební projev pronesl 28.5. v Rakovníku, kce po něm promluvil ještě
ty 77 Občanskému fóru šest miliónů Kčs. nový ministr Ing. H a v l í k (ČSL) a referend Křesťanskodemokratické strany.
Jistě také proto mohla být na jaře celá
Se čtenáři pražské Lidové demokracie se šéfredaktor sesterské Demokracie v
naše republika až do poslední vesnice to- ejálu (Mnichov) a Stráže demokracie (Plzeň) rozloučil ?? .května nabádavou předtálně zalepená jeho volebními plakáty. volební meditací „Ejbk-národ."
Inu, tak začíná každá totalita. Také ta
sametová.
Škrtí, i když obepíná zpokřesťanskodemokratické strany a na
čátku krk }en ozdobnou sametkou.
jejím sjezdu 1964 v Kohru pronesl nezapomenutelné vlastenecké kázání. Na
zůstává věrna svým abonentům a čtenářům v zahraničí. Prosí je však o pocho- snímku stojí uprostřed vedle tamního,
pení. že — po řadě let musí zvýšit předplatné na 28 DM, leteckou poštou do dnes již rovněž zesnulého opata-vyhnanzámoří na 20 dolarů. Nejen zvýšené výrobní náklady nutí nás k tomuto kro- ce Dominika P r o k o p a OSB. Děkanu
ku, nýbrž také snaha poskytovat náš list politickým přátelům ve vlasti, kteří Urbanobi se dostalo milostí věčného odzatím platit nemohou. Také za ně Vám srdečně děkuje
počinku v rodinné hrobce v Hlavňovydavatel. vících.
(Viktor Dyk)

DEMOKRACIE V EXILU

VBOJ TEPRVE
<NÁM ZAČÍNA!
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tCíAtky.
Z

červen 1990

Interview s naším předsedou na Vysočině
D O M O V A

... a proto se mi zdá,
že povolední vývoj
bude smiřovat spíše k
rozchodu než k jednoV rámci své volební kampaně v Četí. Vídyt Slovenská
národní strana dosta- skoslovensku vystoupil na besedě pola na program nezá- řádané okresním výborem Českoslovislosti, ledy obnovu venské strany lidové ve Ždáře nad SáSlovenského ¡tátu, zavou předseda „Československá křeHJVc, takže je třetí stranou hned za VPN sťanské demokracie v zahraničí" a šéf(slovenští Havlova) a Křetlanskodemokratic-redaktor časopisu „Demokracie v
kým hnutím bratři Čarnogurskýcb. Ti se z kon-exilu" pan Jaroslav K u s ý . Po besedě
kurenlnícb důvodů museli prezentovat také našemu listu poskyti rozhovor.
hodni národní, zrovna tak jako Demokratická Co vedlo k Vašemu zatčení v únoru
strana, která i betlem,, silné Slovensko " dostala
'48?
skoro 6%. Připočteme-li k lomu náhle povstalé Brzy po válce, už v roce 1945, jsem se
„moravské larnotprávce", bude Praha časem
stal krajským předsedou Mládeže lidové
vládnout jen nad Čechami.
R.P. strany. V této funkci jsem se stal také
tiskovým referetem ústředí Mládeže
SPIS: T unajŠÍ biskup Msgrc František ČSL a šéfredaktorem týdeníku ČeskosloTondra bol zvolený podpredscdou celoitát- venské strany lidové v Plzni Stráž demoncj biskupskcj konfcreneic, predscdom praž- kracie a současně redaktorem Lidové
ský arcibiskup kardinál František Tomášek, demokracie. V roce 1946, a pak znovu v
jeho pomocný biskup Msgre František Rad- roce 1948, jsem kandidoval za Západočesii o v s k ý sa stal tajomníkom konferencie, kto-ký kraj do Národního shromáždění. Jak
rá má sbor slovenský s predsedom Msgre Já- víte", svobodné volby v roce '48 už nebynom Korcom, a český s arcibiskupom Franly!
tiškom Vaňákom.
Hlavním důvodem k mému zatčení
byla
má novinářská činnost. Ještě čtyři
BRATISLAVA: Bola založená Organizácia křesťanskodemokratických žicn. Na dny před pučem jsem do sobotního vyprvom zjazde bolo 100 delegátek. Za predsed- dán! Stráže demokracie napsal úvodník
„Generální útok proti demokracii". Ve
ničku bola zvolená dr. Olga Nagyová.
středu 25. února došlo ke komunisticBRUNTÁL: Zdejší Národní výbor zrušil kému puči. Den nato jsem byl vyloučen
na návrh Československé strany lidovc čestné ze Svazu čs. novinářů a poté i zatčen.
občanství Klementa Gottwalda, které mu mě- Brzy se Vám ale podařilo uprchnout.
Jak to bylo možné?
sto udělilo r. 1948.
Byl jsem zavřený v Plzni, v budově geK R O M Ě Ř Í Ž : Úvodem pro samostatnou stapa. Potom mě dali na nucené práce.
kandidátku do červnových voleb byla 1.dubna Dělal jsem na stavbě nové Škodovky a
„Moravskoslezská nedilena
níž seodtud se mi podařilo utéct. To bylo v
i
účastníci vyslovili březnu '49 — přesně před 41 lety. Ten úpro spolkové zřízení těk přirozeně nebyl lehký. Jednak mě
ČSFR se samostat- znala policie — vyfotografován jsem byl
ným moravským sní- ze všech světových stran, jednak jsem byl
mcm. Předsedou spo- znám na veřejnosti. Když jsem se objevil
- í t V lečnosti je dr. Bole- na ulici, tak to byl problém, jak se vůbec
slav Bárta CSc. V rezoluci byla vyhlášena dostat ze středu města ven.
Do Klatov jsem se dostal v zamčené
„Samosprávná spolková zemí Moravskoslezská", jež existovala již dříve a byla zrušena toaletě vlaku. V Klatovech jsem přenocoval a ráno za tmy jsem se vypravil směkomunistv v roce 1949.
rem na bavorské hranice. Přechod byl velPRAHA: Od 1.července t.r. existuje vzá- mi zlý. Bylo po pás sněhu, Byl to strašný
jemný bezvízový styk mezi ČSFR a SRN. pochod, ale povedlo se to!
Odpadá také povinná výměna peněžních obNa bavorské straně se mě ujali Amerinosů. — Od 1. září se zdražuje jízdné vlakem ačané. Velmi brzy jsem mohl začít pracoautobusy o 100, resp. 30 procent. Děti do šesti vat na Mezinárodní škole pro jazyky. Ulet a osoby přes 7Q let budou cestovat na čil jsem angličtinu a němčinu. Od roku
osobních vlacích zdarma. — Vojenská služba 1951 do roku 1960 jsem pracoval v rozbvla zkrácena z 24 na 1S meJícú.

Demokracie opět ve vlasti

PLZEŇ: 5. a 6. května se zde konaly mohutné oslavy osvobození města americkou armádour. 1945. Prezident Ha vel přijel sveivyslankyni USAS. Tempie-Blackovou (viz foto
na str. 1) a byl poctěn čestným občanstvím.
PRACHATICE: Americká velvyslankyně
se zúčastnila vzpominkv na setkáni US Army
s ostatními spojeneckými armádami v nedaleké obci Vícějovice. V pcachatickém muzeu byla otevřena výstava „Osvobození Pncharicka
americkou armádou".
BLOVICE: Také zde byla uspořádána podSbnávýstava Čs. stranou lidovou, Okresním
museem a Okresním archivem v budově mu- j
zea v Hradišťské ulici. Potrvá do 50.6. a je i
otevřena kromě pátku od S-16,50 hod., v sobotu od 9-12.

hlase Svobodná Evropa. Mezitím jsem v bankrot, protože věděli, že jsou totálně
roce 1955 založil časopis Demokracie v na mizině, proto to dopadlo, jak vy říkáexilu a v roce '57 na památku slavného te, sametově. KSČ už nebyla schopna do
sjezdu Mládeže lidové strany o svatoduš- vás střílet, protože v té době už neměla
ních svátcích 1947 jsme založili Česko- podporu Sovětského svazu, protože Soslovenskou křesťanskou demokracii v za- věti jsou na tom stejně, jako komunisté
hraničí.
zde. Je to v tom, že komunismus totálně
Jaké byly cíle této nové politické strany selhal! Selhal hospodářsky, selhal polia jak se dál rozvíjela?
ticky, selhal ideově! Tam, kde ještě dikIdeový cíl byl dán naším programovým tátor věří na svou vlastní ideologii, tam
heslem „Jsme hlasem umlčeného domo- za ni bojuje. Ale komunisté ztratili svou
va — svědomím svobodného světa". V víru, protože vidí, že za 40 let to dovedli
tom byl náš program. Přirozeně, že jsme až do tohoto bídného stavu. V posledpořád navazovali na program Lidové stra- ním čísle Demokracie v exilu uvádím ciny, a když přišla doba, že jsme mohli tát papeže Jana Pavla II.: „Velké ideourčitým způsobem navázat kontakty, logie ztroskotaly na tvrdosti realit. Kotak jsme to dělali.
munismus se v očích celého světa odhalil
Naše organizace byla založena, jak jako tragická utopie, jež zavedla do zpájsem již řekl, v roce 1957 na Starnber- tečnictví, nemajícího obdoby v lidských
ském jezeře u Mnichova a odtud se šířila dějinách."
do západního Německa a do Rakouska.
Děkuji za rozhovor.
Dnes máme další organizace ve Francii,
Petr Dcjmal
Anglii, Kanadě, USA a v Austrálii.
Po 41 letech se opčt vracíte do vlasti. S
jakými cíli?
Ten cíl je zcela jasný. Letos 6.ledna
jsme ve švýcarském Fribourgu učinili prohlášení, tzv. Tříkrálovou deklaraci. Tam
je také věta: „Československá křesťanská
demokracie bude v nadcházejících svoTelefonoval Jiří Pelikán do redakce
bodných volbách plně podporovat Če- Svobodných novin: „ Zase jste o mni asi
skoslovenskou stranou lidovou, jako po- napsali — nebo napšete — že jsem /.minii
litickou organizaci se stoletou křesťan- svůj názor, že?"
skou tradicí i moderně aktuálním progra- „ A le, co Vás nemá, pane Pelikáne — my
mem jejího nového, morálně ani politic- uveřejňujeme zásadni jenom novinky. "
ky nezatíženého vedení ústředního
*
výboru." A proto jsem také tady, abych
posílil ČSL, abychom dosáhli alespoň
(Z „Biče" Aloise Čížka, 37, Av. J. Scgrettak silného postavení jako před válkou. tin, F-93220 Gagny.)
A jak hodnotíte naši sametovou revoluci?
Nerad to nazývám revolucí. V podstatě to revoluce nebyla. Revoluce v dějinách vypadají úplně jinak; probíhají jinak
a také mají jiný konec. Tohle byl převrat,
V Polsku odposlouchávaly do nedávná orkterý se nejvíce blíží tomu, jak jsme v Zány .východonimeckébo ministerstva bez.peč
Praze strhávali rakouské orlíčky. Tím nosu (M/S) nejen politické organizace, nýbrž
nechci ubírat zásluhy všem, kteří se toho také vedoucí církevní hodnostáře a vůdce „Sozúčastnili; studentům, umělcům, her- ¡ídarnoíči", Lecha Walesu.
cům, prostým občanům. Byli tam všichni! Takže ta zásluha patří všem.
Myslíte, že by komunisté pustili moc,
kdyby byly měli Šanci, kdyby měli ještě
naději, že to mohou hospodářsky dát dohromady? Protože viděli, že jsou úplně

Protest prezidentu Havlovi
Vážený pane Havle,
připojuji se k protestu bývalého poslance Aloise Čížka proti členství Jiřího
Peliká n a ve sooru konzultantů prezidenta republiky.
Pan Pelikán byl po února 1948 hlavním organizátorem čistek na vysokých školách, z nichž bylo vyloučeno na 10.000 demokratických studentů. (Podrobnosti v
dokumentaa Dr. Antonína Kratochvíla „Žaluji" L — HL) V jedné ze svých knih
Pelikán tvrdil, že tím prý umožnil, ahyse na čs. vysoké skok dóstafc děti z dělnických a rolnických rodin. Pan Pelikán byl také Senem celostátního vÝfeoru pro
postavení pražského pomníku J. V. Stalina.
Z osobní zkušenosti uvádím, že pan Pelikán mě dal jako ředitel čs. televize sledovat na západních televizních festivalech spcíusracovníkv Státní bezpečnosti
V Mnichově, 16. května 1990
i srajanským pozdravem
,
. 1Q„
^
Sv ietech J933-1990 kulturní redaktor
Svobodné Evropy, nyní na odpočinku)
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OZaitah-a
E X I L U

V L A S T I

Aby se tak m ů j národ vrátil...
• A N N A S C H O V A N C O V À (12) získala
na
Světové výstavě křesťanského uměni v BruTradiční kulturní večer letnicového loňského podzimu je Svatováclavské družila ve své v Římě slavnostně vyhláselu v dubnu t.r. stříbrnou medaily a diplom.
šené
svatosti
i
nebeská
režisérka
celonánáměstí
opět
ústředním
nervem
hlavního
shromáždím' Československé křesíanské

demokracie byl jiný než těch minulých
29. Musil být jiný, alespoň tématicky;
vtiskla mu totiž obsah naše mateřská
země sama — přesněji řečeno: její řeč.
Je stále stejně bojovná, zůstává mečem
obrany svého lidu, ale vsunula jej — třebas
jen přechodně — do pochvy a blýská se
místo něho elegancí rapíru ve výraze i obrazu.
Má pro to své brusiče. Patří k nim nesporně velký syn moravské země, pokorný trpitel, ale nakonec vítěz nad pozemskou smrtí ve věčnosti své, hluboce
víříc! duše a v nesmrtelnosti své duchovní poezie: Jan Z a h r a d n i č e k .
Autoři pásma, Jaroslav K a r á t a Blanka J e ř á b k o v a , vybrali pro vás do úvodu
této literární hodiny jeho kratší báseň,
která ještě neodhaluje hloubku či výšku
duchovosti sbírky „Rouška Veroničina",
z níž je vyňata, ale má zato ono mistrovské vybroušení slova a představy. A nadto upoutává názvem, který by se spíše
hodil nad popis toho závratného vývoje
ve vlasti.
Příliš rychle
Tak otěže slunci strhnout. Příliš rychle
vesnou se probouzejí halouzky ztichlé.
Sotva crčící kštici lesů si vyždímá země,
sotva citronová žlui jitřenky rozlila se po
vodách rozplouti, — už slyšíš ve spěchu
přeměn první kukačku, první hrom. Vmodrojase skřivan jiskři, mrak nadechnut něhou hasne zase. A už bobule rudnou, slunce tvrdne, praskají pole... už léto, už v
očích žhne srpnová Sahara. Jen jedno zelené mžiknutí dlouhé a dole v prachu se
valí, co se skvělo, co zpívalo od jara. Pod
úpornou otázkou větrů koruny prázdné
plodů se zkroušeně uklánějí. — Nic, nic
než pro oči i'odu má ted obloha hořká.
Svou pěšinku láska hledá v syrové mlze
času... VŠak běda, běda jestli v té chvíli
zpěv naděje neozve se tichounce jak poprchání sýkorek v zimním lese.
Jan Z a h r a d n í č e k nemohl být k těmto veršům inspirován „příliš rychlým" vývojem v Československu, neboť tam zemřel na následky dlouhého věznění již v říjnu pred 30 roky. Ale obraty a výrazy básně mohly, milí posluchači, leckterého z
vás přiblížit domácím událostem posledních měsíců. Neboť řeč je tlumočníkem
dění, je duší a vědomím národa.
Výstižně rozvádí tuto myšlenku —
místo a působení iazyka v národním životě — Karel Č a p e k :
„ Vědomi nás všech mysli týmiž slovy.
Je to, jako by to bylo jedno vědomi ve
všech těch paličatých hlavách. Řekneme-li
třeba „sněženka", nebo „dobrý
der:nikdo jiný nám nerozumí, ale my si rozumíme, jako bychom na sebe spiklenecky
mrkli A kdyby to bylo sebenepatrnější a
hezcenějši slovo, dejme tomu „pápěrka"
nebo „padavce™, považte, ze je to kousek
vědomi miliórtíi lidí a tedy něco tak ohromného, že se to vylíčit nedá. Řeč je duše a
vědomi národa.
Ten kůň i s jezdcem znehybněhým v listopadu minulého roku opravdu procitl
a „ Kníže kopí potěžkal" — jak napsal ve
své básni již za Druhé světové války jiný
Václavův ctitel, František H a l a s . Od

města. K Dědici České země se přidružila ve své v Římě slavnostně vyhlášené
svatosti i nebeská režisérka celonárodního převratu, Anežka Přemyslovna. Vévodí nyní oba se světeckou vznešeností a
mocí své nadčasové vlády na památníku
před Národním museem a čekají. Čekají
na návrat svého lidu do křesíanské Evropy — oné Evropy, za niž se tak roztouženě přimlouvá v úvodu tohoto kulturního večera již citovaný Jan Z a h r a d níček ve své velkolepé poezii „La Saletta".
I přes ta dlouhá léta v cizině zůstává
naše mateřština tou řečí, která nás již navždy ovládla svým kouzlem a ke které se
vždy znova a znova utíkáme, i když již
dobře známe jazyk země, ve které žijeme. A je to tak správné, vždyť v opačném
případě bychom se vzdávali všeho, i naší
velké 1000-leté křesťanské národní tradice svatováclavské. Vždyť právě v jazyce
se odráží naše národní vědomí, naše národní pospolitost.
Takovýto přirozený citový vztah k mateřskému jazyku nemá nic společného s
šovinismem či národnostní malostí, se
snahou vyzdvihnout svůj jazyk a jiné ponižovat. Pavel Eisner, kterému byla čeština „chrámem zbožného uctívání a tvrzí
naděje v dobách nejtemnějších", rozebírá
mistrným způsobem důvody a polemisuje s různými odpovědmi na otázku, co
vlastně milujeme, milujeme-li češtinu.
K tomuto rozjímání o kráse českého
jazyka dal podnět jeden z posledních sjezdů ČSKD. Každoročně je jeho neodmyslitelnou součástí i krásné básnické či prozaické slovo velkých českých literátů,
starších i nových. Tentokrát to byl především Jan Čep, nad jehož svatodušním
rozjímáním jsme se zamysleli a současně i
obdivovali jeho vrcholnou literární češtinu. Při sjezdu jsme se však i v retrospektivním pohledu činnosti ČSKD zaposlouchali do básně Michala R a c k a „K
dvacátému výročí", do veršů stále dobových:
SVATÝ
VÁCLAV
V čele náměstí nad Museem
kůň s jezdcem znehybnělým
Říkáte nemůže obživnout
je to jen hořících nadějí dým
Jenže skepse je špatný host
zda znáte nesmrtelnost
Tisíce žhoucích srdci
může dát život smělému jezdů
Vzbudí se chválou a voláním
vzbudí se vašim procitnutím
Malověrní
švejkcrvstvim zatíženi
Vzbudí se zjitra i v pí kvitu šerém
ten kůň i s jezdcem znehybnělým
tam v čele náměstí nad M.itseem
Ten kůň i s jezdcem znehybnělým v listopadu minulého roku opravdu procitl
a „Kníže kopí potěžkal — jak napsal ve
své básni již za Druhé světové války jiný
Václavův cdtel, František H a l a s .
Od loňského podzimu je Svatováclavské náměstí opět ůstredmm nervem hlzvního města. K Dědici České země se pn-

rodního převratu, Anežka Přemyslovna.
Vévodí nyní oba se světeckou vznešeností a mocí své nadčasové vlády na památníku před Národním museem a čekají.
Čekají na návrat svého lidu do křesťanské Evropy — oné Evropy, za níž se tak
roztouženě přimlouvá v úvodu tohoto
kulturního večera již citovaný Jan Z a h r a d n í č e k ve své velkolepé poezii „La
Saletta":

LA SALETTA
Aby se tak Evropa vrátila
ke své první lásce
holdujíc Beránkovi
aby se tak můj národ vrátil
svatý Václave
abychom na všech stranách s královstvím
Božím
hraničili
a hnáni k tobě strachem, jenž vábí,
láskou, jež se třese
abychom na poušti nepřítomnosti slávy
tvé
nezabloudili,
ó Kriste,
jak blížíš se mezi svícny
První a Poslední, co od smrti klíče máš
Cesto, po níž se rozběhnou
beránel s vlky tam —

• A N T O N Í N K R A T O C H V I L vytvořil
pozoruhodné knižní dílo v němčině „ Dasbobmische Barock". Při jeho interpretaci sc opírá
o vedoucí postavy oné doby, především členy
jezuitského řádu, Bridela a Balbína. Knihu o
260 stranách s obšírnou bibliografii a jmenným rejstříkem vydalo nakladatelství Erasmus-Grasser, Mnichov, Faistenloheítr. 6.

• KŘESŤANSKÁ AKADEMIE a české
náboženské středisko Velehrad v Římě, Via
Concordia 1, uspořádají od 20. clo 24, srpna v
moderním cxercičnlm domě v Sarns u jihotyrolského Brixcnu setkání členstva a kulturních pracovníků.
• LADISLAV S C H O V A N E C z francouzské Alfortville získal nedávno na Salonu cle
Printemps, na němž vystavovalo 214 umělců,
stříbrnou medajli s diplomem za vynikající
obraz „Rajská sonáta".

m J O S E F ŠKVORECKÝ a jeho manželka
Zdena Salivarová z Kanady navštívili Prahu u
příležitosti výstavy knih jejich nakladatelství
„68 Publishers" I .května. Prezident Havel jim
4.5. udělil Rád Bílého lva III. třídy, kterým
jsou vyznamenáváni cizí státní občané za miJak na Vás, vážení posluchací, zapůso- mořádné zásluhy o naši republiku.

bil český jazyk spolu s hlubokým obsahem přednesených veršů? Kritika se shodla v tom, že v české řeči dosud taková báseň jako La Saletta napsána nebyla. „Ne
mohla se zrodit mimo tento čas. V jejím
• RAFAEL KUBELÍK dirigoval letos po
duchovním prostoru, rozšířeném až k
c souvratím bytí a k branám nicoty, mohla 42 letech zahajovací koncert České filharmobýt vyslovena plně a rovnoceně veškerá nie v Praze v rámci hudebního Pražského jara
hrůza atomového věku, sebevražedného tradiční již „Mou vlasti". Přijel z USA také
pustošení hmotného a duchovního světa. Rudolf F i r k u š n ý a hrál Koncert pro klavír a
Bylo řečeno, že její velikost je v tom, „že orchestr č. 2 od Bohuslava Martinů.
vyslovila tuto hrůzu: že ji vyslovila za
jednoho každého a pro jednoho každého • PETER DVORSKÝ, slovenský tenoriz nás; že ji obnažila na samu kost ne pro sta dnes již světového formátu, byl poctěn zápouhé konstatování, nýbrž jako pobídku padoněmeckou leteckou společností Luflhana výzvu ke vskutku křesťanskému odpo- sa titulem Honorablc.
ru proti negaci, jež hroz! pohltit život; v
plamenem zapři sahajícím protestu je její
• D I V A D L O N A ZÁBRADLÍ v Praze
nezměřitelná mravní cena, nejvkstnější
pravda, stejně jako ve statečností, která přineslo 8. dubna t.r. premiéru hry Václava
dává v šanc všechno, aby hájila svou při H a v l a „Largo deíolato". Autor se zúčastnil
představení v doprovodu předsedy Federální
„chudých a plačících" před Bobem".
vlády
a členkou svého poradního sboru, VěNa přelomu času — jak se domnívají
autoři tohoto literárního pásma — by se rou Č á s l a v s k o u .
měla Zahradníčkova „La Saletta" stát
českým duchovním programem do příštíJIŘÍ MENCL měl nedávno v Římě preho tisíciletí!
: míéru filmu „Skřivánci na niti", který % úspěchem režíroval. Má být předveden ještě v dalších západoevropských městech.
• SOUVISLOSTI je název revue pro křesťanskou kulturu, jejíž 1.číslo vyšlo v dubnu v
Praze. Vvííkí: kvalitm publikace vychází čtyřikrát do roka v nakladatelství Zvon. Adresa:
Spálená 8, 111 21 Praha 1. Cena výtisku 18
Kčs, r zahraničí 7 DM.
f

BtíaOUCl adresa:
PRAHA;
náměstí Svato-václavské

• STÁTNÍ BANKA československá vypsala anonymní soutěž na návrh pamětní mince
s sonumím hodnotou 50 Kčs k prvému výročí
svatořečení Anežky Přemyslovny. Soutěž
skonok 10.5.
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Kreml stále za nezměněným cílem

POLITICKÝ

BAROMETR

B E W E G U N G

® str. 1
Michai! G o rb ačo v, jako iádný z jeho předchůdců, vyvolal celosvětové tak mocné účinky svým vyhlášením „perestrojky" z „glasnosti", že byly převzaty jako hesla
Vorsitzender: J a r o s l a v K u s ý
do téměř všech západních jazyků. Veřejné míněn! na Západě povážuje „perestrojGeneralsekretär: Dr. Mir. N o v á k
ku" všeobecně za otevření, nebo dokonce přechod Sovětského svazu k tržnímu
W l n t h l r s t r a s s e 33, 8000 M ü n c h e n 19 hospodářství; a v „glasnosti" se vidí na svobodném západě většinou průlom sovětského systému ke svobodě myšlení a ducha, také k pluralitě."
„Jak vidíte Vy, pane poslanče, tyto klamné pojmy?"
„Oba jsou od základu falešné. Motivem pro zavedení „perestrojky" v hloubi
důvod zahraniční: v důsledku dezolátního stavu hospodářské situace Sovětského
AN DER KARLS-UNIVERSITÄT
svazu je to pokus o střední i dlouhodobé zajištění ekonomické základny pro sovět• • A m 10. April d.J., hielt der Bundestagsab- ský nárok na světovou moc, v neposlední řadě za účelem schopnosti plnit příkaz
geordnete Hans Graf H u y n ( C S U ) eine 28.článku ústavy SSSR, učinit celý svít socialistickým. Gorbačov to sám opětovně
merkwürdige Rede an der Karls-Univcrsitiit prohlásil: „Bez zrychlení hospodářského a sociálního vývoje nedají se naše pozice v
zu Prag Uber „Perestrojka und die Zukunft mezinárodní aréně udržet. Klíčem pro úspěch v mezinárodních záležitostech je
Mnozí Ccší a Slováci doma i v
E u r o p a s " , in der er a u s f ü h r t e u. a.:
spolehlivost a pevnost etapy, ve zdraví sovětské společnosti a našeho hospodářcizině jásají nad výsledkem vo• • Michail G o r b a t s c h o w hat wie keiner ství." "
leb 8. a 9. června v ČSFR. Ale
seiner Vorgänger das Urteil der Politiker und
„A co je úkolem „glasnostiř"
náš redakční barometr se nedáinsbesondere die öffentliche Meinung des We„Ta má podle svého původu funkci ústředně dirigované dcnunciace. Vzhledem
vá ovlivnit masami. Nečinil to
stens beschäftigt, ja fasziniert. Jeder neue sow- na znehybnělé struktury sovětské nomenklatury má „glasnost" kontrolovat provádříve, nečiní tak ani dnes. Příliš
jetische Partcichcf ist schon immer im Westen děn! „perestrojky" a jej! zajišťování. Také toto Gorbačov opakovaně zdůraznil: „U
mnoho nánosu zůstalo na
mit grossen Erwartungen begrüßt worden, nás není opozice. Jak ale kontrolujeme sami sebe? Jen kritikou a sebekritikou —
v š e c h starých stranách a ta noaber keiner vor ihm hat mit solcher Wucht avšak především „glasnosti". Bez „glasnosti" není společnosti." "
vá politická skupenství se přiweltweit eine derartige Wirkung ausgelöst wie
„Jak ji tedy vidí dnešní pán v Kremlu?"
způsobila... Ale nejen v naši zeGorbatschow mit seiner Ankündigung von
„Gorbačov se i nadále přiznává k Leninovi."
mi, všude ve východním soused„ P e r e s t r o j k a " und „ G l a s n o s t " , die als
„ Proto asi stojí v Praze i nyní — poté, co zmizel banální obrovitý pomník Staliství zůstaly dřívější ohyzdné
Schlagworte in fast alle westlichen Sprachen nův a všech těch Gottvaldíků, stále ještě z trvajícího respektu ke „Gorbimu" velká
nomenklatury: v Polsku se záübernommen worden sind. Von der öffentli- socha Lenina. Ale ta zřejmé ekonomii nepomáhá."
pasi o budoucí směr „Solidarnošchen Meinung im Westen wird unter „Pere„Po pěti letech „perestrojky" je sovětské hospodářství v horším stavu než kdyči", v Bulharsku se falšovaly
strojka" im allgemeinen eine Öffnung oder gar koli předtím. Regály v obchodech jsou prázdné, zásobovací krize na trhu spotřebprvé svobodné volby a v Rumunein Übergang der Sowjetunion zur Marktwirt- ního zboží je úplná. Dopravní systém je na pokraji zhroucení. Stávky v uhelných
sku zavolal nový prezident, náschaft angesehen; unter „Glasnost" versteht dolech ohrožuj! zásobování energií. Zvyšování cen dále pokračuje. Přenechávám,
stupce Ceausesca, na vlasteman in der freien Welt weitgehend einen Auf- pane šéfredaktore, fantazii Vašich čtenářů, aby si odpověděli na otázku, co by vonecké občany domáhající se skubruch des sowjetischen Systems zu Gedanken- liči s šéfem státu nebo vlády, který by musil po pěti letech neomezené činnosti
tečné, ne lhané demokracie, podund Geistesfreiheit sowie zur Pluralitüt.
vykázat takovouto bilanci, učinili v zemi se svobodnými volbami a opravdovým
placené horníky a členy rozpuffl© Beides ist vom Ansatz her falsch. Das systémem více politických stran."
štěné „Securitate". Přitom v
Motiv zur Einführung der P e r e s t r o j k a ist in
„ K tomu není ani, hrabě Huyne, velkéfantazie čtenářů zapotřebí. Takového „státDánsku seděla celá Evropa na
seinem tiefsten Grunde außenpolitisch: Ange- níka" by při nejbližší příležitosti poslali do — řekněme, věčných lovili."
konferenci o „evropské bezpečsichts des desolaten Zustandcs der ökonomi„No, vidíte; a v Sovětském svazu byl Michail G o r b a č o v právě vybaven ještě
nosti a spolupráci" a — proteschen Situation in der Sowjetunion ist es der většími prostředky moci a oprávnění, než měl sám Stalin!"
stovala... Už jsme míli „politicVersuch der mittel- und langfristigen Sicherung
„ Vnucuje se za této situace otázka, co Sověty budou dále dělat, jak to může skonké jaro" a také „podzim". Reder wirtschaftlichen Grundlage für den sowjeti- čitr
dakční barometr čeká na „polischen Weltmachtanspruch,
nicht zuletzt in
„Vzpomínám si při ní na Alexise T o c q u e v i l l a , který se vyjádřil o předrevotické léto".
dem Auftrag von Artikel 28 der sowjetischen luční Francii takto: „Nejnebezpečnéjší doba pro špatnou vládu je ta, v niž se začne
Verfassung erfüllen zu können, die ganze Welt reformovat." Ten starý, ztroskotalý socialistický systém se stále více boř! do
da&teHun autem cmé&t-...
sozialistisch zu machen. Gorbatschow hat hloubky, aniž může zcela zemřit, zatímco nikdo nemá sílu, jak se zdá, aby postavil
dies selbst wiederholt erklärt: „Ohne eine Be- na místo dokonale selhavšího socialismu tržní hospodářství, skutečný politický
Komunutická Hrana ve Východním Nímecschleunigung der wirtschaftlichen und sozia- pluralismus, právní řád a zásadu více stran."
ku, SED, která ie přejmenovala na PUS, má
len Entwicklung des Landes lassen sich unsere
„ To ovšem může mít dalekosáhlé důsledky. Jak by se mohly v budoucnu proje- na svých kontech téměř jednu miliardu východer t s c h e c h o s l o w a k i s c h e n
D e m o k r a t e n im

Christlichen

Exil

Positionen in der internationalen Arena nicht
aufrecht erhalten. Der Schlüssel für den Erfolg in den außenpolitischen Angelegenheiten
liegt in der Verläßlichkeit und Festigkeit der
Etappe, in der Gesundheit der sowjetischen
Gesellschaft und unserer Wirtschaft".

vir

doněmeckých

„Oproti mínění na Západě Gorbačov upevnil právě ted zahraniční pozice sovětského impéria. Jen v minulém roce vydal Kreml k posílení těchto postavení v
Severní Koreji a Indočíně přes Afganistan a Angolu až do Nicaraaue přibližně 10
miliard dolarů. Přes okázalé návrhy na odzbrojení, pokračuje Gorbačov jak v oblasti konvenční tak i nukleární ve svém programu vyzbrojení, takže strategické ohrožení Západu dokonce nyní ještě vzrostlo. Gorbačov používá odzbrojovacích
návrhů velmi podstatně jako ofenzivní politické zbraně, zejména ke strategickému,
• • G o r b a t s c h o w bekennt sich aber nach
politickému a psychologickému odpojení Spolkové republiky Německa od jejich
wie vor zu Lenin und zum sozialistichen Syzápadních sousedů a Evropy od Spojených států amerických."

stem. Er versucht immer noch eine Umgestaltung innerhalb dieses Koordinatensystems.
Nach fünf Jahren Perestrojka ist die sowjetische Wirtschaft in einem schlimmeren Zustand denn je. Die Regale in den Geschälten
sind leer. Die Versorgungskrise auf dem Konsumgütermarkt ist vollständig. Das Transportsvstem ist im Begriff, zusammenzubrechen.
Die Streiks in den Kohlerechen stellen die
Energieversorgung in Frage. Die Preissteigerung nehmen weiter zu. Ich überlasse es der
Phantasie meiner Zuhörer, die Frage zu beantworten, was die Wähler mit einem Staats-oder
Regierungschef, der eine solche Bilanz nach
fünf Jahren uneingeschränkter Tätigkeit vorzuweisen hat, in einem Land mit freien Wahlen und echtem Mehrparteiensystem wohl
machen würden'?!
• • In der Sowjetunion hat man jedenfalls
Michail Gorbatschow soeben mit noch größeren Machtvollkommenheiten und Befugnissen ausgestattet als sie selbst Stalin hatte.

DEMOKRACIE V EXILU
zůstává věrna svým abonentům a čtenářům v zahraničí. Prosí je však o pochopeni, že — po řadě let musí zvýšit předplatné na 28 DM, leteckou poštou do
zámoří na 2C dolarů. Nejen zvýšeně výrobní náklady nutí nás k tomuto kroku, nýbrž také snaha poskytovat náš list politickým přátelům ve vlastí, kteří
zatím platit nemohou. Také za ně Vám srdečně děkuje
vvdavatel.

• • Wie wird es w ä t a g s t e » in d Sowjetunion"? Was sagte doch Alexis de Tocqaerilfe
über das vorrevohitiocsre Frankreich: Die gefährlichste Zeh für eine schlecht Regierung
sei es, wenn sie feesinne, sich zu lefcnmeren.
Dss alte geschehene s o a a E s ö c b s S j s a a
scheint sich immer mehr festzmahren enne
völlig sterben zu können, während memanc
die Kraft zu haben scheint, Marktwirschan,

wirklichen politischen Pluralismus, eine
rechtssjaailiche Ordnung und eis Menrpartešeasystem an die SieZe d » gescheiterten So- j
ziaiissns zn setzen.
• 8 Aníkň dem Bonmot, demzufolge Psychoanalyse jene Krankheit sei, die zu heijen sie
-ergebe, kann man sagen, Gorbatschow woüe
dnreh die Partei eben jene Krankheit des Systems heSea, die die Panes selber i s t

marek.

„Caeterum a u t e m ccnseo... Ostatně
soudím, že
K O M U N I S M U S
MUSÍ B Ý T ZNIČENI"

DeMOKRACie
¿/

exilu

vychádza každý druhý mesiac,
začínajúc februárom
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