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V poslední době jsme svědky živých diskusí, jak v krajanském tisku, tak na různých
exilových setkáních a také v soukromí. Jde o vztahy mezi tzv. „upravenými” a „ne
upravenými” uprchlíky. Rozdílnost názorů je příslovečně diametrální a způsobila
a způsobuje spoustu zlé krve. Je jisté, že mimo devizový zisk, je toto také jeden z dal
ších dobře kalkulovaných zisků vlády v Československu. Nechybí radikálové, kteří
vyzývají ke křižáckému tažení proti „upraveným”, rozpadají se letitá přátelství a
vzrůstá vzájemná nedůvěra. Stále víc je slyšet plačtivé hlasy těch, kteří si svůj vztah
upravili, pestrá paleta důvodů je skutečně nepřeberná, dominují v ní samozřejmě pře
devším emocionální důvody, příběhy o stařičkých rodičích, umírající pratetě, dětech,
které tam před léty zůstaly atd. Dalším pádným důvodem je vlastenectví, pocit přísluš
nosti k národu, rodné hroudě, jazykové sounáležitosti. V soukromí a tak zvaně „pod
čarou” se můžeme dozvědět i jiné věci a jiné důvody návštěvy staré vlasti. To či ono se
tam dá levně získat a zde pak výhodně zpeněžit, pro mnohé je nepochopitelné, že by
existovaly nějaké ethické důvody, hovořící proti této pověstně a v Československu
ostatně ad absurdum vyvinuté vlastnosti: shánčlivosti, či lépe řečeno hamižnosti.
Všechny výhody zde a všechny výhody tam, pokud možno ze všeho něco vytřískat.
Tato neomluvitelná a snad jen u lidí v Československu poněkud pochopitelná charakte
rová vada, hluboce zakořeněná již nejméně ve druhé geenraci, způsobená především
lživým režimem a nutností přizpůsobit se, vzbuzuje oprávněné obavy. V čem se liší ta
kový krajánek zde, který před deseti či více lety žádal úřady té které země o asyl před
vládou a režimem, který teď svou žádostí o prominutí svých „zlých činů” a plačtivým
návratem do svého bývalého rodného hnízda od těch výtečníků, kteří zůstali sedět do
ma, zvedají ruce na schůzích, podpisují poslušně jim předložené petice a snaží se do
ničeho nemíchat, aby se jejich dítko dostalo na studie a ještě celou tu řadu známých
„výhod”, které je možno získat držením huby a kroku.
Vždyť vlastně o nic nejde, z bratrských armád zůstala v Československu natrvalo Je
nom” ta sovětská a to ještě, jak známo, na přechodnou dobu, životní úroveň se dá
díky korupci a výše zmíněné shánčlivosti udržet na přiměřené úrovni, v pátek večer je
de každý na chatu či chalupu a zbytek problémů se neguje. Stejným způsobem omlou
vají zdejší dobráci svůj kompromis se současným režimem v Československu. Ve zdejší,
na všechno zvyklé demokracii jim nehrozí žádné represálie za tu skutečnost, že uvedli
ve svých žádostech o asyl nepravdivé údaje, všechno je tedy v pořádku. Jen těch pár
protivných povídálků a písálků, kteří svou situaci zásadně upravit nemíní anebo do
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konce byli už za své „zlé činy” českého či slovenského občanství zbaveni, je potřeba
ignorovat. Vždyť těch upravených „rozumných” pravých vlastenců a milovníků rod
ného jazyka stále přibývá, čím dál tím více slyšíme o těch či oněch, kteří „tam” už
také byli a přivezli si uherský salám a porcelán s cibulovým vzorem. Všechno je tam
tak laciné (vyměníme-li peníze na černém trhu, že ano), moc se nám tam líbilo, ta
trocha strachu na hranicích se dá překonat a co nejdříve tam pojedeme zase. O, jak
jsme chytří, jak jsme to vyřešili. Policie na nás byla hodná, přátelsky s námi pohovořila
a bylo-li nám při vyřizování naší žádosti vřele doporučeno nezúčastňovat se emigrant
ských podniků a neodebírat emigrantské „tiskoviny”, jedná se jen o malou oběť na
oltář staré vlasti — a vlast, jak už jsme řekli, ta s námi může vždycky počítat. Dejte
nám pokoj s upozorňováním na tu nudnou skutečnost, že komunistický režim je ten
samý, který jsme kdysi zavrhli, je přece potřeba se dívat na věci „rozumně”, všechno se
mění, co bývalo není. Přestože mám poměrně silný žaludek a za léta v závodní kuchyni
jsem zvyklý na lecos, silný pocit nevolnosti při pohledu na tento přehled kreatúr, jen
vzdáleně připomínajících člověka, mne neopouští. Jejich argumenty mne naplňují od
porem a celý ten cirkus, plný šašků všeho druhu je nesnesitelný.
V posledním čísle Okna se rozčílil jeden pán ze Švýcarska na pana Škutinu, že si dovo
lil mluvit jménem všech, a že říkal takové hrozné věci, jako že „doma je člověk tam,
kde si pověsí čepici”. Jistě je toto lapidární tvrzení značně zjednodušené, nenosíme-li
ke všemu ještě čepici, nemusíme s ním souhlasit už vůbec — my tady vlastně nemusíme
skoro nic z těch věcí, které se musely a musejí v Československu, jako souhlasit se vším
či s něčím anebo držet pusu, všimli jste si toho? V Holandsku existuje staré krajové
(provinciální) přísloví, že člověk je doma tam, kde si přiváže kozu. To by bylo toho
pána asi rozčílilo stejnou měrou. Buďme seriózní: Podle mého (převzatého) názoru je
člověk doma tam, kde má přátele. A těch mám teď skutečně víc zde, v mé nové domo
vině, než „tam”. Nikomu z nich se nepokouším zastírat svůj původ, který je ostatně
už všem dostatečně znám a můj exotický přízvuk v mé nové mateřštině mi zůstane asi
až do smrti. Jistě jste si všimli, že nehovořím o přátelích českých a slovenských. Těch
je po nutné selekci v poslední době zatraceně málo. Podivné teorie o zapírání původu,
jazyka a podobně, mi připadají zmatené a hlavně nedůstojné normálně myslícího člo
věka. Zůstanu přece Čechem nebo Slovákem i tehdy, mám-li jinou státní příslušnost
a v té pestré směsi národů v Evropě se za leta dost pomíchalo, viz rozhovor pilota
Harrase s důstojníkem Hartmannem v Zuckmayerově knize „Des Teufels General”,
takže rasově čistý (ejhle) příslušník nějakého kmene je vzácností — a to i tehdy, když
je někdo, jak říkal pan Werich, „přáno odněkud”. Bylo by dobré, kdyby si emigranti
nezvykali omlouvat své neúspěchy a různé z toho vzniklé frustrace tím, že nejsou do
ma ve vlasti. Život je někdy ošklivý ať už žijeme kdekoliv a mluvnne jakýmkoliv jazy
kem. Snad proto, že jsme očekávali potíže, kdyť jsme před více než dvanácti lety
odešli, nejsme jimi zaskočeni a nepřipadá nám, že je zavinila naše emigrace ve všech
případech. Odcházeli jsme s myšlenkou, že všude je zem Páně, všude Bůh — a ono to
souhlasí. Taktéž jsme si říkali, že bude-li na nás někdo ošklivý, bude to aspoň cizinec
a ne našinec. A vidíte — to nám nevyšlo. Jestli na nás byl někdo za ta léta ošklivý,
tak to byli vždycky, bohužel opravdu téměř vždycky, krajani, našinci, vlastenci. Všech
na zklamání pesimistova jsou příjemná.
Karel P.
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Na pokračování »FAUST«
Ze strachu z honby na čarodějnice na
míchala M. Sedláčková v 4.č. Hlasů (Okno
č.56, str.8) do čarodějnického kotle:
Prohlášení Koordinačního výboru, při
dala výhrůžky, zastrašování, hrubost,
urážky, osladila demokracií, načež za tep
la odvar procedila úctou a láskou k ro
dičům a rodné vlasti a vše vlila do pohá
ru Rudého práva! Je tedy těžké odpově
dět osobě, která politicky zmatkaří, ale
navíc bojuje i za práva existence čaroděj
nic. Ale patřičná odpověď se přece jen
našla. V tomtéž čísle Hlasů jednou větou
celý komplex osvětlil pan Škutina — to je
ten pán, co chodil k Werichovi s tím váp
nem. Napsal: „Čechům byl vždycky mno
hem bližší Goethûv Faust než ikony z
dob Ivana Hrozného.” Měli tedy Češi na
vybranou mezi čertu upsaném, ale líbi
vém, pomáhajícím dr. Faustern a ikonou,
tj. vírou, o které se pan Škutina jistě učil
podle Lenina, že je to jen opium. Jaké
divné přirovnání a jak pravdivé právě ve
spojitosti s M. Sedláčkovou. Řecké slovo
ikona znamená i okno. Oknem vchází do
místnosti světlo i teplé paprsky a skrze
okno vidíme „svět” kolem nás. Proto sva

*
M. Sedláčkové musíme věnovat spe
ciální pochopení. Její neurotický výkřik
proti členům výboru je zřejmě následek
materialistické výchovy a jak sama pozna
menává, čtením Rudého práva. (Kdo po
více než deseti letech pobytu v cizině si
ještě vzpomene na RP? ) Proto upiš služ
by třeba čertu, jen když tím bude dosa
ženo osobní uspokojení, zcela lehce vy
žehli vzdechem lásky k rodné zemi, úctě

tý, zobrazený na ikoně má svou velikostí
ozářit život a mysl uvnitř a také skrze ně
ho, oknem, hodnotit svět venku. Čeští vě
řící ikony nahradily křížem a protože čert
se bojí kříže, čeští politici, v rouše upsa
ného Fausta, rychle kříže vyházeli jmé
nem demokracie. Sousední Polsko přá
telského Fausta odmítlo. Proto má dnes
svobodné rolníky, téměř svobodný tisk
a náboženský život, svobodné unie atd.
Jim je bližší ikona. I Vy, M. Sedláčková,
jste se už v minulosti rozhodla a proto se
ptáte, jaké jsem absolvoval školení. Kaž
dopádně ne to Faustovo, odříkám se ďáb
la ve všech lidských tvářích a lákadlech
jeho. Po přečtení Vašich slov mně Vaše
školení ani nezajímá. Musím Vás ale za
rmoutit proto, že Váš lidově-demokratický elixír, který jste tak školeně namícha
la, pít nedoporučuji, musí působit halu
cinace cestování, ale jsem téměř jist, že
po něm chcípnou novoaustralští kokorouči a nepomůže jim ani to dvojí občanství nebo výkupné.
Vojtěch Cork
G.P.O.Box 609
Sydney — 2001

*

*

(jaké to krásné slovo) k rodičům a pocho
pitelně i bojem proti rozvracečům — ná
sledek často používaných zastrašujících
výhružek soudruhů.
Hlasy zcela správně uveřejnily podstat
nou část prohlášení. M. Sedláčková snaží
se namluvit čtenářům jako by šlo o akci
dvou osob. Exilní pracovníci v Sydney
prohlášení Koordinačního výboru neod
mítli. Pochopitelně v demokracii mohou
mít určité výhrady. Ale jsem přesvědčen,
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že i jiné čs. organizace v Sydney nikdy ne

doporučí kolaboraci s Husákem ve formě
poníženého dopisu o amnestii. Také čes
ký a slovenský kněz v Sydney nemohou
dělat politické závěry, ale slova Písma:
Nelze sloužit dvěma pánům, nezavrhnou.
Tedy to není jen Lánský a Cork a orga
nizace sdružené v Koordinačním výboru.
Říká se, že na kapku medu seženeš ti
síckrát víc much než na sud s octem, kte-

*
Vážená paní Sedláčková,
chtěl bych Vám rád odpovědět na Vaše
řádky uveřejněné v HLASECH č. 4 z to
hoto roku. Neznám Vás a neznám ani p.
dr. Lánského a p. Corka, o kterých se ve
Vašem dopise zmiňujete. Ale už Bibli sv.
stojí psáno; Podle činů poznáte je — a to
se týká nejenom těchto pánů, ale i Vás.
Po okupaci Československa Sověty v
srpnu 1968 odešlo z vlasti několik desítek
tisíc lidí, kteří jsou dnes roztroušeni po
celém světě. Měli k odchodu různé dů
vody — touhy po dálkách, po poznání
nových krajů a lidí, touhy po dobro
družství, po větším krajíci chleba, nežli
měli doma a z malé části proto, že nechtě
li žít pod ruskou knutou či proto, že
toužili po demokracii a skutečné svobo
dě.
Ale téměř bez výjimky udávali po svém
příchodu zde na Západě důvod politic
ký. U většiny zde se měnily malé rozpo
ry doma s desítkářem či domovnicí-donášečkou za veliké protistátní činy.
Všichni byli političtí uprchlíci...
Každý, kdo odešel, musel si být vědom
toho, že už třeba nikdy neuvidí rodiče,
sourozence, přátele, že už se třeba nikdy
neprojde „svým” lesem a nehodí splávek
do „své” řeky. Je tudíž Váš důvod „láska
k rodině” falešný, je to důvod, kterým si
ti, co si upravili vztah, uklidňují svědomí,

ry preservuje. Husák dal kapku medu ve
formě podlézavé žádosti o milost a pro
tože komunista nikdy nikomu nevěří,
má také připravenou velkou plácačku.
Za třicet stříbrných svobodu vlasti ne
koupíte, M. Sedláčková.
Jiří Matýsek
jednatel
čs. nár. Sdružení v Sydney
HLASY

*

*

protože jsou si vědomi, že udělali něco,
za co se musí před svým svědomím stydět
a co jim na žádný pád na cti nepřidá.
Všichni tito prosebníci zaplatili značný
obulus za to, že se mohou ukázat jako
zbohatlíci ze Západu před „chudáky” do
ma a vzbuzovat závist u těch, kteří kdysi
stáli nad nimi.

Víte, paní Sedláčková, emigranti by mě
li spojit své síly a hlasem velikým zvolat:
,,Pane Husák, jak je to s našimi penzemi,
na které jsme si tolik let platili? ” — a ne
ještě sami platit tvrdou valutu na špio
náž —když se to tak vezme— vlastně proti
sobě. Lenin prý kdysi řekl, že kapitalisté
rádi prodají bolševikům provaz, na kte
rém budou později sami oběšeni. Tvrdím,
že ti, co si „upravili vztah”, zaplatili si
provaz, na kterém by v budoucnu mohli
viset! A co ještě horšího: všichni ti, co
jezdí do bývalé vlasti, kde - pokud se co
politicky změnilo, tedy jen k horšímu —
stali se potencionálními donášči režimu.
Netvrdím, že tak všichni dělají, ale nepo
chybujte o tom, že budou-li páni v Česko
slovensku potřebovat, připraví „objektu”
takovou situaci, že se dozví i co není
pravda. To je moje zkušenost z osmile
tého pobytu v jáchymovských koncentrá
cích.

OKNO
Holandsko — v případě konfliktu — bu
de internovat všechny lidi, kteří si „upra
vili vztah”. Jejich švejkovština jim nepro
jde. Je to naprosto správné, ale je to
málo. Měli by být vyhoštěni a odsunuti
tam, kam je srdce táhne, když by předtím
byli zbaveni nově nabytého občanství.
Tento postoj není rozeštváváním kraja
nů; na rozeštvávání zde máme spolupra
covníky „D-oddělení” (desinformačního
oddělení) čs. ministerstva vnitra, jako by
li např. Marák nebo „kapitán” Minařík.
Nebo se snad domníváte, že bombu u
Svobodné Evropy v Mnichově umístili
Marťané? Tento postoj přispívá k ozdra

*
Již několik měsíců sleduji s velkým záj
mem diskusi o „upravování” si vztahů se
současným československým režimem,
která do značné míry otřásá naší emigra
cí. Diskuse je převážně emocionální a asi
se ještě vystupňuje. Náhle slyšíme slova
jako „zrádce” a prohlášení, že „upravenci” mají být izolováni od jiných složek
emigrace. Já jsem „upraven” již od roku
1972 ohledně manželství s cizí státní
příslušnicí. Vystěhování mně vyběhala
stárnoucí matka bez mého přičinění či
zákazu. Současné diskuze se mě dotý
kají pouze periferně, neboť se s Čecho
slováky stýkám zřídka a zcela nepolitic
ky.
Otázka zdali „urovnávat” a „na čí stra
ně stojíš” mají snad pouze smysl, jsme-li
emigrace skutečně politická. Lidé emigru
jí z mnoha důvodů, ale převážně kvůli
faktorům politickým, ekonomickým či
ze zvědavosti, (včetně touhy naučit se
jazyk, řemeslo, touhy po dálkách, dobro
družství apod.). Vyjma velmi vyhraně
ných případů, hranice mezi politickou
a ekonomickou emigrací je většinou
otázkou názoru. Přestože mezi námi
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vění života zde, k utříbení názorů a dife
renciaci — proč bych se měl s takovými
lidmi stýkat, když jsem odešel z domova
proto, že jsem nebyl přítelem ohebných
páteří?

A kdybyste chtěla o mně tvrdit, že ne
miluji svoji 851etou matku, které zásadně
odmítají povolení k výjezdu, tvrdě byste
mne urazila. Já ji mám opravdu rád - ale
také vím, proč jsem odešel a proč nikdy
nemohu být přítelem vládnoucího režimu
v Československu. A to je asi, co Vám
chybí.
Jožka Staněk

*

*

určitě jasní političtí exulanti jsou, je jich
pravděpodobně jenom hrstka. Většina
Čechoslováků, které v Austrálii (a jinde
na Západě) znám, utekli kvůli nemož
nosti dostat byt, mizerným platům,
chronickým nedostatkům znoží a ne
možnosti podnikat. Já osobně znám v
Austrálii pouze jednoho člověka, který
byl v přímém konfliktu se současným
režimem kvůli svému politickému pře
svědčení.
____________
Snad bychom si naši emigraci měli dát
do perspektivy a srovnat ji s emigracemi
do Austrálie z jiných zemí. Pomůže nám
v tom malá knížka vydaná Dept, of
Immigation and Ethnic Affairs nazvaná
„Australian Immigration 1978”. Dept.of
Immigration ji rozdává na požádání gratis.
Na straně 34 se dovíme, že českosloven
ská emigrace mezi 1955—1978 sčítala asi
19 400 lidí. Za stejnou dobu sem dorazilo
32 000 Rakušanů (2x tolik emigrace na
hlavu obyvatelstva), 140 000 Němců (pře
vážně západních, 2x tolik emigrace),
16 000 Švýcarů (2x), 170 000 Holanďa
nů (8x), 185 000 Jugoslávců (5x), 230
tisíc Řeků (skoro 20x tolik emigrace na

6

OKNO

hlavu), 400 000 Italů (7x) atd. atd.
Otázky se hned začnou rojit. Před čím
to asi všichni ti Švýcaři, Holandané, Něm
ci a Rakušáci utíkají v houfech podstatně
větších než Čechoslováci před hrůzami
Brežněva? Jedná se o země nejen svobod
né, ale také daleko bohatší než Česko
slovensko. Přesto, že si to neradi připouš
tíme, je dnes Československo země chu
dá. Nikdo se nediví Siciliánovi, že emigru
je z ekonomických důvodů, i když určitě
ve frontě na maso nikdy nestál a jeho nezaměstnanecká podpora pravděpodobně
převyšovala normální československý
plat.
Ze shora uvedených čísel je pravděpo
dobné, že kdyby u nás vládla demokracie,
emigrace do Austrálie by nebylo méně,
ale více! Kdyby byla naše vlast svo
bodná a bohatá, bylo by nás tu asi 2x to
lik, než nyní, soudě dle okolních středo
evropských zemí. Kdybychom byli ale
doma svobodni a chudí, byla by naše
emigrace 5x — 20x vyšší než dnes, soudě
dle Řecka, Libanonu, Jugoslávie apod.
Nikdo nepředpokládá, že emigrace z prá
vě jmenovaných zemí je politická. My

Čechoslováci asi nejsme tak zvědaví a
podnikaví jako oni Švýcaři, Holandani a
Rakušani, ani nás doma ekonomicky bo
ta netlačí jako Řeky a Italy; neboť nás je
skoro 20 000 a my jsme všichni politič
tí! Rád bych tomu věřil, ale asi to prostě

bude jinak.
Býti politickým emigrantem má výho
dy i nevýhody. Naštěstí nás západní stá
ty neposílají zpátky jako ilegální emi
granty a do určité míry se o nás, aspoň
zpočátku, starají. Na druhé straně se po
nás vyžaduje určitý stupeň politické
uvědomělosti „když je nezavrhneš, tak
se s námi nebav”. Tento poměr ignoruje
nemožnost volby způsobu emigrace z
ČSSR.
Československo má dlouhou tradici
emigrace. Již Havlíček Borovský nás va
ruje, že „Čech všude bratra má”, češi
chodili za řemeslem do Vídně, za prací
do Poruří a intelektuálové často působili
na německých či rakouských universi
tách. Slováci tradičně emigrovali do USA.
Tito lidé udržovali styk s „rodnou hrou
dou” bez ohledu na to, jaký tam právě
vládnul režim: a bylo to asi ku prospěchu
i emigrantům i těm, kteří zůstali doma.
Samozřejmě, že rozhodnutí zda „upra
vovat” nebo ne je otázkou velmi osobní.
Já mám pocit, že ti z nás, kteří se opravdu
cítí politickými uprchlíky, musí k této
otázce přistoupit velmi morálně a vztahy
si upravovat nemají. Ti z nás, které by
stejně zvědavost nebo lepší příležitost vy
lákala do Poruří, či do Ameriky, snad tak
morální být nemusí.
HLASY, Artur Blom, Tasmánie

************* *************
SKAUTSKÁ EDICE českého a slovenského exilového skautingu v Evropě vydala
spolu s VELEHRADEM zpěvník

ZPĚVEM K SRDCI.
Obsahuje 250 slavnostních, národních, skautských, indiánských a zálesáckých
písní. Mimo ně i písně duchovní a vánoční koledy. Značná část písní je s notami a
s vtipnými kresbami. Knížka je vázaná v praktickém plastikovém obalu většího ka
pesního formátu.
Zpěvník obratem obdržíte, poukážete-li na giro č. 3504194 t.n.v. SKAUTED,
Nijmegen , s poznámkou „Zpěvník"
10,— guldenů
(hfl 8,30 cena Zpěvníku + hfl 1,70 poštovné).
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„JASTRABY"
PETER POHL
Zatiaľ čo sa verejnosti zámerne
servíruje nebezpečenstvo, vyplýva
júci z hromadenia jadrového poten
ciálu, v „kuloároch“ sa pracuje na
zbraniach, o ktorých sa len tuší, ale
málo sa vie o ich podstate. Atómo
vý vek je v zbrojárskych laborató
riach už len nezabudnuteľnou mi
nulosťou i keď v povedomí nezasvä
tenej verejnosti ešte stále trvá.
Stále viac sa siaha v kruhoch,
zaoberajúcich sa výrobou zbraní
hromadného ničenia, po menej zná
mych fyzikálnych javoch. Tak na
príklad v sovietsko-čínskom pohra
ničnom konflikte na rieke Ussuri r.
1969 bol celkom úspešne použitý in
frazvuk. Na znovuobjavení infra
zvuku r. 1964 sa vd’ači náhode a
francúzskym výskumníkom z Vý
skumného ústavu pre elektroakustiku v Marseille. O účinkoch infra
zvuku tzv. „Trúbach od Jericha“ sa
publikuje pomerne málo. Sú však
schopné vo vzdialenosti do 10 km
vyvolať vnútorne krvácanie, otvára
nie pooperačných jaziev atd. Infra
zvuk je však v novodobom vojen
skom arzenáli hotové neviniatko
oproti iným, menej známym druhom
zbraní hromadného ničenia, do vý
voja ktorých sa nasadili aj odborní
ci z Československa. Omnoho účin
nejšie su zariadenia, ktoré namiesto
strely s jadrovou hlavicou, vyšlu
spoľahlivú, neviditeľnú „raketu“
pozostávajúcu zo silného elektro
magnetického vlnenia. V posledných
rokoch sa však intenzívne pracuje
v malých teamoch expertov (najviac
5 členov) na žiaričoch, vysielajúcich
žiarenie pozostávajúce z elementár
nych častíc, spadajúcich do kategó
rie leptónov. Vo veľkom akčnom
rádiu možno spôsobiť poruchy v
živom tkanive, v delení buniek a

predovšetkým pôsobí na mozgové
bunky, takže sa množia prípady
amoku, nevysvetliteľných stresov a
depresií a čo je najhlavnejšie, vzni
kajú aj poruchy rovnováhy a vôle.
Proti tomuto druhu žiarenia je v
súčasnosti akákoľvek obrana bezná
dejná.
V západných štátoch vystupujetento druh žiarenia pod názvom
Orgone — energia, v socialistických
štátoch je známa pod názvom Psy
chotronická energia a veľmi často
sa označuje pole, v ktorom pôsobí,
ako Neutronové more. Ako „odpad“
z vyroby týchto zariadení vznikol
tiež nebezpečný žiarič, ktorý je
schopný na jednej strane „transpor
tovať“ vysoké napätie pomocou
elektromagnetického vlnenia. (O ni
čivých účinkoch bleskov je zbytočne
sa zmieňovať). A na druhej strane
je schopný nasávať do seba v urči
tom smere elektromagnetické vlne
nie z okolia. Signál z vysielacej an
tény sa nikdy nedostane na prijíma
ciu anténu, ak medzi nimi pracuje
takýto žiarič.
Na každý živý organizmus pôsobí
toto zariadenie v smere nasávania
zhubne. Človek sa stáva väčšinou
obeťou vlastného pocitu úzkosti, vy
volaného týmto nasávaním.
Na mnohých medzinárodných kon
ferenciách sa často žiada zákaz vý
roby, rozmiestňovania a používania
jadrových zbraní a iných zbraní
hromadného ničenia, ale žiadna z
týchto konferencií nezahrnula do
svojho programu presadzovanie zá
kazu už známych netradičných dru
hov zbraní, ako napr. zneužívanie
infrazvuku na vojnové účely. Tak
isto aj štatistiky o počte a rozmiest
není týchto nekonvenčných zbraní
zostávajú nemé, hoci pri jadrových,
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chemických a biologických sú po
merne podrobné. I v prípade pod
písania medzinárodnej dohody o zá
kaze výroby zbraní hromadného ni
čenia neplynú pre ľudstvo záruky,
že sa neprejde na rafinovanejší spô
sob ničenia ľudských životov. Pre
tože pri nedostatku dobrej vôle a
honbou za jednostrannými výhoda

mi sa vymení len jedna katastrofa
za inú, ešte horšiu katastrofu. Ener
gie je dostatok, ale špičkové zaria
denia na jej získavanie nie sú v
pravých rukách. Každé zneužitie
zdrojov energie na vojnové účely
však pôsobí ako bumerang — nako
niec zasiahne pôvodcu zneužitia.

NÁRODNÍ POLITIKA

Jindřich Nermuť

Komedie na pokračování
Největší tragédií našich dnú je, že západní svět nevidí nebo nechce vidět věrolomnost
kremelských diktátorů.
Sovětský svaz v minulosti porušil všechny sliby a diplomatické smlouvy ihned, jakmile
bylo výhodnější použít lži a násilí.
Největší cirkus světa, XXVI. sjezd sovětské komunistické strany, nic nezměnil na této
smutné skutečnosti.
Všechny návrhy pro sjezd byly předem do písmene připraveny stranickými byrokraty
a předloženy pečlivě vybranému plénu. Nikdo neměl odvahu ani možnost na těchto
návrzích něco změnit.
Jako na divadelním představení 5000 delegátů povinně tleskalo, souhlasilo a jedno
myslně hlasovalo pro všechno, co jim vedoucí herci předložiili ke schválení.
Nikoho informovaného proto nemohla překvapit Brežněvova nabídka americkému pre
zidentu Reaganovi na další vyjednávání o omezení výroby bomb, letadel a ponorek.
Po selsku řečeno opětné „mlácení prázdné slámy”.
Za více než šedesát roků násilného vnucování marxistického nesmyslu zuboženému li
du, Sovětský svaz je na pokraji morálního a hospodářského krachu.
Kremelští diktátoři dobře vědí, že nemohou riskovat otevřený konflikt se Západem.
Budou však nadále omezenými válkami a terorem šířit svoje panství po celém světě.
Právě teď levicoví agitátoři rozbíhají kampaň v demokratických zemích proti, prý ne
oprávněnému vměšování Američanů do vnitřních záležitostí Salvadoru.
Lidé mají zapomenout okupaci Afganistanu, svět se nesmí vměšovat do polských zá
ležitostí. Západní demokracie musí napravovat hříchy (čí? ) v Indočíně dodávkami
potravin, ale ještě důležitějšími tvrdými valutami.
Není přece důležité, kdo zavinil hlad a genocidu v Africe. Důležité je, aby kapitalistic
ké státy posílaly milióny dolarů, za které rudí osvoboditelé budou kupovat více zbra
ní pro další revoluce.
Zatím v západní Evropě, v Americe a určitě i v Austrálii placení agitátoři budou
organizovat demonstrace proti americké pomoci vládě Salvadoru.
Teroristé, darmošlapové a naivkové budou pochodovat ulicemi velkoměst. Budou
rozbíjet okna, pálit americké vlajky, převracet auta a zraňovat policajty.
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Zatím, co toto píši, slyšel jsem, že již vláda Západního Německa připravuje delegaci
do Moskvy.
Rozděl a panuj!
Britská předsedkyně vlády Margaret Thatcher prohlásila, že její vláda bude vyjednávat
se Sovětským svazem, až sovětská okupační armáda odtáhne z Afganistanu. Že by So
věti měli též odtáhnout z Československa, to se již nepřipomíná - to není časové.
Bože, jak je to pohodlné a i zdánlivě výhodné zapomenout!
Kdy si již uvědomí mocní tohoto světa, že mír je nedělitelný?
Kdy státníci velkých národů konečně pochopí holou skutečnost, že s podvodníky
a s násilníky se nevyjednává?
Jen jednotný, tvrdý a nesmlouvavý postoj celého svobodného světa může zastavit
pikle a výboje komunistických násilníků.
Co zbývá nám?
I když se nám časem zdá, že naše protesty a dobře míněné rady jsou jen „hlasem, vo
lajícím na poušti”, nesmíme přestat varovat svobodný svět.
V minulosti náš národ byl často ukazovatelem na křižovatkách dějin. Naši předkové
často trpěli jen za to, že vyslovili pravdu, kterou svět nechtěl slyšet a pochopil až za
staletí.
Nenechcme se umlčet ani hrozbami ani výsměchem a do omrzení opakujme a před
světem znovu a znovu odhalujme největší podvod v dějinách lidstva — komunismus.

Zadlženosť
komunistických štátov
Podľa údajov Švajčiarskej bankovej spo
ločnosti vyzerá zadlženosť komunistických
štátov u západných úvěrných ústavov tak
to:
Meno
Počet
Zadlženosť na
krajiny:
obyvateľov: hlavu obyvateľa:
(v miliónoch) (v US dolároch)
Maďarsko
10.3
709
Poľsko
35.1
558
Vých. Nemecko 16.8
512
Bulharsko
8.3
470
Rumunsko
264
21.6
ČSSR
14.3
224
ZSSR
262.4
40
Štáty Rady vzájomnej hospodárskej po
moci v Európe majú dohromady 368.8 mi
liónov obyvateľov. Na hlavu každého z
nich pripadá zadlženosť priemerne $
397.—, čo celkove robí 58.9 miliard $. Po
merne nízka zadlženosť ČSSR sa vysvet
ľuje pozitívnym hodnotením západných
úverov v dôsledku hospodárskych reforiem
v Dubčekovej ére.
(peu-intern)
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Karel Wendt

Svinstvo v rámci ušlechtilosti
Těžký je osud československého vystěhovalce či exulanta. Odejde z domova, v prvním
případě aby se měl lépe hmotně, v druhém, aby se měl lépe spirituálně, ale v obou,
aby se zbavil marxistického požehnání. Znám jednoho takového návštěvníka z temnot,
který překročil hranice země zaslíbené, postavil kufry na svoboudnou hroudu někdej
šího mocnářství a zařval v plném doslechu bdělé pohraniční stráže socialistické republi
ky: „A teď ať mi komunisti políbí zadek” (On to řekl, samozřejmě, zcela od plic, že
ano).
Ó blaho, ó rozkoši kouzelné vidiny ...
Soudruzi se řadí do fronty, jak na hovězí, v čele sám pan prezident. V závěsu partajní
hodnostári, za nimi prostý komunistický lid, pokud jaký. Uprchlík s elánem rozepíná
opasek, dychtivě spouští kaťata do půl žerdi a staví se do elegantního předklonu.
A nástojte. Fronta se dává do pohybu, soudruzi nábožně poklekají jak u Leninova
mauzolea a jeden po druhém ... ô blaho vidiny. Chyba je, že nepolíbí. Ani doma, ani
za hranicemi.
Exulant odejde, žere ho, že přišel o domov, ale jeho žal je částečně mírněn pevnou ví
rou, že má „ty kretény” jednou provždy s krku. Nemá. Než se rok s rokem sejde trpká
zkušenost ho poučí, že na něj titíž „kreténi” čekají ve světě v různých obměnách na
každém kroku. Pravda, různí se jazykem. Ale jinak: tytéž cíle, tatáž slepota, tatáž
bezohlednost, tatáž nehoráznost, tatáž ochota šlapat po mrtvolách, totéž nadání igno
rovat fakta, tatáž blbost slepé sebejistoty.
Vystěhovalec nevidí a neslyší. S elánem křečka přikládá do plnících se vaků. Na nic ji
ného mu nezbývá čas, nemá tušení o staronovém nebezpečí. Ale exulant prohlédl do
ma a prohlédne venku. Záhy shledá, že totéž svinstvo, které mu rozvrátilo starý do
mov, mu teď ohrožuje nový. Nemůže už pokračovat ve výsostné zahleděnosti k rod
ným lánům, nemůže už se starat jen o to, co se tam děje. Sám sebe musí v novém
prostředí bránit proti starému nebezpečí. A učiní nález, že není místa na světě, kde by
svoboda, za kterou utíkal byla zaručena na věčné časy.
Je rok 1981 a exulant stojí před záhadou. Komunismus byl v různých mutacích u moci
přes šedesát let. V té době vraždil hladem kulaky, stěhoval a hubil národy, pořádal
falešné procesy, měnil lidi v mrtvoly, mrzáky a pitomce, stavěl koncentrační tábory,
věznil milióny, nutil lidi, aby dali přednost utopení před životem, v jednom případě
(Kambodža) téměř vyvraždil národ, zavíral zdravé lidi do blázinců, šlapal po kvalitě
a povyšoval lůzu, v otevřené agresi napadal státy, snižoval životní úroveň (duchovní
i materiální) . . . Všude, kde se zachytil, bez jediné výjimky potlačil svobodu; všude,
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kde zapustil kořeny, a bez jediné výjimky, dokázal, že ukrutnost inkvizitorů nezašla
se středověkem. To všechno prokazatelně a očividně.
A přece po šedesáti letech zjevně perverzní imbecility žije, prosperuje a ohrožuje všech
no, co je slušné.
Proč?
V Asii, Africe nebo latinské Americe není původ jeho síly žádná záhada. Člověk, jehož
každodenní problém shrnují slova „Buďto se dneska najím nebo umřu”, nepřemýšlí
o svobodě. Jiní, sytí lidé, by o ní měli přemýšlet. A také o hladu a o spojitostech mezi
nimi. Možná, že by po takovém přemýšlení proti hladu více podnikali, když ne ze sou
citu, tedy alespoň z pudu sebezáchovy. Opožděně by snad přišli na to, že-hlad je nej
větším spojencem škůdců svobody, že tedy nepřímo ohrožuje i Udí zámožné. Opravdu
hladový člověk prodá svobodu za skývu chleba, prostě proto, že chce především žít.
To je jediný případ, kdy je abdikace svobody pochopitelná a omluvitelná.
To však neřeší náš problém, protože exulanti neutíkají do hladových částí světa. Uchy
lují se do nejbohatších a nejsvobodnějších a i ty jsou ohroženy ideologickým morem.
Další hlavolam.
V ujařmených částech světa riskují lidé osobní bezpečnost v zápase za svobodu, ve svo
bodných pracují jako mravenci, aby jí zakroutili krkem. Téměř by se dalo říci, že ze
všech lidí jenom ti, kteří žijí svobodně si nepřejí být svobodní.
Co tedy vhání svobodné a blahobytné lidi do tábora ideologických otrokářů?
Prázdnost a očividná nespravedlnost systémů, které nevidí za princip zisku? Částečně.
Snaha o nápravu? Někdy. Netrpělivá touha po celých (totálních) řešeních? Téměř
určitě. Nade všechno však ta skutečnost, že komunismus mluví řečí nejnižších lidských
pudů.
Nenávist a závist jsou člověku bližší než láska. Komunismus jim dává volný průchod.
Říká: Jestliže chcete milovat, musíte nenávidět; láska k jedněm je závislá na nenávisti
k druhým. Jinak řečeno — komunismus umožňuje lidem racionálně předstírat, že
závidí a nenávidí v zájmu spravedlnosti. Jak důmyslně vymyšlená mucholapka na lidi:
člověk páše svinstva a místo svědomí má knihu, která říká, že se chová ušlechtile.
Zpravodaj, Curych

VÝCVIK BASKICKÝCH TERORISTŮ
V ČESKOSLOVENSKU

Podle názoru španělské policie jsou členové
baskické separatistické organizace ETA cvi
čeni v sedmi zemích: Československu, Irsku,
Jižním Jemenu, Na Kubě, v Libanonu, Uruquai
a do loňska také v Alžírsku. Organizace ETA
usiluje o nezávislost Baskicka na Španělsku.
V minulém roce převzala odpovědnost za 110
politických vražd. Zprávy o výcviku teroristů
na československém území se objevovaly v
západním tisku již častěji.

12

OKNO

Nové dezinformační akce STB
Několik čs. exulantských časopisů uveřejnilo zprávy, že se opět ve zvýšené míře obje
vily rozmanité falešné dokumenty, dopisy a články, které vyrobilo osmé oddělení čs. vý
zvědné služby v Praze, Jež má na starosti desinformační akce. Jde o různé podvržené
dopisy, jejichž účelem Je zdiskreditovat některé
exulantské organizace a osobnosti, potom dopisy,
které pomlouvají pořady rozhlasových stanic jako
ABY BYLO JASNO
jsou Svobodná Evropa, BBC, Hlas Ameriky a další.
Některé dopisy, jež desinformační oddělení Státní
bezpečností rozesílá na příklad z Rakouska, hrají na starou protlněmeckou notu. Exil se
prý zaprodal Němcům a obyčejní uprchlíci v západním Německu se prý chtějí vrátit domů.
Němci prý s nimi dobře nezacházají; Bonn prý oživuje staré nacistické plány na ovládnutí
Evropy a vedoucí exulanti v tom prý Němcům pomáhají.

-Dopisy tohoto druhu se objevily, už před
filmovým seriálem o odsunu Němců z vý
chodní Evropy po druhé světové válce. Ten
to seriál, vysílaný západonémeckou televizí,
byl předmětem protestu, který Praha poslala
Bonnu už ze zvyku. Dá se tudíž očekávat,
že příliv dopisů bude nyní ještě větší.
Na- konkrétnější, více méně úspěšnou de
sinformační akci Prahy upozornily nedávno
římské „Listy“ ve článku Antonína Strnada,
někdejšího vedoucího redaktora kolínského
věstníku „Bohemia“. Desinformační oddě
lení STB v Praze zřejmě pořídilo před něko
lika lety falzifikáty čísla, ve kterém byf Str
nadův úvodník o Charté 77. Text úvodníku
změnilo a poslalo falzifikáty na větší počet
adres, včetně mluvčího Charty, Miloše Rejchrta v Praze. Rejchrt myslel, že jde o
pravé číslo časopisu a na úvodník odpově
děl vlastním kritickým článkem. Strnad na
podvod přišel, když se jednotlivá čísla fal
zifikátu začala vracet (jako nedoručitelná) na
jeho adresu v Kolíně n. R.
Není to poprvé, co STB zaznamenala ve
své snaze zasít mexi exulanty a disidenty
zmatek dočasný úspěch. Nemám po ruce
všechny případy. Typickým však byl falešný
dopis Jiřího Pelikána, vydavatele římských
„Listů", který byl v roce 1973 doručen re
dakci „Našich hlasů" v Torontě. Redakce
jej tehdy uveřejnila jako autentický.
Všechny desinformační akce Prahy svěd
čí o tom, že si pražští a bratislavští moci
páni soustavně uvědomují propagační sílu
politického exilu a jeho určitý přímý i ne
přímý vliv jednak na veřejné mínění v Če
skoslovensku, jednak na postoj vlád a insti
tucí na Západě.

Jak uvádějí ve svých knihách bývalí čle
nové čs. komunistické rozvědky, L. Břttman
a Josef Frolík, STB se už od února 1948
snažila vnášet mezi exulanty zmatek a vy
volávat mezi nimi vzájemnou nenávist a
umělé spory, jež by je odvedly od produk
tivnější práce. V roce 1955 čs. rozvědka
vymyslela dokonce „Hnuti exulantů pro ná
vrat domů" (HEPND) a jeho jménem vyrá
běla v Praze dva časopisy, určené uprchlí
kům v západní Evropě a jinde. Paralelní
akcí z té doby byly falzifikáty vydání před
ních exulantských časopisů. Prvním takto
„postiženým" časopisem byla „Naše cesta“,
která vycházela v Paříži a ve Vídni a druhým
„České Slovo“. V případě tohoto listu se v
červnu 1958 objevilo v západní Evropě asi
deset tisíc výtisků falešného čísla s přepsa
nými články a s fingovaným oznámením
redakce, že „časopis přestává vycházet“.
Kromě toho se začaly objevovat podvrže
né dopisy, které popuzovaly redakce někte
rých časopisů proti prominentním osobno
stem v exilu a, naopak. Komunistická STB
se nespokojila jen s falzifikáty. Vydavateli
měsíčníku „Slobodné Slovensko" v Mnicho
vě, dr. M. Cemákovi, poslala v roce 1955
balíček s pumou. Cernák byl výbuchem pu
my zabit. Cs. komunistická propaganda pak
ívrdiia, že si tak exulanti vyřizovali mezi
sebou své účty. Mnozí odborníci však tvrdí,
že v tom měla prsty čs. tajná služba. Ter
čem podobných teroristických plánů Prahy
byli pak mezi jinými redaktor Josef Josten
v Londýně a Jiří Pelikán v Římě.
K další akci došlo v roce 1974, kdy byly
doručeny Jostenově FCI v Londýně, „Hlasu
domova“ v Melbourne a jiným časopisům
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anonymní dopisy. Adresáti byii v nich vyzý
váni, aby organizovali demolování budov
sovětských zastupitelských úřadů na Západě.
Podobných případů desínformačních akcí
čs. STB je jistě víc. Mnohé nebyly nikdy
dokumentovány, protože nebyiy řádně zve
řejněny, případně postižení adresáti jim uvě
řili. Nejnovější kampaň čs. rozvědky proti
západnímu Německu a informačním pro
středkům na Západě nám opět připomíná,
abychom si daíi dobrý pozor a vše si dobře
ověřovali. Každý falzifikát se obyčejně vy
značuje něčím, co zkušenějšímu oku pro
zradí, že je za tím STB. Každý takový pří
pad, jakmile se zjistí že jde skutečně o
podvrh, by se měl co nejdříve zveřejnit, aby
práce pražských a bratislavských falzifikátorů přišla ihned nazmar.
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Zejména nyní, kdy Západ pod vedením
nové vlády ve Washingtonu odhaluje pravé
pozadí moskevské politiky mírové koexi
stence a kdy slyšíme soustavně z Prahy
i Moskvy pokřik, že začíná nová studená
válka, špioni a falzifikátoři budou opět pil
nější.
Pro pro-sovětské komunisty studená vál
ka nikdy neskončila. Když byla vyhlášena
détente, pokračovala jinými, subtilnějšími pro
středky. Ostatně jak Brežněv, tak svého času
i americký president Ford prohlásili, že
mírová koeexistence neznamená ideologic
kou koexistenci. A . jak si komunisté už od
Lenina ideologický boj představovali, není
třeba snad nikomu vysvětlovat. Lev Trocký
a jiní to poznali na vlastní kůži.
Č E S K É SLOVO Křesomysl

Podvratné akce
komunistických
agentů
RSČ uveřejni
la varování krajanské veřejnosti
proti pokusům Prahy infiltro
vat krajanské organizace, ovliv
ňovat jejich mínění a postoj k
politickým událostem ve světě.
Účelem všech těchto akcí je
vnést rozvrat a rozbroje do řad
exilového a krajanského života
Čechů a Slováků ve svobodném
světě. Varovali jsme před různý
mi podvrhy, šířením popluv a
nepravdivých informací o organi
zacích i jednotlivcích. Upozor
nili jsme na různé letáky a
dopisy, které dostávají jednotlivci
i organizace, údajně rozesílané
legitimními organizacemi a zná
mými pracovníky, které však ve
skutečnosti jsou fabrikáty oddě

lení pro ďesinformace špionáž
ních služeb Husákova režimu.
Nervosita režimu v Praze a Bra
tislavě se v posledních týdnech
projevila zesílením táto kampa
ně. V západoevropských středis
cích našeho exilu jsou rozšiřová
ny hrubé pomluvy o představitelých čs. demokratického exilu,
nepodložené pověsti o “plánova
ném návratu” některých promi
nentních exulantů posrpnové éry
a kampaň pro “normalizaci”
vztahů k ČSSR, organizovaná
diplomatickými a jinými orgány
čs. komunistického režimu, je
provázena pověstmi o tom, že
prominentní exiloví pracovníci si
již “normalizaci” vyřídili.
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Kde máme domov?
(na pokračování)
Milý pane Jangle,
vytrhl jste jednu jedinou větu z mého zamyšlení na 28. října v Curychu a obrátil jste
ji proti mně, čerta starého se staraje, že smysl celého mého projevu byl přesně
takový, jak mi dále doporučujete. Mluvil jsem o rozdílu mezi domovem a vlastí... Při
kládám kopii článku, který byl otištěn ve Věstníku Čs. národní rady americké. Je
v podstatě totožný s mým projevem k oslavě 28. října v Curychu.
Srdečně Vás zdraví
Váš V. Škutina
Otiskujeme z něho dotyčnou pasáž;
Řekneme-li „stará vlast”, vybaví se nám ono líbezné území v srdci Evropy, ohrani
čené Šumavou a Tatrami, značené na mapách jako Československo (bez onoho hanli
vého přívěsku „sovětská socialistická republika”). Říkáme-li stará vlast, neříkáme nová
vlast. Vlast je jen jedna. Ale naproti tomu říkáme „nový domov”, mluvíme-li o zemi,
v níž žijeme. A nemluvíme o starém domově. Doma je člověk tam, kde si pověsí klo
bouk. Doma je člověk tam, kde se doma cítí.

Chtěl bych se vyjádřit k článku pana Jangla. Pan Jangl v něm kritizuje chápání pojmu
domov panem Skutinou v souvislosti s jeho promluvou ke 28. říjnu v Curychu a v zá
věru článku používá dokonce i termínu odpadlík.
Za prvé; byl jsem také na oné slavnosti a ani v nejmenším jsem nenabyl dojmu, že pro
jev pana Skutiny, včetně příměru o pověšení klobouku, měl cokoli společného s odci
zením se svému národu.
Za druhé: pan Jangl zapomněl rozlišit dva naprosto různé pojmy: domov a vlast. Je sa
mozřejmé, že vlast, právě tak jako mateřskou řeč a z toho pramenící národnost máme
jen jednu a nemůžeme mít nikdy žádnou jinou. Jsme Čechy, Moraváky, Slováky, naší
vlastí jsou Čechy, Morava, Slovensko a nemůžeme se jí nikdy zříci, i kdybychom chtěli.
Přijetím nového státního občanství, o něž se zřejmě každý Čechoslovák nehodlá uchá
zet — je to každého z nás soukromá záležitost — přece nemůže nikdo ztratit svou ná
rodnost. Nové občanství je dokument, který upravuje náš právní vztah a plně legalizuje
náš pobyt v zemi, do níž jsme se rozhodli odejít a ve které asi složíme své kosti. Je
právním krokem a nikoli odložením národnosti. Po nabytí švýcarského občanství ne
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bude určitě žádný Čechoslovák zapírat svůj původ. Myslím, že by ani nemohl. Kdo
z nás mluví švycrdyč se správným přízvukem?
Nazývat přijetí nového občanství odpadlictvím považuji proto za nesprávné. Také není
možno tento akt přirovnávat ke vstupu do partaje z oportunismu, jak pan Jangl rovněž
činí.
Doposud jsem mluvil o vlasti a národnosti. Ale domov je docela něco jiného. Kam jde
te, když se vracíte ze zaměstnání? Kam jdou vaše děti, když se vracejí ze školy? Kam
se vracíte z dovolené? Vyjádřili jste se někdy jinak, než že jdete domů? Tak vidíte.
Člověk prostě musí mít domov, není-li zrovna rodilým světoběžníkem, zvyklým bydlet
po hotelích nebo sloužit na zaoceánských parnících, resp. v cizinecké legii. A má do
mov tam, kde si ho zvolí, kde si ho umí a chce udělat a kde jsou mu k tomu dány
základní podmínky. Předpokládám, že velká většina z nás může potvrdit, že zde má
domov, a že přirovnání o odloženém klobouku chápe tak, jak bylo míněno.
V.P.
Zpravodaj Curych

„Historické právo”
Na rôznych medzinárodných sympózi
ách o otázkach stredoeurópskych národov
sa poukazuje neraz na ich historické prá
vo. V dôsledku toho, íe v dávnej minu
losti mali vlastné královské dynastie a
že si aj neskoršie zachovali právne posta
venie kráľovstiev, aj keď s panovníkmi
iných dynastií, hovorí sa tu o historických
národoch a poukazuje sa na ich právo na
sebaurčenie aj v terajšej situácii, pod
moskovskou hegemóniou. Týka sa to pre
dovšetkým Maďarov a Cechov, pokial ide
o priestor bývalej rakúsko-uhorskej mo
narchie. Ale v bývalom Rakúsko-Vhorskú
žili aj iné národy a národnosti, ako Slo
váci, Chorváti, Rumuni, Rusíni, Slovinci,
Nemci a pod. Aj tieto národy majú vlast
nú históriu a v dávnej minulosti mali tiež
vlastných panovníkov. Z historického hľa
diska panovníci Veľkej Moravy, ku ktorej
sa Slováci hlásia ako k svojmu prvému
štátu a ktorej tradíciu si po tisícročie
udržali ako prejav štátopolitického seba
vedomia, sú tak isto postavami dejín ako
panovníci maďarských árpádovcou alebo

českých premyslovcov. Ci vari už preto,
že Slováci, Chorváti a iní nemali v stredo
veku vlastné štáty a vlastných panovní
kov, nie sú historickými národmi a ne
majú právo na sebaurčenie?
Demokracia nesmie platií len v občian
skom zmysle, aby zaručovala rovnaké
práva občanom, ale aj v národnom zmysle,
aby zaručovala rovnaké práva národom.
Z tohto hľadiska sú Slováci rovnako hi
storickým národom ako ich väčší susedia,
lebo históriu netvoria len panovnícke ro
dy a 'postavenie štátnych národov, ale aj
činy neslobodných národov, ich snaženia,
zápasy a obete, ich kultúrne prejavy a ich
vôľa žiť a udržať si potrebné znaky ná
roda, čo je predovšetkým reč a vlastný
politický program. V dejinách bolo už
potrebné všeličo revidovať. Bolo by po
trebné revidovať aj pojem historického
národa, najmä keď sa používa ako poukaz
na právo sebaurčenia. Toto právo má vše
obecnú platnosť a platí teda pre všetky
národy aj v stredoeurópskom priestore.

HORIZONT - Zürich
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Sebeobrana

Zastánci demokratického vlád
ního systému pokládají za-hlavní
jeho sílu svobodnou výměnu ná
zorů. Kromě toho, že v zájmu
bezpečnosti státu nejsou všechny
úseky činnosti vlády otevřeny
občanstvu, sdělovací prostředky
nedávají dostatečné možnosti ne
angažovaným jednotlivcům, aby
se projevili. Taková situace je
naprosto přirozená, poněvadž pe
něžní zájem hraje důležitou roli
zejména u novin. Ty mají své
placené odborníky, kteří musí
naplňovat stránky, aby splnili
podmínky svého zaměstnání a
neodvislí dopisovatelé se domní
vají, že musí prokázati svou
znalost mnohomluvností, někdy
jsou dokonce placeni od řádku.
Rozhodující však zůstává poli
tický a praktický zájem majite
lů novin, který způsobuje neúpl
nost a nepřesnost zpráv i názorů
a tím v podstatě možnost mani
pulování čtenářů.
Konkrétní případ zasluhují
cí pozornost je zvolení Ronalda
Reagana za prezidenta USA.
Některé torontské noviny zaujaly
vcelku negativní postoj a zlehčují
jeho osobu, jeho názory a poli
tické zaměření a tento negati
vismus přenášejí na jeho nejbližší spolupracovníky a konečně i
celou Ameriku. Takovéto linie
hbitě využívají známí i zakukle
ní příznivci sovětsko-komunistického imperialismu. Není prý
rozdílu mezi sovětskou a americ
kou zahraniční politikou vměšo-

vání se do vnitrních záležitostí
jiných států, Sovětský svaz má
zájem jen o mír mezi národy,
nikoho neohrožuje a není proká
záno, že by Sovětský svaz nebo
jiné komunistické režimy podpo
rovaly teroristické akce v Africe,
Jižní Americe nebo kdekoliv jin
de. Reagan prý se dopouští kar
dinálního omylu tím, že jasně
dává najevo, že Amerika se ne
nechá nadále postrkovat tam,
kam ji sověti chtějí zatlačiti a že
bude jednati zásadně a s plnou
mocí tam, kde se vyskytne další
sovětská agrese přímá nebo mas
kovaná.
Nevíme, kam by byli zařazeni
padělatelé dějin, kteří by tvrdili,
že Hitler byl mírumilovný a nebyl
útočníkem, ale stejně by dopadli
ti, kteří by z komunismu a
Sovětského svazu chtěli udělat
mírumilovné beránky bez útoč
ných úmyslů. Zásadní otázkou
zůstává, zdali svobodný svět
včetně Spojených států ma právo
na sebeobranu nebo ne? Odpo
věď se jasně podává v tom
směru, že brániti se, je nejen
právem, ale zřejmou povinnos
tí. Podle toho se chovali Ameri
čani ve dvou světových válkách.
Takovou politiku zastává Reagan
a zasluhuje v tom směru plnou
podporu všech svobodomilovných
lidí a národů, kteří jsou nejen na
Západě, ale i na Východě, Jihu i
Severu, mezi něž patří i ujařmený
lid ruský.
“Nový Domov"
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Slováci, Uhorsko a
„Novouhorsko"?
JOZEF ŠPETKO
Treba naozaj1 kvitovať s uznaním, že v
slovenských exilových časopisoch a zbor
níkoch sa objavilo niekoľko štúdií (G.
Perényi-Lukács: Slovak-Hungarian Rela
tions. In: Slovakia in the 19th and 20th
Centuries. Toronto 1978; A. Grébert: Slo
vakia within the Framework of Hungary.
In: Slovak Culture through the Centuries.
Toronto 1978; Tenže: O priateľské spolu
žitie všetkých obyvateľov Slovenska. In:
Slobodné Slovensko 1980, č. 6), ktorých
autori nie sú presvedčení, že logikou slo
venských dejín je jedine „tisícročné za
chraňovanie sa pred maďarskou asimilá
ciou. Vcelku tieto štúdie nadväzujú na
staršie alebo novšie uverejňované práce,
ktoré sa s úspechom pokúšajú o objektív
ny pohľad (Hugh Seton-Watson, C. A. Ma
cartney, Robert A. Kann, Ludwig von
Gogolak a i.). Ibaže niektorí slovenskí
autori na správnych premisách budujú
nie celkom najprijateľnejšie modely rie
šenia budúcnosti usporiadania stredo
európskeho priestoru. A preto sa ozý
vame.
ZLOŽITÁ ETNOGENÉZA

Ak si všimneme klasickú Huizingovu
štúdiu o vývoji stredovekého národného
povedomia alebo Lembergovu fenomenologickú analýzu vývoja európskeho mysle
nia od kmeňovej pospolitosti až po „in
tegrálny nacionalizmus“, zbadáme odliš
nosti medzi vývojom v západnej a východ
nej časti Európy. Slovensko patriace do
Uhorska sa dostalo do oblasti, ktorá má
typické črty „východného“ riešenia. Ak
by sa Slovenska nezmocnili Arpádovci, ale
Přemyslovci alebo Piastovci, situácia by
sa bola bývala odohrávala podstatne inak.

V čase, keď maďarské národné povedo
mie bolo ešte len v rudimentárnom stave,
Česi a Poliaci boli podstatne ďalej. Ak
k tomu prirátame, že ide o slovanské ná
rody, etnicky bližšie Slovákom ako sú
Maďari a že rovnako slovenčina je príbuznejšia poľštine a češtine ako ugrofínskej maďarčine (so silnou tureckou
„prímesou“), potom niet pochybností, že
stredovekí Slováci mali v Uhorsku väčší
priestor pre prežitie, ako by to bolo v
prípade, že by sa naše územie stalo zlož
kou českého alebo poľského štátu. Prípad
Moravy je viac ako výrečný.
Po katastrofálnej porážke na Lechu sa
zdecimovaný a etnicky pestrý konglome
rát Onogurov či Uhrov musel snažiť pre
dovšetkým prežiť. I keď je odkaz kráľa
Štefana I. svojim nástupcom zrejme falzom, konciliatnosť voči národom etnicky
pestrej ríše bola záležitosťou taktiky a
menej morálky. Bola to nutnosť diktova
ná zložitou etnogenézou Maďarov zapríči
nenou nielen svojim pôvodom, ale i ne
skoršími etnickými „vkladmi“ Sikulov,
Pečenehov a iných, obkľúčenosťou „slo
vanským morom“, ale i faktom, že „srd
ce“ Uhorska tvoril posledný výbežok
euroázijekých nížin a stepí, na ktorých
dochádzalo k ustavičným kvasom, pohy
bom národov a „tektonickým“ zlomom.
Uhorské feudálne právo — od zlatej
buly až po Verbôczyho — naozaj dávalo
šľachticovi slovenského pôvodu toľko
práv ako šľachticovi maďarského pôvodu.
(Na druhej strane však nedávalo priestor
pre liberálnejšie myslenie a kŕčovité pri
držiavanie sa zvyškov feudalizmu, dokon
ca v období industriálnej éry viedlo —
ako presvedčivo dokázal Oszkár Jászi
— neodvratne k rozpadu monarchie.)

OKNO
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To však neznamená, že v Uhorsku po
stáročia panovala národnostná idyla. Šta
tistika je neúprosná pri odhaľovaní faktu,
že šľachta maďarského pôvodu — najmä
vyššia a špička duchovenstva — prevy
šovala početne šľachtu nemaďarského pô
vodu. Vcelku možno pripustiť, že župy
mali určité rozsiahle práva a že k dôsled
nej centralicácii došlo až v 19. storočí.
Navyše Slovensko sa neraz octlo v správe
rôznych uhorských condotierov a ich
vojsk („famílií“), pretože im učarovalo
bohatstvo slovenských baní a miest. Ne
možno však súhlasiť, že by tým Slovensko
malo nejaké výsadnejšie postavenie, aké
malo Chorvátsko alebo dokonca Sedmohradsko. Okrem toho hranice žúp a
cirkevno-administratívnych celkov nere
špektovali etnické alebo krajové zvlášt
nosti.
I keď prius tvorilo stavovské povedo
mie a iba sekundárne bolo národné cíte
nie, beztrestne nemožno dokazovať, že
maďarské povedomie vzniklo až koncom
18. storočia. Uhorská kráľovská kancelá
ria už v stredoveku používala maďarskú
toponymickú terminológiu aj pre nema
ďarské oblasti. Maďarské stredoveké kro
niky sú presiaknuté pocitom výlučnosti
Maďarov. Rôznymi formami ľudovej zbož
nosti (begine, mariánsky kult) a obrodou
náboženského života — „devotio moder
na“ — sa posilňovala maďarská myšlien
ka už hlboko v stredoveku. Ak Franko
pan napísal, že pre Uhorsko bol vpád
Turkov požehnaním, pretože Maďari boli
už príliš namyslení, určite vedel, o čom
hovorí. V protihabsburských povstaniach
sa bojovalo nielen proti viedenskému ab
solutizmu a za náboženskú slobodu pro
testantov, ale aj za maďarskú myšlienku.
Posmešná pieseň o kráľovi Svätoplukovi,
ktorý predal krajinu Maďarom za bieleho
koňa, nevznikla v druhej polovici 19. sto
ročia ale v roku 1600. Rekatolizačně hnu
tie malo v sebe aj silné maďarizačné črty.
Stačí spomenúť meno Pázmány. Kalviniz
mus bol od začiatku „maďarskou vierou“
a celkom zákonite vyvrcholil v 19. stor.
u takých šovinistov ako bol Tisza alebo
Bánffy.

Už Matejovi Belovu neušlo, že „horno
uhorská“" šľachta sa jazykom i životným
štýlom odlišovala od „dolnouhorskej“.
Ludwig von Gogolak (Beiträge zur Ge
schichte des slowakischen Volkes. Mün
chen 1963 a 1967) poznášal množstvo fak
tov o tom, že títo šľachtici hovorili po
slovensky. To však nie je argument slo
venskosti, ale je to iba doklad ieh regio
nálnej zvláštnosti. Veď ako by bolo inak
možné, aby stačili prvé „vánky“ maďari
zácie na premenu Svätojánskych na Szentiványiovcov? Gašpar Madách písal síce
poéziu po slovensky, no Imre Madách už
napísal „Tragédiu človeka“ v nekorektnej
maďarčine. A ak by sa bol v rode vysky
tol ešte tretí významnejší básnik, ten by
už nepotreboval jazykového apretátora.
Hľadanie slovenskej šľachty dopadlo za
tiaľ vždy tragikomicky.
Pestovanie výlučnosti maďarskej hono
rácie však malo aj svoju kladnú stránku.
Podľa prof. Rapanta jej vďačíme za to,
že sme predsa len odolali asimilačnému
tlaku.
UHORSKÉ VLASTENECTVO

Je naozaj príznačné, že uhorské vlaste
nectvo pestovali predstavitelia nemaďar
ských národov, kým Maďari sa sústreďo
vali, na upevňovanie svojho nadradeného
postavenia. Už od začiatku 18. storočia
uhorská šľachta maďarského pôvodu si
vypracovala známu podmaniteľskú teóriu:
šľachta bola podľa nej potomkom podmaniteľov krajiny, kým nevoľníci boli po
tomkami podmanených. Táto teória po
stupne strácala svoju stavovskú pečať a
stávala sa zbraňou militantnej maďarizá
cie. Proti nej slovenskí buditelia konštru
ovali teóriu pohostinného prijatia Maďa
rov Slovákmi. Zakladateľ uhorskej vlasti
vedy, Matej Bel, predpokladá, že po hu
sitskom období Slováci s Maďarmi „akoby
v jeden národ zrástli“. Timon píše, že
Slováci a Maďari „.. . už osemsto rokov
znášajú spolu všetko dobré i zlé. Spolu
žijú, spolu mrú“. Pre Papánka ani zánik
Veľkej Moravy neznamenal tragédiu. O
svojich spoluobyvateľoch písal, že „prá
vami a šľachticom sú Uhrami, jazykom a
pôvodom Slovákmi“. Sklenár — mimocho
dom niekoľko storočí pred Imre Bobom

Vážení přátelé,

nakladatelství FREIE PRESSEAGENTUR ve spolupráci se SKAUTEDem
vydává v Edici ARCHA 1982 pro mládež napínavý skautský román Radka
Kučery : HLEDEJTE BÍLÝ MERCEDES aneb ZELENÝ Z. Opčt v něm
vystupují některé postavy, známé mladým čtenářům z předcházející Kuče
rovy knihy „Tábor Bubáků”. Jelikož jde o napínavý román, jistě každý
pochopí, že nemůžeme prozradit nic z děje knihy, kterou autor opět sám
bohatě ilustroval.
Čtenářům můžeme slíbit dobrodružný, napínavý děj, psaný jazykem, sro
zumitelným malým i velkým čtenářům. To nemusíme jistě zdůrazňovat
těm, kteří četli již „Tábor Bubáků”.
Ačkoliv v edici ARCHA bude kniha k dostání až v roce 1982, podařilo se
SKAUTEDu zajistit omezený počet výtisků již na listopad 1981.
A tak všichni, kteří chtějí svým dětem — skautům i neskautům — zajistit
pěkný dárek již k vánocům 1981, by nám měli ob r a t e m poslat přilo
ženou a vyplněnou objednávku.
Kniha R. Kučery „Hledejte bílý Mercedes aneb Zelený Z” stojí 15,60
guldenů plus poštovné.
Na Vaše objednávky — pokud možno obratem — se těší
Váš
SKAUTED

S K A U T E D

Tolhuis 2022
6537 LW NIJMEGEN
HOLLAND

Objednávám tímto ......... výtisk/ů/ knihy
Radka Kučery : HLEDEJTE BÍ LY* MERCEDES aneb ZELENÝ Z

po 15,60 Hfl, tedy celkem............ Hfl plus poštovné.

Zaplatím

předem +/

ihned po obdržení +/
pošlete na dobírku +/

podpis

/+ nehodící se škrtněte

Karel Poláček
SOUDNIČKY Z LIDOVEK
Listování ve starých ročnících
Lidovek dalo vzniknout sou
boru soudniček, uveřejněných
v letech těsně před válkou. Ne
napodobitelným
způsobem
ilustrují typicky české prostře
dí, lidi a lidičky.
Stran 142, cena DM 11,80

Karel Jaromír Erben
KYTICE
První vydání sbírky básní ná
rodu snad nejmilejších bylo u
nás v roce 1971 rozebráno.
Není třeba doporučovat verše,
jejichž krása se stala pokladem
české tvorby a přežila deseti
letí.
Stran 112, cena DM 7,40

Jiří Sýkora
NA OUŠKO
Autor znovu dokazuje, že má
po „Tleskání jednou rukou:
už celou řadu „svých”: čtená
řů. V díle je akce, čin, věta či
pouhé slovo uměleckou de
vizou.
Stran 116, cena DM 9,90

Zdenka Sedláčková
ČESKÁ KUCHAŘKA
Ne všichni měli možnost vzít
si s sebou do ciziny recepty.
Dorostla i nová generace .ku
chařek’-a rodiče se neradi lou
čí s tou svou, vzácnou pomůc
kou. Přejeme tedy jen dobrou
chuť!
Stran 146, cena DM 14,50

Bedřich Svatoš
HOSPŮDKA NA NÁROŽÍ
Třináct rozkošných povídek,
vyprávěných sousedy, návštěv
níky fiktivní hospůdky. Svěží
autorova řeč je známá z celé
řady jeho prací a dosud měla
vždy úspěch u čtenářů.
Stran 106, cena DM 11,40

Karel Friedrich
CVOKÂRNA
Autorova povídková sbírka
byla v roce 1971 rychle ro
zebrána a autorův humor i
vtip tak byly nejlépe potvr
zeny.
Stran 144, cena DM 15,50

Jaroslav Kučera
AGENT S ILUZEMI
Nosným motivem této romá
nové mozaiky jsou potíže, ra
dosti a smutky muže, který
se „dal k Němcům”. Setkáváváme se tu s novým, mnohdy
velice skeptickým pohledem
na nové spoluobčany.
Stran 128, cena DM 11,80

Josef Kočí
ZDE RADIO JEREVAN
Výběr vynikajících vtipů už
legendární rozhlasové stanice,
jejíž odpovědi dnes kolují po
celém světě.
Stran 80, cena DM 3,90

Jiří Sýkora
TLESKÁNI JEDNOU
RUKOU
V USA žijící Sýkora byl před
několika lety bez nadsázky li
terárním objevem. Jeho po
vídky jsou plné smutné poezie
i dobrého humoru a reprezen
tují dobře tvorbu ,nové’ umě
lecké generace.
Stran 112, cena DM 5,90

Jaroslav Kučera
PETARDA Z AURORY
Sbírka povídek o drobných li
dech je literárním dokumen
tem o ,socialistickém způsobu
myšlení' « hře na přežití. Pů
vodně rozhlasové povídky jsou
plné humoru, ale i skepse.
Stran 124, cena DM 4,90

!!! NOVINKA !!!
Pavel Javor
TORZO LÁSKY
Poslední výběr autorovy poe
zie, plánovaný původně k je
ho pětašedesátinám. K našemu
velkému zármutku i k zármut
ku všech Javorových přátel a
čtenářů vychází toto vynika
jící dílo k uctění autorovy
památky. Pavel Javor zemřel
v lednu 1981.
Stran 88, cena DM 10,40

humoristický a satirický časopis,
ve kterém se setkáte s nejnovějšími pracemi českých a slovenských
kreslířů a spisovatelů, časopis, ve
kterém není nouze o dobrý vtip i dobrý humor. Napište si o ukázkové číslo, rádi
je zašleme.

FREIE PRESSEAGENTUR, Postfach 1314, D - 8330 EGGENFELDEN

FREIE
PRESSEAGENTUR - EDICE ARCHA
Postfach 1314 , D - 8 3 3 0 EGGENFELDEN

Claire Sterlingová
PŘÍPAD MASARYK
Po americkém a italském vydá
ní bylo rychle rozebráno i na
še první vydání české. Okol
nosti kolem záhadné smrti Ja
na Masaryka rekontruované
americkou novinářkou stále
zajímají mnohé čtenáře.
Stran 230, cena DM 17,20

Jaroslav Kučera
PRAŽSKÝ SRPEN
Snad právě proto, že autor ne
zatížen marxistickou minulos
tí přinesl závěry diametrálně
odlišné od všech dosud zveřej
něných prací o sovětské oku
paci, se kniha dočkala v prv
ním vydání slov chvály a byla
okamžitě rozebrána, i druhé
vydání doplňují unikátní foto
grafie.
Stran 124, cena DM 9,90

Hellmut Andies
CESTOU TERORU
Unikátní dokumentace o nej
hrůznějším expedimentu svě
tových dějin není jen antalogjí, je i fenomenologií násilí a
praxe stalinismu. První dílo
známého rakouského publicis
ty, přeložené do češtiny sledu
je krvavou cestu boševiků od r.
ku 1903 až do Stalinovy smrti.
Stran 220, cena DM 7,90

Edvard Beneš
PAMĚTI
V záplavě prací současníků
jsme splatili dluh mladším čte
nářům, kteří si mnohé pama
tovat nemohou. Dvousvazkové
dílo má také sloužit jako pod
klad k současným sporům o
Benešově roli v čs.historii.
Stran 450, 2 svazky,
cena DM 34,80

Marcia Davenport
JAN
.Silnější než fantasie’ je název
vzpomínek na řadu kulturních
a politických osobností. V čes
kém překladu píše Davenportová jen o Janu Masarykovi, se
kterým společně zažila komu
nistický puč v Praze 1948.Je
to osobní vzpomínka i svě
dectví Masarykovy družky a
přítelkyně o tragických udá
lostech, vrcholících Janovou
smrtí.
Stran 124, cena DM 12,60

Alexandr Solženicyn
VÝSTRAHA
/Smrtelné nebezpečí komunis
mu/
Útlé Solženicynovo dílo, psa
né v roce 1980 ve Vermontu
je vlastně zoufalým varováním
/kolikátým už? / Západu před
nepochopením
skutečného
nebezpečí komunismu.
Stran 88, cena DM 8,40

S.N.Karud
DAS WUNDER GESCHAH
IN ADVENT
Německy
,Čihošťský zázrak’, akt komu
nistů proti církvi vzbouřil
před lety širokou veřejnost.
Křížovou cestu faráře Toufara
a jeho mučednickou smrt vy
světluje tato unikátní doku
mentace o státně manipulova
ném „zázraku”. Německé vy
dání je vhodným dárkem no
vým přátelům.
Vázané, stran 240,
cena DM 9,90

OKNO
— presunul Veľkú Moravu k srbskej rov
nomennej rieke, aby dokázal, že Maďari
nepodrobili Slovákov zbraňami. A v roku
1788 napísal prorocké slová, ktorým však
vtedy — a vlastne do roku 1918 — nikto
z Maďarov neporozumel: „Kto v Uhorsku
budí nenávisť voči iným národom, vyhľa
dáva zánik tohto štátu, a taktiež to, čo s
tým súvisí, smeruje k zničeniu tých zákla
dov, na ktorých Uhorsko stojí a ktorými
sa upevňuje — je preto takýto občan vla
sti nebezpečný.“
Nechceme robiť nasilu z našich pred
kov „národ holubičí“. Faktom však je, že
v 40—60. rokoch 19. storočia reprezen
tanti Slovákov predkladali v Uhorsku najkrotkejšie memorandá. A navyše ich
„ostrie“ neustále otupovali. Keď sa pred
stavitelia Novej školy i iní pokúšali nájsť
spoločnú platformu s Maďarmi, nikto im
nevenoval ani najmenšiu pozornosť. I tí
najušľachtilejší Maďari — počnúc grófom
Széchényim či barónom Eötvösom až po
„bieleho havrana“ Lajosa Mocsáryho či
Oszkára Jásziho nevylučovali uhorský
„melting poť“, ale iba protestovali proti
najhrubším formám odnárodňovania. Pre
to sa máme právo pýtať autorov štúdií,
ktoré príliš rozširujú priestor uhorského
„voľnomyšlienkárstva“, prečo často kon
čia svoje štúdie práve tam, kde by mali
kriticky analyzovať, prečo sa zavrhli mno
hé dobré vklady „starého“ Uhorska.

„NOVOUHORSKÉ“ MODELY
Ak by išlo pri analýze uhorských dejín
len o odborný problém, potom by sa ne
bolo treba ozývať. Lenže tu ide o otázku

Psia historka
Bolo to pre mňa prekvapením, keil
biely slovenský čuvaš bol vyhlásený za
maďarského psa, ktorý vraj už v minulo
sti vykonával cenné služby pri strážení
oviec a dobytka proti vlkom a medve
ďom. Nuž nech je ako chce, nezdá sa mi,
že by na Alfälde korzovali meď vede a
príbuzní nášho domáceho psa. Ale med
vede môžte ešte aj dnes stretnúť vo Fatre
i Nízkych Tatrách a vlkov hlavne v hra
ničnom trojuholníku humenského okresu,
v hlbokých lesoch Polonin.
Čo teda zavdalo príčinu, že nášmu Dunčovi vystavili maďarský pas? Nijaký div,
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politickú. Ide o sondy, nielen o možnosť
dialógu s Maďarmi (potia! by to bolo viac
ako v poriadku), ale o hľadanie akýchsi
nových „Podunajských federácií“. Hoci
nemám v úmysle osobne polemizovať,
predsa sa len musím dotknúť v tejto sú
vislosti príspevkov dr. Gréberta. Jeho
koncepcia spočíva na princípe Slovenska
ako „horskej pevnosti“, či akejsi obdoby
Švajčiaraka(!), ako conditio sine qua non
pre „mocensko-politickú rovnováhu medzi
Čechmi, Maďarmi, Poliakmi a Slovákmi“.
To je údajne naša misia, akýsi náš „hu
manistický údel“. Neveríme, žeby takýto
program bol jediným východiskom pre
Poliakov, Čechov alebo Maďarov. Ešte
menej sa nazdávame, že by tieto omnoho
vyspelejšie národy potrebovali takýto im
pulz práve od nás. Okrem toho pritom
postrádavame časové vymedzenie realizá
cie. Keďže dr. Grébert spomína neutrali
záciu Slovenska, možno predpokladať, že
mu ide o vyčlenenie tohto bloku zo so
vietskej sféry dnes či nanajvýš zajtra.
Tým je takýto projekt utopistický! Ak by
tento blok mal vzniknúť v „posovietskom“
období, potom sú slabiny modelu ešte
hlbšie. Vtedy totiž jediným možným rie
šením je zjednotenie celej Európy. Vytvo
renie celku, v ktorom by sa spravodlivo
rozriešila aj otázka národnostných men
šin a „trianonský syndrom“ Maďarov. Bu
dúcnosť Slovenska nemožno vidieť v opä
tovnom nastolení slovensko-maďarskonemeckej „trojrečovosti“, ako sa nazdáva
dr. Grébert, ale v tom, aby sme hovorili
svetovými jazykmi a predovšetkým sve
tovo či európsky mysleli. Horizont - Zürich
veď aj nasi starí otcovia, strýkovia a svackovia, keď sa preplavili šífom za velká
mláku — boli vlastne Maďari. Pamätám
sa na americký pas môjho strýka, ktorý
ako John Tomko bol Hungarian, a do
dnešného dňa sa o vtedajších prisťahoval
coch do USA hovorí ako o Maďaroch, le
bo svetové jazyky nie sú také bohaté ako
naša slovenčina, ktorá rozoznáva pojem
Maďar od pojmu Uhor. Spomeňme si len
na krásny výstup v Palárikovom Dobro
družstve pri obžinkoch!
Kým sa Slovensko bude volať Félvidék,
Tóthországh, Tschechei, dovtedy ešte aj
pre Poliaka Rysy budú „česká granica“.
Dovtedy nás svet nebude poznať pod
vlastným menom. A ani teba, milý Dunčo.
K. Tomko

OKNO
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Vladimír Škutina

Bude ČSSR brzo ČSSSR?

S protáhnutým krkem se vrátil Hu
sák z moskevského velkovepřince do
svého drůbežářství. Na sjezdu Ko
munistické strany SSSR (čili jak jsme
říkávali: VK Esenbé) ho krmili cpa
nými šiškami připravované tiché
anexe. Už dlouho se obávají Češi a
Slováci, že jejich dvě „socialistické
republiky“ budou co nevidět „sovět
skými socialistickými republikami“.
Nyní v zrcadle polských událostí do
stávají obavy oprávněnou podobu.
Z dobře informovaných míst (jak se
říkává ve zprávách, když není radno
udávat jmenovitě informátora — a v
tomto případě by to pro informátora
byl rozsudek smrti!) se dozvídáme
podrobnosti o tajném jednání Leonida
Brežněva se svými místodržícími v
satelitních guberniích. Otevřená oku
pace Polska vojsky Varšavského pak
tu by byla nepopulární. Proto je při
pravena tak zvaná „tichá anexe“. V
rámci užší spolupráce zemí Varšav
ského paktu a RVHP čili Comeconu
je připravena výměna vojsk a ad
ministrativ v jednotlivých členských
státech — tedy nejen v Polsku. Aby

to nekřičelo. Českoslovenští vojáci
půjdou sloužit do Kurdistanu, zauralští vojáci obsadí polská kasárna,
celá polská armáda bude přesunuta
třeba na čínské hranice atd. Stejně
tak s administrativou. Vše podle
sovětského vzoru. V Kijevě třeba ne
najdete na úřadě jediného ukrajin
ského úředníka. Samí Rusové. Totéž
platí o Litvě, Lotyšsku a Estonsku.
Litevšti úředníci (pokud přežili hro
madné vyvraždování a deportaci na
Sibiř v létech Stalinových pogromů na
pobaltské republiky) slouží kdesi v
Rusku nebo pokud možno v jižních
republikách a veškerá odpovědná mís
ta ve Vilně, Rize a Tallinu jsou obsa
zena ruskými úředníky. Totéž je při
praveno pro Československo, Polsko,
Madarsko, Bulharsko, a samozřejmě
pro Dederony. Caucescu prý zatím
odolává.
Na papíře zůstane všechno při sta
rém. Kvazisamostatné státy. Ale ve
skutečnosti důkladná okupace. Tichá
anexe. Bez jediného výstřelu. Něco
jako bratrská výměna zkušeností.

V rámci kulturní činnosti naší organisace NEDERLANDSE STICHTING
COMENIUS k 310tému výročí smrti J.A. Komenského jsme vydali brožurku
POHŘEBNÍ KAPLE JA. KOMENSKÉHO V NAARDENU, JEJÍ SLÂVA,
PONÍŽENI' A OBNOVENÉ
v české a holandské řeči.
Brožurka je určena návštěvníkům Komenského mausolea v Naardenu v Ho
landsku i těm, kteří z jiných zemí navštíví Naarden, jako i jejich holandským
přátelům.
Knížečku jsme dali tisknout v dostatečném nákladu, aby šiji mohli objednat
i ti, kteří OKNO nedostávají, nebo by si ji chtěli objednat čtenáři pro své
přátele.

Cena je f-Gld 5,— včetně porta /t.č. f 1,30/
Stačí když poukážete girem /z ciziny Postscheckkontem-CCP/ na č.
1997891 na adr. Nederlandse Stichting Comenius, Nijmegen, uvedený obnos za
kus, s poznámkou ’’Komenský”.

Při hromadní objednávce poskytujeme slevu.
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Československá

federální

RADA V ZAHRANIČÍ

Podle KANADSKÝCH LISTŮ z
15. ledna t. r. byla v Kanadě 28. říj
na m. r. ustavena nová organizace:
Československá federální rada v za
hraničí. Podle prvního prohlášení ma
jiti o útvar na vzájemné slovenské
a české národní vyrovnanosti. K to
muto prohlášení je připojena analý
za ze stejného péra o plánech sovět
ského svazu na anexi Československa,
která podle současných poznatků ne
ní jen logickou, ale dokonce nebezpeč
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nou pro Čechy a Slováky doma. Bo
hužel z prohlášení se nedovídáme nic
o Podkarpatské Rusi a jaké řešení
dualisticko-federálního státu by při
padlo menšinám? A konečně rozhodi
li se někdo pro boj proti současnému
komunistickému nebezpečí, proti zlovůli diktatury a chce-li zastávat de
mokratické principy — nelze nechat
prohlášení pouze anonymní — bez
jediného podpisu.
Snad se v budoucnosti dozvíme ví
ce. Jistě by to bylo záslužné!
N.P.

Oznámení čs. federální rady

V lednovém čísle „Kanadských listů” jsme uveřejnili „Memorandum o plánech SSSR
na anexi Československa” a „Prohlášení o vzniku Čs. federální rady v zahraničí’. Z do
savadních reakcí vyplývá především snaha čtenářů, ať již v Kanadě, USA, Evropě nebo
Austrálii, seznámit se s celou záležitostí podrobněji. Negativní reakce se většinou nekoncentrovaly na otázku samotného faktu přípravy anexe, ale na fakt založení nové
organizace. K těmto poznámkám zatím nemáme co dodat.
Těm čtenářům, kteří považují za nutné dovědět se více, může Čs. federální rada za sou
časného stavu sdělit toto:
Jak již vyplývá z našeho publikovaného materiálu, příprava anexe je systematickou a
do nejmenších detailů propracovanou politickou direktivou, kterou společně realizuje
sovětské vedení a řada čs. zrádců. Je to v naprostém souladu s dosavadní agresivní po
litikou sovětského státu a v plném souladu s předpokládaným vývojem mezinárodní
situace, v případě, že novému pokusu o prohloubení závislosti východní a střední
Evropy na SSSR nebude zabráněno. Fakt přímého ovládnutí určitých satelitních zemí,
zvláště v souvislosti s hlubokou strukturální krizí některých satelitních systémů, má
pro SSSR životní důležitost.
Čs. federální rada je si těchto skutečností plně vědoma. Zároveň ši je však vědoma i to
ho, že zabránit tomuto plánu nemůže jen prosté konstatování sovětských intencí.
Z této fáze je nutno přejít k systematickému budování koncepce odporu. Vzhledem k
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situaci, v jaké se současné Československo nachází, není rozhodující, zda se bude počá
teční fáze tohoto procesu odehrávat v zahraničí, daleko podstatnější záležitostí je, aby
koncepce vyjadřovala reálnou politickou rovinu a byla realizovatelná v systematické
spolupráci všech demokratických Čechů a Slováků, ať již v ČSSR či za hranicemi. Jde
o československý program, určený pro Československo, zároveň však musí být jeho ry
sem, aby vyjadřoval širší mezinárodní aspekty.
Program Čs. federální rady, který bude v příslušné době zveřejněn k široké diskusi, se
zabývá nejrůznějšími aspekty tohoto procesu. Jeho vůdčí myšlenkou je, aby se na jeho
základě dosavadní roztříštěné a v podstatě bezkoncepšní diskuse změnily v systematic
kou a reálnou politiku. Analýza dosavadních existujících trendů nás přesvědčuje o
tom, že v této oblasti zatím bylo uděláno nepoměrně méně než je potřeba. Čs. federál
ní rada má k dnešnímu dni své členy a pracovníky jak v Severní Americe, tak i v evrop
ských zemích. V převážné většině jde o osoby, které opustily ČSSR v letech 1977 1980, u nichž je jak odborná tak morální záruka, že jsou schopni na přípravě a realiza
ci výše zmíněného programu zásadním způsobem participovat.
Zároveň je připravován časopis „Československá cesta”, který bude oficiální platfor
mou Čs. federální rady, kde budou koncentrovaným způsobem rozebírány jednotlivé
aspekty naší činnnosti a analyzovány nejrůznější stěžejní problémy našeho politického,
ekonomického, kulturního a historického vývoje jak v minulosti, tak hlavně v součas
nosti. Tento časopis bude možno objednat na adrese: CC PUBLISHING, P.O.Box
13250, Kanata, Ont. K2K 1X4, Canada. První číslo by mělo být k dispozici v průběhu
května 1981.
Mnoho lidí může mít názor, že k zahájení nového boje neexistují „právně ideální pod
mínky”. Tak tomu ovšem bylo vždy a není možné se na to vymlouvat. Co skutečně
existuje, je velké nebezpečí, že v Československu bude dokončena další fáze zatím stále
ještě ze sovětského hlediska „nedokončené revoluce”. Ze samotné podstaty každé to
talitní ideologie - a zvláště ze sovětského pojetí takové ideologie — vyplývá zcela jed
noznačně, že žádný „status quo” nemůže být považován za trvalý. Poučným čtením je
v tomto ohledu zvláště Leninova kniha „Stát a revoluce” a nová sovětská ústava ze
7. října 1977, zvláště čl. 73, odst.l, o níž píšeme i ve svém materiálu. V celém tomto
procesu se nebudeme moci spolehnout na nic jiného než to, že budeme koncepčnější
a tím v konečných důsledcích i silnější než naši protivníci. Nebude to žádná pokojná
evoluce, ale tvrdé střetnutí. Všechny reformistický zaměřené představy mají jednu zá
kladní slabinu - vycházejí z předpokladu, že komunisté jsou ochotni a schopni disku
tovat. Současná situace v Polsku nemůže být zevšeobecňována jako model, protože
vychází ze zcela rozdílných politických a sociálních kořenů a předpokladů.
V některých reakcích se objevily poznámky na téma „kde se vzalo naše právo”. Tuto
otázku nelze přehlížet, ale odpověď na ni není složitá. Právo vyplývá z povinnosti a je
dáno samotnou povahou věci — odhodláním bojovat proti diktatuře za svobodu a de
mokracii, ostatní musí být prokázáno schopnostmi. Ti, co skutečně v dějinách něco
pozitivního dokázali, si otázku práva vyřešili hned na počátku. Pak už jenom záleželo
na tom, zda svůj boj, zahájený prakticky z ničeho, dotáhli až do konce.
Z pověření
československé Federální Rady
Dr. Jiří Kotas, předseda
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Pod tímto titulem Nový domov ze dne 26. února 1981 otiskl článek pana Kroulíka.
Je nutno se nad ním pozastavit. Píše, že národní tragedie „Únor 1948” je důsledkem
„Jaltské konference”, konané r. 1945, na níž se Roosevelt, Churchill a Stalin dohodli
prodat Československo a jiné státy střední a východní Evropy do politického a hospo
dářského nevolnictví Sovětům.”
Jaká je však skutečnost? O čem se na Jal tě diskutovalo není žádným tajemstvím už
od r. 1955, kdy dohoda a Jaltské protokoly byly zveřejněny vládou Spoj, států. V roce
1952 republikáni ve volební kampani propagovali „osvobození Východní Evropy”
a denuncovali tajné dohody prezidenta Roosevelta se Stalinem. Prohlásili je za neplat
né. Ač se normálně tajné dokumenty zveřejňují až po tňceti letech, na přímý zásah
prezidenta Eisenhowera protokoly o jaltských jednáních byly zveřejněny už v r. 1955.
Z dokumentů je jasné, že se na Jaltě o Československu ani nejednalo.
Bylo to tehdy všeobecně známo. Jak o tom referovala anglicky psaná publikace Be
nešovy exilové londýnské vlády, určená pro světový tisk a používaná v zahraniční pro
pagaci, v rozhlase pro domov 14. února 1945 Jan Masaryk prohlásil Jaltskou konferen
ci za „triumf spojeneckého státnictví”. Skutečnost, že o Československu nebyla ani
zmínka v oficiálním komuniké o této konferenci, řekl Jan Masaryk, bylo „dobrým zna
mením” a znamenala „že Československo nemá žádné vážné mezinárodní problémy a
že Velká Trojka věří, že budeme hodni naší svobody.” (News Flashes from Czechoslo
vakia, No. 279, March 5, 1945.)
Na Jaltě se jednalo především o Německu, Polsku a Jugoslávii. Poláci si plným prá
vem na Jaltskou dohodu stěžují a denuncují ji. Na přání Roosevelta konference se ko
nala až po amerických volbách. Americký prezident nechtěl ztratit v listopadu 1944
hlasy amerických Poláků, a proto neřekl, k čemu na Jaltě dá souhlas. Bohužel čhurchil a Roosevelt souhlasili s připojením polských východních území, okupovaných So
věty během bleskové polsko-něniecké války v roce 1939, kdy byli spojenci nacistické
ho Německa a vrazili Polákům dýku do zad, k Sovětskému svazu. Rovněž dohoda o
Jugoslávii měla neblahé následky pro národy této země.
V zájmu pravdy je ale nutno podotknout, že Stalin se západním spojencům zavázal,
že v zemích okupovaných Sověty budou nastoleny „demokratické” režimy a že v nich
budou provedeny demokratické volby. Zde Churchil a Roosevelt Stalinovi naletěli, po
něvadž jejich koncept demokracie nebyl totožný se Stalinovým. Podle Stalinovy defi
nice, diktatura proletariátu, tj. diktatura komunistické strany, je nejvyšší formou de
mokracie. Tak Stahn neváhal tuto diktaturu v zemích okupovaných sovětskou armá
dou nastolit.
Jak tomu bylo s Československem? Československý případ byl vyřešen dr. E. Bene
šem už mnohem dříve smlouvou se Sovětským svazem ze dne 12. prosince 1943. Je
zajímavé, že exilový tisk vzpomíná všech možných výročí, jenom ne tohoto. A přece
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touto smlouvou bylo Československo zavlečeno do sovětské zájmové sféry. Tato
smlouva byla prohlášena za základ čs. zahraniční politiky během války i po válce.
Byla ratifikována (protiprávně a protiústavně) Benešem hned v Moskvě. Stalin tím
uznal Beneše za suveréna, ale ve skutečnosti, ze svého hlediska, získal si v něm svého
náhončího.
Smlouva z prosince 1943 musí být viděna v historické perspektivě. Byla uzavřena
proti výslovnému přání Anglie. Když ale Benešova exilová vláda trvala na jejím
uzavření, Anglie Československo odepsala.
Beneš jel do Moskvy ještě před konferencí v Teheráně, kde se jednalo o otevření
druhé fronty. Churchill naléhal, aby druhá fronta byla otevřena z jihu a na Balkáně.
Chtěl, aby západní armády prorazily „měkké břicho” Třetí říše vyloděním se v Dal
mácii, kontrolované četníky generála Draži Michajloviče, ministra války exilové lon
dýnské jugoslávské vlády a aby pak pronikly Lublaňským průsmykem do srdce Evro
py, do Vídně, Prahy a dunajského prostoru. Stalin naproti tomu naléhal na otevření
druhé fronty v Západní Evropě. Věděl o co Churchillovi šlo.- o zabránění sovětského
proniknutí do střední Evropy.
V českém tisku se zřídka mluví o tajných jednáních vlád Maďarska a Rumunska se
západními spojenci v r. 1943. Tyto země nabízely spojencům změnu fronty, obrácení
zbraní proti Němcům, čímž by také zabránily sovětskému proniknutí na Balkán a do
dunajské kotliny. Stalin ale trval na bezpodmínečné kapitulaci armád těchto zemí,
byv přesvědčen, zeje sovětské vojsko obsadiv případě otevření druhé fronty v západ
ní Evropě. Jak Churchill tak i Stalin dobře věděli, co tyto bojeschopné armády zna
menaly v politických termínech. V případě sovětské okupace těchto zemí, maďarská
a rumunská armáda by pomohly Sovětům proniknout do střední Evropy. Kdyby ale
Madaři a Rumuni obrátili zbraně proti Němcům za podpory západních spojenců,
vlády Maďarska a Rumunska by pomohly těmto téměř bez rány obsadit tyto strate
gicky důležité země, čímž by postup západních armád, po kapitulaci Itálie, z jihu
Evropy do jejího středu byl usnadněn. Rovněž sovětské armády by nikdy nemohly
obsadit Vídeň, Budapešť, Bukurešť, Sofii, Varšavu, Berlín a Prahu.
Roosevelt se snažil uspokojit (appease) Stalina a postavil se Teheráně na jeho stra
nu proti Churchillovi. Stejnou linii zaujal i dr. Beneš, který nejen odmítl proniknu
tí západních spojenců do Střední Evropy podle Churchillova plánu, ale propagoval
veřejně i soukromě v rozmluvách s diplomaty sovětské stanovisko o druhé frontě
v západní Evropě a bezpodmínečnou kapitulaci Maďarska a Rumunska Sovětům.
Smlouvou z prosince 1943 dokazoval kdekomu, že je možno věřit Stalinovi a spolupra
covat se Sovětským svazem a že on a Československo jsou toho viditelnými důkazy.
Během svého pobytu v Moskvě v prosince 1943 měl Beneš celou řadu porad a kon
ferencí se Stalinem a jinými vedoucími činiteli Sov. svazu a s čs. komunisty, vedenými
Klementem Gottwaldem. Záznamy o těchto konferencích byly zveřejněny tiskem.
O konferencích s vládními činiteli Sov. svazu, včetně Stalina, záznamy udělal Bene
šův kancléř dr. Jaromír Smutný, který jim byl přítomen. Tato dokumentace je uložena
na Columbia University, New York. Byla zveřejněna tiskem jak v češtině, tak i v anglic
kém překladu. Pisatel těchto řádků referuje o těchto i jiných záznamech a dokumen
tech, jakož i cituje záznamy o Benešových poradách s čs. komunisty v Moskvě, v knize
CZECHOSLOVAKIA’S ROLE IN SOVIET STRATEGY (Washington, D.C., University
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Press od America, 1978.
V moskevských rozhovorech Beneš radil Stalinovi, aby vojensky obsadil Polsko, Ma
ďarsko a Československo, jmenoval ty Čechy a Slováky, které bude nutno po válce po
pravit, a zavázal se, že v zahraniční politice nepodnikne nic, o čem by se předem ne
dohodl s Moskvou. Důsledky této dohody byly viditelné hned v únoru 1945. Tehdy
prostřednictvím čs, komunistů Beneš dostal z Moskvy ultimatum uznat polskou lout
kovou vládou Lublinskou, aby tato mohla už zastupovat Polsko na ustavující schůzi
Organizace spojených národů v San Francisku. Ač Poláci v Londýně byli první, kteří
Benešovu exilovou vládu uznali a to v době, kdy to nikdo jiný neudělal, Beneš tyto Po
láky zradil a přestal s nimi spolupracovat. Tak čs. exilová-vláda, první po Sov. svazu,
uznala komunisty kontrolovaný Lublinský výbor za vládu Polska.
Dohoda Beneše se Stalinem rovněž vysvětluje,, co se stalo během diskusí o Marshallově plánu. Jeden den čs. vláda v létě 1947 oznámila, že se porad v Paříži o americké
hospodářské pomoci zúčastní, ale na příkaz Stalinův hned zase jednomyslně rozhodla,
že se do Paříže nepojede.
V rozhovorech s čs. komunisty v Moskvě v r. 1943 Beneš řekl, „že dělal vždy propa
gandu pro Sovětský svaz, že držel vždy linii přátelského svazku se Sovětským svazem
a z této linie prý nikdy nesešel”. Mimo jiné sdělil Gottwaldovi a jeho soudruhům, „že
žádal výslovně sovětské činitele, aby nenechali obsazovat Maďarsko jen anglickými
vojsky, nýbrž aby se na obsazení Maďarska účastnilo i vojsko sovětské”. Rovněž jim
slíbil, že komunisté budou nejsilnější stranou ve státě. Při jiné příležitosti prohlásil:
„Budete nejsilnějším elementem nového režimu. A tento element budu já vždy držet...
budu dělat takovou politiku, abyste mohli být v budoucnu v každé vládě ...”
Tato dohoda vysvětluje Benešovo chování během únorové krize v r. 1948. Beneš
přijal resignaci nekomunistických ministrů, potvrdil ustavení nové vlády bez nich a
prohlásil, že si nedovede představit čs. vládu bez komunistů a bez Klementa Gottwalda
v jejím čele. Skutečnost, že Beneš neresignoval na svůj úřad a že zůstal prezidentem
až do června 1948 (ač údajně resignoval v květnu), byla využita komůništičkóupropa
gandou, v níž se tvrdilo, že v únoru šlo jenom o ústavní změnu vlády a nikoli o vláďní
puč.
Americkému velvyslanci Reinhartovi bylo zjevné, že únor 1948 znamenal jenom lo
gický důsledek Benešovy smlouvy se Sověty z prosince 1943, jak o tom referoval Stát
nímu Departmentu. Rovněž ve svých depeších poukazoval na to, že už od r. 1945 Čes
koslovensko prosazovalo prosovětskou linii na všech mezinárodních konferencích a
specificky při tom poukazoval na piojevy Jana Masaryka na schůzích Spojených náro
dů.
Je téměř neuvěřitelné, že 25 let po zveřejnění Jaltských protokolů a 15 let po publi
kování záznamů o rozhovorech Beneše s čs. komunisty v Moskvě v prosinci 1943
(Cesta ke květnu, Praha 1965), může někdo napsat, že Československo bylo prodáno
Sovětům na Jaltské konferenci. Svalování viny na Roosevelta a Churchilla, namísto
řečení pravdy o Benešovi, je sebeklamem, který je nežádoucí i s hlediska skutečných
národních zájmů. Je to rovněž v rozporu s principy morálky, která prikazuje jednotliv
ci hledat pravdu, mluvit a psát pravďu, at se to komu líbí či ne, hájit pravdu třeba i za
ni trpět. Češi a Slováci si musí být vědomi toho, že na lži sé budoucnost národa budo
vat nedá.
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Dnes, kdy v komunistických zemích jsou všichni křesťané (stejně protestanti jako
katolíci) pronásledováni a téměř denně o tom čteme, objeví se v čas. „KLUB, kato
lické misie pro Čechy a Slováky ve Švýcarsku” následující článek:

EKUMENISMUS
NAPŘED SJEDNOCENÍ-PAK JEDNOTA

Návštěva sv.Otce v "zemi reforma
ce" a jeho rozhovor se zástupci
německého protestantismu posunu
ly do popředí vrz tah křesťanských
církví neži sebou a vyznám sjed
nocení ve víře. Zachovat, resp.
obnovit jednotu křesťanů je stá
lá úloha Církve-nezačíná reprve
reformací. Už na začátku křes
ťanství se vyskytly bludné nauky,
ohrožující jednotu víry, hl.arianismus, který popíral božství Je
žíšovo a jeho jednotu s Otcem.
VÝCHODNÍ CÍRKEV SE DRŽÍ TRADICE!

středověku se Církev rozpoltila-r. 1054
papežovi vyslanci přerušili společenství s
patriarchy východu a ti vyhlásili nad pape
žem klatbu. Rozkol mezi apoštolskými sester
skými církvemi není dosud odstraněn, zatím
co arianisnus vymizel úplně.

války, spory, mučili a vraždili se lidé.
Dnes cítíme víc než jindy jak je to
bolestné a hledáme cesty k porozumění,
k sjednocení. Mluví se o ekumenismu,
iale ne každý má jasnou představu, co
se tím nyslí a co muže skutečné vést k
jednotě křesňanů.
,EKUMENISMUS NENÍ KOMPROMIS
Tím se odstraní snad problémy v politi
ce, ale ne ve víře. Il.Vatik.sněm udal
v dekretu o ekumenismu základní linii
'pro ekumenickou práci:"Je třeba se va
rovat každé lehkomyslnosti a každého
neopatrného rozhorlené, které mohou
pravému pokroku jen uškodit. Každá.
úoast na ekumenické práci must byt dokonale a opravdu katolická, tj .muséme
zůstat věrni pravdě, kterou jsme přijar
li od apoštolů a Otců a v souhlase s vérou, kte
rou vždy katolická Cérkev hlásala. "/24/.

CO JE EKUMENISMUS?
Po sněmu se usilovné pokračovalo ve sjednocení
ve víře. Kcnaly se ekumenické bohoslužby/ale ne
mše sv!/a ekumenické oddavky. Odborníci vydali
jednotnou bibli, která ovšem nebyla jednotné
uvítána, a evangelíci ji přijali k oficielnímu
používání při bohoslužbách. Vědělo se totiž, že
vzdáním se tradičního Lutherova textu ztrácí
protestantismus část své identity. Vypracovalo
se ekumenické znění Otčenáše, apoštolské vyzná
ní víry a další liturg. modlitby i cirk, písně.
Ze své strany se protestanté skoro vůbec nesna
žili vyjít vstříc katolíkům, kteří se namáhali
odstranit přehrady a postavit mosty. Jak jsou
tato pouta slabá se ’ukázalo při návštěvě sv.
Otce v NSR, hlavně při neodůvodněné reakci na
kritické a pravdivé prohlášení o Lutherovi.

REFOFMACE NAPADÁ TRADICI
"Réforme! "vyvolal Martin Luther a tak zavi
nil bolestnou roztržku od západní Církve, řtí
horší následky než roztržka východní, proto
že odmítá apoštolskou tradici. Tím zasahuje
samu podstatu křesťanské víry.
Je pro ně závazné jen slovo Boží v Písmě sv.,
ne "apoštolské učené"/Sk 2,42/, jak se hlása
lo ústně v prvotní Církvi a je částečně za
psáno v Novém zákcně, částečně je neporušené
učili církevní Otcové. Nový zákcn je vlastně
napsaná tradice.
Východní a západní Církev se časem odlišily
formami, ale základ víry je stejný. /Proto
je v případě nutnosti přijetí svátosti z ru CESTA. K JEDNOTĚ S PRAVDSLAVNÝMI
ky pravoslavného kněze platné, ne však z ru K jednotě křesťanů je daleko. Doroztrnéní, snad
i sjednocení, je v dohledné době rožné jen s
ky pastora, který knězem není/.
pravoslavnými. Věroučné nejsou mezi námi rozdí
ROZPAD REFORMACE
ly, obě církve vycházejí z apoštolské tradice.
"Reformátoři" se vzdali apoštolské posloup
Dlouho asi zůstanou rozdělujícím prvkem nově
nosti, tj. jejich biskupové jsou pouze vedoucí formulované články víry, především o tak zv. pa
cirk.obcí, nemají však biskupskou pravomoc,
pežské neomylnosti. Patel VI.prý snad řekl, že
která se přenáší na biskupy vkládáním ruky
největší překážkou ekumenismu je papež.
jiného biskupa a není od apoštolských dob
I když se k jednotě s východními církvemi rych
přerušena.
le nedojde, přece se stále víc vyměňují duchov
Protestantská společenství se brzo roztříš
ní hodnoty mezi oběma sesterskými církvemi. Po
tila - luteráni, kalvinei, zwingliáni-pozdě- třebují se: východní církev prožívá víru v bo
ji baptisté, metodisté - je nespočet církvi hoslužbách mysticky, západní se snaží pronik
ček a sekt. Nedivme se! Bibli si mlže vyklá nout bohoslužbu rozumem.
dat každý jak chce.
VĚRNOST TRADICI
JEDEN KRISTUS - JEDNO SPOLEČENSTVÍ
Pravoslavní zachovávají společné dědictví ve
Vlivem odloučení krvácí tajemé tělo Kristo- formách kultu a zbožnosti věrněji než římská
vo-Církev-z moha ran. Pán prosil v předve
Církev. Ta byla vždy přístupnější novinkám.
čer svého utrpení Otce: "ABY VŠICHNI JEDNO BY Brzo po papeži Řehořovi/ +604/ zavedla při mši
LI ! " Této prosby a příkazu si křesťané málo např-nekvasený chléb místo kvašeného.
’/čímají. Pro náboženské přesvědčení se vedly
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Z redakčnej pošty
Milí přátelé!
Jako neupravení utečenci, řadu let Nederlanders a jako stálí a staří odběratelé Okna
považujeme za nutné Vás obeznámit s případem nových utečenců a případně uveřejinit
varování v Okně.
Vloni v září jsme se náhodou potkali v A’damu—Bijlmeru s mladou českou rodinkou
okolo 26 let s tříletou dcerkou. Pomohli jsme jim sehnat ubytování. Byli zde v létě na
turistice a požádali hned na policii o polit, asyl v Holandsku. Po brzy následujícím po
hovoru (s udáním důvodů) se zástupcem justice (s jeho poznámkami více méně identi
fikačního rázu do bloku) se zdálo vše v pořádku a v normálním postupu, tj. čekat i pár
měsíců na povolení k pobytu (verblijfsvergunning) a tím na možnost legálně pracovat
a získat vlastní byt.
Nedověděli se a ani to nebylo justicí oznámeno, že někdy v říjnu-listopadu bylo vy
dáno nové nařízení o odmítání jakýchkoliv nových přistěhovalců a odmítnutí povolení
k pobytu bez hmatatelně dokázatelného pronásledování.
Asi po 5ti měsících pobytu v Holandsku byli 31. prosince povoláni na „vreemdelingenpolitie” v A’damu, kde jim bylo předáno rozhodnutí justice v Den Haagu o zamít
nutí jejich žádosti a policistou byli vyzváni k opuštění Holandska do pěti dnů. V pří
tomnosti manželky a naší známé holandské přítelkyně jim bylo dost ostře pohroženo,
že jinak je dopraví policie zpět do Československa. Na námitky, že jim hrozí pronásle
dování, jemu vězení a odluka od děcka apod. odpověděl suverénně, že mohou být zce
la bez obav, že mají zprávy z CS, že se jim nic nestane. Silvestr byl ve středu, ve čtvrtek
Nový rok, v pátek měli lidé většinou volno a v pondělí už si měli vyzvednout pasy a
oznámit odchod. Tedy málo času (žádný) na sehnání právní porady a zastoupení a se
psání odvolání, na něž se mělo stejně čekat mimo území Holandska (ale kde a jak se
tam dostat bez víz). Naštěstí se jich ve svátek ujal advokát, který už několik čs. případů
měl a pohoršen jednáním jim oklikou vymohl krátký odvolací proces (kort geding) do
14 dnů a čekání na výsledek do konce ledna.
V „krátkém procesu”, který i normálně je z 80 — 90 % záporný, neuznala justice
znovu polit, a náboženské důvody nově a lépe stylizované advokátem a tím byli posta
veni před situaci čekat v Holandsku ilegálně v úkrytu před policií (bez léčení a soc.
podpory) nejméně dva měsíce na další odvolání bez jistoty, že to dopadne lépe.
V tomto procesu ale vyšlo najevo, že se justice opírá o první „pohovor”, který nebyl
zcela a důkladně zapsán až na „poznámky do bloku” a jak vidno ani ne zcela dobře
pochopen a přeložen z obou stran. Identifikační odpovědi, jako např., že se dotyčný
narodil v Rumburku, nebo že je katol. náboženství, byly pochopeny justicí jako
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důvody k odchodu z CS. Nebo na žadatelův důvod, nemožnosti křest, výchovy dítěte
odpověděla justice, že paní udala při tom „pohovoru”, že je bez vyznám, což nebyla
vůbec pravda! A podobně. Neboli nesolidní zpracování žádosti, pro utečence životně
důležité.
Protože pro získání prodloužení pobytu nebylo uznáno ani případné podání žádosti
o vystěhování do zámoří na vyslanectvích (což by ale trvalo měsíce), rozhodli se odjet
do Německa do „lágru” a tam čekat na „Kanadu nebo zámoří”. Odjezd se ale musel
uskutečnit ilegálně, protože vízum Holandsko neobstarává a německé vyslanectví od
mítá, je-li prošlé výjezdní vízum, což bylo zjištěno jako zásada.
V podobné situaci, pokud jsem se dověděl, se okolo vánoc ocitly ještě dvě čs. rodiny
a lékař, z nichž jedna je už v Německu s polit, asylem, získaným na základě, že jim hro
zilo od hol. úřadů vrácení zpět do CS. Nebylo z toho důvodu ani vráceni zpět do Ho
landska dle „Ženevské konvence o uprchlících”, podle níž musí utečenec žádat o asyl
v té zemi, do které přijede a od toho okamžiku nemá právo žádat v jiné. To ovšem v
CS nikdo neví! Jaký otřes pro důvěřivé utečence je pak takové jednání a „vycházení
vstříc” našich institucí, si jistě umíte představit.
Z toho všeho vyplývá, že:
1 / politický asyl dostane asi jen ten, kdo je vyhoštěn nebo může dokázat (snad i
písemně) pronásledování (dle justičního zamítnutí výraz „vervolging”). Dle mého hol.
přítele, který má určitou zkušenost s CS, by možná platil podpis „Charty”. Jenže tako
vý zase nevycestuje ven z bolš. ráje; nebo kdo z turistů by riskoval brát s sebou dokla
dy o pronásledování, kdyby náhodou nějaký získal?
2 / Naše policie a justice nejsou již orgány (jako před léty), které by chápaly a uzná
valy důvody psychického útlaku, nenávist vůči bolševickému režimu apod., o ekonom,
a existenčních důvodech ani nemluvě, aspoň k udělení „povolení k pobytu” — „verblijfsvergunning” (ne asyl!).
3 I Je již nutno počítat v demokr. království holandském, že postoj těchto institucí
není v našem slova smyslu západní — protibolševický a že u nich nelze s jistotou najít
pochopení pro polit, problémy čs. utečenců a CS vůbec. Například Vreemdelingenpolitie v Amsterdamu používá při prvním výslechu utečenců jako tlumočnici českou za
městnankyni CSA-Čedoku. Jaké to má pro ně důsledky! Nevědí nebo nechtějí vědět,
že za pár měsíců ileg. pobytu mimo CS je proti utečencům zaváděno soudní stíhání,
odebrán byt, ztraceno přiměř, zaměstnání apod.
Ani v nových regulích není činěn rozdíl mezi utečenci z oostbloku a mezi Cikány,
Turky, Araby apod.
Jen jako doplněk k „pochopení’: dotyční narazili u „sociale dienst”, kde byl vždy
u okénka pro oostblok referent, který problematiku znal, nyní na referentku — Chilanku, které a i jejím kolegům se musí pracně a dlouho vysvětlovat, jak to, že utekli z vý
chodu, kde není diktatura a je to tam výborné.
4 / Kdo z turistů zde požádá o asyl a nemá kolosální a hmatatelné důvody, tak se z
něj v tu ránu stane nešťastník, protože nevědomky požádal o asyl v zemi, která snad je
diná teď na Západě vrací zpět do CS.
V Holandsku nejsou ani čekatelské lágry dokonce s pomocí zástupců AFCRJako je
tomu v Německu a Rakousku apod. Nelze zde žádat ani o povolení k pobytu po dobu
čekání na vystěhování do zámoří jako v jiných zemích.
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Vzhledem k tomu, že letos v turist. sezóně nastanou opět tyto problémy pro naše li
di, známé či příbuzné, si myslíme, že by bylo vhodné uveřejnit v Okně varování před
požádáním o asyl v Holandsku pokud nejde o vyslov, případ soud, stíhání apod.
Pokud by již k tomu došlo, je možné odejet zpět nebo do Německa dokud není pro
padlé vízum (průjezdní).
V případě setrvání nepodceňovat prvý výslech u justice a nezatajovat žádný důvod,
i byť se zdál čs. nepádný, např. nábož. důvody apod. Žádat vždy zápis tohoto výslechu
k podpisu. Počítat s tím, že vyslýchající orgány nemusí být k pomoci, ale právě na
opak.
Doporučit Německo a Rakousko, kde jsou lágry s veškerým zaopatřením a pomocné
organizace ať už pro pobyt v Německu nebo pro vystěhování do zámoří. Ale hlavně:
nevrací zpět do CS (ani Německo, vytrestané aférou dvou vrácených chlapců před
loni).
Přimluvit se jako Stichting u justice v Den Haagu o lepší názor a odlišení čs. utečenců
od jiných nepolitických ilegálních.
A udělat i zákrok u vedení policie proti používání zaměstanců čs. podniků v Holand
sku k překládání ve věcech utečenců a bůhví čeho ještě. Vysvětlit nebezpečí a důsledky
použití těchto lidí.
Dokonce prý odporuje toto jednání (celkové) s utečenci Ženevské konvenci o uprch
lících, Holandskem podepsané a snad by našli právníci něco o lidských právech.
Vím, co možná namítnete s poukázáním na ekonomické utečence a legalizaci mno
hých, ale v tomto případě jsme toho dojmu nenabyli a proto se též angažovali.
S přátelským pozdravem
V.aJ.Ř.

MAĎARSKO-ČESKOSLOVENSKÄ
(Jurko) 26. února byla v Komárně
podepsána tajná dohoda mezi zá
stupci min. vnitra ČSSR a Maďarska
ve věci společné obrany proti údaj
né činnosti západních špionážních
služeb. V principu se jedná o vzá
jemné informace v záležitosti mno
žících se návštěv býv. čs. občanů,
vlastnicích dnes rakouské, švýcarské,
západoněmecké neb francouzské
státní občanství, kteří se schází na
maďarské půdě s občany ČSSR.
Příslušná maďarská místa budou
v tomto směru informována od stát
ních hotelových služeb, z hraničních
přechodů a veřejných kampingů v
Maďarsku. Jednotlivá sdělení budou

DOHODA

maďarskými úřady přezkoumaná a
porovnána s informacemi z CSSR o
osobách žijících na západě, které
údajně pracují pro západní špionážní
služby a pod rouškou setkání pří
buzných neb přátel na maďarské
půdě provádí protistátní činnost
proti socialistickým státům.
Ve skutečnosti chce tím min. vnit
ra ČSSR zamezit, aby se bývalí čs.
občané, žijící nyní na Západě, set
kávali v Maďarsku se svými příbuz
nými a přáteli z ČSSR, kteří nedo
stanou povolení k výjezdu na Západ.
K stejné dohodě má dojít v příš
tích týdnech mezi ČSSR a Jugo
slávií.
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Voni tady nemají ten cit...
V dubnu L.P. 1981 probíhal v Nizozemí Týden Československého filmu. Při této pří
ležitosti byly promítány různé nové čs. filmy, režisérů Menzla, Matějky a dalších.
Jmenovaní režiséři byli v Nizozemí osobně přítomni a na besedách s diváky hovořili
o čs. filmu a odpovídah na dotazy. Jedno z těchto setkání bylo velmi dobře popsáno
a komentováno ve „Volkskrantu”. Již z tohoto článkuje možné usuzovat, že zmínění
pánové odpovídali opatrně a znormalizované.
Na naléhání jednoho z našich holandských přátel, který si naivně sliboval, zeje možné
dočkat se přímých odpovědí, zúčastnili jsme se jednoho z těchto „happeningů”. Te
dy — zúčastnili, chvíli jsme tam pobyli a když tam panující sféra dosáhla hranice únos
nosti, odešli jsme na čerstvý vzduch. Začátek byl zcela neformální, mezi dvěma bla
hobytné funkcionářsky vyhlížejícími hodnostáři čs. filmu, nastrčenými v neforemných
neutrálně šedých oblecích, seděla tlumočnice, oblečená přes svůj věk a proporce do
pestré a lesklé odrůdy „disco-looku”. Mimo holandského organizátora, který se pokou
šel dát věci nějakou formu, byl jediným povzbudivě normálním elementem pán, který
nás opatřoval různými nápoji. Ostatní přítomní byli téměř všichni vyznavači zde v urči
tých kruzích oblíbeného kultu sepraných blue jeans s příslušně sepranými alternativ
ními obličejíčky. Po zemi lezly, povykujíce, děti různých velikostí. Organizátor zahájil
krátkým úvodem, zmínil se o svých nevelkých zkušenostech s filmem a věcmi okolo
něj v zemích východního bloku a závěrem se zeptal, jakpak je to v Československu, kde
stát financuje 100 % filmové produkce, s cenzurou. Šedý muž vlevo pravil suverénně,
že cenzura byla v roce 1968 zrušena a od té doby se nekoná. Po lži tak direktní jsme
skutečně jen s obtížemi zůstali sedět na svých místech. „Diskuse” pokračovala výlevy
ušmudlané vyhublé paní českého původu, která ze své, srolovanou punčochou ozdobe
né hlavinky produkovala výroky jako: „Voni tomu tady stejně nerozumějí a nemají ten
cit. — Zde na Západě je filmová produkce jen samý sex, násilí a špína a s vysokou
úrovní naší (čs.) produkce se to nedá vůbec porovnat”.
Šedí soudruzi přikyvovali s neobyčejným pochopením: „Ano, tak to je, jest nám to
známo . .
Zmíněná frustrovaná nešťastnice pokračovala pak už většinou jen česky
v líčení toho, jak je nádherné, že mohou s manželem a dětmi každý rok na dovolenou
do Československa. Holandský manžel tupě zíral. Šedi pánové přikyvovali. Trochu
změny do situace přinesla zmínka o článku ve „Volkskrantu”, učiněná naším zdvoři
lým holandským organizátorem, jakož i jeho otázka, není-li možné, že režisér Menzel
není přítomen proto, že jeho výroky na oné besedě, popsané ve „Volkskrantu” byly
vyloženy poněkud jinak, než jak bylo v socialistickém duchu míněno. Šedí soudruzi
ožili a poposedli, tlumočnice rychle něco vysvětlovala ztlumeným hlasem - a kupodi
vu, naše malá šmudla našla v kapsičce své jeansové sukničky inkriminovaný článek
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a v uctivém pokleku jej se šuškaným komentářem předložila jednomu z funkcionářů.
Aha. Paní tlumočnice přehodila baculaté nožky obalené černým saténem, odhodila
mastnou kadeř z čela a překládala vysvětlení „že tedy je jasné, že tu Menzel není, ne
proto, že by snad říkal cosi, co by snad neměl, ale proto, že jak každý ví, režíruje také
v Německu a musel tam narychlo odjet”. Jasné. Dokonce jsme věřili, že by ani Menzel
sám nic jiného neřekl. Šedý soudruh vlevo se rozkatil a zdůraznil znovu, že v Českoslo
vensku žádná cenzura neexistuje, ale že tady, jako v Holandsku asi cenzura bude, pro
tože prý on sám měl v Den Haagu velice zajímavý rozhovor s novináři po premiéře
svého filmu, všichni mu gratulovali (!), diskutovali s ním až do 1/2 3 do rána — a druhý
den z této plodné diskuse nenašel v novinách ani slovo. Nebudeme tak oškliví, aby
chom se ptali, v jakém jazyce svá pátrání vedl. Daleko smutnější je, že nikdo z pří
tomných Holanďanů na tuto nehoráznost nereagoval. Cenzura v Holandsku opravdu
není, ač by někdy trochu nevadila. Kromě logického vysvětlení, že se totiž noviny
také sází a tisknou a že není dost dobře možné veledůležité brebty z nočního popremiérového dýchánku najít v novinách, které máme již po šesté hodině ranní ve schrán
ce, je možné ještě další vysvětlení, že totiž to, co našemu soudruhovi připadalo vele
důležité a čemu holandští novináři zdvořile naslouchali, nebylo zajímavé pro holand
ské čtenáře.
Další diskuse vlastně žádnou diskusí nebyla, přes snahu jednoho z přítomných Holan
ďanů zeptat se na cosi ohledně scénářů a jejich posuzování dramaturgy, jakož i jeho
nesmělé upozornění na to, že dříve, tj. před dvanácti lety, byly čs. filmy daleko zají
mavější a jejich thema „ožehavější”. Pole opanovala česky mluvící krajanka, která
svým devotním a nostalgickým povídáním o československé současnosti skvěla padla
do noty šedivých soudruhů, kteří si určitě připadali jako doma na schůzi ROH. Paní
tlumočnice mnoho dělat nemohla a jen poposedávala ve svých přiléhavých saténových
nohavičkách. V tomto okamžiku byla míra únosnosti pro nás naplněna, zvedli jsme se,
omluvili holandskému pořadateli a co nejrychleji odešli, neohlížejíce vpravo ani vlevo.
Venku, na vzduchu, jsme se pomalu vzpamatovali a děkovali Bohu, že vedl naše kroky
sem, do mokré země Holandské s její zmatenou a mnohotvárnou demokracií, kde jsme
sice odkázáni sami na sebe, ale můžeme žít bez bdělého oka zkušených soudruhů
a jejich ochrany.
V.S.

„ . . . jsou to ale frajeři, přijíždí k nám v západních fárách, honosí se z
brusu novým čs. pasem, rozdávají cigarety, vyžírají co se ještě vyzrát dá
a honosí se, že to dobře „vygómli“ když „utekli“ do zahraničí, aby dnes —
po létech nám ukazovali jak na to a jak se jim emigrace na západ vyplatila.
Jsou však i smutní — a to ti, kteří jako dřívější vojenští „bažanti“ do
stávají dnes do zahraničí povolání k vojenským cvičením — jak se na kaž
dého nového přisažníka věrnosti socialismu a Varšavskému paktu sluší a
patří! Dobře jim tak — vyžírkám!
Čenek z Brna
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Duch v skautském domově—
Uprostřed londýnské průmyslové čtvrti,
daleko na východ od sv. Pavla stojí v ma
lém parčíku zvláštní dům. Skautský Do
mov.
Ten dům má ovšem historii, jako všech
no v Anglii.
Někdy před 300 léty, když ještě pla
chetnice jezdily hluboko do ústí řeky
Temže, táhly se odtud louky a prořídlé
lesíky až k řece, na vzdálenost asi 2 km,
tedy jeden a půl míle. Z okna prvního
poschodí bylo vidět stožáry a plachty lo
dí a tam stávala opřena o zeď krásně ře
zaného táflování mladá žena lodního ka
pitána, který odjížděl se svou lodí na
dlouhé měsíce do Nové země za Oce
ánem. A jednou se neobjevil stožár a
plachty jeho lodi na obzoru. Paní zmlkla,

týden chodila jako stín po domě a třetí
den ji našli na půdě viset na trámu.
„Nebožtík” se však vrátil. Zachránili
ho a marně hledal svou manželku ve sta
rém domě. Našli ho pak v tomtéž pokoji
v prvním poschodí o půlnoci s očima vy
třeštěnýma, jak hledí do starých vyře
závaných dveří.
Již se nepohnul. Od té doby se vypráví,
že někdy o půlnoci, když měsíc ubývá,
chodí po chodbách s lodní lucernou, hle
daje svou ženu a pak prochází těmi sta
rými chodbami až do pokojíku v prvním
poschodí ke skříni u okna a v té skříni
zmizí.
Dávno zastavěly tovární čtvrti pohled
na Temži a komíny dnes je vidět tam, kde
si vítr hrával s plachtami lodí. Dávno po
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stavili ulici před starým domem a připo
jili k němu sousední zahrady a obydlí.
Dnes se od nich ani nijak neliší.
Někdy počátkem tohoto století zdědil
dům, bůhví jak, Roland Phillips, skaut a
známý autor knihy „Listy rádci”, v níž
vykládá smysl skautského zákona, vydané
ještě před první světovou válkou, a tvůrce
„družinové soustavy” o níž napsal jinou
knihu za války, kterou již nedopsal. Pla
né máky kvetou na jeho hrobě někde ve
Flandrech.
V jeho testamentu našli, že odkazuje
dům i se zahradou a s celým zařízením
skautům, aby tam zřídili noclehárny pro
skauty, kteří přijedou do Londýna a po
skytli bydlení mladým studentům a uč
ňům, kteří přijedou do Londýna a kteří
se zaváží, že povedou oddíly skautů v lon
dýnském předměstí.
Mnoho z našich skautů spalo v Roland
House, když pňšli do Londýna a sám
jsem tam několikráte byl ještě před dru
hou válkou. Bylo také přáním Rolandovým, aby v jeho domě bydlili hoši, kteří
jsou bez domova a skauting by jim nahra
dil domov. Již za svého života měl v domě
několik takových chlapců, ale později
jich ubývalo, protože londýnská obec i
stát se staral o takové lidi. Dnes slouží
Roland House pouze skautingu.
Znám dobře ten dům od sklepa až po
střechu a prošel jsem jím několikrát. V
podkroví jsou pokojíky, v druhém pos
chodí je jídelna a knihovny. Dole kuchy
ně a potřebné koupelny a umývárny.
Dům nezůstal sám. Za nějaký groš se při
koupily oba sousední domy a za války,
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když i další byl zničen bombou i ten se
připojil a v něm jsou umístěny dnes klu
bovny a místnosti pro schůzky.
Ten starý pokoj v prvním poschodí zů
stal nezměněn mnoho let. Sám jsem tam
byl několikrát a pročítal jsem staré knihy
a časopisy v oné skříni u okna, ve které
zmizel prý kapitán a kde ho starý domov
ník sám několikráte viděl, jak mi dopo
drobna vyprávěl. Nikdo nevěděl proč
zmizel ten kapitán právě v té knihovně.
I já jsem pochyboval, že ta pověst je
přesná.
A přišla druhá válka, padla bomba do
zahrady a otřásla celým starým domem,
sesula se dřevěná stěna a provalila se zad
ní stěna knihovny i s knihami, které na
šli ráno po náletu na schodišti, které tam
bylo zazděné a nikdo o něm nevěděl snad
dvě stě let.
Tak to bylo tajemství oné skříně, vedla
tam chodba, či schodiště do přízemí a tu
dy ten kapitánův duch odcházel.
Schodiště upravili, knihovnu přenesli
jinam a dnes těmi schody chodí skauti a
kdekdo, kdo přijde do domu.
A tak ta bomba odkryla alespoň cíp
toho tajemství, ale nikdo neví, kde zmizel
starý kapitán. Dodnes se tu a tam ukáže
ve starém pokojíku, který zůstal nezmě
něn a odchází nyní opět starými dveřmi
a ne již knihovnou a po schodišti dolů.
Nemusíte věřit. V Angliii každý dům,
každý starý kámen, má nějakou tu legen
du a ta přižije věky a nás všechny, ať vě
říme nebo ne.

(Z připravované knihy br. Velena.
šidelné historky”)

„Stra
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A na koniec trochu

HUMORU
Orgán Veřejné bezpečnosti, stojí
cí ve Vodičkově ulici před ONV, za
hvízdal na motocyklistu. Pro rychlou
jízdu. Ukázalo se, že provinilec je
ruský čelo věk, leč jen řadový.
„Davaj sto korun pokuty, a tuhle
dole se mi na to lejstro dodepiš!“
nařizuje.
Krásný ruský čelovék udělal dva
křížky.
„Ale nééé, vole, vole“, rozzlobil se
příslušník, — „nepodepisuj mě —
nýbrž sebe!“

Do istej bratislavskej sporiteľne príde
starší muž a vraví: Chcem si u vás na
knižku uložiť 500 korún, ale sa bojím, že
o ne prídem . . . Môžete sa mi dáko zaru
čiť? — Súdruh, žiadne strachy! Keby sa
aj s našou sporiteľňou dačo stalo, za nami
stojí Národná banka! — hrdo uisťuje
úradník. —- Hja, a keď aj tá skrachuje?
— Za vaše peniaze potom ručí štát! —
Jáj, prosím vás, ja som bol v Amerike a v
tridsitych rokoch som prišiel o všetky
úspory, hoci aj tam ručila Národná banka,
ba aj štát! — Úradník zvýši hlas: To sa
u nás nemôže stať, lebo za nami stojí naj
väčšia mocnosť na svete — Sovietsky
zväz!
Starší muž sa zamyslí, zahľadí do mi
nulosti a začne vykladať: Pozrite sa, pán
môj, — mocná a veľká grécka ríša Ale
xandra Veľkého tiež zanikla, aj velikán
ska Rímska ríša sa rozpadla, pominula sa
aj Svätá rímska ríša nemeckého národa,
aj Napoleonova ríša, aj Hitlerova tisícroč
ná ríša pretrvala iba pár rokov — nuž či
nemôže skrachovať aj premocný Sovietsky
zväz?
Tu sa úradník nakloní, stíši hlas a pýta
sa:
Povedzte, pán brat, a nestálo by vám to
za tých 500 korún?

„Humor! Pěkný svinstvo! Lidi se smějou.

a já nevím čemu!"
*

Byli odsouzeni k smrti Čech, Polák a Rus.
Kat jako prvního povolá na popraviště
Čecha.
— Máš na vybranou: elektrické křeslo,
provaz nebo kulku.
Čech po krátkém zamyšlení se rozhoduje
pro elektrické křeslo, je to přece jen moder
nější a rychlejší než provaz nebo kulka.
Usedá na křeslo, kat zapne vypínač, ale
— nic.
— Nejde proud, dostáváš milost, říká kat.
Cestou z popraviště našeptává Čech Polá
kovi, který je druhý na řadě: Nejde proud.
Taky Polák volí elektrické křeslo, zas ne
jde proud, i on je omilostněn a také on na
šeptává Rusovi, který jde na popraviště:
Nejde proud.
Rus, sotva stane před katem povídá: „A
tož když nejde proud, tak mé oběste!“
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Náš bývalý diplomat, Ing. Tomáš
Jílek z Austrálie, dával tuhle k dob
ru jednu tu „košilatou“:
Husák má strach z defenestrace, a
tak se chodí každou chvíli dívat, ko
lik napadlo sněhu do Jeleního pří
kopu.
Jednou ráno spatřil, jak někdo
vyčural do sněhu nápis: Husák je
vůl! Hned zverboval ministra vnitra
Obzinu, aby vypátral pachatele.
Večer přilítl Obzina jak s keserem
a rovnou hlásí:
„Soudruhu prezidente, ten inkoust
dodal soudruh Štrougal a pero drže
la soudružka Švorcová“.

■

Zavolal si Brežněv Husáka do/
Moskvy a oznámil mu:
„Naši experti zjistili, že komunis
mus je v pr.... Sděl to šetrně vašim
doma“.
Gustáv se vrátil, svolal tiskovou
konferenci a prokádrovaným písál
kům řekl:
„Podle Brežněva je v komunismus
pr...., sdělte to ohleduplně lidu!“
Příštího dne stálo v Rudém prá
vu:
KOMUNISMUS JE NA DOSAH
RUKY.

BIČ — HUMORISTICKÝ ČASOPIS
Vydává A. Čížek, 37, Av. Joseph
Segrettin, 93220 G a g n y, France.

*

Do Československa byl vyslán Agent CIA
Ken Smith, aby tam zavedl korupci. Rok
žádná zpráva, druhý rok žádná zpráva,
jako by se nad ním zavřela voda. Znervó
znělí nadřízení se rozhodují vyslat do Če
skoslovenska dalšího agenta, aby zjistil, co
a jak je. Záhy přijde do centrály CIA tele
gram, odeslaný z hlavní pošty v Jindřišské
ulici v Praze:
Agent číslo dvě hlásí — stop — agent
číslo jedna Ken Smith nezvěstný — stop —
ale zjistil jsem že plní svůj úkol výborné —
stop — korupci v Československu intenzív
ne zavádí jakási KSC — stop — soudím
že jde o zkratku Ken Smith Corporation —
stop.

STARÉ, ALE ZASE AKTUALN1:
Potkají se na hranicích mezi Polskem a
Československem dva psi. Český pes se za
staví a s údivem táže polského: „Prosím tě,
proč utíkáš do Československa?“
Polský hafan odpovídá: „Chci se u vás
trochu nažrat. Ale co tebe táhne do Polska?“
— Chci si trochu svobodně štěknout!
*

Utíká český pes a na téže hranici potká
polského, který se diví: „Nač ten spěch?
Proč k nám utíkáš?“
— V Československu kastrují prasata, to
je proč utíkám!
„Ale ty přeci nejsi prase?“
— Jdi to vykládat STB, ta má na svědo
mí už horší omyly!
*

Je možné v nějaké zemi vybudovat komu
nismus?
. Ano, je. Ale žít se tam nedá.
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Moskevská olympijská vesnice slouží
nyní jako hotel pro zahraniční turisty. Na
stěnách v pokojích visí ceník, informace
okolo servisu, plán města a v rohu dole:
P.S. NEČŮREJTE DO KYTEK,
REZAVĚJI' NÁM MIKROFONY !

*

Konstábl McIntosh z Aberdeenu se pro
chází po Václaváku a najednou zjistí, že
mu chybí šestipence. Hned to jde hlásit
do Bartolomějské a tam ho soudruzi
ochotně ujistí, že ztrátu důkladně pro
šetří. ..
Uplyne rok, McIntosh je zpátky služeb
ně v Praze. Vyjde na Václavák a ztme v
úžasu . . . náměstí je zcela rozkopané.
Zbledne závistí a tiše si zašeptá; „No, to
tedy, kam se na ty pražský esenbáky u
nás v Aberdeenu hrabem!”

*
Moskevská filharmonie je na zájezdě v
Anglii a na dotaz, zda v SSSR existuje an
tisemitismus, dopoví rozhořčeně dirigent:
„Podívejte se, vy mluvíte o antisemitismu
a my máme v našem orchestru 37 % Židů.
Co mi na to odpovíte? ”
Anglický kolega povídá: „Víte, my máme
v orchestru také Židy, ale nevíme kolik
procent.”

*

Tak se svěř, holčičko, tatíčkovi, co bys
chtěla dělat. Já už ti ty nesmysly z pa
lice vytluču!
*
Známý ekonom, nositel Nobelovy ceny
Fridman byl požádán Husákem, aby se
podíval, jak to stojí s československým
hospodářstvím. Fridman si nechal předlo
žit zápisy, zavřel se na tn dny do jedné z
místností na Hradě a když potom vyšel,
povídá Husákovi: „Pane presidente, tak
jsem se na to důkladně podíval, ale radil
bych jim, aby nechali přepsat Hrad na mi
lostivou paní.”

Teď ještě občas slízneme vejprask od
táty, ale za chvíli se vdáme a budeme
my řezat děti!

DOSTANETE NÁVŠTEVU

Z ČESKOSLOVENSKA ?
NSC dohodl pro Vás s holandskou pojišťovnou

pojištění těchto osob
po dobu jejich pobytu v Holandsku, do kterého je zahrnuto:
- ošetření u lékaře /i zubního/,
— pobyt v nemocnici,
- náhrada trvalé invalidity následkem úrazu,
— případ úmrtí a převoz tělesných pozůstatku do Československa.

T A R I F f 1,..

za jeden den pobytu v Holandsku

Poukažte na giro Nederlandse Stichting Comenius /1997891/ částku nejméně,
pošleme Vám ihned podrobné informace a formulář k vyplnění, který
odešlete přímo pojišťovně.
Pro každou osobu musí být jeden formulář!
Neotálejte s objednávkou, nenechávejte ji na poslední den!

AMICO
NEJVĚTŠÍ

VAALS - postbus 66
HOLLAND - EUROPE
zásilková prodejna českých
a slovenských knih na západě
své služby všem zájemcům o dobrou
četbu.

nabízí

Máme na skladě

Dodáváme

ROZŠIŘUJEME

AMICO -

f5,-

přes 1.000 titulů, mezi nimi vzácné
knihy z předválečné doby a hodnotné knihy,
které v současné době
vycházejí v Československu.
gramodesky a kazety s českou
a slovenskou hudbou.
naše služby a prodej obrazů českých
malířů.

ZÁRUKA SERIOZNÍHO PRODEJE

Pojedete do Amsterdamu?
Zajistěte si nocleh :

HOTEL 'BEURSSTRAAT*
Beursstraat 9

Majitelé:

-

-

Amsterdam

Tel. 020-26 37 01

Rodina Panýrek

250 m od nádraží

HOTEL BEURSSTRAAT

9

Central

Station
Bahnhof ----Gare

CANAL
DAMRAK

Cafe. Bar

„DE PARASOL
BERGERWEG 36
. .. ,
TEL. 04742 - 1590 VlOdľOp

KAZDY PRVNÍ'PÁTEK V MĚSÍCI
od 20ti hodin sraz Čechů a Slováků
při plzeňském pivě a dobré domácí
české kuchyni.
PRIJEMNE PROSTŘEDÍ'

\HELENA & KAREL
NOCLEHY si zajistěte telefonicky předem - 04742-1590

OTEVŘENO: denně od 17 - 1 hodiny, v neděli celý den.
Ve středu je zavírací den.

Srdečně Vás zvou
HELENA A KAREL BLÁHOVI

