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Ešte sme sa vrátili...
...milí čitatelia, krajania, exulanti, emigranti v Holand
sku, aby sme tentoraz nadobro "odišli". Už dvakrát sme sa
takto neradi lúčili: najprv ešte r.1988 z beznádeje, r.1991
s eufóriou, ale aj so smútkom z rôznych sklamaní - a teraz po
formálnom rozchode našich dvoch národov do samostatných štá
tov.
Niektorí si myslia, že exil prestal, ale vari nie je to
celkom tak, lebo medziiným tak napr. zisťujeme, že hoci "naši
doma" rozprávajú tou istou rečou, predsalen nejakým iným slo
vníkom a to, že naša odtrhnutosť bola príliš dlhá. Niektorým
sa vidí, že sme si dokonca boli bližší, keď oni žili v neslo
bode a my v nútenom exile. Naša ponúkaná pomoc nebola vždy
dobre chápaná a žiaľ naša práca v exile pre zviditeľnenie na
šich dvoch národov vo svete bola doteraz neocenená, ba dokonca
ešte aj dnes komunistickým spôsobom interpretovaná. Skoda !!!
My sme sa nikdy nezmierili s komunizmom a pichá naše oči viac
ako ich, že komunisti(dobre dobre, bývalí) tam majú ešte svoje
posty a prebendy. Indoktrinácia komunizmu bola príliš veľká
než by sa tam tak ľahko stratila - to ešte trochu potrvá a my
budeme nútení, tu v exile, byť trpezliví a pomáhať ako len mô
žeme. Popri inej pomoci našim národom, toto je naša prvoradá
úloha!
Zostaviť toto číslo OKNA bola neľahká vec, lebo po rozchode
bolo nám treba eliminovať nielen neláskavé slová z uverejnené
ho materiálu, ale aj nezdravý sentimentalizmus z oboch strán.
Pretože toto číslo je ešte pre príslušníkov oboch národov, bo
lo nám treba stavať paralely, pokiaľ možno spravodlivo. Pokú
sili sme sa o to výberom článkov z oboch strán od samotného
počiatku rozdelenia. A tak niektoré materiály sú azda niekto
rým už známe, predsalen si z dejinného stanoviska zaslúžia byť
takto zaznamenané.
Výber článkov nemusí byť každému po chuti(veď akože by to
inak.mohlo byť?) - pokúsili sme sa však o objektivitu a nechá
vame odznievať rôzne názory -vyberte
si!
Niektoré články v texte - a potom na konci - doplňujeme
kreslenými žartami, ktoré často lepšie vystihujú podstatu my
slenia a stav v nových republikách ako siahodlhé články - nuž
-vyberte si!
Mnohé zahraničné dobré exilové časopisy zanikli, ale napriek
tomu niektoré ďalej vychádzajú a sú naozaj výborné! Na stránkach
tohto čísla zas uvádzame ich adresy s bližšími údajami? tak isto:
-vyberte si!
„ Rôzne výročia spadajú do tohto roku - pre nás tu v Holandsku
vsak sú dôležité tie, na ktoré nesmieme zabudnúť! Niektorí sme
tu 45 či 25 rokov - treba sa nám zamyslieť dôkladne a spravodli
vo zhodnotiť čo nám dala táto naša nová vlasť - Holandsko!
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VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Mili přátelé,
věřím, že mi nebudete zazlívat toto oslovení, ač jsme
se nejspíš nikdy nesetkali. Jsem však přesvědčen, že je správné.
Patřím k těm, kteří v Nizozemsku, zastupují Českou republiku,
zemi, v níž jsou Vaše kořeny a jejíž občané v posledních, letech
prožili dramatický vývoj, jaký si před krátkým, časem nedovedli
ani představit. Naše vlast překonává rychle a doufejme že
úspěšně, vývoj, na jaký jiné země potřebovaly či potřebuji mnohem
delší dobu.
V mnohém nás vývoj zaskočil, v mnohém nepříjemně. Odjížděl
jsem do Nizozemska jako občan Československa, které koncem
loňského roku pokojně ukončilo svou existenci. Jako většina
našich lidi jsem z toho smutný. Nemyslím, že by rozpad společného
státu byl jediným možným řešením situace, Nicméně, takový je
výsledek vývoje ve společnosti. Jsem Slastný, že ani největší
škarohlidi při činy,nehledaji v nevraživost i mezi Cechy a Slováky.
Naše národy se nerozešly jako nepřátelé a jsem přesvědčen,
že i do budoucna budou mezi nimi vztahy bližší než mezi jinými
národy. Nepochybuj i, že mají společný cil - demokratickou
společnost, v níž budou platit zákony stejně pro každého, svobodu
pro každého jednotlivce, tržní hospodářství, prosperující stát, v
němž se občanům dobře žije. Sledujete -li vývoj doma, pak jistě
víte, že takto smýšlí většina našich spoluobčanů a snaží se,
abychom, tohoto cíle dosáhli.
Jsme však společnost jako každá jiná a také u nás se
projevují neduhy dobře známé ve všech demokratických
společnostech. Snad se o nich mluví o něco víc než jinde - proto,
že se o nich po desetiletí mluvit nesmělo. Aíe suďte objektivně je jich skutečně tolik? A nezapomeňte na to, co se za pouhých
tři a půl roku změnilo k dobrému.
Stejně jako moji kolegové jsem rád, že našim postáním v
Nizozemsku je pomáhat tomu, aby vztahy mezi oběma zeměmi byly
normální, aby si jejich občané navzájem rozuměli, aby se
zkracovaly mnohdy klikaté cesty porozumění. A samozřejmě pomáhat
při řešeni problémů našich krajanů, jichž našlo nemálo nový domov
právě v Nizozemsku. Jsme tady i pro Vás a věřte, že to není
fráze. Budete -li nás potřebovat, jsme k dispozici od pondělka do
pátku od 8,00 do 12,00 hod. Naše adresa je: Velvyslanectví CR,
Paleísstraat 4, 2514 Den Haag, telefon 3469712, fax 3563349.

chargé ď affaires ČR
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republiky

Haag

Tel.

070-3557566

Fax

070-351469

Na okraj dneška
Prúd historických zmien sa nezastavil rozpadom komunis
tického mocenského, politického a hospodárskeho systému. Naopak.

Uvoľnil potlačované sily, otvoril nahromadené problémy dejín.

Odstránil neživotnosE totalitných foriem a nastoluje hľadanie
nových. Otázkou budúcnosti sa stala kategorická požiadavka
redefinície hodnot a vzEahov.

Metafyzickým základom dejinného pohybu zostáva ludská
schopnost tvořit a sila túžby - túžby po slobode, po štastí,

prosperite, túžby naplňovat ideu činom. Realizuje sa na všet

kých úrovniach - v osobnom živote, aktivitách skupín, národov
i v úsilí o svetový poriadok. Dejiny potvrdzujú, že všetko, čo
sa dostáva do konfliktu s týmto základným postulátom sa rúca

a padá. Do nenávratna odchádzajú ríše, štáty, ideológie.

V tomto pohybe dejov sme zaregistrovali rozdelenie štátu,
ktorý bol po viac ako sedem desatročí spoločným domovom dvoch

národov Čechov a Slovákov, nielen zemepisne

ale

bytostne, historicky a kultúrne blízkych, no zároveň, dejinne,

duchovne a nakoniec aj ekonomikou rozdielnych.

škoda, že mocenské zápasy tohto storočia, devastujúce
Európu a svet, nedovolili rozvinúE princípy demokracie,

z ktorých tento štát vznikol ako súčasE svetového úsilia
o demokratizáciu svetového poriadku po prvej svetovej vojne.

Je škoda, že tento štát nedokázal vytvoriE podmienky a ovzdušie

vzájomného porozumenia, aby obidva národy mohli kráčaE spoloč
nou cestou ako rovný s rovným.

Od začiatku tohoto roku ideme každý vlastnou cestou.
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Nemali by sme zabudnúť na všetko kladné, čím naše národy obo
hatili spoločnú minulosť. Uvedomujúc si základné geopolitické

faktory našej blízkosti, imperatív života dvíha naše zraky

k budúcnosti. Samostatne a predsa spoločne budeme kráčať časom.

Malo by nás - popri vedomí vlastnej identity - spojovať vedomie
vzájomnosti, osudovo podmienenej a determinovanej polohou, kul
túrou, hospodárskou blízkosťou. Mal by nás spájať vzájomný

rešpekt. Hoci ekonomika podmieňuje vzťahy ludí i národov profi
tom, nemali by sme - aspoň vo sfére ludských kontaktov - zabúdať
na vznešenú ludskú vlastnosť - velkorysost.
Samostatnosť našej cesty sa dostavuje v dobe, ked svetový
poriadok, akokoľvek nedostatočný, predsa len dáva určité záruky.

Princípy usporiadania medzinárodného spoločenstva rešpektujú
osobitnosti existujúcich entít, no súčasne akcentujú potrebu

systému, ktorý zjednocuje, zladuje rozdiely, vytvára spoločnú
základňu. Preto integrácia sveta a predovšetkých Európy je
dimenziou, ktorá musí určovať naše myslenie - politické, hospo

dárske i osobné - v záujme našej budúcnosti, prosperity, v záujme
šťastia budúcich generácií. Možno integrovaná Európa nás raz

spojí tam, kde sme sa nedokázali spojiť sami. Bude to v duchu
večne platných ideálov ludskej vzájomnosti i v zmysle historic

kého odkazu našej spoločnej minulosti. A tak naše dejinné súžitie
dostáva - po definovaní vlastnej identity - len nové formy a
perspektívu pozitívnych vzťahov vzájomného súžitia našich národov

v duchu naplňovania postulátu univerzalizmu ľudského súžitia
vôbec.

Historické zmeny v medzinárodnom postavení našich národov

dostávajú do nového zorného uhla aj vzťah našej emigrácie voči

domovine. Tento vzťah zostáva nezhodnotený, otvorený, v mnohom
bolestný. Verím, že budúcnosť prinesie ocenenie a zblíženie.

JUDr.

Štefan

Pauliny

veľvyslanec SR
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Dr. Jiří J. Diamant

O co nám dnes v exilu jde !
Před více než třemi lety proběhla v tehdejším Českosloven
sku "sametová revoluce". V krátké době se změnila politická
struktura v zemi, totalitní vláda byla postupně vyměňovaná za
vlády demokratičtější. Dvakrát byly uspořádány volby, které
na rozdíl od voleb v předchozích dvaačtyřiceti letech měli ob
čanům dát příležitost zvolit politické zástupce, jimž by moh
li důvěřovat. Začalo takto období politické, hospodářské a mo
rální obrody země, jež po tři generace ztratila svobodu rozho
dování, podnikání a vyjadřování názorů. Lidé byli zpočátku opo
jeni znovunabytou svobodou, jásali a tančili, později pozvolna
vystřízlivěli pod vlivem nesčetných problémů, jež se na cestě
k demokracii a do svobodné Evropy objevily. Po více než třech
letech od sametového převratu se Československo rozdělilo na
dvě samostatné republiky, občané zlhostejněli, svoboda sa u
mnoha scvrkla na starosti o udržení či zvýšení životní úrovně
a idealismus budování uvolnil místo pragmatickému materialismu.
Po nadšení a rozčarování nastáva období tvrdé reality v součas
né Evropě, zmítající se pod vlnami politických, sociálních a
hospodářských příbojů.
Také my v emigraci jsme prožili v listopadových a prosinco
vých dnech roku 1989 období radovánek a nadšení nad tím, že se
konečně podařilo to, o čem přemnozí z nás snili. Téměř každý
zatoužil po tom navštívit svou vlast a setkat se po mnoha le
tech s těmi, jež tolik postrádal. Byli jsme také k návštěvám
vlasti oficiálně pozváni a bylo nám nabídnuto velkorysé usmí
ření. Vše působilo takřka neskutečně, byli jsme jako ve snu.
Množily se zprávy prvních odvážlivců, kteří se odvážili zajet
za dosud nerozpadlou železnou oponu. Vraceli se domů s proti
chůdnými dojmy: příbuzní, přátelé a četní známí je přivítali
jakoby se navrátili z dlouhé dovolené, ve vzduchu však viselo
ovzduší jakési odcizenosti a nedůvěry, jež mnohé z nich nepří
jemně překvapilo. Vysvětlení na sebe nedalo dlouho čekat. Teh
dejší ministr zahraničí Jiří Dienstbier veřejně vyjádřil svůj
odstup k příslušníkům emigrace. V roce 1968 nemusel prý nikto
utíkat. Emigrantům bylo dáváno najevo, aby se nepletli do polických problémů země, poněvadž žili příliš dlouhou dobu v za
hraničí. Jejich názorům a zkušenostem naslouchali jen málokte
ří. Množily se neustále případy odmítnutí jejich příspěvků do
prostředků masového ovlivňování obyvatelstva státu: tisku,roz
hlasu a televise. Soudy sice poměrně brzy vydaly emigrantům
potvrzení o zrušení jejich rozsudku pro přečin opuštění repu
bliky, avšak nepospíchalo se vůbec s dalšími nezbytnými kroky,
na příklad s hodnocením přínosu emigrace k procesu demokratisace ve vlasti a k udržení dobrého jména českého a slovenského
národa v zahraničí v době, kdy komunistický režim se všemožně
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snažil vztahy k zápaním demokradím narušit. Místo toho se za
čaly objevovat překážky: emigrantům byla znemožněna aktivní
účast na volbách v roce 1990, na druhých volbách v 1992 se
mohli z nich zúčastnit jen ti, kdož měli oficiální bydliště
v republice, vlastnili český nebo slovenský pas a občanskou
X
legitimaci a zdržovali se v době voleb ve staré vlasti. Emi
granti nemají dle rozhodnutí úřadů nárok na morální a ekono
mickou rehabilitaci, pokud se nevrátí do vlasti, a dokud v ní
nebudou nejméně půl roku trvale bydlet. Objevovalo se stále
více překážek na cestě k realisaci základních lidských práv:
emigranti nedostali právo na získání pense za odpracovaná lé
ta v Československu, bylo jim upíráno právo dědit po rodičích,
či po jiných příbuzných, nebylo jim automaticky navráceno ob
čanství, odňaté pro jejich "přečiny" v dobách komunistické to
tality a o oficiálním uznání jejich zásluh o vlast nebylo ani
jednáno.
To vše vyvolalo u mnohých v emigraci rozčarování, zklamání
a roztrpčení nad tím, co bylo pociťováno jako osobní ponižování
a diskriminace. Množily se zkušenosti emigrantů, kteří opako
vaně navštívili svou starou vlast, a vypovídali po návratu o
tom jak byli vystaveni nevlídným poznámkám, závisti a zlovůli
některých dřívějších spoluobčanů. Veřejní činitelé a masové
sdělovací prostředky pokračovali nerušeně ve své propagandě,
z velké části převzaté od komunistů tvrdíce, že emigranti jsou
zrádci svého národa, že opustili společnou loď v těžkých dobách,
že jsou často zbohatlíci a lidé vysloveně materialističtí,kteří
to se svou bývalou vlastí a národem nemyslejí dobře a chtějí se
na úkor těch, kdož zůstali doma, ještě více obohatit.
Tyto informace přinutily mnohé z emigrantů k zamyšlení. Proč
se vztah oficiálních činitelů v Praze vyvíjel tak negativně vů
či českým emigrantům na Západě, když se v okolních zemích tento
vztah vyvíjel většinou kladně? Proč nedošlo k aktivní spolpráci
s českou a slovenskou emigrací v různých zemích ve prospěch
znovuobrozené vlasti a proč se to v Maďarsku a v Polsku zdařilo
mnohem lépe? Jaké překážky stojí sblížení vlasti s emigrací
v cestě? Kdo má zájem na tom, aby tento vztah zůstal špatný?
Hlubší zamyšlení nad těmito a mnoha dalšími otázkami nás ve
dlo k otázce dnešního poslání emigrace. Před lety se domnívali
někteří, na příklad Tigrid, že emigrace přestala existovat a že
vlastně už nemá žádné poslání. Opak se stal pravdou. Do staré
vlasti se vrátili jen málokteří. Mnozí z nich byli vystaveneni
četným překážkám a nepříjemnostem, když se tam chtěli natrvalo
usadit. U některých dosáhlo zklamání přece takového stupně, že
se po letech zklamání přece jen rozhodli vrátit se do zahraničí,
do své nové vlasti v emigraci.
Zatím si nikdo nedal práci s tím rozlišovat mezi emigranti
podle toho zda odešli z vlastní volby či z donucení, jaký byl
hlavní motiv jejich odchodu z vlasti, jak dlouho žijí v zahra
ničí a proč si zvolili zemi, v níž se usadili. Dosud jsou všich
ni házeni do jedného pytle: exulanti, emigranti, uprchlíci, vy
stěhovale!, oportunisti či lidé, kteří zůstali z pracovních dů
vodů dlouho v zahraničí. Zákonodárství týkající se práv a reha
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bilitace emigrantů se nápadně dlouho opožäuje. Co může být toho
příčinou? Každý zdravý národ a demokratický stát má zájem na
tom udržovat co nejlepší styky s krajany v různých zemích už
i pro to, aby tam šířili jeho dobré jméno a aby byli nápomoc
ni při prosazování projektů, jež by mohly prospět jejich sta
ré i nové vlasti. V této souvislosti se chceme zmínit o klad
ném přínosu polských emigrantů k procesu zmírnění hospodář
ských problémů staré vlasti. Skutečnost, že v České republice
zatím nedošlo ke kladné širší spolupráci vlasti s emigrací
svědčí o tom, že demokratický proces tam dosud nedosáhl tako
vé úrovně, aby mohl snést aktivní oposici, jež je nezbytná
pro každý demokratický stát a dále o tom, že ve státním apa
rátu i ve všech veřejných sdělovacích prostředcích dosud pra
cují mnozí, kdož tam za totality také byli.

Z toho co jsme uvedli vyplývá, že český i slovenský exil
má i v současné době své oprávnění k existenci, i když je po
rozdělení státu poslání obou exilů v leččem odlišné.

Domíváme se, že úkolem českého i slovenského exilu v příš
tích letech bude především zasadit se o kladný vývoj vztahů
mezi exilem a .starou vlastí, o intensivní spolupráci exilu
s domovem v nejrůznějších oblastech a o spravedlivou morální
i materiální rehabilitaci těch, kdož byli v období totality
nuceni z vlasti odejít, aneb kdo z positivních pohnutek zvo
lili exil, aby v nové vlasti mohli pro svůj národ a jeho osvobození aktivně pracovat. Existence exilu je pro vývoj demo
kracie ve stará vlasti nadále nutná proto, že exulanti za lé
ta života v demokratických zemích nashromáždili mnoho poznat
ků a zkušenosti, jež by mohly byt prospěšné pro budování de
mokratického českého a slovenského státu, který by chránil
základní lidská a občanské práva svých obyvatel. Je nutno vy
tvořit možnost výměny a předávání zkušeností těch co odešli
těm co zůstali ve vlasti bez předsudků či jiných překážek.
Čím dále pokročíme na této cestě, tím menší bude role exilu
jako oposice či korektívní síly a tím více se přiblíží usku
tečnění ideálů intensivní a všestranné spolupráce mezi exilem
a vlastí k dosažení společných cílů.

Čech... Východní nebo západní?
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NOVOROČNÍ PROJEV

Českého premiéra Václava klause
Jistě
nemusím
zdůrazňovat,
že
jsem si vědom to
ho, že před Vás
předstupuji
ve
chvíli, která má
pro český stát
a pro český národ
klíčový
význam.
Stojíme na roz
hraní, které není
méně významné než byl listopad
1989. Dnešním dnem začíná existo
vat samostatný český stát a je jedině
na nás, a to skutečně na nás na
všech, jaký bude, co do něho vloží
me, jak konstruktivní přístup k jeho
vytváření v nás převládne.
Uvědomujeme si, že se budeme mu
set utkat s mnoha nástrahami, s nástra
hami vnějšími i vnitřními a hlavně
s nástrahami, které jsou ukryté v kaž
dém z nás. Ty budou překážkou největ
ší. Mám dnes vzácnou příležitost oslo
vit Vás všechny, kteří žijete v našem
novém státě, v Čechách, na Moravě
i ve Slezsku, vás všechny, kteří se
chcete na našem opravdu historickém
úkolu podle svých sil a schopností po
dílet.
Je pochopitelné, že převratné po
litické události, události, jež většina
z nás celá desetiletí toužebně očeká
vala - a listopadový převrat takovou
událostí beze sporu byl - spojujeme
se spoustou osobních nadějí. Stejně
tak je pochopitelné, že všechny tyto
naděje nemohou být okamžitě a pro
všechny naplněny. Pro nový český
stát by bylo velmi špatným závdav
kem, kdyby se na současné vlně nedoč-

kavosti či kritiky, jejíž pohnutky do ji
sté míry chápu a jejíž oprávněnost zde
nechci a nemohu zpochybňovat či roz
ptylovat, nakonec ztratilo společně sdí
lené národní, budoucnost určující vě
domí o tom, že zásadní změna, jíž jsme
na konci roku 1989 dosáhli, byla změ
nou mimořádně pozitivní a že její vý
sledky a důsledky dnes a denně zažívá
me a zhodnocujeme, dotváříme a uží
váme.

TŘI MOMENTY
PRO BUDOUCNOST
Chtěl bych se zmínit o třech mo
mentech, které budou předurčovat
naši budoucnost.
Podařilo se nám za prvé, obnovit
politickou pluralitu založenou na sou
peření a spolupráci politických stran.
Počáteční etapa s občanskými fóry
a hnutími, vyjadřujícími krátkodobou
celonárodní jednotu proti komunistic
kému režimu, byla již překonána a pro
sadilo se tradiční pojetí politiky, ověře
né staletími praxe ve vyspělých státech
všude na světě. Loňské volby nejenom
potvrdily, ale na další čtyři roky zabez
pečily pokračování tohoto procesu.
Podařilo se nám za druhé, připra
vit, uvést do chodu a do značné míry
i realizovat ekonomickou reformu, kte
rá, pokud jde o šíři a hloubku jejího
dosahu, nemá v postkomunistických
státech obdoby a která svými důsledky
přesahuje úzce ekonomický rámec, ne
boť důsledná obnova soukromého
vlastnictví znamená nejen nejspolehli
vější zakotvení demokracie, ale i nej
bezpečnější základ zdravého sociální
ho a kulturního vývoje naší země.
Přes všechny obtíže, kterými je část
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našich spoluobčanů zasahována, a kte
ré jsou nutnou daní jak za komunistic
ké dědictví u nás i v celém bývalém
východním bloku, tak za nemožnost
naplánovat a naprogramovat reformní
proces tak, aby byl bezbolestný a na
prosto stejnoměrně dopadající na
všechny, je nutné hodnotit ekonomic
kou reformu jako nesporný úspěch. Po
dařilo se nám liberalizovat ceny, otev
řít se světu a zahájit rozsáhlou privati
zaci. Podařilo se nám zabránit vzniku
inflační spirály, takže míra inflace je
u nás na zdaleka nejnižší úrovni mezi
všemi postkomunistickými zeměmi.
Nepotvrdily se prognózy odpůrců re
formy, předpovídající miliónovou ne
zaměstnanost a hrozivé sociální kon
flikty. Daří se nám překonávat důsled
ky největšího hospodářského kolapsu
v dějinách - zhroucení Sovětského sva
zu a bývalé RVHP a daří se nám přeo
rientovávat své hospodářské vztahy na
vyspělé země a na solventní trhy. Naše
města i vesnice mění díky iniciativě
soukromých podnikatelů svou tvář, éra
front a shánění zboží, tak typická pro
komunistický režim, již definitivně
patří minulosti.
A za třetí: obnova základních ob
čanských práv a svobod, ale i uvědo
mování si základních občanských po
vinností, s sebou přináší něco, co pře
sahuje rámec praktické, každodenní
politiky a co není vidět v žádných eko
nomických nebo sociálních statisti
kách. Jedná se o zahájení duchovní
obrody české společnosti, o její návrat
ke kořenům naší národní a státní exi
stence, o její návrat k evropským tradi
cím. Mám tu především na mysli křes
ťanskou tradici v tom nejširším slova
smyslu. Právě odtud občan, ale i politik
čerpá sílu a inspiraci v nelehkých ži
votních okamžicích.
Bezprostředním důsledkem poli
stopadového vývoje bylo i to, že kon
flikty, které byly v době komunistic
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ké diktatury přehlíženy a zdánlivě
umrtveny, ožívají s novou a často
s větší silou. Bohužel nejvýraznějším,
z minulosti zděděným a desetiletí ne
řešeným konfliktem byl česko-slovenský vztah, který poznamenal - ač
jsme si to my v České republice vů^
bec nepřáli - celá první tři léta naší
svobody. Minulé české, slovenské
a ani federální reprezentaci se bohužel
nepodařilo převést soužití Cechů a Slo
váků v jednom státě na nové, spolehli
vé základy. Můžeme se dnes ptát, zda
to vůbec bylo v lidských silách, ale je
zřejmé, že dlouhá a vleklá jednání měla
za následek pouze eskalaci problémů
a že stejně nakonec nikam nevedla.
Tak se stalo, že volby v Červnu 1992
rozhodovaly nejen o rozložení politic
kých sil v zákonodárných sborech, tedy
o tom, kdo bude na příští léta pověřen
spravovat federaci a obě republiky, ale
také a především o možnostech a for
mách česko-slovenských vztahů. Jejich
výsledky, především na Slovensku, da
ly jednoznačnou odpověď. Před českou
stranou vyvstala těžká a nesmírně zod
povědná volba: Rozhodnout se mezi
pomalým, veřejně nepřiznávaným roz
kladem, doprovázeným těžkými krizo
vými otřesy a nestabilitou a mezi přes
ným pojmenováním stavu věcí a poku
sem najít takové řešení, které by do bu
doucna nenapravitelně nezkalilo česko
slovenské vztahy a které by nechalo
otevřené dveře pro dobrou budoucí
spolupráci. Nechtít vidět, že poslední
československé volby podstatným způ
sobem a zcela legitimně rozhodly o no
vé úpravě česko-slovenských vztahů,
mohou jenom lidé, kteří si novou reali
tu nechtějí nebo neumějí přiznat nebo
lidé, kteří chtějí z politické i hospodář
ské nestability a chaosu těžit.

BEZ ČÍNSKÉ ZDI
Česká vládní koalice, tak jak
vzešla z červnových voleb, nechápala
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své poslání jako úkol negativní, jako
úkol něco bourat, ale převážně jako
úkol pozitivní. Museli jsme prokázat,
že se i tak bolestná věc, jakou je roz
dělení státního celku, který zvláště
nám Čechům přirostl k srdci, se dá
řešit civilizovanou, kulturní formou,
a že zdaleka nemusí vést k budování
čínské zdi od Jablunkova až k Břec
lavi. Že je možné a oboustranně vý
hodné zachovat za změněných podmí
nek maximum vazeb, které se během
více než sedmdesátileté existence čes
koslovenského státu vytvořily. Takový
pozitivní postup má význam pro Čes
kou republiku, pro její vnitřní stabilitu
i pro její hospodářskou prosperitu, ale
i pro celou středoevropskou oblast
a vůbec pro celou postkomunistickou
východní Evropu, která se nyní tak těž
ce a často i za cenu krvavých konfliktů
zbavuje tíživého dědictví minulosti.
Proto jsme se hned po volbách dali
do složitých jednání s vítězem sloven
ských voleb, s HZDS. Výsledkem byla
dohoda, která umožnila vytvořit fede
rální orgány a zvolit koordinovaný po
stup v rozdělení již zcela nefunkční fe
derace. Na podzim jsme už mohli pře
nést jednání na úroveň národních vlád
a připravit celou řadu smluv, které zaji
stily jak pokojné rozdělení státu, tak
oboustranně výhodnou spolupráci Čes
ké a Slovenské republiky v příštích le
tech. Celý proces byl v prosinci dovr
šen přijetím zákona o zániku federace
ve Federálním shromáždění. Důsled
kem toho všeho je, že ani největší škarohlíd nemůže pochybovat o legálnosti
a legitimitě procesu ukončení federace.
Současně se vytvářely legislativní
základy samostatné České republiky,
zejména její ústava. Při jejím projed
návání a schvalování jsme dosáhli
všestranně únosného kompromisu,
a díky tomu byla ústava přijata Čes
kou národní radou naprosto přesvěd

čivou většinou. Dopracovali jsme se
mezi politickými stranami významné
shody, která dává do budoucna nadě
ji, že si právě zrozená Česká republi
ka z úvodního obtížného období své
existence odnese minimum šrámů
a jizev.
Vláda si byla od samého počátku
vědoma toho, že se česká politika ne
může orientovat jen na chvilkové po
třeby a že politická rozhodnutí - ve vě
cech malých i velkých - musí být
opřena o zásady, které svým dosahem
přesahují čistě utilitární hlediska a kte
ré jsou opřeny o obecnější lidské prin
cipy a hodnoty. Věřím, že v tom, jak
jsme řešili oba základní úkoly, které
před námi v létě vyvstaly, to je smírný
rozchod se Slovenskem a položení zá
kladů Českého státu se tato širší hledis
ka uplatnila.
Období, jímž jsme v posledních
třech letech prošli, bylo obdobím re
volučních změn. Hluboká státoprávní
krize, kterou jsme nyní v základních
obrysech vyřešili, by měla být jejich
závěrečnou fází. Naší povinností je
přispět k tomu, aby se toto překotné
a neklidné období už definitivně uza
vřelo. Musíme stabilizovat a kultivo
vat politický systém, musíme se vy
rovnat s dědictvím totalitní minulosti,
ale i s nedořešenými problémy poli
stopadového období. To je společný
úkol pro všechny české státotvorné
síly a neuspějeme v něm, pokud ho
nevezme za svůj vládní koalice i opo
zice. Musíme společně usilovat o vy
tvoření takového státu, který dá obča
nům nejen svobodu a příležitost, ale
i pocit jistoty a bezpečí pro jejich
každodenní život.
Předpokladem toho je - vedle otá
zek bezpečnosti občana - zejména
stabilizace v hospodářské a sociální
oblasti. Snažili jsme se, aby negativní
dopady z rozdělení federace byly co
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nejmenší a aby zůstalo zachováno A všechno toto bude opřeno o základ
maximum toho, co naše ekonomiky ní trend naší zahraniční politiky,
spojuje. V letošním roce dojde o politiku evropské integrace a evrop
k dalšímu nelehkému kroku, k za ské spolupráce a o spolupráci s další
vedení nové daňové soustavy 1 no mi klíčovými zeměmi světa, přede
vého systému zdravotního pojištění. vším se Spojenými státy americkými.
Bude to znamenat výrazné systémo
To, čím jsme v posledních třech
vé zlepšení a současně 1 celkové sní letech prošli, všechny bolestné peri
žení daňového zatížení občanů. Ne petie, všechno hledání, jež nebylo
dávné zpochybnění obou těchto vel prosto omylů, se dá shrnout v jedno:
kých změn na základě několika díl šlo o hledání a nalézání našeho státní
čích problémů by nemělo vyvolat ho a národního zájmu. Podařilo se
nedůvěru občanů v jejich celkový nám vytvořit dobré výchozí základy,
pozitivní přínos. Nebudeme zapo na nichž je možné dále stavět. Prosím
mínat ani na sociální politiku, vás všechny, vás zde v tomto sále
i když stát nechce slibovat nesplni i všechny vás v této zemi, která je
telné, protože nemůže být garantem nám tak drahá, v zemi, kterou jsme
falešných a neuskutečnitelných jis zdědili od předchozích generací s po
tot. Stát bude garantem životních vinností pracovat ze všech sil k její
jistot minimálních, jistot, které si mu rozkvětu: buďme si, přes všechny
naše společnost může vzhledem rozdíly v názorech a koncepcích, vě
k prostředkům, které má k dispozi domi tohoto našeho společného úkolu
ci dovolit a které proto bude posky a usilujme společně o jeho naplnění.
tovat jen těm občanům, kteří je Nedopusťme, aby byla naše jednota
skutečně potřebují.
rozbíjena rozdílnostmi politickými,
sociálními či regionálními, naopak,
MOUDROST A ROZVAHA využijme těchto rozdílňostí k co nej
Promyšlenými činy budeme posi většímu společnému prospěchu.
Každá doba, každá generace si
lovat mezinárodní postavení České
republiky, udržovat a prohlubovat ne myslí, že problémy, kterým musí
dávno obnovené vazby k evropským čelit, jsou bezprecedentní. Platí to
i světovým institucím a zejména jistě i pro nás a do značné míry je
upevňovat vazby, které nás pojí s na to pravda. Budeme potřebovat
šimi nejbližšími sousedy. K nim nyní všechnu svou moudrost, rozvahu,
v první řadě náleží Slovensko. Nechci schopnosti i rozum, abychom obstá
tvrdit, že naše vztahy se Slovenskem li, abychom tuto krásnou, ale po
budou ve všem všudy hladké a zcela sledními desetiletími tolik poškozo
bezkonfliktní, ale naším prvořadým vanou zemi uzdravili a udělali z ní
politickým zájmem je, aby Slovensko zemi normální, vyspělou, kulturní,
ekonomický prosperovalo, a aby se fungující.
tam udržela politická pluralita.
Přeji vám všem, nám všem do
V návaznosti na dosavadní zahra- Nového roku, do prvního roku exi
ničně-politické úsilí české vlády bu stence svobodné a demokratické
deme dále posilovat své vztahy k na České republiky, mnoho úspěchů
šim
bezprostředním
sousedům, a naplnění všech nadějí.
* nimž kromě Německa, Rakouska
a Polska počítáme i Madarsko.
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Z novoročného príhovoru

predsedu vlády SR

Vladimíra Mečiara

Drahí spoluobčania!
Prihováram sa vám Slovákom, národ
nostným menšinám, maďarskej, českej,
poľskej, ukrajinskej, rusínskej a rómskej,
teda občanom Slovenskej republiky v za
stúpení prezidenta Slovenskej republiky.
Verím, že onedlho vám bude známy riadne
a demokraticky zvolený predstaviteľ Slo
venskej republiky ako hlava štátu.
Dominantnou politickou udalosťou roku
1992 bol zánik Českej a Slovenskej Federa
tívnej Republiky a následný vznik Českej
republiky a Slovenskej republiky ako zvr
chovaných štátov.
Zánik Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky je súhrnom geopolitických
zmien vo svete, historického vývoja štátu
Čechov a Slovákov, rozdielneho ekono
mického. sociálneho a politického vývoja
v oboch republikách,
ako aj dôsledok chýb,
ktoré sa prehĺbili po
novembri 1989. Je chy
bou pripisovať zodpo
vednosť za tento stav
iba tomu, kto vykonal
posledný krok. Najčas
tejšie to robia tí, čo vy
konali predchádzajúcich deväť z desiatich
krokov smerujúcich k zániku štátu. Fede
rácia je minulosťou, z chýb v spolužití sa
poučme, a to pozitívne rozvíjajme.

Prechod od federácie k zvrchovaným
republikám je jedinečný svojou vysokou
politickou kultúrou, neopakovateľný orga
nizovanosťou, hľadaním a dodržaním
ústavnosti a pokoja. Na pozadí vývoja
v Juhoslávii a v bývalom Sovietskom
zväze si tieto fakty málo uvedomujeme
a doceňujeme. Svet Ich doceňuje oveľa
viac.
Vznik štátu Slovenská republika sme
privítali na celom území Slovenska. Je čo
oslavovať. Je na čo byť hrdý. To nie je iba
historická tisícročná túžba po vlastnom
štáte. Vznik štátu znamená pre všetkých
jeho občanov príležitosť na priamu účasť
na celoeurópskej a celosvetovej integrácii
a cez štát emancipovanie sa k ostatným
štátom sveta. Je to snaha prispôsobiť sa
tendenciám vývoja pre tretie tisícročie.
Otvára sa nám možnosť priamo sa zú
častňovať na európskych integračných
procesoch, priamej spolupráci so všet
kými krajinami Európskeho spoločenstva
a pripravovať prechod od asociačných
dohôd k priamemu členstvu v ES. Svoju
bezpečnosť chceme garantovať v rámci
celoeurópskeho systému kolektívnej bez
pečnosti. My do Európy nejdeme. My v Eu
rópe sme.
Napriek predpovediam Slovensko ako
štát je medzinárodne uznané. Chceme
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spolupracovať s každým, kto chce spolu považujeme za riešiteľný na báze vzájom
pracovať s nami. Prichádzame bez pred ných dohôd. Požiadavky na zbúranie diela
sudkov a zaujatosti do rodiny štátov sveta, sú nereálne. O všetkom ostatnom sme
rešpektujúc pravidlá správania sa a medzi ochotní rokovať.
národné normy a garantujúc poctivé plne
V novembri 1989 sme odmietli systém,
nie všetkých záväzkov bývalej ČSFR, kto ktorý bol zlý. Odmietajúc systém, nemô
rých nástupcom sa stala Slovenská repub žeme odmietať prácu tých, ktori aj v zlom
lika.
systéme statočne pracovali. Je nevy
Za dôležité považujeme naše vzťahy hnutné urobiť za minulosťou hrubú čiaru.
s USA. Aj keď v závere roku sa niekto Už nestačí byť len proti totalite. Treba už
pokúšal namiešať blen do týchto vzťahov, byť za niečo nové. Zmierenie neznamená
veríme, že to naše vzťahy neovplyvní. Slo zabudnutie, preto sa nebude vytvárať poli
vensko dodrží nedotknuteľnosť zastupi tický priestor pre návrat starých bývalých
teľských úradov všetkých štátov a všetky „mocných“ k politickej a štátnej moci.
záväzky vyplývajúce z medzinárodných Zmierenie znamená príležitosť orientovať
konvencií.
sa na budúcnosť a sústredenie všetkých
Dôležitý hospodársky význam pre nás síl v záujme pozitívneho budúceho vývoja.
majú vzťahy s Ukrajinou a Ruskom. Obno
Zakladanie štátu je príležitosť a výzva
venie obchodnej výmeny nám môže vzá
súčasne. Len málo generáciám história
jomne pomôcť.
túto výzvu predložila. My ju máme. Zvlád
Najpočetnejšie vzťahy máme s Českou nuť ju musíme aj v záujme našich potom
republikou. Aj pri politickej dezintegrácii kov. V prvých dvoch mesiacoch tohto roka
bývalého štátu sme sa snažili vytvoriť dobudujeme štruktúru centrálnych orgá
priestor pre spoločný trh charakterizovaný nov. Potom príde na rad zmena územného
voľným pohybom ľudí, kapitálu, tovarov členenia, štruktúry, štátnej správy a samo
a služieb. Ťažko predvídať všetky podrob správy. Doterajší stav je neúnosný. Decen
nosti budúceho vývoja, ale Slovensko tralizácia rozhodovania je nevyhnutná.
chce poctivo plniť všetky doteraz uzatvo Žiadny Blavo-centralizmus nebude.
Pomerne rýchlo dokážeme dať právne
rené záväzky a v nových medzištátnych
vzťahoch rozvíjať novú spoluprácu na záruky budovania politického systému
štátu a vytvoriť spoločnosť politicky stabi
kvalitatívne vyššom stupni. Myslíme, že na
lizovanú tak, aby bola rovnosť občanov
toto nepotrebujeme ani colnice, ani hra
v základných občianskych právach zaru
ničné priechody a ani iné obmedzenia.
Za veľmi perspektívne a dôležité pova čená. Musia byť záruky ochrany práv a slo
žujeme naše vzťahy s Rakúskom, kde naša bôd nielen pred totalitou, ale aj pred no
spoločná hranica je zároveň hranicou vými rizikami korupcie, lobbizmu, stretáva
s krajinou s pluralitnou demokraciou a so- niu záujmov štátu a osobných záujmov
poslancov a štátnych úradníkov.
ciáino-trhovým hospodárstvom.
Sme na začiatku prebudovania nášho
Po podpísaní dohody o voľnom ob
chode sa otvára priestor pre nové dohody právneho poriadku na demokratických
s Poľskou republikou o pohraničnej i hos princípoch. Ide o to, aby sme ho prispôso
bili novým spoločenským zmenám a aby
podárskej spolupráci.
Máme trvalý a úprimný záujem na dob , sa stal zlučiteľný s právnym poriadkom
rých vzťahoch s Maďarskou republikou v rámci ES.
Rozsiahle zmeny sa budú realizovať
založených na princípe nemeniteľnosti
hraníc akýmkoľvek spôsobom a nezasa v štruktúre vlastníckych vzťahov. Privati
hovaní do vnútorných vecí. Nemáme zá zácia bude pokračovať. Bude pokračovať
ujem, aby sa v strede Európy rozpútalo úsilie o vytvorenie novej spoločenskej
nové kolo zbrojenia a aby tu vznikalo vrstvy - podnikateľov. Je mnoho činnosti,
napätie. Problém Gabčíkovo-Nagymaros ktoré sme nikdy nevykonávali, či už v ob-
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chode, bankovníctve, zahraničných vzťa
hoch. Všetci sa musíme mnoho učiť.
Naša situácia je sťažená aj tým, že
k vzniku štátu dochádza v období ekono
mického útlmu. Jeho existencia nie je pod
mienená štátoprávnymi vzťahmi. Bol skôr
ako štát. Preto jednou zo základných funk
cií bude zastaviť prehlbovanie hospodár
skej krízy a z toho vyplývajúcich sociál
nych dôsledkov.
V našej spoločnosti máme množstvo
problémov. Ale máme aj dostatok vnútor
ných zdrojov na ich prekonanie. Vyžaduje
si to schopnosť zjednotiť sa na základ
ných otázkach záujmu štátu. Bude dosť
dôvodov aj na nespokojnosť. Ide však o to,
aby nahromadená energia bola energiou
tvorivou a aby sa menila na tvorenie no
vého a hľadanie východísk.
Obraciam sa preto na vás, občania Slo
venskej republiky, aby ste hľadali a nachá
dzali odpovede na svoju budúcnosť v tejto
našej spoločnosti. Všetkých by nás osla
bilo, ak by sa podarilo proti sebe postaviť
občanov podľa národnosti. Základné zá
ujmy všetkých občanov tohto štátu sú
rovnaké. Slovensko je vlasťou všetkých
jeho občanov - aj národnostných menšín.

Obraciam sa na vás, mladí občania,
prejavte svoj elán a energiu v spojení
záujmov osobných a verejných.
Obraciam sa na vás striebrovlasých,
pomôžte svojou životnou múdrosťou a na
hromadenou skúsenosťou.
Obraciam sa na vás, riaditelia podnikov,
podnikatelia, pripravujte a veďte svoje ko
lektívy k súťaži na celoeurópskom trhu
práce. Nestačí byť dobrý len doma.
Obraciam sa na vás, príslušníci inteli
gencie a intelektuáli. Naše spoločenstvo
sa môže rozvíjať len vo vyváženom spojení
ducha a práce.
Obraciam sa na vás, matky, ktoré s ma
terským mliekom dávate dieťaťu reč i cit,
učte ich vážiť a ľúbiť svoju zem. Učte ich
hrdostí, ale aj úcte a láske k iným náro
dom.
Ak si budeme sami veriť, aj svet nám
uverí. Ak sami seba pochopíme, aj svet
nám bude rozumieť.
V novom roku vám želám zdravie,
trošku šťastia, pokoj v sebe i okolo nás.
Nášmu štátu - mier, prosperitu, dobrých
susedov, bohatých a spokojných občanov.
Veľa šťastia na Tvojej ceste, Slovensko!

Vyhlásenie NR SR
k vzniku nezávislej Slovenskej republiky
Slovenská republika sa 1. januára 1993 stáva nezávislým a demokratickým štátom.
Slovenská republika ako zvrchovaný, samostatný a právny štát je jedným z dvoch nástupníckych štátov Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky. Slovenská republika vyjadrila princípy svojej štátnosti prijatím Ústavy,
Vyhlásením k parlamentom a národom sveta, ako aj deklarovaním záujmu o členstvo v Rade Európy. Prevzatím
záväzkov z medzinárodných zmlúv potvrdzuje politické rozhodnutie žiť v pluralitnej demokracii, rešpektuje a ctí si
ľudské práva a základné občianske slobody. Plnením uvedených dokumentov a záväzkov vytvára základné
garancie slobody, spravodlivosti a mieru.
Národná rada Slovenskej republiky, nadväzujúc na Ústavu Slovenskej republiky a ústavný zákon o zániku
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vyhlasuje, že 1. januárom 1993 potvrdzuje vôľu a pripravenosť stať
sa riadnym členom Organizácie spojených národov a plniť všetky záväzky, ktoré z tohto členstva vyplývajú.
Rovnako deklaruje záujem o členstvo v Rade Európy a o štatút zmluvnej strany Európskeho dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd a potvrdzuje pripravenosť plniť všetky záväzky, ktoré z toho vyplývajú.
Národná rada Slovenskej republiky slávnostne vyhlasuje, že Slovenská republika nadväzuje na demokratické
tradície a humanistický odkaz predkov a že je pripravená nadviazať a rozvíjať diplomatické styky so všetkými
demokratickými štátmi sveta, ktorým záleží na priateľstve a mierovom spolunažívaní podľa zásad vzájomnej úcty,
rovnosti, nezasahovania do vnútorných záležitostí, politickej nezávislosti a neporušitel nosti štátnych hraníc.
V Bratislave, 1. januára 1993
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Česká republiko, Buďme
realisti!
dobrý den!
MILAN UHDE

PROJEV PŘEDSEDY ČESKÉHO PARLAMENTU
Jako žák někdejšího gymnázia Jsem
se naučil latinskou větu, která česky
znamená: Kde je dobře, tam je vlast.
Náš latinář, pronásledovaný pro své
masarykovské názory a překládaný
za trest ze školy na školu, komentoval
moudrost starých Římanů zvlášť dů
myslně: stát, který ubližuje občanům,
a přitom se dovolává označení vlasti,
dopouští se kromě křivdy navíc Ještě
vydírání.
MSI jsem mnohokrát příležitost přemýšlet o té větě, a to
v nejrůznějších situacích. Připomínali mi ji přátelé, kteří se
v těžkých dobách přicházeli rozloučit před vystěhováním do
ciziny, když už nechtěli nebo nemohli déle snášet útlak. Její
obsah však zároveň kárali národní klasikové zařazovaní do
čítanek. Jejich ústy k nám vlast mluvila varovně až výhružně:
Opustíš-li mě, nezahynu. Opustíš-li mě, zahyneš.
Myslím na ty verše i dnes, uprostřed otevřeného světa,
který Jako by se stále zmenšoval, protože i vzájemně nejvzdálenější místa jsou stále rychleji a snáze dosažitelná, lidé se
stěhují do jiných zemí, jejich děti se tam žení a vdávají,
a bydlit celý život ve stejné obci je osud stále neobvyklejší.
Jeho protikladem je osud světoobčana, který je doma všude,
kde je mu dobře.
Nepatřím k vyznavačům světoobčanstvf. Být doma pro
mě znamená žít uprostřed lidí, kterým rozumím na půl
nebo čtvrt slova a často i beze slov. Rozumím jim tak dob
ře, protože jejich jazykem mně maminka vyprávěla po
hádky a zpívala písničky, a toto nejnádhernější dobro
družství láskyplného objevu a srozumění mě už nikdy ji
nak než česky nepotká.
Rozumím jim tak dobře i proto, že jsme společně prožili
dějinné chvíle strachu i odvahy, ponížení i hrdosti, beznaděje
i naděje, a ty už s nikým jiným neprožiju. Rozumím jim tak
dobře i proto, že jsme mezi nimi našel několik blízkých, vel
mi blízkých, kteří zůstali při mě a já zůstal při nich po všech
proměnách a zkouškách, jimž nás na české půdě vystavila
druhá polovina 20. století. Taková sblížení jsou přes všechnu
otevřenost a zázračnost lidského údělu neopakovatelná.
, To všechno pro mě znamená být doma, jen tak mi může
být dobře, jen tak si mohu zachovat onen rozměr života, který
vede do hloubky a dovoluje člověku kotvit. Kotevní lano mů
že být přitom velmi dlouhé, jak vědí ti, kdo z domova sice
odešli, ale vnitřně jej nikdy neopustili.
Být doma a být Cech není tedy program Jako kdysi v obro
zeneckém 19. století. Je to prostě a obyčejně náš život, který '
je nám dán až do smrti.
Jako muž politiky, jako muž bytostného zájmu o věci obce
se v tomto okamžiku musím ptát sám sebe: Jak naplňuješ
svou příležitost, jak vzděláváš svůj domov a jaké svědectví

Ivan Gašparovič
predseda NR SR

ýva akosi dobrým novinárskym
zvykom, aby v dňoch sviatočných,
slávnostných či historických, uve
rejňovali noviny príhovory politi
kov alebo umelcov. V týchto príhovo
zvyčajne oslovuje čitateľ tónom vážnym,
mierne optimistickým, tónom, ktorý zodpo
vedá vážnosti a optimizmu chvíle. Zaiste,
tá chvíľa je tu, ten historický prelom nas
táva na prelome rokov, žiada sa vravieť hla
som vážnym, i hlasom mierne optimis
tickým. Lenže práve táto príležitosť je
bezpochyby iná ako boli všetky tie do
posiaľ: slová majú zrazu iný cveng, inak
znejú, zadrhávajú sa v hrdle, kladú sa na
papier akosi váhavo, s pocitom a vedomím
plnej zodpovednosti. Ak nechcem porušiť
dobré novinárske obyčaje, rád by som sa
prihovoril čitateľom Práce a v týchto de
jinných okamihoch sa zveril s niekoľkými
myšlienkami.
Slovensko prešlo zložitým historickým
vývojom, kým sa dostalo až k tomuto
bodu svojho jestvovania. Vieme, čo všetko

B

predchádzalo vyhláseniu samostatnej
a nezávislej Slovenskej republiky. Do toh
to dejinného aktu musíme zahrnúť úsilie
celých generácií Slovákov. V tomto akte sa
ako ozvena odráža úsilie európskych ná
rodov a ich pohyb za sebaurčením, cítiť
v ňom echo spoločenských premien celé
ho človečenstva, napĺňa sa nim logika his-
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torických pochodov. Logika veď sa
ťvůj domov vydává o tvé péči?
Domov Jsme od bývalého režimu převzali v neutěše napĺňa aj tým, že národ si našiel svoju štát
ném stavu, který byl stokrát popsán a který ostatně stále nu formu a štátna forma sl našla národ ako
okoušíme na vlastní kůži. Dějiny vypovídají o tom, že ces prostriedok na presadzovanie svojich zvr
ta od diktatury k demokracii je těžko schůdná, o to ne- chovaných záujmov. Slovensko má svoj
schůdnější, oč více Je těch, kdo jsou přesvědčeni, že znají štát: tým činom sa jedna túžba napĺňa, no
úsilie sa nekončí. Vznik Slovenskej republi
tu správnou, a přitom mají na mysli každý jinou.
Zvolili jsme způsob, který vede ke kořenům; způsob který ky, akokoľvek zvrchovanej a nezávislej,
vytváří takové poměry, aby se násilí už nikdy nemohlo vrátit nemôže byť cieľom; je iba prostriedkom na
k moci. Zárukou takových poměrů je svobodný občan. Je do dosahovanie iných cieľov. Je iba formou,
ma tam, kde se svoboda každodenně obnovuje ze zdrojů, skrze ktorú budeme môcť presadzovať
z nichž v moderní době vznikla: z řádu spočívajícího na svo a dosiahnuť národné a štátne záujmy. Mu
bodném podnikání, z řádu, který se sice člověkem nezaklíná síme byť k sebe úprimní a pravdiví, tým
na každém kroku, ale který plně odpovídá lidskému sklonu skôr, že už nikto iný - iba my samotní, no
ke svobodě i potřebě odpovědnosti za sebe a za ostatní. nie osamotení - budeme rozhodovať o svo
Tento způsob úspěšně uplatnit je nejen hospodářský, ale jej prítomnosti a budúcnosti. Ak teda
i občanský půdorys našeho úsilí.
máme a musíme byť úprimní, aj napriek
Převzali Jsme domov poznamenaný hlubokými rana slávnostnosti chvíle, myslime na problé
mi. Jedna z nejtěžších, takřka vrozená, dá-ll se to tak ří my, ktoré nás neminú. Aj v tejto, ba práve
ci, se rozrostla a prohloubila natolik, že rozdělila dosa v tejto chvíli si pripomeňme, že samostat
vadní československý stát ve dva samostatné celky. Jsem ná Slovenská republika sa nerodila ľahko,
si vědom toho, že dnes stojíme na tomto historickém že vznikala v protirečivých historických zá
místě tváří v tvář zakladatelům Československa a všem, krutách a že pred ňou stojí množstvo
kdo dávali krev a život za statečný a plodný pokus na tušených i netušených prekážok. Buďme
šich národů žít pohromadě, a že pouhá slova nedokáží realisti a reálne posudzujme možnosti
ospravedlnit, co Jsme učinili.
našej ekonomiky, našich rezerv morálnych
Tomáš Garrique Masaryk, který se zasloužil o stát, uvedl i fyzických, našej inteligencie, mládeže,
do českého politického života dávné heslo „Pravda vítězí“. vedy, jednoducho nás všetkých. Keď vra
Jako chlapec jsem si pod vítěznou pravdou představoval au vím o realizme, nemyslím tým defenzívne
toritu, která se prosadila bojem, zbraněmi a oběťmi. Jako opatrníctvo a paralyzujúci pesimizmus.
dospělý vím o pravdě, která je proudícím a neuchopitelným Keď vravím o realizme, nemyslím tým na
pramenem, vítězným ne proto, že poráží a drtí odpůrce, ale falošný optimizmus a ľahkoverné sľuby.
že přetrvává, zůstává, ano: i zbývá.
Oboje by bolo nezodpovedné.
Tři roky po listopadu 1989 se ukázalo, že pokus našich
národů o společnou existenci, několikrát v minulosti ohro
Vo chvíľach, ako je táto, by sa malo naj
žovaný převážně zvnějšku, neobstál v podmínkách, kdy byl mä hovoriť o budúcnosti, o perspektívach
ponechán jen sobě samému a své svobodě. Nebylo v silách a možnostiach. Áno, aj o tom. Ale popri
politiků zabránit rozpadu; probíhal znatelně po celé polisto tom aj o väčšej miere zodpovednosti. Žiada
padové období. Byl jsme jeho přímým svědkem a dotvrzuji, í sa mi povedať, že spoločnosť musí prejst
že se stalo, co se stát muselo.
i morálnou obrodou, že sa musí väčšmi
Politické dohody letos v létě a na podzim umožnily zavr í opierať o tradičné hodnoty, že sa - inými
šit rozchod včasnými a uvážlivými činy respektujícími cizí ! slovami - musí zbaviť amorálnosti v politi
touhu po nezávislosti a prokazujícími vlastní zralost.
ke i spoločenskom živote, že sa v mene se
Samostatný český stát se obnovuje ve znamení pravdy, bazáchovy musí postaviť proti kriminalizákterá zůstala. Prý je to pramalý důvod k jásotu. Je to však cii a deformácii všetkých svojich štruktúr.
dobrý důvod k naději, že pravdivý základ dá vyrůst domo Rovnako tak sa mi žiada povedať, že tento
vu, který bude k radosti těm, kdo jej sdílejí, a obstojí před čas si žiada celistvosť a jednotu. Nie však
blízkými i vzdálenými sousedy, před celým světem jako jednotu uniformnú, takú, ktorá stiera jed
přirozená složka jeho stability.
notlivosti a zmýva charakteristické znaky
Členové poslanecké sněmovny složili svou zkoušku jednotlivcov či spoločenských a poli
zralosti tím, že velkou většinou hlasů přijali Ústavu Čes tických prúdení; lež jednotu záujmov, jed
ké republiky. Do prvních dnů svých obnovených samo notu v prospech totožných cieľov. A tým
statných dějin vstupujeme tedy jako společenství občanů cieľom je demokratické, stabilné a prospe
hlásících se k principům právního státu a vybavených rujúce Slovensko. Na tom sa zaiste všetci
spolehlivým rámcem příštího českého zákonodárství.
dohodneme.
Na závěr chci přisvědčit všem, kdo v mé řeči budou po
strádat náčrt ideje nebo idejí, které chceme vložit českému
A žiada sa mi povedať ešte čosi. Sloven
státu do kolébky. Takové ideje jako závazné vzorce obecné sko už vyslalo signál všetkým parlamen
ho jednání neumí nikdo z nás předem stanovit.
tom, vládam i národom celého sveta, že
Říká se. že láska je všecko, co se děje mezi dvěma lidmi, ‘ chce a že bude žiť so všetkými v pria-
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kteří se milují. Česká republika je všecko, co činí a učiní ti,
kdo jsou doma v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jak
smýšlejí a budou smýšlet a o jaké tradice se opřou. Jen na
nás záleží, jak budou s námi ve svých živých myšlenkách
všichni naši velcí mrtví, které dal světu český živel, a jak
dostojíme všemu, k čemu nás zavazuje evropská kultura
a v ní na předním místě její prvek křesťanský.
A Jako se z lásky rodí zázrak pokračujícího života,
tak i naše společné úsilí o domov může nad námi skle
nout něco, co se dá nazvat duchovní krajinou. Ale roz
poznají ji a popíší jiní.
Dovolím sl už jen čtyři novoroční slova a doufám, že
je pronáším i vaším jménem: Česká republiko, dobrý
den!

Bude žiť ďalej
Aj keď prejavy predstaviteľov fe
derácie vyzerali optimistické, cel
kom v duchu „kráľ zomrel, nech žije
kráľ“, poslanci Federálneho zhro
maždenia sa netvárili šťastne. Ako
povedal Michal Kováč, „nebudu
jeme na troskách ČSFR, tento vývoj
sa odohrával v jej lone už veľa desať
ročí. Kým Česi sa hlboko stotožnili
s čs. štátom ako so štátom českým,
Slováci túžili dovŕšiť svoju emanci
páciu.“ Federálny premiér Jan
Stráský to chtiac-nechtiac potvrdil,
keď zastretým hlasom vyhlásil, že sa
mu v tejto podivuhodnej situácii
ťažko nachádzajú slová. Podstatnú
časť prejavu adresoval čs. občanom,
ktorí vláde i jemu osobne adresovali
stovky listov plných výčitiek a obáv.
Požiadal ich, aby s rovnakým zauja
tím ako pre čs. štát pracovali aj pre
obe nové republiky. Lebo práve te
raz budú potrebovať zanietený
vzťah svojich občanov, aby sa nena
plnili obavy vyslovené v listoch.
Predseda FZ ostal optimistom.
Prepadli sme ho otázkou - keď sa
skončila federácia štátov, nemôže
trvať federácia ducha? „Nepoužil by
som slovo federácia, neviem, či
u všetkých vyvoláva kladnú ozvenu.
Ale pevne verím, že čs. vzájomnosť
bude žiť ďalej. Na názve nezáleží,
len nech vyplýva z vôle národov,“
odpovedal M. Kováč.

BOHUMILA KRČOVA
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teľstve. Naša sloboda nikoho neohrozuje,
nikomu neškodí, nie je proti nikomu namie
rená. Myslím, že je to povedané dosť jas
ne a zrozumiteľne.
Nuž a - keďže som na úvod hovoril
o dobrých novinárskych obyčajoch dovoľte mi pripomenúť ešte jeden tradičný
zvyk: zaželať nám všetkým do tohto vskut
ku historického roku celkom prosté človečenské želanie. Zdravia, šťastia, spokoj
nosti. Nech nám nechýba chlieb, víno
a práca. Nech sa rodia zdravé deti. Nech
sa náplni zmysel nášho života.

Rozcestí
Byly to obrázky historické. Václav
Klaus o berlích a rozesmátí pánové
Čič a Moric v objetí po schválení zá
kona o zániku ČSFR. Radost dvou
posledně jmenovaných je pochopitel
ná. Dosáhli toho, co chtěli, a my jim
můžeme jen přát, aby jim ten úsměv
vydržel hodně dlouho. My takový
důvod k radosti nemáme, ale to ne
znamená, že musíme být smutní.
Nám vystačí jen hluboká lítost,
a s tou se jistě vyrovnáme.
V té poslední ze smluv, které dva
rodící se státy uzavírají o všem mož
ném, by mohlo být uvedeno, že nám
bude zachováno právo chovat se
a myslet tak, jak tomu bylo léta před
tím. Že totiž budou Slováci jezdit do
Českých zemí a budou tu stejně víta
nými hosty jako i Češi na Slovensku,
že společný stát byl budován společ
nou prací i společnými oběťmi. Že na
obou stranách bude snaha vypěstovat
politickou kulturu tolik potřebnou
k demokratickému stylu života. Že
slušnost, tolerance a vzájemné poro
zumění zůstanou základními pilíři
našich budoucích vztahů.
RUDOLF KAMÍNKA. Letohrad
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Životopis prezidenta České
republiky VÁCLAVA HAVLA
Václav Havel se narodil 5.října 1935 v Praze. Od roku 1951
do roku 1955 pracoval jako chemický laborant a navštěvoval při
zaměstnání večerně střední školu. V r. 1955 začal studovat na
ekonomické fakultě Českého vysokého učení technického. Přerušil
studium a v r.1957 nastoupil základní vojenskou službu. V r.1959
začal pracovat jako jevištní technik v Divadle ABC a v r.1961
přešel do Divadla na zábradlí, kde pracoval jako dramaturg,
asistent režie a spisovatel. V r.1967 dokončil studium na Akade
mii múzických umění v Praze. 0 rok později vstoupil do Klubu an
gažovaných spisovatelů. Po okupaci Československa v r.1968 a po
tlačení hnutí Pražského jara se jeho politické i umělecké názory
staly nepohodlnými pro komunistický režim. Byl donucen opustit
divadlo. Nesměl publikovat a jeho hry nesměly být uváděny. Po ro
ce 1969 pracoval jako dělník, jedním z jeho zaměstnání byla práce
pomocného dělníka v pivovaru.
V letech 1970 až 1989 byl Václav Havel třikrát odsouzen a
strávil pět let ve vězení. Byl jedním ze zakladatelů a prvním
mluvčím Charty 77. Byl členem Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných a československého PEN-klubu, jakož i PEN-klubů jiných
zemí, včetně Francie, Rakouska, švédska a Švýcarska. V r.1982
Václav Havel obdržel čestný doktorát univerzity v Toulouse-Le
Mirail. V r.1989 obdržel cenu Olofa Palmeho a Mírovou cenu Kniž
ního obchodu SRN.

Václav Havel dosáhl v Československu uznání nejen jako neo
hrožený zastánce lidských práv, ale také jako vynikající spisova
tel a dramatik. Napsal šestnáct divadelních her, např. Ztížená
možnost soustředění, Audience, Vernisáž, Largo desolato, Asanace.
Dále je autorem několika knih, např. Protokoly, Pokus žít v prav
dě, Dopisy Olze, Moc bezmocných a Do různých stran.
Jeho občanské a morální postoje byly oceněny při různých
příležitostech řadou evropských institucí. Po mnoho let byl
Václav Havel symbolem občanského hnutí proti nespravedlnosti
v Československu. V r.1982 dostal cenu Jana Palacha od Meziná
rodního výboru na podporu Charty 77, v roce 1986 cenu Erasma
Rotterdamského.

Po událostech v listopadu 1989 se stal Václav Havel vedoucí
osobností Občanského fóra, které iniciovalo návrat Československa
k jeho demokratickým tradicím. 29. prosince 1989 byl Federálním
shromážděním zvolen do funkce prezidenta České a Slovenské Fede
ratívni republiky. Byl znovuzvolen v červenci 1990, v prvních
svobodných parlamentních volbách po více než čtyřiceti letech.

Z funkce prezidenta abdikoval v červenci 1992, činnosti
spojené s výkonem funkce prezidenta byly přeneseny na federální
ho premiéra p.Stráského.
Václav Havel byl zvolen do funkce prvního prezidenta České
republiky 26.ledna 1993.
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Životopis slovenského prezidenta
Ing. Michala Kováča, CSc.
Michal Kováč sa narodil 5. augusta
1930 v Lubiši, okr. Humenné,
Slovensko, štúdiá ukončil na Obchodnej

akadémii a Vysokej škole ekonomickej.
Po jednoročnom zamestam na Vysokej
škole ekoMiímlífei kde pracoval ako
odborný asistent, přijal prácu v štátnej
banke Československej. V bankovníctve
pracoval od r. 1956 až do 11. decem
bra 1989. V rokoch 1965-66 prednášal
na škole bankovníctva na Kube, a v
r. 1967-70 pracoval ako zástupca riaditelá Obchodnej banky v Londýne V

r. 1969 ho odvolali z Londýna. V tom
istom roku bol vylúčený z Komunis
tickej strany Československa. V rámci
Štátnej banky ho preradili na miesto
obyčajného bankového úradníka.
Popri svojej prad v bankovníctve
prednášal až do r. 1967 ako externý
lektor na Vysokej škole ekonomickej
v Bratislave Od r. 1978 až do
decembra 1989 pracoval na čiastočný
úväzok v rôznych výskumných
ústavoch ako výskumník. Zaujímal sa
o problémy finančnej politiky a
bankovníctva. Ako lektor pracoval
tiež na fakulte stavebného inžinierstva
Vysokej školy technickej na oddelení
ekonomiky a financovania.
Po revolúcii v 1989 zaujal vo Vláde
národného porozumenia miesto mi

nistra financií Slovenskej republiky. V
júni 1990, v prvých slobodných volbách
bol ako kandidát hnutia Verejnosť
proti násiliu zvolený za poslanca
Národného zhromaždenia do Sne
movne národov. Opäť zaujal úrad
ministra financií vo vláde Vladimíra
Mečiara. Po jeho odvolaní z funkcie
minis erského predsedu, Michal Kováč
rezignoval na svoje miesto. Vo volbách
v 1992 ho zvolili za poslanca Národného
zhromaždenia ČSFR. Na prvom za
sadaní Federálneho zhromaždenia bol
zvolený za predsedu FZ ČSFR. Od *91

bol podpredsedom Hnutia za demo
kratické Slovensko pre ekonomickú
oblasť
Na svojom zasadaní 15. februára
1993 zvolili zástupcovia Národného
zhromaždenia Slovenska Michala
Kováča za prezidenta Slovenskej
republiky.
Pán Kováč je ženatý. Jeho manželka,
Emília, je profesorkou na Vysokej
škole ekonomickej v Bratislave na
katedre zamestnania a sociálneho
rozvoja. Jeho starší syn Juraj Kováč,
CSc, zložil programové testy M.B.A.
a dostal štipendium na London Busi
ness School Mladší syn Michal ukončil
ekonomickú školu a začal podnikať
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Jako za Jiříka z Poděbrad
Rozchod se Slovenskem tak trochu donutil českou reprezentaci vrátit se
k vlastni zahraniční politice. Jako součást habsburského Rakouska jsme
vlastní neměli, ale v minulosti je na co vzpomenout. Třeba na přemyslov
skou diplomacii X. století, na evropský záběr Karla IV. a i na prozíravost
Poděbradovu. Obrátili jsme se proto na ministra mezinárodních vztahů ČR Josefa
Zielenlece. A začali jsme otázkou o koncepci zahraniční politiky, kterou český stát
připravuje?
Vznik samostatné České republiky zna
mená také zásah do naší zahraničně
politické orientace. Je to dáno už tím, že
se mění geopolitické souvislosti. Ztrá
címe přímý kontakt s podunajským pro
storem, přestáváme mít přímý kontakt
s územím bývalého SSSR. Na druhé
straně budeme mít nového souseda - SR.
Máme velmi důležitou zásadu, která je
pro malý stát dvojnásob významná a sice
udržovat dobré vztahy se sousedy. Těch
máme hodně - Polsko, Slovensko, Ra
kousko, Německo. Náš budoucí vztah se
Slovenskem je speciálním případem.
Doufáme, a děláme co můžeme, aby
vztahy, když už nemůžeme žít v jednom
státě, byly co možná nejlepší. To vše se
odráží I ve smlouvě o vzájemné spolu
prácí, kterou podepsaly vlády ČR a SR.

Co je třeba, podle vás, řešit
přednostně a které otázky po
kládáte za zásadní?

Pro zemi jako je vznikající Česká repub
lika je důležitá Intenzivní hospodářská
spolupráce se sousedy. Zde máme velký
prostor a děláme co umíme, abychom jí
otevřeli cestu. Dáváme přednost spolu
prácí na konkrétních projektech. Z viseg
rádské trojky vzniklo visegrádské usku
pení, jehož členem je i Slovensko.
Jednáme intezívně o zóně volného ob
chodu s Maďarskem a Polskem. Smlouva
je připravena. Čekáme na rok 1993, kdy

samostatné státy ČR a SR ji podepiši. To
jsou typické projekty, které umožni v sou
sedské regionální spolupráci rozvíjet ob
chod a vzájemnou ekonomickou koope
raci. Tím se také nejlépe udržují dobré
sousedské vztahy.

Mohl byste specifikovat naše
vztahy k jednotlivým státům?
O Polsku a Maďarsku jsem již hovořil.
O podobné cíle usilujeme s Rakouskem.
Máme s ním dlouhou historii vzájemných
vztahů a nyní budeme i státy podobné
velikosti. To vědomí společné historie,
podobná civilizační zkušenost, to je
dobrý vklad do vínku vzájemných vztahů
a my bychom velmi rádi, aby ta naše
dlouhá česko-rakouská hranice, byla
hranicí spolupráce. A pak je tu náš nej
větší soused - Německo. Trauma českoněmeckých vztahů nesmírně vnímáme,
ale tisíciletá historie měla také mnoho
dobrých stránek, takže je na co navazo
vat. Existuje však jeden velký problém.
My jsme malý desetimiliónový národ
a vedle nás je osmdesátimiliónový kolos,
který představuje jednu z nejsilnějších
světových ekonomik. Jsme vklíněni do
německého jazykového prostoru. Proto
je pro nás důležité, najít optimální rovinu
vztahů. Můžeme se však opřít o zkuše
nost, jednak z našich dějin, ale i států,
které jsou nám podobné jako Dánsko,
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Holandsko, Belgie, Švýcarsko. To jsou
menší státy, které obklopují Německo
a ony našly způsob soužití. V této sou
vislosti přikládám velký význam evrop
skému integračnímu procesu. To není
jenom otázka výhod, které nám z toho
plynou, že se staneme součástí tohoto
hospodářského prostoru či součástí ně
jaké vojenské bezpečnostní struktury,
pro nás to má význam vpravdě historický
při hledání optimálního uspořádání na
šeho vztahu k Německu. Na druhé straně
evropská integrace přesahuje otázku
pouhého členství v jednotlivých evrop
ských organizacích. Jsme součástí zá
padní Evropy vlastně od vzniku českého
státu, tedy tisíc let. Z toho jsme byli uměle
vytrženi na čtyřicet let a vtaženi do so
větského impéria. Což je však ve srov
nání s naší historií doba velice krátká.
Pro nás je integrace s Evropou otázkou
naší národní, kulturní a civilizační iden
tity. My sdílíme stejné hodnoty jako sdílí
západní Evropa a chceme za ty hodnoty
nést spoluzodpovědnost. Proto například
vstup do NATO pro nás není jenom to, že
chceme ochranu, my se chceme podílet
na obraně těch hodnot, které tvoří zá
padní civilizaci. My chceme prosazovat
stejné hodnoty uspořádání společnosti
jako prosazuje západní Evropa, proto
chceme být součástí také všech těch
institucí. To je nesmírně důležitý moment
našeho usilování a je z tohoto hlediska
třeba rozlišit naše usilování a usilování
jiných států.

Mohl byste zhodnotit zahra
niční cesty Vaše i diplomatů
ministerstva?
Diplomatická aktivita souvisí s prioritami,
o kterých jsem již hovořil. Tedy přede
vším sousedé. Naše cesty jsme tedy
právě u nich zahájili. Byli jsme v Maďars
ku, Polsku, v Německu a v Rakousku. Úsilí
vyvíjíme i směrem k Evropě. Evropa je
především dílo mocností a my si uvědo-
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mujeme, že musíme český stát budovat
tak, aby měl oporu v klíčových silách ve
světě. Mezi evropskými mocnostmi je
důležitá Francie a Velká Británie, které
jsme navštívili nedávno. Připravujeme
cestu do Ruska a na další cestě bychom
se chtěli setkat i s americkými předsta
viteli. Je důležité S těmito státy komuni
kovat, je důležité, aby jejich politické
kruhy rozuměly našemu vývoji, aby se
předešlo desinterpretacl, která často ře
tězovým způsobem přes média nastává.
Proto je přímý kontakt nesmírně důležitý.
Plán cest, který samozřejmě není jedinou
věcí v zahraniční politice, ale je jakýmsi
vrcholem ledovce a indikátorem, odráží
klíčové záměry naší zahraniční politiky.

Zůstane struktura české diplo
matické služby stejná, nebo
upřete svou pozornost na jiné
oblasti?
V cizině máme mnoho velvyslanectví.
Struktura naší sítě je poplatná zájmům
socialistického Československa, které
budovalo síť zastupitelských úřadů, jako
součást sovětské imperiálni sítě. Proto ta
síť sama o sobě není adekvátní potřebám
malého evropského státu. Máme velvy
slanectví ve velmi bizarních zemích, jen
z toho důvodu, že se podporovalo nějaké
revoluční hnutí. Na druhé straně v ze
mích, kde máme velmi důležité obchodní
zájmy zastoupení téměř nemáme. Takže
budeme muset tu síť nějakým způsobem
přebudovat, udělat ji trochu skromnější,
ale efektivnější. Naše politické zájmy
jsou jasně definované a těmito směry
musíme vyvinout intenzívní aktivitu také
i prostřednictvím našich zastoupení.
A poslední otázka. Jak bude
ČR a SR dělit majetek v zahra
ničí?

Pro dělení majetku je všeobecně akcep
tovaný poměr 2:1. Chtěl bych upozornit,
že majetek v cizině přičinlivostí přede-
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vším první republiky není zanedbatelný.
Podle skromných odhadů je to 45 miliard
korun. Jsou to především nemovitosti.
0 takovémto majetku rozhoduje mnohq
parametrů, ne to kolik stál, ale kde se to
nachází, konkrétní místo, parcela. Např.
Tokio. Tam je půda nesmírné drahá a my
máme velvyslanectví umístěno velmi
dobře a jenom parcela, na které stojí rrii

hodnotu 200 miliónů dolarů. Nedomní

váme se však, že se musíme přít o každou
cihlu. Bude-li vůle k vzájemné dohodě
a vzájemná velkorysost, pak lze ty věci
vykompenzovat. Bylo by pro nás tragické,
kdybychom se veřejně před celým svě
tem hádali o majetek. Protože tento ma
jetek je v cizině a je na očích.
Děkuji za rozhovor.
Ptala se ŠÁRKA HELMICHOVÄ

ZAPAD - Kanada

Aká bude zahraničná politika Slovenska

Prispieť k mierovému vývoju
- “Hlavným cieľom slovenskej zahraničnej po
litiky bude predovšetkým prispieť k mierovému vývoju sveta, orientovať
sa na tie vývojové trendy, ktoré smerujú k ekonomickej integrácii, európ
skej bezpečnosti a zabezpečeniu prosperity obyvateľov všetkých krajín,
predovšetkým Slovenskej republiky,” povedal na novoročnej tlačovej be
sede v bratislavskom hoteli Fórum podpredseda vlády a minister zahra
ničných vecí SR Milan Kňažko.

Kňažko
za
procesnú
otázku
a podľa neho ešte môže dôjsť k niek
torým zmenám. “Nemôžeme však ne
akceptovať postoje a analýzy MMF,”
dodal.
Minister zahraničných vecí SR jed
noznačne odmietol akékoľvek úvahy
o vytváraní ďalšej Malej dohody, ale
bo akejkoľvek inej zmluvy, pripomína
júcej vytvorenie nového bezpeč
nostného bloku. “Nepripravujeme sa
na konflikty s MR a neexistujú žiadne
aktivity, ktoré by mohli podložiť také
to úvahy,” podčiarkol.
Na otázku redakcie Práca o perso
nálnom zastúpení veľvyslancov SR
v ČR a naopak, ako aj o termínoch
vzájomných republikových návštev na
úrovni ministrov zahraničných vecí
nám M. Kňažko nevedel zatiaľ ozná
Rozhodnutie Medzinárodného me miť konkrétne mená ani presné dátu
nového fondu o delení kvót medzi ČR my. Vyjadril však presvedčenie, že sa
a SR v pomere 2,29:1 považuje M. tak stane čo najskôr.

Ako ďalej zdôraznil, Slovensko sa
chce zapájať do multilaterálnych
a integračných aktivít predovšetkým
v rámci Európskeho spoločenstva.
“Chceme sa aktívne podieľať na práci
krajín Visegrádskej skupiny a zú
častňovať sa na aktivitách podunaj
ských krajín,” dodal.
Slovenská republika nebude
vyvážať špeciálnu vojenskú techniku
do rizikových oblastí. Hoci koncepcia
vývozu zbraní sa nedá presne stano
viť, SR bude pozorne sledovať vývoj
a koordinovať svoj postup s inými de
mokratickými krajinami, ako je napr.
Francúzsko alebo USA. V otázke
vývozu špeciálnej techniky sa bude
dôsledne riadiť odporúčaniami BR
OSN, zdôraznil.
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Kritici vlád ČR a SR si zviazali ruky

Negatíva v jasnejších súvislostiach
Česká vláda (rovnako ako slovenská)
má záujem ukázať, že jej politika už
prináša nejaké výsledky. S istou nedo
čkavosťou začala už vlani šíriť, že česká
ekonomika sa už „odlepila od dna“ a jej
výkonnosť začína stúpať. Niektoré čiast
kové javy tomu skutočne nasvedčovali,
ale o celoplošnom oživení nemôže byť
zatiaľ reči. Do toho však vstupujú nové
negatívne javy: prehlbovanie celosveto
vej hospodárskej krízy, prehlbovanie
hospodárskej krízy na území bývalého
ZSSR, ďalšie zvýšenie cien po Novom
roku, očakávané bankroty podnikov
a najnovšie to najhoršie - úpadok v česko-slovenskom obchode, ktorý na poza
dí svetovej krízy bol našou hlavnou
nádejou.
Hovorí sa, že ODS vyhrala voľby
v Česku preto, lebo obyvateľstvo vedo
mé si toho, že musí preskákať tvrdé časy
hospodárskej reformy, priklonilo sa
k strane sľubujúcej rýchle reformy, ma
ximálne skrátenie tvrdých časov. Teraz
sa začína ukazovať, že rýchla reforma
uskutočňovaná na pozadí nepriaznivých
vonkajších okolnosti nemusí viesť
k rýchlym výsledkom, k rýchlemu ná
vratu „do Európy“, t. j. medzi hospo
dársky vyspelé krajiny. V týchto súvis
lostiach je pochopiteľné, že aj premiér
V. Klaus venuje česko-slovenským vzťa
hom zvýšenú pozornosť. Jeho „súkrom
né“ názory publikované v poslednom
čase svedčia o tom, že pokrvne je skôr
„pragmatický ekonóm“ než politik, že
ako ekonóm (napr. súkromný podnika
teľ) by asi konal ináč, než je mu dovole
né ako politikovi. Je zástancom dyna
mického, a nie statického chápania
problémov, lebo vie, že peniaze rodia
peniaze, len ak sa krútia, tečú, obracajú
a neležia ako umŕtvená hromada majet
ku. Lenže väčšine ľudí je vlastné skôr
statické chápanie javov.
„Náš slovenský problém - hovorí V.
Klaus - bol primárne chápaný ako static
ký problém delenia majetku, kým v sku
točnosti ide o dynamický problém vy
plývajúci z nebezpečenstva poklesu čes-

ko-slovenského (v minulosti vnútorné
ho, dnes zahraničného) obchodu a z do
padu tohoto javu na ekonomický rast
ČR.“ (Český deník č. 53.) Kým národne
orientovaní politici a novinári na obi
dvoch stranách žiarlivo sledovali pri de
lení federálneho majetku každú „stolič
ku“, Klausovi bolo jasné, že ak bude
obchod, budú zisky a z nich oveľa viac
„stoličiek“, než len chýbajúce, a na
opak, ak obchod nebude, „záchranné
stoličky“ budú len hromadou muzeál
nych kusov, a nie efektívnym majetkom.
„Minule som vtipkoval, že pre českú
stranu by z hľadiska miltiplikatívnych
efektov bolo najľahšie poslať na Sloven
sko 20 miliárd korún, za ktoré by Slo
vensko kupovalo český tovar. Tak to
v podstate bolo vždy v minulosti i ked,
samozrejme, mechanizmy boli zložitej
šie“ (Hospodárske noviny č. 48). To
povedal V. Klaus v čase, keď sa mnohí
českí novinári umárali strachom nie
z poklesu vzájomného obchodu, ale
z toho, čo sji stane, ak narastie veľká
clearingová špička v prospech ČR a slo
venská strana ju nebude môcť vyrovnať
v ECU. Neznalosť a malichernosť na
obidvoch stranách nežičí ekonomickým,
ale národne sebeckým riešeniam. A pri
tom „multiplikačný efekt“ je zjavný: je
lepšie, ak sa kolesá vo fabrikách krútia
hoci na úver, než keď stoja.
Aj V. Klaus si je vedomý, že jeho
súkromné ekonomické názory („vtipko
vanie“) sú „politicky neprechodné“. Pre
veľkorysé riešenia ťažko hľadať stúpen
cov, keď väčšine národa sa nedarí dobre
a každý chce „zachrániť“ svoju zmenšu
júcu sa kôpku. Obidve strany by potre
bovali peniaze na „odlepenie sa od
dna“, na záchranu česko-slovenského
obchodu. Ale obidve strany majú ruky
politicky zviazané (samy si ich zviazali)
a medzi nimi rastie stále pevnejšia a do
konalejšia hranica. Je to, pravdaže, aj
hranica nedôvery, podozrievavosti, ško
doradosti a národnej sebeckosti.
J. CHARVÁT, MOSTY č. 12
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Symboly,
jimž se koří čas ...
JIŘÍ SEYDLER, Praha - REPORTÉR
Kždá doba má své symboly. Něa
irJ které jsou pomíjivé, jiným klamný
čas dodává na ryzosti. Zastavme
se na chvíli u symbolů, které přetrvaly
bez jakékoli úhony staletí, u symbolů,
jichž se nedotýkají překotné změny doby
vedoucí ať k dobrému či ke zlému. Za
stavme se u korunovačních klenotů čes
kého národa. Staňme se na chvíli snílky,
uvěřme utopistickým strojům času, které
nás přenesou do daleké budoucnosti
a daleké minulosti. Vyberme si slavný
den 2. září 1347, staňme se, alespoň
v našich představách, svědky slavné ko
runovace Karla Lucemburského, krále
římského a markraběte moravského, za
krále českého ...
Den před oním památným datem obul
Karel na bájném Vyšehradě Přemyslovy
lýkové střevíce a přes rameno si přehodil
jeho prostou rolnickou mošnu; vzdal tím
hold svým českým předkům. Na bílém
koni odjel pak na Pražský hrad na nešpo
ry, jak kázal tehdy mrav. A druhý den
ráno můžeme být - v představách
-svědky celého slavnostního ceremoniá
lu, jehož se samozřejmé zúčastnili
všichni čeští církevní i světští hodnostáři
a mnozí zahraniční hosté; Karel IV. byl
už postavou evropského věhlasu a vý
znamu.
Na Pražském hradě, po slibu dbát vla
dařských povinnosti a ochraňovat pod
dané a po slavnostním pomazání, vložil
mu - poprvé v dějinách českého státu
- metropolita český, arcibiskup Arnošt
z Pardubic, na hlavu královskou korunu
a předal další odznaky královské moci
- žezlo a zlaté jablko. Nechybělo ani
hermelinové korunovační roucho a meč,
který byl symbolicky položen na oltář;
znamení, že bude vždy použit pouze ve
prospěch církve. Poté následovala, opět
za velikého jásotu přítomných, koruno
vace jeho mladičké choti Blanky z Valois.
Karel IV. si byl dobře vědom, jaké
postavení zaujímá české království v jeho
ctižádostivých plánech krále a později
císaře říše římské. „Karel Čtvrtý, z přízně

boží dobrotivosti římský císař, vždy rozmnožitel říše a král český“, jak se sám
tituloval, poprvé dal Čechám evropský
rozměr na základě upevnění bohemocentrismu, který nebyl závislý na jakém
koli vlivu feudální Evropy. Dobře věděl,
že i korunovační klenoty musí reprezen
tovat tento cíl. Záměrně v nich zdůrazňo
val přemyslovskou tradici, přikládal jim
i mezinárodní význam přesahující hra
nice - vyžádal si například od papeže
Klimenta VI. písemný dispens, na zá
kladě kterého měla být česká koruna
trvale uložena na vrcholu tepané busty,
v niž spočívala lebka patrona české ze
mě, sv. Václava; snímána mohla být
pouze při korunovacích i jiných slavnost
ních příležitostech. Karel pravděpo
dobně pověřil vynikající zlatníky, aby při
‘tvorbě nové koruny použili starší koruny,
zřejmě z doby panováni Přemysla Ota
kara I. A mimořádnou pozornost věnoval
její výzdobě.
Ta činí ze svatováclavské koruny jednu
z nejkrásnějších a nejhonosnějších korun
světa. Základ tvoři dvaadvacetikarátový
zlatý plech, milimetr silný, vyzdobena je
96 drahokamy a dvaceti perlami, obvod
spodní činí 61 cm, celková hmotnost je
2358,3 g, perly váží 0,75 kg. Důmyslně
vytepaná čelenka se skládá ze čtyř pru
hů, dlouhých 15 a vysokých 5 cm, z nichž
se do výše 17,5 cm klene trojlist heral
dické lilie, francouzského symbolu nevin
nosti, moci a hrdosti. Na vrcholu ční zlatý
kříž, opět zdobený drahokamy, v jeho
horní části je v nevelkém otvoru vložený
safírový křížek s údajným trnem Kristovy
koruny, jak tehdy u nejvzácnějšich kle
notů bývalo zvykem.
Modré kameny patří k největším na
světě, rubín zdobící přední díl koruny,
nemá pravděpodobně konkurenci. Dra
hokamy a perly, z nichž některé byly
zřejmě už někdy předtím použity
k ozdobě jiných korun či královských
klenotů, pocházejí z různých exotických
zemí-Thajska, Cejlónu, Barmy, Horního
Egypta, Indického oceánu. Především
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řeny“ císařské pokladnici ve Vídni. Defi
nitivně, za velikého jásotu českého oby
vatelstva vesnic a měst, kudy průvod
s nimi projížděl, byly v r. 1867 odvezeny
opět do korunní síně Pražského hradu.
Největší nebezpečí jim hrozilo za na
cistické okupace, kdy je Hácha svěřil „do
ochrany“ Říše. Po revoluci v r. 1945 se
po nich marně pátralo, až se K. H. Frank
při výslechu přiznal, že je dal zazdít
v románské části Hradu; tam také nepo
rušené byly nalezeny.
Osobnosti, i ty největší, odcházejí
a uvolňují místo svým následníkům.
Často nepostřehnutelně se mění i státní
symboly. Neplatí to o našich korunovač
ních klenotech. Není to jen jejich nevy
slovitelná krása, která jim získala světový
věhlas, ale především jejich nedílný osud
s českým národem. Zvláště nyní, na po
čátku nové epochy českého státu, jsou
neodmyslitelným symbolem, který určitě
i další věky, jako jejich věrný strážce,
překoná.

umělecká cena koruny je nevyčíslitelná.
Královské žezlo a zlaté jablko, které
mají svůj původ asi v 16. století, tvoří
nádherný doklad jedinečného renesan
čního zlatnického umění.
Karel IV. se postaral i o bezpečí koru
novačních klenotů. Zpočátku byly ulo
ženy v korunní síni nad kaplí sv. Václava
na Pražském hradě; uzavírají je dveře
o sedmi zámcích, které měli - vždy po
jednom-v držení nejvyšší církevní i svět
šti hodnostáři včetně císaře. Dnes to jsou
prezident, předseda Poslanecké sně
movny, předseda senátu, předseda
české vlády, arcibiskup pražský, primá
tor hl. m. Prahy, metropolitní Kapitula
u sv. Víta. Sedmý klíč byl dočasně ztra
cen, nebof jej měl Alexander Dubček při
své tragické autohavárii u sebe. V letech
1336 až 1619 byly s nevelkými přestáv
kami uloženy na Karlštejně. V předvečer
třicetileté války byly přemístěny opět do
kaple sv. Václava (střežilo je tam 300
mušketýrů) a krátce i na Staroměstské
radnici; po bitvě na Bílé hoře byly „svě
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Návrat k historickým koreňom
Slovenská republika bude spoľahlivým demokratickým štátom
(Bratislava) Všetci občania a všetci oby
vatelia SR prežívajú časy velkého historického
prelomu. Slovensko sa po tisícročí z vlastné
ho slobodného rozhodnutia a vlastnými silami
po 1. januári 1993 prihlasuje do spoločenstva
európskych štátov ako ich slobodný a rov
noprávny partner. Niekedy dlho, až velmi dlho
dozrieva právo národov, aby sa naplnil ich čas.
To je aj prípad Slovenska, ktoré muselo prežiť
stáročnú nadvládu Maďarov, potom supremáciu Čechov, diktát Hitlerov i totalitu komu
nistickej moci, aby sa konečne ako samostatný
partner postavilo do radu slobodných nezá
vislých národov.
Slovensko nič nebúra, rozchádza sa dô
stojným a civilizovaným spôsobom s Čechmi,
s ktorými po 68 rokov tvorilo spoločný štát,
a vracia sa k svojim historickým koreňom, na
ktorých budovalo svoju štátnosť už pred tisíc
ročím. V preambule Ústavy SR z 1. septembra
1992 je napísané: "My, národ slovenský, pa
mätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svo
jich predkov a na stáročné skúsenosti zo zá
pasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v
zmysle cyrilo-metodského duchovného dedič
stva a historického odkazu VeTkej Moravy)
vychádzajúc z prirodzeného práva národov na
sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národ
nostných menšín a etnických skupín žijúcich
na území Slovenskej republiky, v záujme
trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demo
kratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie
demokratickej formy vlády, záruk slobodného
života, rozvoja duchovnej kultúry a hospo
dárskej prosperity, teda my občania Sloven
skej republiky uznášame sa prostredníctvom
svojich zástupcov na tejto ústave: Prvá hlava.
Prvý oddiel. Základné ustanovenia. ČI. 1:
" Slovenská republika je zvrchovaný, demo
kratický a právny štát".
To je rodný list tretieho slovenského štá
tu. Tvorcovia ústavy ho pokrstili menom "Slo
venská republika", s prívlastkom "zvrchova
ný, demokratický a právny štát". Nič krajšieho
mu nemohli dať do kolísky. Ústava SR stáva

sa takto jednou z najdôstojnejších ústav slo
bodných štátov vôbec. Malé právne a šty
listické nedostatky nemôžu oslabiť jej hod
notu. Táto ústava zodpovedá všetkým práv
nym formám, zaručujúcim základné ľudské
práva a občianske demokratické slobody. Na
to môže byť SR hrdá, lebo tu sa spája princíp
ľudský, demokratický, národný, občiansky i
medzinárodný. Jej strážca, predseda sloven
ského parlamentu (NR SR) ju nazval "doku
mentom najvyššej právnej sily, ktorým sa
zakladá suverénna slovenská štátnosť".

Slovensko už predtým 17. júla 1992 de
klarovalo prirodzené právo slovenského ná
roda na sebaurčenie. Úž vtedy jeho slobodne
zvolení predstavitelia vyhlásili, že chcú "slo
bodne utvárať spôsob a formu národného a
štátneho života", že budú "rešpektovať práva
všetkých, každého občana, národov, národ
nostných menšín a etnických skupín, demo
kratické a humanistické odkazy Európy a sve
ta". Takto pripravene a zodpovedne vyhlásili
poslanci SNR zvrchovanosť Slovenskej repu
bliky "ako základ suverénneho štátu sloven
ského národa".
Vo vedomí toho, že je viac ašpirátorov,
ktorí by sa radi mocensky zmocnili Slovenska,
a že vec slovenskej samostatnosti má dosť
kazimírov aj na Slovensku, ktorí nechcú po
chopiť hodnotu vlastnej štátnosti, zákonodárcovia SR postupovali veľmi opatrne, aby
všetky ich dokumenty a všetky ich zákonné
ustanovenia zodpovedali požiadavkám med
zinárodného práva a medzinárodným konven
ciám, chartám a deklaráciám.
SR vstupuje medzi demokratické samo
statné štáty ako ich rovnocenný partner. Slo• váci opierajú svoju štátnosť o kořené Veľkej
Moravy, štátu ich dávnych predkov a o cyrilometodské dedičstvo, ako základ ich kres
ťanskej a slovanskej kultúry, orientovanej na
Západ. Už vtedy vstúpili Slováci (ako inak
označiť predkov dnešných Slovákov?) do Eu
rópy a zohrali tu významnú duchovno-kultúmu i politickú a civilizačnú úlohu. Bohužiaľ,
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počiatkom 10. storočia neboli dosť silní ubrá podiel na moci i majetku. Takto prebieha aj
československý rozvod. Neboli v ňom len pek
niť vlastný štát.
Takmer tisícročie žili v starom Uhorsku né slová a porozumenie, ale aj trenice a tvrdé
s Maďarmi a s inými národmi, a jednotne pre zápasy.
Slovensko po tisícročí preberá osudy do
žívali časy spoločných záujmov i nádejí. Ale
v neskorších storočiach prišli už ťažké zápasy • vlastných rúk. Ohovorené a podozrievané zo
o udržanie národnej existencie. S Božou po všetkých strán ide vlastnou cestou; vie, že mu
mocou prežili všetko. Lebo mali vieru v Boha, nik nemôže dať viac, ako si môže dať samé.
vieru v seba a lásku k rodnej vlasti a mate Prídu ťažké časy, lebo budovanie štátu na
rinskej reči. Nikdy nekapitulovali pred násilím ruinách komunistického hospodárstva, v roz
a útlakom. Dôkazom toho sú ich žiadosti, vrátenom spoločenskom živote bude vyžado
memorandá, prosbopisy, dohody a deklarácie. vať veľa práce, spolupatričnosti a sebadôvery.
Aj v ČSR bojovali za politickú a národnú Zo Slovenskanemáme kam utekať. Dozrel čas,
rovnoprávnosť. Aj Slovenský štát, budovaný aby všetci pochopili, že ťahať za spoločný
v tôni Hitlerovej agresie bol dôkazom ich živo povraz je historickým príkazom nového slo
taschopnosti. Aj pod komunistickou totalitou
venského života. Závisí na nás, či vytvoríme
bolo Slovensko žriedlom odporu proti tupej
zázrak pod Tatrami: či budeme spoľahlivým
moci. Keď sa federácia s českým národom
demokratickým štátom a či sa pravdou o sebe
stávala len pokračovaním starého pražského
i o iných a toleranciou na všetky strany otvo
centralizmu vo forme unitámeho štátu, roz
ríme Európe a svetu. Keď toto bude obsahom
hodli sa pokojnou cestou rozísť s českým part
slovenskej štátnosti, máme budúcnosť zais
nerom, lebo sú si vedomí, že pre stabilizáciu
tenú.
Imrich Kružliak
strednej Európy je lepšie žiť na svojom a pre
HORIZONT-München
seba, ako zápasiť o kompetencie a spravodlivý

Ilustrácia: Jozef Cincík

Cyrilometodská tradícia
Aj v dnešnej modernej dobe ak by sme chceli vymedziť pojem „európ
sky“ nedalo by sa to bez pojmu „kresťanský“. Na úsvite stredoveku boli tieto
pojmy prakticky totožné. Prijatie-kresťanstva znamenalo prijatie do Európy.
Aký bol zmysel misie solúnskych bratov? Určite neboli prvými šíriteľmi
kresťanstva medzi Slovanmi. Lenže ich predchodcovia - nemeckí misionári
sledovali šírením kresťanstva aj iné ciele, výslovne politické. Šírili nielen
ideály kresťanstva, ale aj ideu podrobenia sa nemeckej ríši, ktorá sa v tých
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časoch vyhlasovala za nástupkyňu rímskej ríše. Naši predkovia stáli pred
dilemou: buď prijať kresťanstvo ako „vstupenku“ do Európy a zároveň
stratiť aj svoju etnickú identitu alebo ho odmietnuť a riskovať doslova
existenciu fyzickú. Aký osud stihol polabských a pobaltských Slovanov?
Svätý Konštantín a svätý Metod prišli s názorom, ktorý museli dlhú dobu
tvrdo prebojovávať, že, aby som mohol úprimne kresťanstvo prijať, musím
mu porozumieť, aby som mu porozumel, musí byť vyslovované v mojom
rodnom jazyku. Solúnski bratia však kresťanstvo chápali aj ako dediča
antickej kultúry. Jeho osvojenie malo byť osvojením nielen náboženstva, ale
aj kultúry a civilizácie. Ich chápanie kultúry však bolo v súlade s ľudskou
prirodzenosťou. Pri jej osvojení som sa mal vzdať iba toho zastaralého ä
barbarského, no nie bytostného.
Hoci vtedy slovo Európa sa ešte nepoužívalo v dnešnom zmysle slova, boli
tu jej dve koncepcie. V jednej bola Európa vlastne totožná s Nemeckou ríšou,
kde mohol mať nanajvýš svojské postavenie pápež, ale aj ten bol pod
ochranou nemeckého cisára. Z cyrilometodskej idey vyplývala Európa rôz
nych kultúr, slobodných štátov, ktoré síce spájalo kresťanstvo,
no kde mohol každý národ oslovovať a oslavovať Boha vo svojom rodnom
jazyku. Dar písma značil možnosť nielen napojiť sa na európsku kultúru, ale
v jej rámci si vytvoriť vlastnú.
Cyrilometodská idea tiež značí, že západnú Európu nemožno stotožňovať s Európou ako celkom. Pred príchodom do strednej Európy solúnski
bratia pôsobili aj na Európskom východe a hranice Európy videli nie
v nejakom geografickom predele, ale v hraniciach kultúry a civilizácie.
Odkaz solúnskych bratov spočíva v tom, že za prijatie sebaväčšej hodnoty
nesmieme zaplatiť stratou vlastnej identity. Ak by sme prestali byť sami
sebou a prijali inú identitu, v jej rámci budeme čímsi periférnym, ba možno
dokonca aj parazitickým.
Hoci európska kultúra korení v antike, kresťanstvo jej dalo nový rozmer.
Základom moderného chápania demokracie je nielen antická idea slobody,
ale aj kresťanské idey rovnosti všetkých ľudí a ich vzájomnej solidarity. Už
apoštoli pri vžniku kresťanstva stáli pred problémom, či majú požadovať od
tých, čo patrili k iným národom než židovskému, vzdanie sa národnej
identity. Zvíťazil nielen rešpekt k národným koreňom, ale aj k antickým
hodnotám, hod práve kresťanstvo hlása (na rozdiel od antiky) prioritu
duchovných hodnôt.
Štáty potrebujú pre svoju existenciu pevný ideový základ. K ich zániku
nevedie iba nepriazeň dejín, ale práve falošnosť ideí, z ktorých vyrastali. Ak
má samostatné Slovensko pretrvať, medzi jeho základné štátne idey by mala
patriť cyrilometodská idea, idea, že jednou zo základných hodnôt je práve
PETER GREGUŠ
národná identita.
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Belgičané ma
jí stejné problé
my jako bývalé
Českosloven
sko. Království
je na nejlepší
cestě se rozpad
nout.
„Vlámové, ta
ková sympatická národnost...,“ říkali
už svého času Voskovec a Werich
v jednom ze svých skečů. Spor Ho
lanďanům příbuzných Vlámů s fran
kofonními Valony se táhne od samé
ho založení státu před 162 lety.
Již dávno nejde o nadvládu Valonštiny nad vlámštinou jako na začátku,
teď jde o peníze. Flámové jsou nuce
ni vypomoct deseti miliardami marek
zbankrotovanému Valonsku.
Antverpské noviny „Gazet van
Antwerpen“ vypočítaly svým čtená
řům, že průměrná vlámská rodina
v průběhu čtyř let odvede svým chu
dým francouzský mluvícím Valonúm
na daních hodnotu osobního auta - 25
tisíc marek.
Vlámové mají dost nekonečného
doplácení na své méně pilné příbuzné
a žádají rozvod. Ačkoliv je Valonů
jen 36 procent z celkového počtu de
seti miliónů obyvatel, připadá na ně
50 procent všech nezaměstnaných.
Valonští socialisté se veřejně chlubí,
že zabránili úsporným opatřením
v sociálním rozpočtu. To opět zlobí
vlámské křesťanské demokraty, kteří
žádají, aby v budoucnu každá národ
nost hradila své sociální výdaje sama.
To by ovšem byl konec pro mnohá
města na jihu země, jako Lutych
a Namur, která již dnes jsou praktic
ky na dně.
V podstatě by měl šetřit celý stát,
bez ohledu na národnost. Čisté stárni
zadlužení Belgie obnáší 124 procent
hrubého národního produktu; to zna
mená hodnoty, která vznikne sečte
ním všeho vyprodukovaného zboží
i služeb za jeden rok. Místo toho se

spor, původně jazykový, řeší stále
novými a drahými „proporcionálními
posty“. Výsledkem je obrovský, ne
přehledný a neefektivní státní aparát
Belgičané mají čtyři ministry zahra
ničí - vlámského, valonského, ně
meckého a „federálního“. V zemi se
totiž nachází i malá, ale velmi pilná
(podle něm. časopisu „Der Spiegel“)
německá menšina. V případě dělení
státu by tak mohla vzniknout další
minizemě, stále ještě větší než Lich
tenštejnské knížectví.
Vlámští nacionalisté vidí jednodu
ché řešení. Rozdělit zemi cestou smí
ru podle vzoru Československa. Zmi
zí Belgie z mapy Evropy? Tak zní
otázka v propagační brožurce belgic-

Nejsme sami
kého ministra zahraničí pana Claese.
Odpověď chybí.
Ministr a jeho podřízení bezúspěš
ně pátrají po národní identitě. Belgie
je země paradoxu. Tři rozdílné men
tality a kultury neskýtají potřebné
předpoklady pro společný stát.
Senátor Evers, německý Belgičan,
věří, že ochota k práci je v Belgii roz
dělena velmi nerovnoměrně. Podle
něj a mnoha jiných si Valoni za po
moci státní pokladny dělají „příjemné
odpoledne“.
Na podobné narážky odpovídají
Valoni hrozbou prodeje pitné vody,
která má svůj původ v ardenských
kopcích a je tím pod valonskou kon
trolou. Panem Eversem to neotřásá:
„V tom případě založíme vodní kní
žectví. Část vodních nádrží je na na
šem území. Biskupa (Němci musí mít
vždy biskupa) si pořídíme rychle a na
knížete se pasuju sám.“
Nemají to lehké, ti Belgičané.
□ JINDŘICH PLZÁK
Böblingen, Německo
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Česko, Tschechien, Czechia...
Název státu se prosadí snáz v cizině než doma

N

euplynulo ani půl roku od veselí, kte
ré v Praze vyvolaly poznávací znač
ky Somálska na automobilech brati
slavské delegace, a české hlavní měs
to zaplavili motorizovaní turisté
z Kostariky. Jak jinak by si měl ne
zasvěcený návštěvník vykládat tak
hojný výskyt mezinárodně zaregistrovaného
symbolu CR? Což o to, takové srovnání vyzní
vá poměrně lichotivě. Kostarika je symbolem
stability mezi „ banánovými republikami“
Střední Ameriky, obejde se bez armády a vlád
ne v ní klid, prosperita i sociální smír.

Nešťastné slovo Česko
Za poslední dva roky vznikla v Evropě desítka nových, ale ne
pochybných států. Nikdo ani na okamžik nezaváhal nazvat
Chorvatskou republiku Chorvatskem či Slovinskou republi
ku - bez tradice vlastní státnosti - Slovinskem. Jakmile však
přišla řeč na domácí půdu, jakýkoliv novotvar typu Středo
evropské republiky měl větší šanci než logické, třebas neza
žité Česko. Propagovat název státu podle jeho zeměpisné po
lohy, na kterou si nota bene činí nárok tucet dalších sousedů,
je samo o sobě pošetilé. Navíc se přímo vnucuje souvislost se
Středoafrickou republikou, respektive stejnojmenným císař
stvím neblahého a kanibalského imperátora Bokassy. Snaha
vpašovat do běžného názvu státu i jeho ústavní zřízení pak
zavání nedávnou minulostí. Taková forma je oprávněná jen
tehdy, jde-li o zavedenou „obchodní značku“: ačkoliv je na
světě mnoho spolkových republik a spojených států, každý ví,
že Spolková republika znamená Německo a Spojené státy
USA.
Odkud se vlastně bere taková nechuť ke slovu Česko? Pří

činou není opomenutí Moravy, neboť odpor je všudypřítom
ný včetně Prahy, ale pouze nezvyklý, pro mnohé pejorativní
tvar. Nic nepomáhají odkazy na Kollára ani dobrozdání ling
vistů. Nepomohly by zřejmě ani příklady zpoza humen: dnes
neříkáme Bavory nebo Branibory, ale Bavorsko a Branibor
sko. Někdo může namítnout, že Bavory a Bavorsko označují
totéž území, naproti tomu Česko = Čechy + Morava + české
Slezsko. Ale vždyť ani Maďarsko není totéž co Uhry a znělo
by uším našich předků stejně nezvykle. V principu jde vždy
jen o zvyk.

Tekkalond
T

oen ik voor de eerste maal
in mijn leven voet zette op
Slowaakse bodem, had ik er
geen idee van dat ik voet zette
op Slowaakse bodem. Ik hoop
dat de Slowaken mij dat alsnog
willen vergeven.
Misschien mag ik ter verdedi
ging aanvoeren dat het ook wel
erg snel ging, dat voetzetten,
want het ging per auto. Het
moet een jaar of vyf geleden
zijn. We reden als vakantiegan
gers van Praag naar Boedapest
en kwamen dus door Slowakije,
maar ik weet zeker dat ik geen
Slowaak gezien heb. Ze moeten
er wel geweest zijn - zelf zeg
gen ze dat ze al duizend jaar
lang op hetzelfde grondgebied
wonen- maar ik had geen oog
voor ze. Naar mijn idee reden
we rechtstreeks van de Tsje
chen naar de Hongaren. Van
Slowaken was helemaal geen
sprake. Ze kregen, het is zonde
dat ik het zeg, nog minder aan
dacht dan de Belgen: die ver
eerden we op weg van Hazeldonk naar Lyon nog altijd
met een bezoek by de laatste
benzinepomp voor de Franse
grens.
Ik ga niet beweren dat het mijn
oogkleppen zyn geweest die de
Slowaken aan het denken heb
ben gezet - ik ben Harry Mulisch niet, die meent dat het
vanwege zijn geboortedag was
dat de Vesuvius op 29 juli 1927
begon over te geven. Feit is dat
de Slowaken zich voor het oog
van de wereld vergeten voelden
en dat ze na de val van het
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communisme al snel kwamen
vragen om een ‘plaats op de
kaart van Europa’. Het waren
Pro nevyžádaný vznik česke'ho státu je príznačne', že mno
de Tsjechen die hen die plaats hem intenzivněji se o jeho název zajímali v zahraničí. Již
moesten geven, maar helaas,
mnohokrát byly popsány všechny peripetie s hledáním ně
die waren zich daarvan niet in
meckého ekvivalentu pro výraz Česko. Němci, vědomi si lépe
het minst bewust. Als ze al
než
většina českých občanů i kompetentních osob ožehavosti
reageerden op de nationalisti
věci,
mnohokrát naznačovali, že akceptují jakoukoliv varian
sche geluiden van hun landge
tu, jen ať už ji proboha někdo navrhne. V této souvislosti je
noten, dan giechelig, zoals wij
zouden doen als het ging om
zajímavý a opět příznačný ohlas, jaký v zahraničí vyvolal de
het ‘Bevrijdingsfront Zuidoost- ník Svobodné slovo z minulého pondělí. S odvoláním na „ofi
Drenthe’.
ciální zdroje“ publikoval překlad slova Česko do hlavních
Misschien lachten ze toch meer evropských jazyků. Zatímco u nás článek zapadl bez jakékoliv
angsten weg dan ze toe wilden
pozornosti, například v Rakousku byl citován ve všech hlav
geven; in elk geval vloog de
ních denících i v rozhlase.
Tsjechische studente die mij in
Evropa má tedy jasno. Němci se zbavili obav o pejorativní
die dagen eens vergezelde op
weg naar Slowakije van schrik tvar „Tschechei“, vyvolávající nepříjemné asociace s termí
bijna door het dak van de auto nem „Rest-Tschechei“, jímž Adolf Hitler označoval posudettoen er direct na het passeren ské torzo Čech a Moravy. Mezinárodní úzus je zavazuje pou
van de Tsjechisch-Slowaakse
žívat název, který si navrhne sama dotyčná země, v tomto
grens een steentje tegen de ruit případě „Tschechien“. Jinak tomu bude doma. Nikdo nemůže
knalde. Ze dacht dat het schie přikázat občanům ani publicistům, aby užívali termín, který
ten al begonnen was. Zo la
se jim prostě nelíbí. Prosazení jazykově logického, i když ne
waaierig is het gelukkig nooit
oblíbeného slova Česko tedy potrvá nějaký čas, možná dokon
geworden, maar inmiddels zijn
ce celou generaci.
we wel zo ver dat TsjechoslowaZBYNĚK PETRÁČEK
RESPEKT - Praha.
kije niet meer bestaat. Want
'den aan ‘Tsjechoslowakye’. Stel de nieuwe Tsjechische staat, op
nauwelijks waren de Tsjechen
je voor dat hij dat deze zomer wier grondgebied ze op 1 janua
uitgegiecheld of ze merkten dat
doet op een camping waar ook ri collectief voet hebben gezet.
het de Slowaken ernst was, en
Slowaken staan, dan breken er De Tsjechen zijn in elk wel zo
toen was het te laat.
alsnog Tsjecho-Slowaakse ge
verstandig geweest de parle
En toen het eenmaal te laat
vechten uit. Het ergert de Slo menten in het buitenland per
was, toen de Slowaken dan ein
waken namelijk enorm dat er
telegram te laten weten dat ze
delijk na eeuwen hun eigen
Tsjechen zijn, die doen alsof
bestaan en ze hebben er een
plek op de atlas hadden vero
Tsjechoslowakjje gewoon zal
gebruiksaanwijzing bijgesloten,
verd, raakten de Tsjechen van
blijven voortbestaan, al is het
aangaande de naam: de Neder
de weeromstuit in een heuse
landers mogen Tsjechië zeggen,
identiteitscrisis. Ze dachten al dan zonder de Slowaken.
Ze
hebben
natuurlijk
gelijk,
die
Duitsers dienen te spreken ovei
tijd dat ze Tsjechoslowaken wa
ren, of liever: dat het Slowaken- Slowaken, maar ze zouden mis Tschechien, de Fransen zeggen
schien wat meer medelijden
Tchequie, de Noren spreken
dom gratis bij het Tsjech-zijn
was inbegrepen. Wat moeten ze met hun ex-landgenoten moe over Tsjekkia en de IJslanders
ten opbrengen. De Tsjechen
over Tekkalond.
nu zeggen als hen in het buiten
zijn nu eenmaal gehecht aan
En het is, zo hebben de Tekkaland wordt gevraagd waar ze
vandaan komen? Dat wordt een hun Tsjechoslowaakse postze londers mij verzekerd, streng
gels, hun Tsjechoslowaakse
verboden om Tekkalond door te
gruwelijk gestotter. Pavel
postal, lid van het federale par vlag, hun Tsjechoslawaakse ge rijden zonder te weten door
schiedenis. Gun hun een perio welk land men rijdt, op straffe
lement voor de sociaal-demode van nationale rouw en geef van onmiddellijke verbanning
eraten, heeft al aangekondigd
naar Slowakije.
ongewijzigd vast te zullen hou- hun de tijd om te wennen aan
DE GELDERLANDER/MAANDAG 4 JANUARI 1993 Stevo Akkerman

Tschechien, ne Tschechei
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Evropa 1993

Česko a Slovensko dotvářejí
novou mapu starého kontinentu
vyk je železná košile a za
žité stereotypy sejen těž
ko překonávají. Nemnozí
pamětníci habsburské
monarchie nyní zažívají
podruhé v životě zmenše
níhospodářského a kul
turního prostoru. Prakticky veške
ré obyvatelstvo zanikající federace
již čerpalo svou životnízkušenost
v rámci Československa, a má tedy
v sobě do značné míry „geneticky
zakódovaná" měřítka tohoto útva
ru. Občané České republiky si tepr
ve budou muset zvykat, žejejich
stát májen jednoho souseda, men
šího, nežje sám, totiž Slovensko
a to samo bude obklopeno pouze
většími celky. Rovněž přetrvává
představa všestranně vyspělejšího
Česka vůči Slovensku, aniž by si li
dépříliš lámali hlavu, v jakých ob
lastech je tento názor oprávněný
a v jakých nikoliv.
Nezanedbatelnou roli sehrává i bohorovná
hrdost na „ zlaté české ruce“, čtyřicet let boha
tě napájená komunistickou propagandou.
Ještě v polovině osmdesátých let byla podle
Malé československé encyklopedie ČSSR roz
sahem průmyslové výroby na 11.-12.místě ve
světě - pro jistotu bez uvedení kritérií. Podob
nými růžovými brýlemi se dnes v Praze
i v Bratislavě často hledí na přijetí do Evrop
ského společenství.

Srovnávat srovnatelné
Dnešní doba přináší konjunkturu renomova
ným tiskárnám cenin. Za uplynulé tři roky
jen v samotné Evropě vzniklo jedenáct no
vých států (jeden - NDR - zanikl) a velká větši-

na z nich zadává tisk svých bankovek západ
ním firmám. Ze stejných důvodů je však sou
časnost nepříznivá pro kartografii. Málokterý
nakladatel vydá atlas či jiné důkladnější ma
pové dílo s vědomím, že během výrobní Ihiaty
se může cokoliv změnit. Krok s dobou drží ví
ceméně jen výrobci geografického softwaru,
avšak i jejich možnosti jsou omezené. Napří
klad autoři poslední verze programu PC Glo
be sice zaregistrovali výsledky našich červno
vých voleb i jména současných ústavních či
nitelů (byť za nejsilnější politické strany stále
považují OE a VPN), ale nestačili zahrnout
poslední změny v bývalé Jugoslávii, ani všech
ny statistické údaje pro nové státy. Občan,
který se zajímá o postavení samostatného
Česka a Slovenska v Evropě, tak dnes praktic
ky nemá možnost získat přehledné a jasné in
formace. Zbývá jen listovat v tlustých domá
cích a cizích ročenkách a srovnávat nesrov
natelné.
Pro nejzákladnější orientaci otiskujeme
několik tabulek, které vyjadřují poměr obou
následníků Československa k nově přetvoře
né Evropě. Mnohé údaje je však třeba brát
s jistou rezervou. Nesporné jsou rozlohy stá
tů, neboť stále ještě platí - alespoň podle práva
- zásada neměnnosti hranic. Horší je to s po
čtem obyvatel, zejména na Balkáně, kde válka
rozprášila milióny lidí do uprchlických tábo
rů v bývalých jugoslávských republikách i po
celé Evropě. Zcela zvláštní jsou pak případy
Makedonie, mezinárodně pro řeckou obstrukci dosud neuznané, a Bosny a Hercego
viny, která - byť je řádným členem OSN - zá
pasí o holou existenci. Ačkoliv by mnohé
z uvedených statistických údajů při přísném
pohledu neprošly, poskytují přinejmenším
představu.
Nejspornější kapitolou je hospodářské po
měřování států. Údaje v jednotlivých západ
ních pramenech se velmi výrazně liší (větši-
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nou se užívá hrubý národní produkt na hla
vu). Pro víceméně přijatelné srovnání (hrubý
domácí produkt na hlavu) bylo proto nutné
zkombinovat čísla ze Statistické ročenky
ČSFR ’92, z materiálů Světové banky a z in
formací Českého statistického úřadu. I tak se
podařilo obsáhnout pouze 24 států, které však
zahrnují první dvě vlny čekatelů na členství
v ES.

Rakousko místo NDR
Co plyne z uvedených čísel? Na první pohled
několik elementárních poznatků: zatímco
Československo se rozlohou i lidnatostí moc
nelišilo od srovnatelné' NDR, Česko se blíží
plochou Rakousku a počtem obyvatel Maďar
sku, Slovensko pak obdobně Chorvatsku
a Dánsku. Bývalá NDR nám skutečně po dese
tiletí sloužila jako určite' zrcadlo - zejména
v životní úrovni. Zda tak poslouží i Rakousko
a Dánsku. Bývalá NDR nám skutečně po dese
tiletí sloužila jako určite' zrcadlo - zejména
v životní úrovni. Zda tak poslouží i Rakousko
a Dánsko, ukáže blízká budoucnost. Výše hru
bého domácího produktu na obyvatele zatím
naznačuje, že českou metou bude nejprve Ma
ďarsko a slovenskou Polsko.
Ekonomické srovnání evropských států
však vypovídá i konkrétnější věci: na prvních
pěti stupních tabulky jsou země Evropského
sdružení volného obchodu (EFTA), které si výjimkou je Island a ne zcela jasný postoj za
ujímá Švýcarsko - podaly přihlášku do ES. Při
pohledu na příslušná čísla není třeba příliš
uvažovat o našem přijetí do konce století, mají-li i tito „superkandidáti“ šanci v roce 1996.
Zajímavý poměr je i v opačném gardu. Čtyři
nejchudší země ES (tzv. jižní křídlo - Španěl
sko, Portugalsko a Řecko - spolu s Irskem)
představují pro Brusel 63,5 miliónu „hlado
vých krků“. Visegrádská čtyřka je stejně po
četná (64 milióny obyvatel), navíc zatím vyka
zuje v průměru slabší hospodářské výsledky,
to znamená, že v očích jižního křídla by roz
ředila bruselský roh hojnosti přinejmenším
na polovinu.

Český stát na vymření
Po rozpadu Československa se zkrátí rozpětí
nejodlehlejších bodů státu ze 768 na 493 km
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v Česku a na 428 km na Slovensku. Cesta
z Prahy k Černému moři se trochu zkompli
kuje, trasa z Bratislavy k Severnímu moři se
diky průplavu Dunaj-Mohan- Rýn naopak
o něco zjednoduší. Prudce se však změní na
příklad ukazatele přirozeného pohybu obyva
tel. Československo vykazovalo v uplynulé de
kádě průměrný roční přírůstek asi 0,2%, z to
ho ale připadalo na Českou republiku 0,01%
a na Slovenskou 0,56%. To znamená, že Čes

ko se ve statistikách zařadí mezi prakticky
„vymírající“ země, jako je Maďarsko, Dánsko
nebo Belgie, zatímco Slovensko k populačně
silným státům na úrovni Francie, Nizozemí
nebo Řecka.
Změní se však po rozpadu federace ukaza
tele životní úrovně? Některé jistě. Například
v Česku bude průměrně připadat 4,23 a na
Slovensku 5,81 osoby na jeden osobní auto
mobil, zatímco v ČSFR to bylo 4,66. To ale
není hlavní. Ukazuje se, že desítky společných
let v socialismu přinesly „rovnost“ v tom nejpodstatnějším - v lidském životě. Střední dél
ka života je v obou republikách prakticky stej
ná (muži - 68 let - mají nepatrně vyšší šanci
v Česku, ženy - 75 let - zase na Slovensku).
Tyto cifry však leží hluboko pod evropskou
špičkou (75 let pro muže, 83 let pro ženy) a za
sebou nechávají pouze obdobné údaje z býva
lých sovětských republik...
Hrubý domácí produkt na hlavu
(USD, údaje za rok 1990, u visegrádských"
států za rok 1991)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Švýcarsko
Norsko
Švédsko'
Finsko
island
Dánsko
Lucembursko
Francie
Rakousko
Nizozemí
Belgie
Velká Británie
Německo
Itálie
Irsko
Španělsko
Řecko
Maďarsko
Portugalsko

15.656
14.804
12.935
12.786
12.500
12.140
11.286
10.684
9.855
9.576
9.316
9.279
9.099
8.547
6.452
5.312
3.560
3.000
2.498

2.410

20

Česko

21

Polsko

22

Slovensko

1.770

23
24

Turecko
Rumunsko

1.230
900

2.100
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Státy podle počtu obyvatel

Státy podle rozlohy

(odhad k roku 1992, v tisícich)

(km2)

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rusko evropská část 131.551
Německo
79.762
Itálie
57.778
Velká Británie
57.688
Francie
56.822
Ukrajina
51.858
Španělsko
39.503
Polsko
37.838
Rumunsko
23.514
Nizozemí
15.112
Maďarsko
10.547
Portugalsko
10.419
Bělorusko
10.331

14

Česko

15
16
17
18
19
20
21

Řecko
Belgie
Srbsko a Černá hora
Bulharsko
Švédsko
Rakousko
Švýcarsko

10.063
9.932
9.898
8.893
8.598
7.689
6.825

22

Slovensko

5.301

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Dánsko
Finsko
Chorvatsko
Moldavsko
Norsko
Bosna a Hercegovina
Litva
Irsko
Albánie
Lotyšsko
Slovinsko
Makedonie
Estonsko
Lucembursko
Malta
Island
Andorra
Monako
Lichtenštejnsko
San Marino
Vatikán

5.138
5.006
4.885
4.384
4.294
4.124
3.782
3.479
3.395
2.702
2.009
1.909
1.584
392
359
263
54
30
28
23
1

1
2
3

4

10.311

1
2
3
4
5
6~
7'

Rusko evropská část
Ukrajina
Francie
Španělsko
Švédsko
Německo
Finsko

4,551.311
603.700
547.026
504.750
449.964
356.910
337.030

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Maďarsko
Portugalsko
Rakousko

324.219
312.680
301.230
244.820
237.499
207.600
131.944
110.912
102.845
102.173
93.030
92.082
83.835

21

Česko

78.862

22
23
24
25
26

Irsko
Litva
Lotyšsko
Chorvatsko
Bosna a Hercegovina

70.282
65.200
64.589
56.538
51.129

27

Slovensko

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Estonsko
Dánsko
Nizozemí
Švýcarsko
Moldavsko
Belgie
Albánie
Makedonie
Slovinsko
Lucembursko
Andorra
Malta
Lichtenštejnsko
San Marino
Monako
Vatikán

Norsko
Polsko
Itálie
Velká Británie
Rumunsko
Bělorusko
Řecko
Bulharsko
Island
Srbsku a Černáhora

49.014
45.100
43.070
41.500
41.290
33.700
30.513
28.748
25.713
20.251
2.586
466
320
160
62
2
1
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Deseti miliónům
je v průměru 36 let
Průměrný věk obyvatele České re- ■
publiky je 36,3 roku (mužů 34,6;
žen 38,0). Populace od 0 do 14 let
představuje 21 % obyvatelstva, zatímco
věková skupina od 60 let se podílí na
celkovém počtu 17,9 %. Zbytek 61,1 % jsou mladiství a ekonomicky
činné obyvatelstvo.
Muži početně převažují nad ženami
až do věkového pásma 45 - 49 roků.
V pásmu 50 - 54 let se počty vyrovná
vají a od 55 let získávají početní převa
hu ženy. Ve věkovém pásmu nad 75 let
je o 3,3 % víc žen než mužů.
Společenské skupiny zaznamenalo
naposled sčítání lidu v roce 1991. V té
době bylo z 5,4 miliónu ekonomicky
činných obyvatel 43 % dělníků
a 45,6 % zaměstnanců a jen necelé pro
cento z obou skupin pracovalo v sou
kromém sektoru. Zaměstnavatelů bylo
necelých osm tisíc, soukromých
rolníků 2377, samostatně činných osob
97 tisíc a osob se svobodným povolání
12 tisíc. Nakolik restituce a privatizace
tato čísla v průběhu loňského roku
změnila, může říci jen nová statistika.

Nejmenší je Závist
Česká republika se rozkládá na ploše
78 864 km a žije v ní 10 302 215 oby
vatel v 6 098 obcích (k 1. 1. 1992).
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Rozlohou 42 hektary je nejmenší Závist
v okrese Blansko, podle počtu obyvatel
je to Blahoňov v okrese Ždár n. Sáz.
s 10 osadníky.
Nejjižnější obcí republiky je Vyšší
Brod v okrese Český Krumlov ležící na
48°33’13“ severní šířky, nejsevernější
Lobendava v okrese Česká Lípa na
51°03’26“ severní šířky, nejvýchodnější obcí je Hrčava v okrese Frýdek-Místek na 18°51’56“ východní délky a nej
západnější Krásná v okrese Cheb na
12°05’33“ východní délky. Ze severu
na jih měří Česká republika 278 km, ze
západu na východ 493 km.
Vzdušnou čarou je k Severnímu mo
ři z Aše 533 km, ze Šluknova 727 km
a z Vyššího Brodu 817 km. Nejblíž je
k Jaderskému moři do Terstu: z Aše
544 km, ze Šluknova 598 a z Vyššího
Brodu 332 km. K ústí Dunaje má nej
blíž Vyšší Brod 1231 km, ze Šluknova
se vzdušná čára natáhne na 1304 km
a z Aše na 1494 km.
Nejdelší hranici máme s Německem
- 810 km. Hraniční čára s Polskem měří
779 km, s Rakouskem 452 km, se Slo
venskem 220 km.
V Čechách, na Moravě a ve Slezsku
je 75 okresů a 10 pražských obvodů,
které jsou postaveny na roveň okresů.
Rozlohou je pejvětší okres Šumperk,
měří 1948 km , nepatrně menší je okres
Jindřichův Hradec, následují Klatovy,
Bruntál a Žďár n. Sáz. Nejmenší je Ostrava-město s rqzlohou 214 km a Bmoměsto s 230 km .
(Statistické údaje poskytl Informační
servis FSÜ.)

NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA. Z 10,3 miliónu obyvatel České republiky se k české národnosti hlásí 8,373 mil.
ln°ravské národnosti 1,356 mil. (13,2 %), ke slezské 44 tis. (0,4), ke slovenské 308 tis. (3 %), k maďarské
tn l‘S' <0’2
roins^ 33,5 tis. (0,3 %), k polské 59 tis. (0,6 %) k německé 48 tis. (0,5 %), k ukrajinské 6,8 tis.
(01 %), k rusínské 1700, k ruské národnosti 4300 obyvatel. K ostatním národnostem se hlásí 19 200 obyvatel (0,2 %),
neZliiténo u 25 500 (0,2 %). Podle výsledků sčítání lidu v r. 1991. Statistika 1992, 3)
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Dr.J.K. Jarolimek

Boj s dědictvím minulosti
Řeč, přednesená na schůzi spolku ’’Comité Vrije Tsjechoslowaken in Nederland”
při příležitosti 74 výročí založení ČSR.

Nacionalismus ve své jedovaté dávce rozbíjí státy a hubí
národy. Rozdělením československého státu se Čechy posunou
na západ a rozpory se Slováky ztratí na významu. Důležitá
však bude konfrontace se západními sousedy, Německem a Ra
kouskem. Německo se po sjednocení přesunulo opačným směrem,
ze západního státu se opět stalo "zemí středu".
Česko-německé vztahy se budou vyvíjet v kontextu evropy.
Záleží na tom, jaká ta evropa bude, zda atlantická, nebo izolacionistická. Na evropské politické scéně je dnes jednou
z nejdůležitějších otázek, jak udržet Německo integrované
do evropských bezpečnostních a hospodářských struktur a jak
mu zároveň zabránit, aby zaujalo dominatní postavení. Setrvá-li Německo jako pilíř evropsko-americké spolupráce, není
se čeho obávat. Ale sjednocené Německo hraje ve světe a i v
evropě dnes jinou roli a nemůže pokračovat v zahraniční po
litice bývalé Spolkové republiky. Uslyšíme-li signály, že
americká přítomnost v evropě není nezbytná, je to znamení,
že západní soused se chystá na "samostatnější politiku".
Všichni víme, jak je německo-český vztah zatížen. Osmi
setletá symbióza dvojjazyčného národa českých zemí, v její
polovině ztráta české suverenity ve prospěch Vídně. Ještě
na Bílé hoře bojovali za českou samostatnost nejudatněji
chebští Němci z pluku hraběte šlika - až do posledního muže.
Slik sám byl potom popraven na Staroměstském náměstí. V mi
nulém století začíná zápas Čechu a znovunabytí státní svr
chovanosti. Oba národy českých zemí se nemohou dohodnout na
nové struktuře. Němci chtějí vnitřní autonomii, Češi to od
mítají; nato začínají Němci podporovat vídeňský centralis
mus. Němci českých zemí se nesolidarizují s oprávněnou tou
hou Čechů po svobodě a češi už nepovažují české země za vlast
dvou národů, ale jen svého vlastního. Blíží se první světová
válka. Vítězství ústředních mocností by Čechům vnutilo nové
podmanění, zatímco vítězství Dohody by vydalo Němce Čechům.
Přichází rok 1918 a konec války. ČSR není založena jako
stát veškerého obyvatelstva, ale jako československý, ve sku
tečnosti pouze český národní stát. Ústava vůbec nepočítá s
třemi a půl miliónem Němců; její modifikace, která by Němcům
umožnila považovat tento stát i za svůj, je jim dvacet let
odpírána. Nakonec vše směřuje k boji. Boji, který často pro
chází rodinami. Pekař předpokládal, že asi třetina sudetských
Němců má české předky a třetina Čechů německé. Po osmi letech
nic divného.
Dochází k Mnichovu. Příčinou je Hitlerův hegemonismus,
snaha rozšířit německé panství na celý kontinent, počínaje
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střední evropou. S výjimkou náboženských a socialistických
protivníků Hitlera, podporují sudetští Němci politiku, kte
rá vede k rozdělení země. Aniž si toho jsou vědomí, opouště
jí tak své vlastní české dějiny. Přichází rok 1945 a konec
války. Vyhnání Němců je aktem msty za rok 1938 a za všechno,
co následovalo až do konce války.
Vyhnání bylo chybné i proto, že jím byl zároveň učiněn po
slední krok ke zničení vlastních dějin, tisícileté spolupráce
se západem, konkrétně právě s Němci. Nový směr vedl do východ
ního impéria, a tím do nového podmanění.
Po zhroucení sovětského panství a německém sjednocení se
musely nově uspořádat vztahy mezi Němci a Československem.Prv
ní krok vykonal Václav Havel svým dopisem spolkovému prezi
dentovi Richardu von Weizsäkker, ve kterém odsoudil "vyhnání"
jako hluboce nemorální čin. Tak bylo prolomeno tabu vyhnání
Němců. Velkolepý signál nového počátku. Krátce nato začínají
omyly znovu: po čtyřiceti letech lži a sedmdesáti či více le
tech vytváření národní legendy zasahuje pravda Čechy zcela ne
připravené. Obávají se návratu Němců a zpochybnění veškerého
komunistického pořádku v pohraničí.
Sudetští Němci sklouzávají do druhého extrému: věří, že ny
ní se musí za několik měsíců vyřešit to, co hmotně zakořenilo
již před půl stoletím a duchovně ještě mnohem dříve.
V této situaci začínají rozhovory o nové německo-československé smlouvě novými omyly. Československé ministerstvo za
hraničí usiluje o spolupráci s Německem, ale na účet sudetských Němců. Věří v "tlustou čáru", která škrtem pera spro
vodí ze světa staletý problém.
Na německém ministerstvu zahraničí sice vědí, že to nejde,
již z vnitropolitických příčin, ale už si zvykli: trošku zal
hat na jednu stranu, trošku na druhou a všechno zamlžit bala
stem velkých slov. To znamená, že i tam se vyhýbají skutečné
mu problému.
Jaký je výsledek měsíce trvajících smluvních jednání?
V jádru stojí vše na starém bodě. Rozmrzelost ze státu i
z politických stran roste v Německu tak silně, že rok 1994
může být i koncem dosud vládnoucí koalice. Kohlovou vládu
vystřídá sotva něco lepšího. Strany středu se semknou ve vel
ké koalici, a nalevo i napravo, především napravo od ní, se
bude politická scéna radikalizovat. Neúspěch v integraci bý
valé NDR znamená katastrofu. Západ dochází k logickému záve
tu, že transformace není možná. Obyvatelstvo, zdevastované
čtyřiceti léty komunismu je pro demokracii nepoužitelné a
tychlá změna ekonomického systému je nemožná, jelikož trh je
určitý druh kultury. Kde tato kultura chybí, nelze tržní ho
spodářství zavést ze dne na den administrativním opatřením.
Proto dochází k vážným politickým otřesům v nových spolko
vých zemí a zvyšuje se nejen nedůvěra vůči vládě ale i k mo
žnostem demokracie jako takové. Velkým problémem jsou ekonomičtí utečenci a přistěhovalci.
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Dalším bodem zlomu je návrh na zřízení německo-československé nadace, z níž mají být odškodněny československé obě
ti nacizmu.
Sudetští Němci to považují za scela nepřijatelné, aby jed
na strana byla ochotna platit, zatímco druhá strana česká,ne
hodlá o otázce odškodnění sudetoněmeckých obětí a ztrát ani
jen mluvit. Komunisty nakradený majetek komunistům zůstal,ná
rodní a státní si ted berou k tomu.
Ztratí-li při volbách do bavorského zemského sněmu CSU svou
dosavadní většinu, protože se od ní odvrátí blok sudetoněmec
kých voličů , zklamaných pražskou smlouvou, bude to mít vážné
důsledky. Sudetoněmecká representace bude tak ovlivňovat ba
vorskou vládu, a jejím prostřednictvím, spolkovou vládu.
Jak vážně by to měla brát československá strana, dokládá
hlasování bavorské vlády proti německo-československé smlou
vě. Skutečnou ozvěnou byla svatodušní deklarace spolkového
zhromáždění sudetoněmeckého landsmanšaftu. Čtvrtý bod jedné
její rezoluce zatahuje do hry po právu na vlast i právo na se
baurčení .
Německo-československá smlouva "o dobrém sousedství a přá
telské spolupráci" minula svůj cíl, nastolit trvalý mír mezi
Němci a Čechy. Důkazem jsou obě důvodové zprávy, pražská i
bonnská, které si odporují v jednom velmi důležitém bodě.Prá
vě tento bod bude v příštích letech živit vášně. Rozpor se to
čí kolem pojmu a faktu vyhnání.
V československé důvodové zprávě pro federální zhromáždění
stojí, že pojem vyhnání označuje jen výstřelky - rozuměj zlo
činy spáchané na Němcích - před nabytím platnosti postupimské
dohody a vysídlení a vyvlastnění sudetských Němců bylo jinak
z hlediska mezinárodního práva správné a legitimní. V německé
důvodové zprávě pro spolkovou radu a spolkový sněm stojí:Spol
ková vláda v jednání znovu objasnila své stanovisko, že "vy
hnání Němců z Československa a konfiskace německého majetku
bez odškodnění považuje za odporující mezinárodnímu právu".
Obojí je, stejně jako součastné události v Jugoslávii, mezi
národně odsouzená skutková podstata genocidy. Vyhnání hluboce
uráží miliony Němců a nejenom sudetských v jejich právním cí
tění. Stejný otevřený rozpor mezi německým a československým
vládním stanoviskem je i v otázce neplatnosti mnichovské doho
dy.
Britská vláda dodnes odmítá uznat nulitu mnichovské dohody
od samotného počátku.
Kdo se nepoučí z historie, je odsouzen k tomu, aby ji opa
koval, zní stará moudrost. Euforie ze zániku totalitních re
žimů je nenávratně pryč a s ní i romanticko-blouznivá zahra
niční politika Diensbiera. Ekonomika a bezpečnostní problémy
budou napříště určovat zahraniční politiku. A pro malý, post
komunistický stát ve středu evropy, který sám o sobě neví,
zda je, a není ani ve stavu rozhodnout se, zda ještě sám exi
stuje, navíc platí, že zahraniční politika nemůže být pouze
pokračováním politiky vnitřní.
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Co tedy udělat, aby se z rozporu stal konsensus? Sudetští
Němci i Češi musí pochopit několik věcí, bez nichž se nic,
absolutné nic nepohne.
Začnu s německou národní skupinou: Nepřipadá v úvahu - čis
tě právně podložený - návrat do minulosti, jako kdyby nebyla
světová válka a to co se událo před ní a po ní. Mezi Němci a
Čechy není jen právní problém, řešitelný právními prostředky,
nýbrž i dějinný problém, řešitelný pouze historicky relevant
ním jednáním v novém horizontu.
"Böhmentum" je duševnost člověka z českých zemí, utvořená
na podkladě nadnárodním, a tato duševnost pojila k sobě Čechy
i Němce přes všechny zápasy, jež spolu vedli.
Proto bych chtěl české straně říci: Akty násilí - jak Mni
chov a vše co následovalo, tak vyhnání - nemohou být základem
budoucího míru. Ani jedno, ani druhé nesmí být považováno za
legální. Nelze jeden akt násilí - Mnichov - zatracovat a dru
hý - Postupim - prohlašovat za legitimní. Měřit dvojí mírou
je počátek nového nesváru.
Že je možné nalézti formuli, která v konsensu uspokojí obě
strany, dokazuje Mečiarovo norimbergské prohlášení, že Sloven
ská republika, jako budoucí subjekt mezinárodního práva, si
přeje nové projednání německo-československé smlouvy a že je
připravena odškodnit karpatské Němce. Bez takové formule ne
bude mír, jenom s ní nastane obrat ve vzájemných vztazích.

V. Havel k odsunu sudetských Němců
Budujeme
nový demokratický
a právní stát, budujeme občanskou
společnost. Tento stát nemůže být
založen na bludech, lžích či předsud
cích, to by se nám tragicky vrátilo.
Jde mi o hygienu našeho sebeuvědo
mění. K tomu patří schopnost podí
vat se do tváře i vlastní minulosti. Ná
silný odsun miliónů lidí založený na
principiu čistě nacionálním, tedy na
principu kolektivní viny, je čin morál
ně vadný. Schvalovat ho znamená
nepřímo schvalovat násilné vysídlo
vání Židů, Tatarů, Litevců a jiných
národů z jejich domovů, znamená to
schvalovat i etnické čistky v Bosně.
Občanskou společnost nelze stavět
na schvalování takových nebezpeč

ných nacionálních aktů. Jako nemů
že být národní sebepochopení zalo
ženo na rukopisných padělcích, ne
může být založeno na žádném jiném
národním předsudku. Je třeba si říci
dokonce daleko víc nepříjemných
věcí o sobě samých: například že
jsme nedokázali za první republiky
vyřešit uspokojivě otázku minorit, že
ani se Slovenskem se nejednalo vždy
dobře, že naši odbojári se netěšili,
příliš velké podpoře veřejnosti ani za
války, ani za komunismu (lidé se jim
spíše vyhýbali), že velká část veřej
nosti volila komunisty, že jsme strpě
li, aby bylo utajováno utrpení Židů,
že i za války se za né nedokázalo
mnoho Čechů postavit, že po mni
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chovském diktátu mnoho Cechů
a českých organizací propadle ;hanebnějšímu antisemitismu. Nejsme
horší než jiní; ale nejsme ani lepší.
Upozorňovat na tyto nepopulární vě
ci je podle mého názoru povinností
prezidenta. Říci si pravdu o sobě sa
mých jsme povinni především kvůli
sobě a našim potomkům. O odsunu
lze zajisté na přiměřené úrovni dis
kutovat se sudetskými Němci, ale
ještě důležitější je, abychom o něm
diskutovali nepředpojatě sami mezi
sebou. Mluvil jsem o tom vícekrát
a vždy zde, doma. Připomínám ná
vštěvu německého prezidenta a svůj
projev ve Vladislavském sále. Jsem-lj
ale na svůj názor tázán v zahraničí,
odpovím tam stejně jako doma, ne
boť nejsem schizofrenik, abych říkal
v cizině něco jiného než doma. Do
Rakouska jsem nejel pochopitelně
proto, abych se tam zabýval touto
otázkou, ale zároveň jsem tam nejel
s tím, že se budu nepříjemným otáz
kám vyhýbat Ostatně mravní odsou
zení odsunu bylo při mých vyjádře
ních zcela ve stínu mých výkladů,
proč je tato věc po právní stránce pro
nás uzavřená a nezměnitelná a proč
nemůže z mravního soudu vyplývat
žádná právní konsekvence. To jsem,
myslím, vysvětlil důkladněji než lec
jaký můj zdejší kritik. O velmi slabé
politické kultuře u nás svědčí to, že
mí kritici kritizovali mé výroky, aniž
je znali. Vše, co jsem řekl, má KPR
od první chvíle pochopitelně přesně
monitorováno, nikdo yšak nezavolal
a monitor si nevyžádal. Svědčí to
o tom, že mým kritikům nejde o fak
ta, ale jen o to, aby kalili vody a pod
bízeli se všem, kteří se po desítile
tích tabu těžko s některými věcmi

vyrovnávají. Žádný vládní představi
tel či představitel vládní koalice mi
při našich četných setkáních nedal
najevo, že nesdílí můj názor v této vě
ci. Výroky některých opozičních či
nitelů chápu proto jako pokus vrazit
klín mezi mne a vládní koalici. To se
jim však nemůže podařit A ještě ně
co: nepřekvapuje mne, že odsun tak
bojovně obhajuje právě levice. Je jí
blízký kolektivismus, a když se
zhroutil kolektivismus komunistic
ký, potřebuje zřejmě jako náhražku
kolektivismus nacionálni, dělící ná
rody na vinné a nevinné. Naši obča
né však ve volbách dali hlas ideji ob
čanské společnosti, v níž je každý je
dinec individuálně odpovědný za své
činy, dali svůj hlas stranám, které há
jí nedotknutelnost soukromého
vlastnictví a všech občanských práv.
Jít touto cestou znamená ovšem
i umět si přiznat že jsme se vždycky
těmito principy řídit nedokázali. Od
sun je dávným aktem demokratické
vlády, aktem stvrzeným vítěznými
mocnostmi, aktem právně platným
a nezměnitelným. Pokoušíme se ob
tížně napravit některé křivdy komu
nismu, ale nemůžeme a nebudeme
napravovat předchozí historii a pá
chat tím nové křivdy. To by bylo ab
surdní. Tento naprosto jednoznačný
postoj nás ale nezbavuje povinnosti
říci si ve svém vlastním zájmu plnou
pravdu o naší historii, byť by byla
jakkoli nepříjemná a nepopulární.
A přiznat si, že i demokratická vláda
byla schopna podlehnout stalinské
mu způsobu myšlení a připravovat
tím nástup stalinismu. Je to věc naše
ho duchovního a mravního zdraví.
Síla naší republiky nebude v uhýbání
před pravdou, ale ve vůli ji poznat
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Karel Hrubý

Zbytečná historie?
Česká politika prohrála partii, v níž šlo o federatívni soužití národů • Model, který stál za
úvahu: rakousko-uherské vyrovnání z roku 1867 • Program naší budoucnosti vyžaduje nikoli
fatální sklíčenost, ale aktivní spolupráci

Pokud se ještě věřilo, že člověk se v průběhu
věků ve své podstatě příliš nemění, bylo možno
se dovolávat latinského „história magistra vi
tae“. Historie poskytovala modely úspěšného či
neúspěšného jednání a podnikání, ať už šlo o jed
notlivce, obce, státy nebo kontinenty. Historie
sváděla i odstrašovala, dodávala odvahy - i pod
váděla. Mohla koneckonců sloužit jen jako mo
del; jeho nenaplnění či naplnění záleželo na
jiných faktorech - a jiných lidech.
Rámec, v němž člověk žije, však dynamika
vývoje posledních dvou století zasáhla natolik,
že i jeho vnitřní život, motivy, potřeby, zábrany
a perspektivy se zřetelně změnily. Změnily se
i formy kolektivního života, organizace společ
nosti, její „vědomí“ i instituční vybavení. His
torické modely, „příklady z dějin,“ se už nedají
bez rizika kolosálního omylu aplikovat na pro
blémy přítomnosti. Snad proto- ale jistě i proto,
že historie po čtyřicetileté propagandistické malformaci klesla ve vědomí většiny současníků na
úroveň vyměnitelných hodnotících etiket,£e od
historie žádné „ poučení“ nečeká.
Řídí se tím i česká politika, které se v odstu
pu necelého půldruhého století už podruhé po
dařilo prohrát partii, v níž šlo o federatívni sou
žití národů ve střední Evropě. Poprvé jsme
odešli poraženi ze zápasu o transformaci Ra
kouska ve federaci národů, který se odvíjel
v období mezi lety 1848 a 1867; vítězi „vyrov
nání“ se stali Maďaři a rakouští Němci, kdežto
Cechům zůstala jen „čest“ mučedníků platících
za věrnost svým ideálům. Druhá porážka je
ještě živou přítomností. Neměli bychom se tedy
Přece jen tou minulostí trochu zabývat, aby
chom se vyvarovali případného nového selhání
v nejbližší budoucnosti? A vůbec: neodhodili
jsme tentokrát příslušný „příklad z dějin“ až

příliš ochotně z úvah o našem „státoprávním
uspořádání“?
Nejpozději počátkem roku 1992 se totiž stá
toprávní spor mezi Čechy a Slováky - či přes
něji mezi jejich, politickými reprezentacemi dostal do stadia, které silně připomínalo spor
maďarsko-rakouský vedený na počátku druhé
poloviny 19. století v tehdy ještě centralisticky
řízeném státě habsburském. Politický rámec,
národní i politické subjekty tohoto sporu i celý
civilizační horizont Evropy jsou ovšem dnes
zcela jiné, než byly v šedesátých letech minu
lého století. Ale podstata slovenského požadav
ku se silně přibližovala tomu, co na Vídni tehdy
požadovali Maďaři: zavedení dualismu ve spo
lečném státním útvaru. Měl to být útvar poutaný
nejen společnou hlavou státu, ale i společnou
zahraniční politikou, společnou armádou, spo
lečným trhem a jednotnou finanční soustavou
(jak to stanovovala i dohoda mezi českými a slo
venskými politiky z počátku února 1992). Tedy
pouty, která umožnila Rakousko-Uhersku pře
žít (třebas ke škodě ostatních národů v říši)
posledních 50 let existence, než tento útvar
definitivně rozložila válka.
Byli jsme tehdy v naprosté většině šokováni
„nároky“, které část slovenské politické repre
zentace předkládala, a všechno politické i žur
nalistické úsilí se omezovalo na zlehčení těchto
požadavků tvrzením, že slovenský národ je ve
své většině pro společný stát, anebo poukazem
na „vyděračský“ charakter slovenské politiky.
Možnost vyřešit vztah obou částí federace po
užitím modelu, který zejména Slovákům (v 19.
stol, ještě uzavřeným do uherského státu) nebyl
tak docela cizí, se chápala na české straně jako
krajní řešení, které se oddalovalo. Měli jsme se
však zakrátko dočkat ještě větší krajnosti...
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Rakousko-uherské vyrovnání z roku 1867 zna
menalo přechod z dosud jednotné rakouské mo
narchie (s jednou centrální vládou a jednotnou
ústavou) k ústavně regulovanému dvoustátí:
Předlitavska (tj. zemí na západ od říčky Litavy,
zastoupených na vídeňské říšské radě) a králov
ství uherského (Zalitavska; zemí na východ od
hranice moravsko-slovenské, rakousko-madarské a slovinsko-chorvatské). V historii našich
národů mělo toto vyrovnání ovšem negativní
následky: Slováci byli vydáni maďarizačnímu
tlaku bez možnosti dovolávat se ochrany ve
Vídni, neboť spadali pod pravomoc uherského
státu, tj. království koruny Svatoštěpánské. Česká
koruna pak sklesávala do postavení druhořadé
ho politicko-správního subjektu (země Česká,
Moravská, Slezsko), který nebyl rovnocenným
partnerem, ale útvarem zcela podřízeným vlád
ním institucím vídeňským. František Josef, kte
rý v roce 1867 přijal korunu Svatoštěpánskou,
snížil korunu Svatováclavskou na pouhou his
torickou relikvii...
Přes tento negativní přídech, který vzpomínka
na státoprávní uspořádání z roku 1867 s sebou
nese, bylo rakousko-uherské vyrovnání aktem,
na němž se konkrétně demonstrují životaschop
né prvky a funkce federace vzniklé rozpadem
dosavadní státní jednoty. A to i přesto, že so
ciální, psychologické, ekonomické i politické
faktory dneška se od tehdejších velmi podstat
ně liší.
Podstatou této státoprávní úpravy z roku
1867 bylo:
1. Jednotný stát se ústavně rozděloval na dva
státy spojené v personální unii společným pa
novníkem z domu Habsburského. Přitom titul
císařský měl platnost jen v Předlitavsku, kdežto
v Uhrách byl František Josef králem uherským.
Reprezentace státu navenek však zůstávala jed
notná a Rakousko-Uhersko vystupovalo jako
společný subjekt mezinárodního práva.
2. Obě části měly své ústavy, jež si byly
rovnocenné. Měly také své parlamenty a své
vlády, jejichž kompetence se nepřekrývaly.
3. Společné záležitosti spravovalo společné
(federální) ministerstvo. Sem patřila:
- společná zahraniční politika.

- společné vojenství (tj. společný vrchní ve
litel, jednotná organizace, jednotná strategie
atp., i když rekruti z Uher měli sloužit výhradně
v maďarských regimentech),
- společné finance (jedna měna, jedna emisní
banka, společný státní rozpočet týkající se fe
derální oblasti včetně nákladů císařského dvo
ra), vytvoření celní a obchodní unie.
Toto společné ministerstvo nebylo ve vyrov
návacím zákoně vůbec zmíněno, avšak oběma
stranami respektováno. Mělo mít vlastně jen
funkci poradního orgánu. Protože však vedle tří
společných ministrů (z nichž jen jeden byl Ma
ďar) se jeho jednání zúčastňovali i ministerští
předsedové vlád rakouské a maďarské - často
za přímého předsednictví mocnáře -, měla tato
ministerská rada váhu korunní rady. Toto spo
lečné ministerstvo však nemělo práva vměšovat
se do kompetencí náležejícím jednotlivým čás
tem říše.
4. Konkrétní dohody „vyrovnávacího charak
teru“ se řešily v tzv. delegacích, do nichž každá
část vysílala po šedesáti zástupcích svých par
lamentů. Společné náklady byly zhruba rozdě
leny v poměru 70 : 30, ale k jejich schválení,
stejně jako k novým úvěrům ajiným závazkům,
bylo vždy třeba souhlasu obou delegací.
Stávající systém hospodářských vztahů mezi
oběma částmi měl být udržen a dále rozvinut;
úzká hospodářské spolupráce byla zejména
z maďarské strany (kde byl méně rozvinutý prů
mysl i obchod než v Rakousku) považována za
nezbytnou.
Vyrovnáním se tedy - i při zachování jednoty
monarchie navenek - uváděl do života model
dualitního státu s rozsáhlými kompetencemi
vlád obou jeho částí, který měl (panovníkem
autorizované a jím i ovlivňované) federální mi
nisterstvo spravující společné záležitosti.
Pozoruhodná byla velkorysost, s jakou se
připouštěla odlišná interpretace významu
těchto dohod. Texty vyrovnávacího zákona to
tiž nejsou identické; podle rakouské verze šlo
o úpravu společných záležitostí mezd „všemi
zeměmi rakouské monarchie“; Uhry tu tedy jsou
pojaty jako součást monarchie. V maďarském
textu však se mluvilo o spojení dvou samostat-
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tých států, plně rovnoprávných. Ve vnitřních
záležitostech měly obě ěásti své legislativní
a exekutivní orgány. Ve společných záležitos
tech se uplatňovala parita (i když. např. v dů
stojnickém sboru nebo v diplomatických služ
bách si Rakušané podrželi tradiční většinu).
V mezinárodní politice se Maďaři své hvězdič
ky ještě nedožadovali, i když jejich vliv na spo
lečnou zahraniční politiku byl nepopiratelný
(nejednou byl zahraničním ministrem Maďar).
Tento model mohl nalézt své uplatnění i v
česko-slovenském vztahu ještě před červnový
mi volbami. Byl ovšem blíže ěeskýtn než slo
venským představám; ty se pohybovaly ke stále
volnějšímu spojení, pro něž byly raženy i nové
termíny: brzy už nikdo nechtěl mluvit o federa
ci, nýbrž o „volné“ konfederaci, nikoli už o spo
lečném Bundesstaatu, nýbrž o Staatenbundu.
tj. spojení dvou zcela suverénních států na zá
kladě dohod, které by měly mezinárodní cha
rakter.
Poěervnových volbách 1992 už jiné možnos
ti zvažovány nebyly. Zemanův návrh „unie“ bez
specifikace jejího obsahu byl zřejmým nedoro
zuměním ze strany navrhovatele, nebo jen tak
tickým alibismem. Co bylo možné, byla už jen
celní a obchodní unie a od případu k případu
koordinace politických či ekonomických roz
hodnutí dohodnutá vládami dvou spřátelených
států. Mečiar odmítl nejen společnou hlavu stá
tu, ale i jakoukoli společnou exekutivu federál
ního charakteru - kromě přechodné federální
vlády mající za úkol připravit rozchod, tj. kon
stituování dvou států ze zanikající státní jedno
ty. Co zůstává společného, bude se řešit v „de
legacích“, tj. různých mezistátních komisích;
budou-li mít časem institucionalizovanou po
dobu či hudou-li tvořeny jen od případu k pří
padu, ukáže zkušenost.
Česká vládní garnitura - nikoli bez egoistic
kých motivů - na rozpad federace přistoupila.
Zdálo se to být nezbytné zejména poté, co
slovenská strana začala v jednání neúnavně
uplatňovat princip dynamické dialektiky: ve
chvíli, kdy se dohodlo, že A=A, interpretovala
slovenská strana tuto rovnici jako A už není
zcela A. nýbrž na přechodu kB... atd. Syntéza

43

neměla naneštěstí vzestupnou, ale sestupnou
tendenci: myšlenka federace byla definitivně
opuštěna.
Výsledek voleb a neochota vládních koalic,
stejně jako neschopnost opozic hledat nosného
společného jmenovatele česko slovenské bu
doucnosti, přivodily nakonec rozpad státu. Opo
zice ani koalice neprojevily dost politické ino
vace a flexibility: opozice trvala na neudržitel
ném, koalice na radikální krajnosti - rozpadu.
Vcelku ani česká ani slovenská politika nepro
kázala dost inventivní schopnosti, jak jinak
řešit situaci.
Publikum na obou stranách pak přijalo navr
hované krajnosti jako neodvratné fátum: změna
postojů zejména v české části byla překvapivě
prudká. Od domnělé identifikace Čechů s ideou
Československa se během několika měsíců pře
šlo k lhostejnému a unavenému „tak af si jdou“.
Mlčící většina (?) na Slovensku pak zůstala až
na málo výjimek nadále němá. Uznávalo se, že
sráz, před kterým obě strany stanuly, má v sobě
celou řadu rizik. Ale ve chvíli, kdy saně byly
přichystány, se už nikdo na rizika neohlížel. Jako
by se všech zmocnila bujará nálada: honem na
sednout, narazit čepice a hurááá-jedeme z vršku!
Skutečný vztah obou dřívějších komponent
Československa v budoucnosti bude nyní zále
žet na vývoji nejen ekonomickém, politickém
a sociálním, ale především také na způsobu,
jímž budou občané obou států situaci vnímat
a na ni reagovat. Neboř se nezačíná s prázdným
stolem. Zůstává na něm mnoho společného, ať
ještě dělitelného, či nedělitelného. Nepůjde jen
o historické reminiscence, ale spíše o občan
skou zralost, která dosud na obou stranách vy
kazuje značné manko. Jestliže jsme byli ošizeni
o plody federalismu rakousko-uherského v 19. sto
letí (když staročeské představy o federaci všech
národů v říši se neuskutečnily) a nedovedli
jsme využít výhod federace česko slovenské na
sklonku tohoto století, pak by nás tyto dva
neúspěchy měly alarmovat k pečlivější přípra
vě dalšího kola.
Neboť dezintegrace za převahy integračních
trendů v Evropě (chceme-li nadále žít v gravi
tačním poli Západu a nikoli Východu, kde je
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vývoj právě opačný), může být jen deviací od
obecného trendu dominujícího ve vyspělejší části
Evropy, jen přechodným stadiem k nové inte
graci. Jakou bude mít povahu a úroveň a v jak
širokém rámci k ní dojde, to lze dnes jen spe
kulativně odhadovat. Maastrichtská unie je ještě
daleko a představy o ní dosud vágní. Dokazuje
to nejen záporný výsledek dánského referenda,
váhavý postoj Velké Británie, ale i nedávná
programová rozprava v německé Křesťansko
demokratické unii (CDU), která dala najevo, že
evropské spojení nemá mít charakter ani jednot
ného Bundesstaatu, ani Staatenbundu, tj. spolku
kooperujících států. Má to být spojení „sui
generis“, v němž však - a to by měli čeští ale
zejména slovenští politikové vzít na vědomí hospodářská a měnová unie stejně jako spo
lečná zahraniční a bezpečnostní politika jsou
považovány za nezbytné.
Nelze ovšem ani vyloučit, že diference mezi
oběma státy se ještě prohloubí ať odlišným eko
nomickým nebo politickým vývojem, ať nacio
nálni ideologií stimulovanými emocemi, či fak
tory zahraničně politickými, které mohou sta
hovat Slovensko do jiného gravitačního pole,
než do kterého bude směřovat Česká republika.

Listy

Vědomí společného ovšem bude v některých
oblastech - jak v kultuře tak v ekonomii, ale
i v psychologii občanů - na obou stranách čes
koslovenské hranice působit dál, k novému,
poučenějšímu vztahu partnerství, i když návrat
k formální státní jednotě už neleží ve spektru
pravděpodobnosti.
O to větší váhu v našem přepolitizovaném
vědomí musí dostat nepolitické aspekty vý
voje společnosti. Pasivní fatalismus, který se
nás (na obou stranách etnické hranice) v po
sledních měsících zmocnil, není žádným pro
gramem pro budoucnost. Ten musí být založen
na vizi budoucí Evropy, v níž ani Česká, ani
Slovenská republika nemohou zůstat izolova
ným ostrovem. Česko-slovenské soužití je ev
ropsky předprogramováno; vyžaduje však od
Čechů i Slováků nikoli fatalistickou sklíčenost,
nýbrž - přes všechny dočasné animozity - ak
tivní spolupráci.

Karel Hrubý, doktor filosofie, žije a působí
ve švýcarském městě Basilej. Po řadu let kromě
jiného řídil exilový časopis Proměny, který vý
znamně přispíval k udržování a rozvíjení kul
turních vazeb mezi domovem a zahraničím.
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Adoptovaná zástava
- Poslanci ČNR na poslednom zasadnutí pri
jali českú ústavu, podľa ktorej bude štátnou vlajkou Českej republiky od
1. 1. 1993 súčasná vlajka ČSFR.
To je v rozpore s textom zákona FZ
Árpád Duka-Zólyomi (Spo
o zániku federácie, podľa ktorého ne lužitie): Keď zaniká štát, mali by za
smú štáty Česko-Slovenska používať niknúť aj jeho symboly. Na druhej
štátne symboly zaniknutej federácie. strane každý národný parlament má
Väčšina politikov a právnikov sa však právo voliť si symboliku akú chce.
domnieva, že toto ustanovenie nie je pre Som prekvapený, že český národ si
samostatnú ČR a Slovensko právne zá volí práve čs, vlajku, pretože má svo
väzné. ČNR sa neriadila pripomienkami
ju historickú vlajku.
českej vlády, ktorá odporučila, aby štát
František Mikloško (KDH): Česi
nou zástavou bola súčasná zástava
asi
nevedia nájsť symboly, s ktorými
ČSFR poznamenaná úpravou farebných
by sa identifikovali. Potvrdzuje sa to,
odtieňov a dĺžkou modrého klinu.
Roman Zelenay (HZDS): Je to čo sa aj ukázalo, že svoju českosť
spájajú s Česko-Slovenskom. Z nášho
porušenie politických dohôd, pretože
pohľadu je to vec ČR, pretože so zá
nie je možné jednou rukou zákon
schvaľovať a druhou ho rušiť. Verím, nikom ČSFR by čs. vlajka prestala
ž$ to bol iba lapsus, ale neviem, ako existovať. Považujem to však za ne
ho napraviť. Bol by som rád, keby sa taktné voči Slovensku.
Podľa V. Havla má ČR právo pone
niečo podobné už neopakovalo pre
chať si bývalú česko-slovenskú vlajku
dobro našich vzťahov.
ako vlajku českú. „Česká spoločnosť sa
Bratislava - Na prijatie zákona s československou štátnosťou identifi
ČNR o štátnych symboloch ČR reagoval kovala pravdepodobne oveľa viac než
prvý podpredseda NR SR P. Weiss: slovenská spoločnosť,“ poznamenal
„Môžeme to chápať ako prvý krok ČNR a dodal: „Túto vlajku sme chápali ako
nerešpektovať ustanovenia zákona o lá svoju.“
níku ČSFR, ktorý prijalo FZ.“
Lidové noviny k tomu píší, že národní
rada
SR nemá České republice co hovořit
. Za nedobrý a nešťastný krok považu
je schválenie uvedeného zákona ČNR do toho, jakou by měla mít vlajku.
predseda ústavnoprávneho výboru NR
Česká republika by si
SR M. Sečánsky (HZDS). Je to podľa "modroklínatou vlajku" měla ponechat
neho vonkajší znak nástupníctva po
V Mladě frontě
Jiřina Pavlíková
ČSFR. „Môžeme to zobrať len na vedo
mie, pretože ČR ako samostatná repub uvedla, že Česká republika má logické a
lika si môže prostredníctvom svojho přirozené právo ponechat si své tradiční
zákonodarného zboru zvoliť štátne sym symboly, jež i většina obbčanů spontánně
boly, aké chce,“ dodal M. Sečánsky.
přijímá a které odrážejí kontinuitu české
státnosti.

OKNO

46

Welkom in Tsjechland
'Ze komen als laatste binnen, maar willen direct aan het hoofdeinde zitten’
Omdat het de Slowaken waren die de
afgelopen twee jaar de nationalistische
trom sloegen, is veel aandacht uitgegaan
naar hun ‘volkseigen’ identiteit en
geschiedenis. Maar wie zijn eigenlijk die
andere erfgenamen van
Tsjechoslowakije, de Tsjechen?
Kennismaking met een Slavisch volk dat

de Slavische wereld zo snel mogelijk
achter zich wil laten en zich voortaan wil
laten gelden als door en door westers,
zelfs als de kampioen van de
markteconomie. Op voorwaarde
natuurlijk dat er rond het middaguur
ruimte blijft voor pivo en knedliky: bier
en knoedels.

puur Tsjechisch en niet meer op Tsjechoslowaaks grondgebied leeft, vindt
hij best. Hy mist de Slowaken niet. „Ik
ie wil weten waar het hart van
begon me aan hen te ergeren vanwege
de Tsjechische natie klopt, moet
de leugens die ze over ons verspreid
tegen lunchtijd aanschuiven aan een
den. Wjj subsidieerden hen, maar zij
van de aluminiumtafels in een wille
bleven zeuren over achterstelling.”
keurig ‘bufet’, zoals hier in het LucerDe drie schilders/behangers die naast
nagebouw in het centrum van Praag.
Vanek zitten, zijn het met hem eens.
Het is twaalf uur; hoog tijd voor de
„Het was de oudere generatie die ge
warme maaltijd. De pot schaft karper
hecht was aan de federatie met de
en aardappelen (21.60 kronen; 1.45
Slowaken, ons kon het niet schelen.”
gulden) of een vogeltje met knoedels
Wat hen zelf betreft, ze geven toe als
(36 kronen). En er is bier uit Pilsen: 11
kronen voor een halve liter.
Tsjechen niet zo heel veel te verschil
Jaroslav Vanek heeft zijn maaltijd net
len van Duitsers, maar datgene wat
beëindigd. Hij draagt twee speldjes op
hen scheidt is wel onoverbrugbaar: „Zij
zijn spijkerpak, één van de Tsjechische
zyn Germanen, wij zijn Slaven.”
vlag en één van de Boheemse leeuw,
De wederopstanding die de Tsjechische
waaruit blijkt dat hij uit Bohemen
natie op dit moment doormaakt, is niet
komt en niet Moravië of Silezië, de
haar eerste. En opmerkelijk genoeg is
twee andere Tsjechische ‘landen’, zoals
het net als bij eerdere gelegenheden
ze genoemd worden. „Ik ben er trots op
een beetje een merkwaardige, een min
Tsjech te zijn”, zegt hij en ten bewijze
of meer opgelegde wederopstanding.
voert hy aan dat hij bijvoorbeeld nooit
Zoals het nu de Slowaken zijn die
in Duitsland zal gaan werken, hoewel
wegens hun vertrek de Tsjechen dwin
hij daar als metselaar veel meer kan
gen tot natie-vorming, zo waren het in
verdienen dan hier in Tsjechië. „Ik voel
het begin van deze eeuw de Habsburer niets voor de clown uit te gaan
gers die vanwege de ondergang van
hangen”, zegt hij. „Ik heb mijn waardig
hun rijk de Tsjechen ‘tot vrijheid dwon
heid.”
gen’. Waar de Hongaren - die ook deel
Dat Vanek sinds een maand of vier op
uitmaakten van het Habsburgse rijk -

Door Stevo Akkerman

W
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vanaf 1848 hadden gevochten voor hun
onafhankelijkheid, hadden de Tsjechen
gekozen voor ‘loyaliteit aan de dynas
tie’, zo schrijft de filosoof Jan Patocka
in zijn boek ‘Wat zyn de Tsjechen?'
(Jan Patocka behoorde tot de oprich
ters van Charta ‘77. Hij overleed in
1977 na een intensief politieverhoor
dat volgde op een ontmoeting met de
toenmalige Nederlandse minister van
buitenlandse zaken Van der Stoel).

Volkskarakter
Sinds de Tsjechen in 1620 bij de slag op
de Witte Berg vernietigend waren ver
slagen door de Habsb-’rgers, hadden ze
definitief alle animo voor gewapend
verzet verloren. Lydzaamheid en buig
zaamheid bepaalden voortaan het
volkskarakter.
Uiteindelijk ontstond er zo, aldus Patocka, in de negentiende eeuw ‘een
samenleving van knechten’, die ‘nog
moest leren naar vrijheid en zelfbe
schikking te streven’. De Brave Soldaat
Syjek, geesteskind van de schrijver
Jaroslav Hasek en symbool voor alles
wat Tsjechisch is, was zo’n knecht.
Uitgerust met een diepgeworteld wan
trouwen jegens alle autoriteiten, maar
tegelijkertijd ook met een onmetelijke
overlevingsdrang, raakt deze anti-held
in de Eerste Wereldoorlog verzeild.
Alleen door zich voor te doen als een
volstrekte imbeciel, weet hij zich uit de
meeste bizarre en netelige situaties te
redden.
Het instrumentarium dat hij daarbij
aanwendt bestaat kort samengevat uit
liegen, bedriegen en dronken zyn.
Voortreffelijke ingrediënten voor een
schelmenroman, iets minder voor de
opbouw van een maatschappij op basis
van de eigen verantwoordelijkheid van
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de burgers. Geen wonder dat de huidi
ge premier Vaclav Klaus een gruwelijke
hekel heeft aan Svejk.
Het is waar dat Svejk typisch Tsje
chisch is en dat een draaikont als hy
nooit de volksheld van de Hongaren of
de Polen had kunnen worden en ook
niet van de Duitsers; die nemen zich
zelf daarvoor veel te serieus. Maar het
zou de Tsjechen te kort doen om hen
louter en alleen met Svejk te vereenzel
vigen.
Er huizen namelyk twee zielen in de
Tsjechische borst; naast die van Svejk
is dat die van Tomas G. Masaryk en dat
is andere koek. Masaryk was de grond
legger van Tsjechoslowakye, de man
die het ‘volk van knechten’ naar zelf
standigheid loodste en niet alleen naar
zelfstandigheid, ook naar democratie
en humaniteit.

Herv."mingen
Aanvankelijk streefde Masaryk, filosoof
van professie, naar democratische her
vormingen binnen het Habsburgse rijk,
maar na verloop van tijd verloor hij het
geloof in de mogelijkheid daarvan. Van
wege zijn inspanningen voor een eigen
staat van Tsjechen (en Slowaken) was
hij gedwongen jarenlang als banneling
te leven.
Het was in het Rotterdamse hotel Weimar (hoek Spaanse kade, Nieuwe Ha
ven) dat hij de Tsjechische grondwet
schreef. Hij legde daarmee de basis
voor de enige democratie in MiddenEuropa, een democratie die het van
1918 tot 1938 zou uithouden; in dat jaar
gaven Frankrijk en Engeland in München toe aan Adolf Hitler. De Führer
mocht wat hen betreft het buurland
inlijven en dat deed hy dus ook. Maar
dat terzyde.
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Het bijzondere van Tomas Masaryk was
dat hij ' de christelijk-humanistische
moraal boven alles stelde, ook boven de
politiek. Hij was niet bereid de waar
heid geweld aan te doen, zelfs niet
terwille van zijn populariteit of zijn
politieke streven. Natuurlijk was hij,
zoals Patocka schrijft, in dat opzicht
een uitzondering en niet representatief
voor de gemiddelde Tsjech.
Maar desondanks heeft iets van Masaryks persoonlijkheid zich wel vastgezet
in de Tsjechische samenleving, of in
elk geval in een deel daarvan. Het was
niet toevallig dat na de Fluwelen Revo
lutie van 1989 overal en nergens an
sichtkaarten met zijn portret (en niet
dat van Svejk) te koop lagen.

Schijnvertoning
Als er iemand is die in de traditie van
Masaryk staat, dan is het Vaclav Havel
wel. De schryver-president koestert
hetzelfde levensmotto (Teven in waar
heid’) en baseert zijn politiek op de
zelfde morele uitgangspunten. Dat
wordt hem niet altijd in dank afgeno
men, niet door de bevolking en ook niet
door de regering.
Havel, die niet half zo populair meer is
als drie jaar geleden, gaat onverdroten
voort met het ontleden van de Tsjechi
sche samenleving. Hij weigert mee te
doen aan de schijnvertoning die pre
mier Klaus opvoert door te doen alsof
Tsjechië de landen van de Europese
Gemeenschap al zo’n beetje achter
zich gelaten heeft op de weg naar het
paradys van de eeuwige marktecono
mie.
In zijn eerste rede als president van de
Tsjechische republiek constateerde Ha
vel dat het land in een identiteitscrisis
verkeert, zowel vanwege de val van het

communisme als vanwege het einde
van het samenleven met de Slowaken.
Terwijl Klaus en andere leden van de
regering hun misnoegen lieten blijken
door zich te verdiepen in heel belangryke stukken, verklaarde de president
dat er sprake was ‘leegheid en frustra
tie’.
Daaruit komen voort, zo zei hij: „Crimi
naliteit, collectief geweld, intolerantie,
racisme, anti-semitisme, vreemdelin
genhaat, toenemende corruptie, goud
koorts en het idee dat het leven een
jungle is.”
Dat is niet precies het beeld dat Pavel
Bratinka, onderminister van buiten
landse zaken, van Tsjechië zou willen
geven. Hij zou daarentegen wèl graag
willen dat we zyn land niet langer
‘Tsjechië’ zouden noemen, maar
‘Tsjechland’. Dat is mooier, zo verze
kert hij, gebruik makend van het mond
je Nederlands dat hij heeft overgehou
den aan een studie in Delft.
Net zo min als zyn landgenoten in het.
‘bufet’ van Lucerna geeft Bratinka blijk
van grote liefde voor de Slowaken. „Ze
zijn zo in de ban geraakt van het
stam-denken, dat ze hun eigen stam
belangrijker zyn gaan vinden dan onze
gezamenlyke staat. Nu moeten ze de
soep die ze besteld hebben ook maar
opeten. We hopen maar dat ze uitein
delijk toch als een westers land zullen
eindigen en niet af zullen zakken naar
de Balkan of Eurazië.”

Geen waardering
Volgens Bratinka is Slowakije eigenlijk
een Tsjechische uitvinding: „Het histo
rische Slowakije bestaat helemaal niet.
Wij Tsjechen hebben er in 1918 de
grenzen van vastgesteld. Vervolgens
zijn onze leraren afgereisd om de men-
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sen daar lezen en schrijven te leren in
een taal die de Slowaken zelf niet
kenden: het Slowaaks, een dialect van
het Tsjechisch. Maar waardering heb
ben we daarvoor nooit ontvangen, inte
gendeel. ƒ
Van de inval van de Russen in 1968
maakten ze misbruik door direct om
een andere staatsstructuur te gaan
zeuren. En in de jaren daarna hebben
ze ons ook nooit ondersteund in onze
strijd voor de mensenrechten. Er wa
ren geen dissidenten in Slowakije. Nou
goed, misschien vijf.”

Tsjechië is, anders dan Slowakije, een
‘antieke beschaving’, aldus Bratinka.
Het ergert hem wel eens, zegt hij, dat
bezoekers uit het Westen verbaasd zijn
als ze ontdekken dat de Tsjechen op de
hoogte zijn van moderniteiten als de
tandenborstel en de electrische lamp.
„Wij zijn een Westers land. Van ons
grondgebied ligt 75 procent ten westen
van Wenen. Onze industrialisatie vond
op hetzelfde moment plaats als de
Duitse industrialisatie. Wy waren voor
de tweede wereldoorlog de enige demo
cratie in de regio. En op dit moment
bewijzen wy dat wy trouwer zyn aan
Westerse waarden als vrijhandel en
markteconomie dan sommige Westerse
landen zelf.”

Wie deze opsomming krijgt voorgescho
teld, begrijpt dat het Bratinka hele
maal niet lekker zit dat de Europese
Gemeenschap de jonge Tsjechische
staat de maat wil nemen in verband
met de eerbiediging van de mensen
rechten. Een dergeljjke clausule kwam
niet voor in het oorspronkelijke ver
drag dat Tsjechoslowakije sloot met de
EG. Het ontbreekt ook in de verdragen
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tussen de EG en Hongarye en Polen.
Maar de EG is van plan in het vervolg
toch de eerbiediging van de mensen
rechten als voorwaarde voor samen
werking te gaan stellen.

De Roemenen zullen daar aan moeten
voldoen, de Bulgaren, de Slowaken en
ook de Tsjechen, want die moeten een
nieuw verdrag met de EG sluiten. „We
zyn door de EG bedrogen en verne
derd”, zegt Bratinka. „We hadden als
Tsjechoslowaken al een verdrag, waar
om moeten we opeens achter de Hon
garen en de Polen worden gesteld?”

Mensenrechten
Dat de Europese Commissie zich, in
navolging van sommige leden van het
Europese Parlement, werkelijk enige
zorgen zou maken over de mensenrech
ten in Tsjechië, sluit Bratinka uit. Eer
der is sprake van een anti-Tsjechische
actie van linkse Europeanen, zegt hy:
„Die houden niet van ons."
Al met al, zo stelt Bratinka vast, ver
dient de antieke beschaving der Tsje
chen niet anders dan een volwaardige
plaats in de familie van West-Europese
volken. Dat hy daar gelyk aan heeft,
wordt eigenlijk door niemand betwij
feld.
Maar hier en daar, en vooral in de
diplomatieke beslotenheid van Wester
se ambassades, wordt weleens gemop
perd over de- houding waarmee de
Tsjechen hun stoel opeisen; ze komen
als laatste binnen, maar ze willen di
rect aan het hoofdeinde zitten.
Zegt een EG-diplomaat in Praag: „Een
beetje arrogant zyn ze wel, die Tsje
chen.”
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Zvláštní pravidla
pro zvláštní cizince
Základem právní úpravy vzá
jemných práv a povinností
jsou mezistátní česko-slovenské
smlouvy, které byly uzavřeny
v závěru roku 1992. Mezinárodní

smlouvy mají před zákonem vždy
přednost. Česko-slovenské doho
dy upravují vzájemná práva
a povinnosti občanů našich re
publik výhodněji než stanoví
obecná právní úprava pro cizin

ce. Vycházejí z historického vývo
je, respektují vzájemnou blízkost
a svázanost všech našich vztahů,
včetně rodinných. Nejdůležitější
zásady vyplývající z těchto smluv
jsou: rovné postavení občanů obou
republik, ať už bydlí a pracují
v kterékoli z nich, rozvoj spoluprá
ce mezi oběma státy a taková úpra
va práv, která dává důraz nikoli na
státní občanství, ale na trvalý po
byt občana.
Pokud jde o majetková práva
získaná k 1. 1. 1993, mají občané
české i slovenské republiky rov
noprávné postavení v obou no
vých státech.
Nabývání a pozbývání majet
ku do budoucna řeší devizový zá

kon. Kritériem rozlišení práv tu
není státní občanství, ale trvalý po
byt. (Přesná úprava je obsažena
v zákonech č. 135/1982 Sb.
a 123/1992 Sb.) Občan s trvalým
pobytem na území jedné republiky
je pro druhou republiku devizovým
cizozemcem, praví se v dohodě
o uspořádání některých vztahů
v devizové oblasti. Ale pro naše
„cizozemce“ jsou sjednána jiná,
výhodnější pravidla.
Devizový zákon například veli
ce omezuje možnosti cizince nabý

vat nemovitosti, ale dohoda mezi
ČR a SR umožňuje, že občané ČR
a SR mohou nabývat nemovitosti
i na území druhého státu zcela vol
ně. Bratislavan tedy může koupit
chalupu třeba v Jeseníkách, může
ji dále prodat, odkázat ji v závěti
svému dítěti ap. Podle současných
předpisů neplatí také žádné omeze
ní pro nabývání bytů do vlastnic
tví.
Podnikám na území druhého
z našich dvou států je volné, bez
omezení nebo povolovacího řízení,
ovšem za předpokladu, že majetko
vá účast bude v československé
měně.
Pro vzájemné zaměstnávání ta
ké není třeba žádné povolení
a smlouvy zaručují po dobu za
městnání právo pobytu na území
druhého státu na základě potvrzení
zaměstnavatele.
Kdo v den rozdělení státu stu
duje na území druhé republiky,
bude až do konce -školního roku
studovat za stejných podmínek, ja
ké mají občané státu, kde studuje.
Každá republika umožní občanům
druhé republiky, kteří mají trvalý
pobyt na jejím území, přístup ke
vzděláni za stejných podmínek, ja
ko mají ostatní její občané.
Nemělo by se stát, že by občané
s majetkem a příjmy v obou repub
likách byli zdaněni dvakrát, proto
že byly uzavřeny smlouvy o zame
zení dvojího zdanění v oboru daní
z příjmu a z majetku i daně dědic
ké a darovací.
Smlouvy pamatují i na uznání
řidičských a občanských průka
zů druhého státu.
(šb)
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KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ MEZI ČR A SR
NA MORAVSKÉ STRANĚ HRANICE

POLSKO

(SILNIČNÍ PftECHODY)

ČESKÁ REPUBLIKA

ŽelezniCni přechody:
♦ Mosty u Jabl. - Čadca
♦ Hor. Lideč - Lúky p.M
VI.průsmyk - Nemšová
Sudonářlca - Skalica
♦Vrbovce
Myjava
Hodonín
Holič
♦ Lanžhot_____
Kúty
♦ nákladní doprava

RAKOUSKO

SLOVENSKÁ

Vždycky jsi chtěla mít někoho z rodiny v zahraničí a už je to tady. Polovinu ji máš na Slovensku

Kresby ANDREJ MIŠANEK

REPUBLIKA
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ZAMYSLEME

IMRICHA KRUŽLIAKA

Návrat k normálnosti
Začíname budovať nový štát. Záleží, alebo by nám všetkým malo
záležať na jeho úspechu i na jeho politickej tvárnosti. A to nielen
z hľadiska vnútropolitického, ale i zahraničnopolitického. Veď sa na
nás díva svet a chce nám aj rozumieť. Ale môže nám rozumieť, keď sa
mu predstavujeme rébusmi, ktoré niekedy pripomínajú pozostatky
(i keď nominatívne) ZSSR alebo SSSR? Poďme však k meritu veci.
Mnohí nám nerozumejú, v zahraničí sa trpko usmievajú, prečo sa
slovenský parlament musí volať NR SR? Nie je to národná rada, sú
v nej aj zástupcovia iných národností, a tak už aj z tohto dôvodu by sa
parlament mal nazývať parlamentom (keď sa už bojíme a či hanbíme
a či ho nechceme nazývať Slovenským snemom). A tak to vyzerá aj
v iných veciach. Po bývalej koalícii nám zostal neslávny a nemúdry
názov TA SR, aj po rozdelení Č(s)TK, prečo však nie STK? Len preto,
že bola úradnou tlačovou agentúrou aj za vojny? Ale bola úradnou
tlačovou agentúrou už za vlády Vavra Šrobára, prvého ministra pre
správu Slovenska roku 1920! Teda Šrobár už v roku 1920 bol v tejto
veci múdrejší, ako sme my? Keď Igor Cibula založil svoju spravodaj
skú tlačovú službu, keď si ju pomenoval Slovenskou tlačovou službou
(STS), bol už múdrejší ako politici.
Poďme ďalej! Počúvame, že ČSD sa majú premenovať na SŽSR.
Slovenské železnice sú slovenské železnice aj bez prídavku SR. Ako
TA SR by bola tlačovou agentúrou aj bez SR. Ale nemôžem sa zbaviť
dojmu, že autor tu mal na mysli bývalú sovietsku tlačovú agentúru
TASS, len sa asi hanbil prijať názov TAS, aby to nebolo podobné
kopírovaniu sovietskeho vzoru, ako keď za povstania v Banskej
Bystrici založili ZAS. Čo všetko nie je z minulosti priam geneticky
zakódované v našej pamäti? Je čas, aby sme sa vrátili k civilizovanej
normálnosti, aby nám rozumel svet a neuškieral sa nad našimi
skratkami „nasr“, „tasr“, a bohvie ešte aké „sžsr“ ešte môžu prísť.
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Medzinárodné značkovanie áut má tiež svoju dôležitosť, väčšiu
ako si to akýkoľvek politik myslí. A akú značku máme dostať? Vraj
SQ z názvu Slovaquie? Len preto, že náš minister zahraničia rozumie
a hovorí po francúzsky? Voľakedy, za vojny, mali slovenské autá
medzinárodnú značku SO. Dnes ju vraj už majú iní. Prečo sme sa o to
nestarali včas? Tomu SQ nebude nikto rozumieť ani v Angole, ani
v Rakúsku, ani v Mexiku. Keď už nie ani SO, ani SL, ani SLO - tak
prečo nie SR? Tu by to malo oprávnenie
Vidno, že je v našom novom živote veľa naivnej improvizovanosti,
lebo si nedáme poradiť. Raz by sme sa už mali krpcov zbaviť a vrátiť
sa k civilizovanej normálnosti.

Vy ste nejaký múdry! Nie ste z parlamentu?

KresbaiKarol Klimeš
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Zoznam cirkví a náboženských spoločností, ktoré zo zákona alebo
na základe súhlasu štátu pôsobia na území Slovenskej republiky obsa
huje štrnásť názvov. Je to veľké spoločenstvo ľudí. Podľa prieskumu
Ústavu pre výskum verejnej mienky pri Slovenskom štatistickom úra
de v Bratislave veriaci tvoria 56 percent obyvateľov Slovenska, teda
väčšinu. Preto je veľmi dôležité poznať, aké sú vzťahy medzi štátom
a cirkvami.
V Programovom vyhlásení vlády
SR sa o i píše: ‘Uvedomujeme si mi
nulú i terajšiu úlohu cirkvi pri udržia
vaní národného poistenia Slovákov.
S vdakou prijímame rozhodnutie Svä
tej stolice o zriadení samostatnej slo
venskej cirkevnej provincie, po
silňujúce
sebavedomie
a sebaurčujúce prá
vo slovenského ná
roda. Budeme pris
pievať k rozvoju
rímskokatolíckej,
pravoslávnej, evan
jelickej a ďalších
cirkví, ako aj k slo
bodnému rozvoju
slovenskej židov
skej komunity. Vlá
da sa hlási k povin
nosti
nájsť
konkrétne riešenia
vzťahu a cirkvi
s úsilím dospieť
k dohode a porozu
meniu aj v oblas
tiach majetkových
nárokov cirkvi a k zvýšeniu zástoja
cirkvi v duchovnom živote spoločnos
ti. Podporujeme ekumenické iniciatí
vy. chápeme činnosť cirkvi, vrátane
ich rozširujúceho sa vplyvu v oblasti
školstva ako pozitívum, ako predpo
klad duchovnej obnovy a plnohodnot
ného života Slovákov, ako aj prí
slušníkov národnostných menšín.

Aj keď nová slovenská vláda sa
zatiaľ cirkevnou problematikou neza
oberala. jej programové vyhlásenie je
iste zaväzujúce a tvorí východisko pre
vytváranie skutočných vzťahov medzi
štátom a cirkvami. Ústava SR zaru
čuje slobodu myslenia, svedomia,
náboženského vyznania a viery.

Štát a cirkev
v nových
podmienkach
Každý má pravo slobodne prejavovať
svoje náboženstvo alebo vieru. Cirkvi
si svoje záležitosti spravujú samy,
zriadujú si svoje orgány, ustanovujú
svojich duchovných, zabezpečujú vy
učovanie náboženstva, zakladajú
rehoľné a iné cirkevné inštitúcie ne
závisle od štátnych orgánov, hovorí
sa v ústave.
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Cirkvi sa takto oprávnene oslobo a vyhlášok, ktoré by mali dokumen
dili od diktátu štátu, ktorý bol veľmi tovať vôľu dať proklamovaným
silný najmä v období od päťdesiatych myšlienkam konkrétnu podobu.
rokov. Treba povedať, že v tomto
období štát dokázal veľmi zle zaob
Napríklad
podľa
zákona
chádzať s cirkvami, direktívne naria 522/1992 Zb. štát poskytuje regis
dil ateizáciu celého spoločenského trovaným cirkvám a náboženským
života, likvidoval rády a náboženské spoločnostiam úhradu osobných
inštitúcie, nechal v mnohých prípa požitkov duchovných. Rozsah
doch cirkevný majetok schátrať. Zá úhrady sa ustanovuje na základe
kon o hospodárskom zabezpeční cir štátneho rozpočtu SR. Ak chce cir
kvi č. 218/1949 Zb. určoval napríklad kev okrem uspokojovania konfeštátu, aby vyplácal platy duchovným sijných potrieb veriacich vykonávať aj
a iným zamestnancom v ústredných širšiu spoločenskoprospešnú činnosť,
cirkevných organizáciách. Pravda, potrebuje k tomu ďalšie finančné
snažil sa tak kompenzovať odobratie prostriedky. Z akých zdrojov by sa
pôdy cirkvi. Duchovný mohol vykoná mala teda činnosť cirkví hradiť?
vať činnosť len na základe štátneho
Odpoveď na túto otázku zatiaľ
súhlasu po zložení predpísaného
nemožno jednoznačne dať. Poznáme
sľubu vernosti.
Demokratické zmeny po roku situáciu okolo štátneho rozpočtu. Vie
1989 však predznamenali inú ces me, že vlastné zdroje má cirkev do
tu. Napríklad zrušil sa celý systém teraz veľmi obmedzené, vyvstáva aj
štátneho dozoru nad cirkvami, otázka cirkevnej dane. Tá by bola
podstatne sa zmenili podmienky u nás niečím novým, ale v niektorých
na život cirkví a ich pôsobenie krajinách táto daň existuje. O odpo
v spoločnosti. Sloboda vyznania je veď na túto otázku požiadal Ústav pre
zaručená ústavou, ale ľudia ešte sa výskum verejnej mienky pri SŠÚ svo
nie v plnej miere dokázali zbaviť jich respondentov. K názoru, že finan
obáv z predchádzajúcich desťaro- covanie cirkví by malo byť zo štátne
čí. Preto napríklad tretina veriacich ho rozpočtu a z vlastných zdrojov sa
má zábrany otvorene prejaviť svoj priklonilo 42 percent opýtaných. Len
názor. A ako ukázal výskum Inšti z vlastných zdrojov navrhuje financovať
tútu pre výskum verejnej mienky 46 percent a cirkevnú daň navrhuje
vlani v septembri, cirkvám dôveru 12 percent respondentov. Výrazný ná
je 40 percent občanov Slovenska, zorový rozdiel sa vyskytol v skupi
ale 53 percent im nedôveruje.
nách veriacich a neveriacich res
pondentov.Kým veriaci preferujú
Tieto údaje by mohli svedčiť naprí
štátny rozpočet a vlastné zdroje (61
klad aj o tom, že štát si musí vytvá
percent),neveriaci sú výlučne za vlas
rať s cirkvami nové vzťahy. Spomína
tné
zdroje cirkvi (68 percent)-ide c
li sme Ústavu SR a Programové
dary,zbierky a hospodársku Činnosť.
vyhlásenie vlády SR, v ktorých sú vy
jadrené tieto vzťahy v najzákladnejšej
So spôsobom finacovania úzko
podobe Od týchto dokumentov sa súvisí otázka samostatnosti cir
musí odvíjať celá sieť dalších zákonov kvi. Tá K"de v rozhodujúcej miere
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závisieť od toho, ako budú schop
né samy hradiť náklady na cir
kevný život. K tomu však potrebu
jú mať určitý ekonomický základ do úvahy připadá navrátenie majet
ku. Ukazuje sa, že problém reštitú
cií sa ľahšie rieši pri cirkevných
budovách. Diskusia však nastáva
vtedy, ak sa začne hovoriť o navrá
tení poľnohospodárskej pôdy a le
sov. Cirkev by bez splnenia týchto
podmienok len ťažko rozbiehala
hospodársku činnosť.
Treba povedať, že počas uply
nulých troch rokoch sa aktivita cirkví
výrazne zvýšila. Možno to pokladať za

prvý krok k vytvoreniu právneho
štátu, v ktorom musí byť právne zaru
čená sloboda vierovyznania. Aj ked
táto sloboda bola zaktovená v pred
chádzajúcich ústavách, systematicky
sa porušovala. Napríklad ľudia na
spoločensky dôležitých pracovných
miestach nemohli verejne prejaviť
svoje náboženské presvedčenie, äfc' si
nechceli pokaziť kariéru. Ale aj záujmecovia o štúdium na exponovaných
vysokých školách museli svoj
náboženský svetonázor zatajovat.
Dnes sa nám však naskytá šanca, vy
tvoriť podmienky pre skutočnú slobo
du svedomia, náboženskej viery
a svetonázoru.

SLOVENSKÉ HLASY Z RÍMA
Naia adresa: Istltuto Slovacco del Santi Cirillo e Metodio, casella postale 6175 , 00100 Roma, Italia
Korešpondenciu a príspevky posielajte na adresu: Slovenské hlasy z Ríma, Istltuto Slovacco del
Santi Cirillo e Metodio, Via Cassia 1415, 00123 Roma - La Storta, Italia.

nový život
MĚSÍČNÍK CYRILOMETODĚJSKÉ LIGY PRO KULTURU A ŽIVOT Z VÍRY
* VYDÁVÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE V ŘÍMĚ * ADRESA REDAKCE A
ADMINISTRACE: NOVÝ ŽVOT, VIA DELLA CONCILIAZIONE 1. 00193 RO
MA. ITALIA * Řídí redakční kruh ☆

Slowakische katholische Mission
Senefelderstrasse 14/11
D-8000 MUnchen 2
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Práva národnostných menšín
sú zabezpečené
Z 5 miliónov 274 tisíc 335 oby
vateľov Slovenskej republiky vyše
14 percent tvoria príslušníci ná
rodnostných
menšín.
Ústava
Slovenskej republiky prijatá 1.
septembra 1992 zaručuje ná
rodnostným menšinám a etnic
kým skupinám v SR všestranný
rozvoj, najmä právo rozvíjať
vlastnú kultúru, rozširovať a prijí
mať informácie v ich materin
skom jazyku, združovať sa
v národnostných organizáciách,
právo na vzdelanie v ich jazyku,
na
používanie
ich
jazyka
v úradnom styku.

Najpočetnejšia je maďarská
menšina, ku ktorej sa hlási okolo
580000
občanov,
približne
20 600 obyvateľov je ukrajinskej
a 18 600 rusínskej národnosti, je
pre nich zabezpečené vydávanie
kníh a časopisov v maďarskom
a ukrajinskom jazyku (vrátane det
ských časopisov a učebníc), nie
ktoré periodiká vychádzajú v ru
sínskom dialekte, pripravuje sa ko
difikácia rusínskej gramatiky. Na
Slovensku pôsobia dve profesio
nálne maďarské a jedno ukrajinské
divadlo a v rámci národnostných
kultúrnych zväzov desiatky ama
térskych divadelných, folklórnych,
hudobných a iných súborov a sku
pín. Vzdelávanie detí v materin
skom jazyku zabezpečuje široká
sieť škôl s výučbou v maďarčine
a ukrajinčine. Na Slovensku je na-

príklad vyše 400 materských, 300
základných
a
70 stredných
a odborných škôl s maďarským vy
učovacím jazykom vrátane cir
kevných škôl. Maďarskí občania
majú možnosť združovať sa v šty
roch politických stranách, dve
z nich - Maďarské křesťansko
demokratické hnutie (MKDH)
a Spolužitie sú zastúpené v sloven
skom parlamente. V SR žijú okrem
spomínaných
národnostných
menšín aj Nemci,- Poliaci, Česi,
Moravania a Slezania. Kultúrnu
a spoločenskú činnosť vyvíja aj
Karpatonemecký spolok na Slo
vensku, ktorého hlavným cieľom
je uchovanie a rozvoj jazyka, kul
túry a tradícií karpatských Nemcov
a Chorvátsky kultúrny zväz
združujúci chorvátske etnické sku
piny žijúce na juhozápadnom Slo
vensku.
Špecifickým problémom je
rómska otázka. I keď oficiálne sa
v SR k rómskej národnosti hlási len
okolo 75 000 občanov, ich sku
točný počet sa odhaduje na
päťnásobok. Podľa názoru pred
staviteľov rómskych organizácií
Rómovia majú v súčasnosti oveľa
lepšie podmienky na rozvoj svojej
kultúry a tradícií, zhoršilo sa však
ich sociálne a ekonomické po
stavenie.
(TA SR)
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Erazim Kohák

Tři monology na námět „exil“

MONOLOG PRVNÍ
Vážím si exilu. Je to část naší tradice: Růžový
palouček, poutník Komenský v Amsterodamu,
věrnost vlasti až za hrob a opuštěný hrob někde
na prérii, kde jenom vítr tiše hvízdá „...zazpívej
mi o mé vlasti ještě naposled...“ To je přece
něco.
Ale proboha, co s takovým exulantem, když
se nakrásně vrátí? A nejen na návštěvu, podívat
se, ale když tu chce bydlet, žít, najít si místo.
Proboha, copak s ním? Jářku, nejlépe ukameno
vat hned na Růžovém paloučku a ušetřit jemu
zklamání, nám potíže. A třeba mu pak z toho
kamení postavit mohylu jako Štefánikovi. Do
vedete si představit ten trapas, kdyby se Štefá
nik vrátil?
Exulant zas doma, to se prostě nehodí. Znal
jsem jednoho takového po válce. Prožil válku
v Anglii. Začal s námi chodit do školy už kon
cem května. Nosil krásně šitý oblek z anglické
látky a mluvil vytříbenou masarykovskou češ
tinou. Takový malý lord to byl. Ne, že by se
vytahoval, to ne. Ale my kluci jsme hned vycí
tili, že mu nic není dost fajn. Nechtěl s námi jít
na popravu, když věšeli Franka. Hrozil se nad
odsunem, který přece celý národ schvaloval
jako spravedlivý trest, ne? Byl samý útlocit,
zastával se zrádců, agrárníků i Němců. Naše
demokracie mu nebyladost demokratická. Pros
tě nebyl jeden z nás. Kam přišel, kazil pohodu.
Rychle jsme ho ze všeho vyloučili. Ukamenovat
jsme ho nakonec nemuseli: přišel Únor, sbalil
kufry a táhl zase tam, odkud přišel. A byl pokoj.
Myslíte, že by to dopadlo jinak, kdyby se byl
vrátil Pavel Stránský se svými iluzemi o ústavě

království českého nebo Komenský se svou bra
trskou vírou a s představami o českém školství,
někdy padesát let po Bílé hoře? Ostatně se o to
postarali pražští měšťané včetně toho, co pře
vzal po exulantovi živnost a dům, kde je dnes
„U Vejvodů“. Spolu se studentskou legií pora
zili Švédy na kamenném mostě a poslali exu
lanty hajdy zpátky do exilu.
V exilu se ostatně takový exulant dobře vy
jímá. Umí jazyky, umí vycházet s cizinci, umí
se strojit a chovat jako oni - zkrátka dělá dobrý
dojem, nejako tenkrát Chňoupek v Anglii, když
si ho vzal Gromyko s sebou a London Times
napsaly, že když jde flašinetář do hospody, má
nechat opici venku. Takový exulant je v cizině
jako doma. Ten když se představí jako Čecho
slovák - nebo jako Moravan z království Čes
kého - dělá nám dobrou reklamu, jací jsme
světoví. Exulant v exilu, to beru. Ať si třeba
občas přijede na návštěvu.
Vůbec, takový emigrant, krajan usedlý v ci
zině, co přijede na návštěvu do „staré vlasti“,
jak tam říkají-to je jiná! Vystupuje jako grand.
Ubytuje se v nejdražším hotelu, všude jezdí
taxíkem, nás pozve do restaurace, kde už si to
dávno mohou dovolit jenom cizinci, objednává
hody, každé druhé slovo anglicky. „Jů bojs
oukej, ček pivo oukej.“ To mi imponuje. Sedíme
na krajíčku lavice, obdivujeme se mu, jak neskrblí nějakou tou tisícovkou, číšníci jen lítají.
A pak odjede, a je zase pokoj.
Ale proboha, co s takovým exulantem? Není
ani našinec, ani grand z ciziny. Není náš, nesdí
lel s námi těch čtyřicet let. Co ten ví, co to bylo!
Je to takové neviňátko, šťastně si žil pod šťast
ným sluncem, houby čemu rozumí. Neví, proč
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se mu někdy nepodíváme do očí a proč o někte
rých věcech raději nemluvíme. Měl všechno, po
čem toužíme, bourák, barák, pivo v plechu. Ne
vážil si toho, nechal to být, a teď tady shání byt
a místo a ujídá nám chleba. Jako by těch bytů
bylo nazbyt. Nebo těch míst. A přitom ani není
ochoten dělat po našem. Hned by zaváděl no
voty. Jenže my víme svoje, kdežto on...
Jinak mu to myslí. Je takový jinak smýšlející,
takový disident to je. Vlastně zrádce, podrývá
jednotu národa. Když takový přijde mezi nás,
nejlépe na něho jako na toho Angličana po vál
ce - držet pohromadě, nenechat si nic zpochyb
ňovat, vyloučit ho a poslat zpátky, odkud přišel.
Ať cítí, jak ho nenávidíme. Přece se od něj nene
cháme shazovat! A případně ho cestou ukame
novat na Růžovém paloučku, aby se to už neo
pakovalo. Ať je pokoj. Co ho s námi vůbec pojí?

MONOLOG DRUHÝ

„Kde domov můj? Kde vlast je má?“ Celý
život jsem měl domov i vlast. Domovem mi byla
všechna místa mého žití: ke všem jsem nějak
přilnul. Dvacet let to bylo skalnaté pobřeží No
vé Anglie, pusté ostrůvky bostonského zálivu,
dřevěná paluba pod bosýma nohama a písčité
pláže, sluncem oslněné. Vzduch voní mořem,
sůl a slunce vyšisovaly domky u břehu do stří
brná. Pak dvacet docela jiných let, na horské
samotě hluboko v lesích, kde svět voní dřevem,
svět pracovitých, poctivých lidí. Co jsem se tam
nabrousil padlým listím, pes a já. Tam všude
byl domov můj.
A moje vlast? Ta byla vždycky někde jinde.
Už od začátku, od prvních vzpomínek. Ty za
čínají v Protektorátu Čechy a Morava, v tom
prvním. Jenže Protektorát, to nebyla moje vlast.
Moje vlast, to byla Masarykova republika Čes
koslovenská. země naší věrnosti, země našich
nadějí. Tady ji ztělesňovalo jen pár šeptaných
vzpomínek a tmavozelený kabát poručíka čes
koslovenského vozatajstva v tatínkově šatní
ku. Přesto byla daleko skutečnější než to ne-
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skutečnéděníkolemnás.Tatínkazatklogestapo
už v roce 1941. Maminku zatkli v roce 1944.
Protože ti věrni zůstali. Když jsem po válce
skládal junácký slib věrnosti, „Milovat vlast
svou, republiku Československou, a sloužit jí
věrně v každé době“, byl jsem si vědom, že to,
co se děje kolem nás - bylo to někdy koncem
léta 1945 - neodpovídá mnoha Masarykovým
ideálům. Byla to doba násilí a siláckých gest,
ne doba humanity. Přísahal jsem věrnost ideálu:
věrnost znamenala usilovat o to, aby stát naší
země byl hoden jména Republika českosloven
ská. Když jsme pak po Únoru odcházeli do
exilu, opouštěli jsme domov, ač bez pocitu, že
opouštíme vlast. Šli jsme své vlasti sloužit tam,
kde to bylo možné. Doma, kde by tatínka,
politického redaktora Svobodného slova, zas
čekal koncentrák, bychom moc platní nebyli.
Podle toho jsme i žili. Tatínek odmítl slibnou
kariéru, aby se mohl podílet na tehdy vznika
jícím Rádiu Svobodná Evropa - českosloven
ské vysílání se tehdy ohlašovalo jako Hlas svo
bodného Československa. Tím jsme chtěli být.
Když jsem se dostal na studia, volil jsem obor,
o kterém jsem předpokládal, že jej naši komu
nističtí mocipáni nejvíc zanedbají, abych byl
jednou platný. Už na studiích jsem zoufale
amatérsky začal psát do exilových časopisů
a zapřísáhl jsem se, že za každý článek v an
gličtině napíši jiný v češtině, za každou anglic
kou knihu jednu českou. Nikdy jsem nebyl
jednoznačně doma tam, kde jsem doma byl.
Vždy jsem byl také ve své vlasti, v republice
Československé.
Když se konečně zhroutil komunistický re
žim, neváhal jsem, nevypočítával. Prostě jsem
se vrátil, s pocitem, že ten celoživotní ideál má
konečně své místo na tomto světě. V prvních
měsících po listopadovém převratu - „za Hav
la“ - jsem měl pocit, že jsem opravdu doma,
v té vytoužené vlasti. Zoufale jsem se bránil
doznání, že to není docela ono, že vzdor lidem
ryzím je naše společnost hluboce poznamenána
návyky studené války. Že si nedovede demo
kracii představit jinak, než jako komunismus
obrácený naruby, stejně bojový, stejně nesná
šenlivý, stejně dogmatický, jen dogmatem je
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teď místo Marxe von Hayek a místo boje proti
kapitalismu se teď vede boj proti socialismu,
včetně anglického a norského. Mentalita boje
však trvá - nenávist, nepřátelství, nesnášenli
vost.
Jenže to není demokracie. Léta v Americe ve
mně utvrdila masarykovské přesvědčení, že de
mokracie je diskuse, že vyžaduje především
postoj otevřenosti, spolupráce, dobré vůle. Nej
zhoubnějším ohrožením demokracie jsou právě
bojové postoje, a nezáleží, zda přicházejí zpra
va nebo zleva. Znakem totality je myšlení v re
laci přítel - nepřítel; demokracie je myšlení
v relaci „ty a já, při vší různosti ve vzájemné
úctě, pro společné dobro“. Jen na takovém zá
kladě je možná jak svobodná společnost, tak
mnohonárodní země. Za to jsem se léta angažo
val v Americe a prohlašoval jsem hrdě, že to je
i tradice mé vlasti, republiky Československé,
kde spolu žijí v míru a v dobré vůli lidé rozlič
ných názorů a různých národností. Musel jsem
ovšem doznat, že normalizační režim tomu ne
odpovídá, avšak dovolával jsem se Charty 77 to je skutečné Československo. Jednou dojde
k jeho obnově.
Nedošlo. Došlo k obnově státních útvarů, kte
ré až trapně připomínají naši druhou republiku,
Protektorát Čechy a Morava a Slovenský štát.
Zas rozhodli mocní, o nás bez nás. Týden po
volbách jsem se v metru nepřipojil k rytmické
mu potlesku a skandování iniciál vítězné stra
ny. Hoši, kteří skandování vedli, obořili se na
mě - a na mou americkou ženu: „Židobolševíci!
Židobolševíci ven! Židobolševíci za dráty!“ To
označení pamatuji z mládí; vím, kdo je užíval.
Dnes jako tehdy nemohu za svou vlast považo
vat stát, kde ten. kdo netleská režimu, patří za
dráty jako „židobolševík“.
Tak co tu pohledávám? Jistě, mám tu svá
zamilovaná místa, je tu i tolik ryzích, dobrých
lidí, kterých si vážím - ale takoví jsou po celém
světě. Má vlast, republika Československá, vza
la za své. Prezident Beneš zase abdikoval, teď
zase nastoupí prezident Hácha. Masarykovu ide
álu je dnes bližší Amerika, zvlášť teď, když tam
probíhá obroda demokratických ideálů. Co, pro
boha, pohledávám tady?

MONOLOG TŘETÍ
Už koníček pádí a zůstane stát... Proč se
vracím a vracím se rád? A proč mě vítají mezi
sebe, přijímají mě za svého a pomáhají mi?
Vždyť jim musím být protivný jak ta únorová
činže. Jsem jim cizí, jako oni mně. Šlapu jako
slon do porcelánu. Mohli by se mě zbavit tím
nejprostším podrazem. Místo toho mi pomáhají.
Co nás pojí?
Matně, nejasně si to uvědomuji, když jdu
Michalskou ulicí k věži a cítím lidi kolem sebe,
když z polní cesty v dálce rozeznám Trosky,
když se vynořím z Melantrichovy ulice na Sta
roměstské náměstí pod orloj, kde školní mládež
čeká na apoštoly. Jsme lidé této země. Jsme
a vždy jsem byli různí. Moravané, Slováci, ka
tolíci, komunisté, Češi, evangelíci, Slezané, Něm
ci, demokrati, nacionalisté, věrní císaři nebo
rebelanti. Milovali jsme se navzájem a i nená
viděli, pomáhali jsme si i vraždili se, pro víru,
pro názor, pro národnost, třeba i jen pro nářečí.
Vzájemně jsme se vyobcovávali a vyháněli. Ko
likrát jsme se vylučovali, třeba pro názor na
pravdivost Rukopisů nebo pro židovskou babič
ku. Vzdor tomu všemu i ve chvílích největší
nenávisti patříme k sobě. Vzdor tomu všemu
jsme lidé této země, lidé tatranských údolí a mo
ravských lánů, slezských hor a českých luhů
a hájů, jsme lidé této země. Po staletí jsme ji
obdělávali i pustošili, velebili i plenili, požívali
jsme její chléb a kropili ji svou krví. Pomíjejí
naše vášně, pomíjí všechno, co nás dělí v tomto
či v onom století, pomíjíme my sami. Jen země
trvá. Ta nás pojí. Jsme lidé této země.
A také opačně: my, lidé této země, zas svými
dějinami určujeme a pojíme tuto zem. Čistě
zeměpisně vzato jsou Tatry přirozeným okra
jem uherské kotliny, Morava přirozeně přechází
v Dolní Rakousy. Přesto od Uher i Rakous naši
zemi oddělují naše životy: po staletí je to země
slovanského lidu, který tu mezi kulturou ma
ďarskou a germánskou budoval svůj život, ob
dělával horská údolí, budoval vsi, tvrze i města,
zachovával si svou odlišnost. Je to lid Pribinův.
Svatoplukův i knížat českých, lid, jehož vzá
jemnost přetrvala i tisícileté oddělení. Po Bílé
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hoře nacházela kralická čeština útočiště na Slo
váci, odtud se vracela po dvou staletích do Čech
s prvními buditeli. Praha byla oporou slovenšti
ně v údobí nejtužší maďarizace, z Čech se slo
venská vzdělanost vracela na Slovensko po osvo
bození. Ta vzájemnost lidu této země, Slováků,
Moravanů, Čechů, pojí naši zem - a ta zase nás.
Při vší různosti jsme lidé této země, země slo
vanského - slovenského a českého - etnika ve
středu Evropy.
Z jednoty a různorodosti naší země a jejího
lidu vzešel ideál, který nás pojí i tehdy, když
nás dělí dobové vášně. Jistě, z naší různorodosti
vznikají i dílčí ideály, které staví druha proti
druhu, evangelíka proti katolíkovi, Slezana pro
ti Moravanovi, Čecha proti Slovákovi. Zabíjeli
jsme se pro víru, zabíjeli jsme se pro politické
přesvědčení. Dnes mlčky přihlížíme, jak nám
naši vládci rozbíjejí naši vlast ve jménu etnické
odlišnosti - vokáň nad o proti kroužku nad u.
Je to pochopitelné: pro lidi, kteří si nejsou jisti
sami sebou, kteří nedůvěřují sami sobě, předsta
vuje odlišnost ohrožení, na které pak reagují
obrannou psychózou a třeba náboženským dog
matismem nebo atavistickým nacionalismem.
Prošli jsme tím před sto lety, dnes v novém údobí
otřesených jistot se k tomu mnozí vracejí.
Jenže jak naši předkové, tak i naši současníci
nebyli a zdaleka nejsou jen lidé malicherní, ne
jistí a ohrožení odlišností. Byli a jsou mezi ná
mi také velikáni ducha, lidé štědří a vyvážení,
kteří z rozlišnosti vyvozují potřebu snášenli
vosti, dobrou vůli a vědomí sdíleného lidství.
Takový byl Moravan Komenský, Slovák Kolár,
Čech - a zároveň Slovák a Moravan - Masaryk.
Když řekli Slovan, ozval se jim člověk.
Na tom záleží: jaký volíme vzor? Ve svých
dějinách, i zcela nedávných, najdeme příklady
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nesnášenlivosti, xenofóbie, dogmatismu, rasis
mu, nacionalismu a všeho, čím lidé malicherní
a nejistí reagují na rozličnost. Avšak z této slo
venské a české země, z tohoto slovenského a čes
kého lidu, při vší jejich různosti vyrůstá i vzne
šený ideál humanitní. I ten v nás žije, v této zemi
a v tomto lidu, a dál propojuje jejich různoro
dost, i když lidé malicherní a ohrožení - a lidé
dogmatičtí a nesnášenliví - naši zem rozdělují.
Bránit zemi tohoto ideálu, bránit ideál této
země - to je důvod, proč se můj otec vrátil. Byl
v roce 1939 v Anglii, mohl tam zůstat a přivést
tam rodinu. Jistě by se tam byl uplatnil, třeba
u naší exilové vlády. Přesto neváhal. Vrátil se,
zapojil se do odboje, zaplatil za to čtyřmi lety
vězení a koncentráku, jeho žena rokem. Nelito
val a neváhal, ani když tři roky po válce musel
odejít do exilu. „Presidente Osvoboditeli, od
kazu, který jste vložil do našich rukou, věrni
zůstaneme.“
Dnes to zní nadneseně až pateticky. Prestoje
to každodenní skutečnost. Vracíme se, protože
patříme k této zemi, k jejímu lidu, k jejímu ide
álu. Polsko přežilo trojí dělení, věříme, že i Čes
koslovensko přežije, vzdor všemu dělení, po
kud v sobě poneseme Masarykův ideál huma
nitní. To je to, co nás pojí, to je to , čeho si svět
na nás váží. Jistě, ony dva státní útvary, které
dnes naši vládci budují na obranném naciona
lismu a ekonomickém dogmatismu, nevyjadřují
naši zem, její lid a její ideál, jen malichernost
a nejistotu údobí otřesených jistot. Avšak země
trvá, trvá i její lid. Věřím, že až pominou dnešní
malicherné vášně, ta země, ten lid se vrátí k to
mu. co je na nás nejlepší, k Masarykovu ideálu
humanitnímu. Myslím, že právě proto mě vzdor
všemu vítají, že to je důvod, proč se vzdor
všemu vracím. To je nakonec smysl exilu.
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Proč jsme přestali vrtět ocasem?
JAN PULDA

Však to znáte, i když nevlastníte psa.
Dva čtyrnožci se venku potkají a při výmě
ně pachových vizitek vrtí ocasem coby pal
movou ratolestí. Jak ví pes i jeho pán, jedná
se o mírový signál. Někdy ale čtyrnožcům
začnou tuhnout rysy, ocas se přestane vrtět
a oba, před chvílí ještě vrtichvosti, se se
vztekem a rámusem do sebe pustí. Důvod
náhlé změny chování zůstává většinou při
hlížejícím dvounožcům neznámý.
Z bajky zpátky: proč tolik současníků
přestává, obrazně řečeno, vrtět ocasem
a začíná na sebe štěkat? Proč, nemohouce
se zakousnout, házejí kolem sebe písem
ným blátem? Stačí si vzít do ruky kteréko
liv číslo kteréhokoliv časopisu psaného
mateřštinou. Kde se bere tolik žlučovitosti,
potrefenosti, haštěřivosti, tolik chuti nadá
vat si, podsouvat si navzájem nekalé úmys
ly a rozcházet se ve zlém? Je to všecko
z toho, že se nám stará vlast rozpadla a že
tolik nás má pocit, ba jistotu, že je to krok
zpátky? Nebo z toho, že už nemusíme táh
nout zajeden provaz (povraz), všichni proti
větru, protože východní vítr už není tak
ledový a jenom nadále páchne nespláchnutými hříchy? Je to jenom krize coby fáze
dramatu, po které bude následovat katarze
rozhřešení? Proč, coby skutečně ukřivdění,
voláme tolik po spravedlnosti, když dobře
víme, že existuje jenom právo, ale ne spra
vedlnost? Stačí se porozhlédnout po nedáv
ných dějinách.
Kam se poděly životní zkušenosti nás
rozvedených, nás exulantů? Cožpak jsme si
předem nedovedli spočítat, že na nás nikdo
nečeká a na naše rady není zvědavý? Proč
si často hrajeme na zkušenější, na učitele?
Jako kdybychom byli tady na Západě sami
před lety nepoznali, že naše životní zkuše
nosti nejsou z Východu přenosné na Zá

pad? A cožpak jsme, vedle rozvážných
a moudrých tady na Západě nepotkali sami
dost pitomců, primitivů, vykuků a polito
váníhodných? Cožpak se v tom zdejším
světě poměrného blahobytu nevedou před
volební boje, vedle argumentů a apelů na
rozum, především metodami emociální re
klamy a apely na instinkty? Vždyť je to
vlastně malý zázrak, že společnost s tím, co
má za lidský stavební materiál k disposici,
vůbec funguje tak, jak funguje!
Zdá se mi, že se u mnohých nejedná
o pohodlnost či lenost myslet, nýbrž zkrát
ka a jednoduše o neschopnost myslet.
Vždycky, když poteče do bot, budou masy
hledat obětního beránka. Stále a všude bu
de (pod)průměmý občan hledat pro skřípě
ní čím dál tím složitějšího chodu společ
nosti mazání v podobě klacku. Proč by prů
měrný slovenský či český volič měl proje
vit víc přehledu a zralosti, než třebas dán
ský a švýcarský při nedávném hlasování?
Rozhlédněme se a buďme skromnější:
vždyť po sobě naši bratři a bratia nestřílejí,
tak co? Mohlo by být daleko hůř než je.
Mimochodem, Slovensko nepřestane ani
po 1. lednu 1993 být naším sousedem, stej
ně jako Německo.
Dopřejme si navzájem právo na chyby
a omyly. „Vždyť přece chybami se chytrá
hlava učí...“ Buďme v tom novém roce tr
pělivější, tolerantnější vůči blízkým i vzdá
lenějším (v češtině mi chybí německý vý
raz „Gelassenheit“ a český výraz „to chce
klid“ se mi nelíbí). Však on čas většinu
chyb sám napraví. A když ne, když se lid
stvo nepoučí, tak vymře.
No a? Nebyli bychom ani prvním ani po
sledním druhem, kterého to potkalo.
Hannover, 30.12.1992
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Navracení majetku emigrantům?
Trestné činy v období komunismu nebudou promlčeny
Praha (jiš) - „Po dobu vlády komu postojích (politických, nábožen
nistického režimu u nás byla taková ských, morálních) přes represi reži
nesvoboda, že emigrace byla plně mu.
Rozmezí let 1948 až 1989 bude po
oprávněná," řekl I. Mašek (ODA),
važováno
podle návrhu zákona za
člen poslanecké skupiny pro přípravu
období, ve kterém neběžela proml
zákona o protikomunistickém odboji.
čecí lhůta u těch trestných činů, je
V koaliční verzi návrhu zákona se
jichž
pachatel nebyl trestně stíhán
předpokládá, že majatek emigrantů
z
politických
důvodů v souladu s vý
by měl být navrácen. „Dochází k para
doxní situaci, kdy bývalí straničtí
slovnou nebo domnělou vůlí komu
funkcionáři bydlí v jejich vilách,
nistických představitelů nebo jiných
a emigraniti se na své vlastnictví díva státních orgánů. Podle L. Nováka
jí přes plot," dodal poslanec L Novák
ml. z tohoto zákona vyplynou nutné
ml. (ODS). V případě, že bude resti změny stávajících zákonů. Bude na
tuční nárok emigrantů kolidovat s po příklad potřebné novelizovat zákon
stupující privatizací, mohou být podle
o soudních a mimosoudních rehabi
něho tyto nárok}’ vypořádány formou
litacích, promíjející u aktivistů proti
akcii z Fondu národního majetku.
komunistického odboje tzv. zbytko
Zákon by měl deklarovat odsouze vé tresty (kromě násilných trestních
ní komunistického režimu jako obdo činů), zákony restituční, v nichž se
bí, ve kterém docházelo k porušování objeví otázka navrácení majetku
lidských práv, a prohlásit jej za nele emigrantů a upustí se od slova „tí
gitimní a zavrženíhodný. Odpor vůči seň". .Jestliže uzákoníme, že tu byl
režimu bý byl definován jako aktivní nelegitimní režim, tak tím vlastně
činnost proti režimu doma nebo v za řekneme, že občané byly perma
hraničí, jednotlivě nebo ve skupině, nentně v tísní,“ Upozornil Libor No
nebo setrváním na svých veřejných vák ml..
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Proč odboj protikomunistický, nikoliv třetí
V posledních týdnech se ve
veřejnosti, v kuloárech politických
stran a státních instituci i ve sdělovacích
prostředcích často hovoří o třetím
odboji v souvislosti s jeho uzákoněním.
Konfederace politických vězňů, která
sdružuje všechny domáci i později
emigrované politické vězně a úzce
spolupracuje s domácími i zahraničními
protikomunistickými organizacemi,
považuje termín “třetí odboj" pro jeho
neurčitost a mnohoobsažnost za
nevhodný.
Obsah výrazu třetí odboj by mohl
případně zahrnovat i pozdější reformní
komunisty, kteři v letech padesátých
vědomě páchali zločiny proti lidskosti,
koncem šedesátých let se pak pokusili
o reformu KSČ při zachováni všech
základních prvků marx-leninského
učeni. S námi, bývalými obětmi své
dřívější nelidskosti, odmítli v období
Pražského jara spolupracovat, protože
nás považovali i nadále za své
nepřátele.
Po sovětské okupaci se s nimi
vítězné křídlo KSČ vypořádalo vy

škrtnutím nebo vyloučením. Někteří z
těchto osmašedesátniků se pak sdružili
v Obrodě, jiní se stali členy Charty 77,
kde tvořili podstatnou část signatářů.
K lidem postiženým komunistickým
terorem let padesátých, kdy byl teror

nejsilnějši, se Obroda i Charta stavěla
rezervovaně, mnohdy odmítavě, neboť

těmto skupinám nešlo o odstraněni
marx-leninského učení z vlivu na
společnost, tedy o odstranění podstaty
všech nepravosti, ale pokus o reformu
nereformovatelného.
členové Obrody i Charty obsadili
po 17. listopadu 89 všechny důležité
orgány státní správy a vedeni OF,
proto se v prvních dnech po 17.
listopadů také oficiálně hovořilo pouze
o 20ti letech nesvobody, tj. od r.
1969. Podle bývalých soudruhů byla
doba do r. 1968. kdy oni šířili zlo,
dobou bohatýrskou. Proto chtěli tlustou
čáru, proto se mělo začít znovu od
nuly, proto nám byly servírovány lži
o promlčených zločinech ( pokud prý
byly takové, jak říkáme).
A proto my musíme zřetelně
diferencovat odboj proti komunismu
od snah komunismus reformovat
Loňské volby něco napravily, ale ne
všechno. Uzákoněni protikomunis
tického odboje bude znamenat
potvrzeni historických skutečnosti a
další krok k uplatnění práva a
spravedlnosti.
Ing. Miloš Slabák, předseda tiskové
komise Konfederace politických vězňů

Nový domov
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UZNÁNÍ TŘETÍHO ODBOJE
Diskuse o tom, zda třetí odboj, odboj proti komunismu, existoval nebo ne, se dostala
do konečného stadia. Komunisté i dnes pokládají všechny, kdo se proti nim postavili se
zbraní v ruce, za horši zločince než lupiče a vrahy.
Václav Havel prohlásil, že jestli bude zvolen, vyhlási amnestii, kterou se bývalým
politickým vězňům prominou tzv. zbytkové tresty za trestné činy spáchané v době
komunismu. Tyto činy nejsou často zrušeny zákonem o tzv. mimosoudních rehabilitacích
a jsou důvodem k roztrpčení mnoha bývalých politických vězňů.
Podobný návrh podala i skupina poslanců ODS ve Federálním shromážděni. Byli k tomu
pověřeni nedávným sjezdem ODS. Tyto činy byly zpravidla součásti „trestného činu“
politické povahy.
Tyto návrhy souvisí s uznáním třetího odboje, odboje proti komunistické nadvládě.
Zatim se uznáním třetího odboje zabývají okresní zastupitelstva. Tak na přiklad v Trutnově
a v pátém pražském obvodu uznalo zastupitelstvo protikomunistický odboj v Praze 5 ode
dne 25. února 1948 jako odboj proti svévolné nastolenému komunistickému režimu,
porušujícímu lidská práva.
Václav Havel také doporučil, aby některé trestné činy spáchané v době komunistického
režimu byly prohlášeny na nepromlčitelné.
Nespravedlnost se presto odstraňuje jen postupně a nepříliš rychle. Federální ministr
vnitra Čermák byl donucen platit odškodné bývalým členům StB, které ministr Langoš
poslal do civilu.
Těsně před vánocemi předal poslanecký klub KDU-ČSL návrh zákona o protikomunis
tickém odboji. Podle zásad zákona se protikomunistickým odbojem rozumí aktivní odpor
proti komunistické moci, projevený v době od 20. 2.1948 do 17.11.1989 veřejnými postoji
nebo akty odporu, a to jak na území bývalé ČSR nebo ČSSR, tak i v zahraničí. TI, kdo
v zahraničí vyvíjeli prokazatelně protikomunistickou činnost, organizovali politické orga
nizace či veřejná vystoupení proti komunistické moci, byli členy ilegální organizace nebo
autory petic, patří do kategorie účastníků odboje. Za účastníka odboje se považuje i ten
občan, který byl politickým vězněm nebo byl internován v táboře nucených prací. Zákon
předpokládá i zřízení morálního tribunálu, který posoudí možnost trestněprávní odpo
vědnosti viníků za úpadek Československa. Zákon by měl být předložen plénu ČNR do
velikonoc 1993.
-IŠ

Odboj v pojetí
české koalice
Praha (jiš) - Návrh zákona o protiko
munistickém odboji, který v příštím
týdnu předloží koaliční skupina po
slanců, se proti původním návrhům
nebude zabývat navracením majetku
emigrantům a změnami restitučních
zákonů. Podle sdělení člena komise
Ivana Maška (ODA) budou navazující
novely řešeny s určitým časovým od
stupem, aby byl návrh zákona projed
nán a schválen v nejkratší možné íhůté. Názory na otázku navracení majet
ku emigrantům se různí, což by
mohlo zmařit úsilí o přijetí zákona.

Kromě preambule a článku, v kterém
bude komunistický režim odsouzen
a prohlášen za protiprávní, obsahuje
návrh definici odboje, vyjádření účas
ti s postiženými a ustanovení o nepromlčitelnosti trestních činů v období
mezi roky 1948 a 1989, které nebyly
z politických důvodů stíhány. Součas
né bude předloha novelizovat zákony
o soudních a mimosoudních rehabili
tacích, což by umožnilo soudům zru
šit některé zbytkové tresty účastníků
odboje a neposuzovat dary v tísni. Ko
mise se přiklonila k názvu zákona ve
verzi, kterou navrhla minulý víkend
výkonná rada ODS, a to zákon o proti
právnosti komunistického režimu
a odporu proti němu.
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Zdena Salivarová - Škvorecká

Vinní a nevinní
Nadace Heinricha Bölla ve spolupráci s Čs. dokumentačním střediskem nezávislé lite
ratury v Scheinfeldu, Ústavem pro soudobé dějiny AVČR, Ústavem mezinárodních vztahů
a naší redakcí uspořádala v Praze 10. a 11. prosince 1992 konferenci „EXIL a DOMOV
- odchody a návraty“.

Pořadatelé tohoto semináře mě požádali,
ibych připravila referát na téma „Vinní a ne
vinní“. Ráda se této příležitosti chápu, protože
patřím k těm, kteří prožili několik měsíců du
ševní trýzně, když své jméno našli na neauto
rizovaném seznamu údajných agentů StB, kte
rý krátce před letními volbami někdo proláknul
lišku. Dostalo se mi nyní plné satisfakce v po
době osvědčení Federálního ministerstva vnit
ra, že nejsem evidována, takže pro mě ta noční
můra skončila. Neskončila však pro stovky,
možná tisíce jiných, kteří dosud nebyli očiš
těni a z nichž někteří, při současném způsobu
evaluace, se třeba vůbec žádné satisfakce ne
dočkají.
Máme-li rozhodnout, kdo je v celé této temné
záležitosti vinen a kdo nevinen, musíme se, po
dle mě, držet základního dokumentu bývalého
ministerstva vnitra, který kategorii „tajný spo
lupracovník“ definuje, tj. výnosu bývalého mi
nistra vnitra PhDr. Jaromíra Obziny z 25. led
na 1978.
Podle Obziny byly tři kategorie „tajných spo
lupracovníků“, jimž pro stručnost budu říkat
„agenti“.
1/ Ti, kteří se ke spolupráci dobrovolně při
hlásili z ideologických důvodů.
2/ Ti, kteří to dělali za odměnu buď peněžní,
nebo ve formě různých výhod.
3/Ti, kteří byli přistiženi v kompromitujících
okolnostech.
Podle mého názoru skutečné viníky zahrnují
první dvě kategorie. Druhá kategorie, placení
donašeči, byla odjakživa v oprávněném všeo
becném opovržení. Záležitost první kategorie
není na první pohled tak jasná, ale já myslím,
že většina lidí, kteří žili v totalitních systémech,

bude se mnou souhlasit, že „ideologické po
hnutky“ byly často pouze maskou, pod níž se
skrývaly skutečné motivy: snaha vyřídit si osob
ní účty, závist, nenávist nebo prostě lidská pod
lost. Agenti této kategorie jsou většinou stejně
opovrženíhodní jako agenti druhé kategorie,
a je možno je považovat za skutečné viníky.
Věci se mají jinak s kategorií třetí: s lidmi,
kteří se stali agenty, protože je přistihli v „kom
promitujících okolnostech“. Ministr Obzina ří
ká, že pokud takové okolnosti byly „nebezpečné
důležitým státním zájmům, lze... spolupráci
vyžadovat“ (zdůrazněno mnou). Přeložíme-li
tento policejní eufemismus do obyčejné češti
ny, zjistíme, že ministr prostě říká, že důstojníci
StB jsou oprávněni lidi vydírat.
A to také věru dělali: lidi třetí kategorie je tedy
většinou možno považovat za oběti vydírání.
Vydírání bylo někdy kruté a fyzické - tj. jeho
součástíbylo mučení; častěji však bylo psycho
logické: obětem vydírání estébáci vyhrožovali
hroznými následky, nepodepíší-li spolupráci,
a ještě častěji jim hrozili, že ty hrozné věci se
stanou jejich blízkým. Můj bratr, jenž prožil
deset let v uranových koncentračních táborech,
vypráví o případech, kdy političtí vězni, držení
v nevytopených „trestních celách“ v krutém
mrazu, podepsali, aby si doslova zachránili ži
vot. V padesátých letech také důstojníci StB
dobře věděli, že jakýkoliv styk s nimi se ode
hrává v atmosféře strachu. Koneckonců příliš
mnoho nevinných bylo tehdy popraveno nebo
posláno do koncentráku, takže se nikdo necítil
v bezpečí - a ne každý je hrdina. V některých,
možná v mnohých případech, stačil ten strach
sám, aby vydíranou osobu zlomil, a ona podepsala.
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Byli ovšem také hrdinové, nebo osoby dost
chytré na to, aby se jim estébáky podařilo obe
lstít. Uvedu pouze jediný příklad, abych svou
tezi konkrétně ilustrovala. Je to jeden z nejpo
divuhodnějších případů, které znám, a demon
struje mimo jiné bezohlednost a cynismus těch,
kteří způsobili tolika lidem tolik utrpení.
Týká se zesnulého pana Františka Hlaváčka,
jehož, jméno je na Seznamu na str. 157 pod
registračním číslem 4219. Pan Hlaváček byl
jedním z organizátorů čs. legie v Itálii za první
světové války, do Československa se vrátil v ro
ce 1925 a měl hodně přátel v pražském diplo
matickém sboru. Jeho vzdálený bratranec se
oženil se švédskou aristokratkou Amelií Posseovou. Po komunistickém puči v roce 1948 se
jeho mladá dcera Helena dostala z Českoslo
venska a začala pracovat ve Svobodné Evropě.
S otcem si dopisovala prostřednictvím „tety“
Amelie, jež její dopisy posílala ze Stockholmu
do Prahy. Své odpovědi posílal pan Hlaváček
společnici paní Posseové, která se jmenovala
Julie Maršálkové. Pomocí agenta ve Stockhol
mu, jenž se paní Posseové představil jako přítel
pana Hlaváčka, podařilo se StB objevit tyto
korespondenční kanály a pana Hlaváčka odvez
li na vyšetřování. Bylo mu v té době už 76 let.
Jakožto prominentní občan první republiky a ja
kožto člověk, o němž se vědělo, že se stýká se
západními diplomaty, byl ovšem ideální kořistí.
Estébáci na něj proto naléhali, aby prostřednic
tvím dopisů odesílaných do Stockholmu svou
dceru přemluvil k návratu do Prahy; nic zlého
se jí prý nestane, protože komunistická vláda
právě vyhlásila amnestii. Jestliže ovšem pan
Hlaváček spolupráci odmítne, vyhrožovali mu,
že jeho dceru stejně unesou, a v tom případě jak
ji, tak jeho pošlou do koncentráku. Tyto výhrůž
ky nezněly tenkrát planě. Sociálně demokratic
kého předáka Bohumila Laušmana nedlouho
předtím unesli z Rakouska, pak ho, spolu s jeho
dcerami, donutili k ostudnému televiznímu vy
stoupení a nakonec jej i s dcerami uvrhli do
vězení, kde brzo nato zemřel.
A tak starý pán. podle estébáckých instrukcí,
začal Heleně posílat dopisy. Nařídili mu, aby jí
napsal, že pracuje v archívech ministerstva kul
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tury a že je docela dobře možné, že mu povolí
cestu do Paříže, aby tam dokončil nějaký vý
zkum. Tohle všechno neznělo nevěrohodně.
Pan Hlaváček byl autorem francouzský psané
knihy o Napoleonovi a jeho vlivu na české
dějiny; byl také členem Société Beige d'Études
Napoléoniennes a byl to Chevalier de la Légion d’Honneur. Estébácký plán počítal s tím,
že možnost sejít se s otcem v Paříži, kde by
samozřejmě už zůstal, mladou ženu tak vzruší,
že až jí otec v poslední chvíli oznámí, že jeho
plány se změnily a že místo do Paříže pojede
pracovat do Východního Berlína, dívka bude
souhlasit s tím, že přijede do Západního Berlína
a přijde na schůzku s otcem do východního sek
toru: to všechno bylo ještě před vystavěním
berlínské zdi. Jestliže dceru na schůzce přemlu
ví, aby se vrátila, všechno prý bude v pořádku.
Celá intrika trvala asi čtyři roky. To už bylo
panu Hlaváčkovi osmdesát a StB si myslelo, že
je dost senilní na to, aby jim posloužil jako
návnada. Jenže starý pán vůbec nebyl senilní.
Prostřednictvím diplomatických přátel posílal
dceři jiné dopisy (psané německy, aby diploma
tičtí pomocníci věděli, co v nich je) a v nich
Helenu nabádal, aby dopisy zasílané ze Stock
holmu nebrala v úvahu. Na jeho radu požádala
také Helena CIC o ochranu a o pomoc, kdyby
se ukázala možnost, že by otec mohl přejít do
Západního Berlína.
Nakonec StB pana Hlaváčka do Východního
Berlína skutečně odvezlo a tam ho ubytovali
v hotelu užívaném pro konšpirační účely Stasi,
KGB i StB. Když se o tom CIC dozvědělo, vy
světlili Heleně, že ten hotel je tak dobře hlídaný
a odposlouchávaný, že pokus dostat jejího otce
ven by neuspěl a mohl by si i vyžádat životy
jejich agentů.
Mezitím byla ve Východním Berlíně StB a je
jí pomahači rovněž ve stavu pohotovosti: chys
tali se Helenu unést, jestliže se odváží přejít
hranici. Ona však uposlechla varování CIC a na
schůzku nešla. Po všemožných dalších výhrůž
kách StB odvezlo pana Hlaváčka zpátky do
Prahy a až do smrti mu potom dalo pokoj.
Technicky vzato, pan Hlaváček s StB skuteč
ně spolupracoval: psal dopisy podle jejích roz
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kazů, a možná i něco podepsal. Ve skutečnosti
ovšem dělal pravý opak spolupráce. Jeho jméno
se přesto octlo na seznamu. Jeho dceru, která
nyní žije v Canbeře v Austrálii, čeká nesnadný
úkol, jak pomocí lustrace očistit památku svého
otce.
Doufám, že tento příklad je dost přesvědčivý
na to, aby lidé pochopili, že „agenti“ třetí kate
gorie byli spíš obětmi než pachateli zlých činů.
Ve všech civilizovaných zemích se vydírání
pokládá za vážný zločin, téměř tak vážný jako
premeditovaná vražda. Činy, k nimž jsou obě
ti vydírání donuceny, se většinou nepokládají
za trestné. Případ pana Hlaváčka rovněž uka
zuje, že některé - možná mnohé - oběti vydí
rání se, někdy úspěšně, jindy méně úspěšně,
snažily vyděrače přelstít pouhým předstírá
ním spolupráce, psaním falešných nebo aspoň
bezzubých hlášení, tajným varováním zamýš
lených obětí StB, předstíráním blbosti apod.
Ale i v případech, že spolupráce vynucená vy
díráním skutečně uškodila jiným, tito agenti
nemohou být pokládáni za odpovědné tak,
jako agenti kategorie první a druhé mohou
a musejí.
Patří tedy mezi vinné, nebo mezi nevinné?
Dovolte mi, abych to řekla přímo a na rovinu:
oni nejsou viníky. V této tragické, smutné a čas
to nechutné záležitosti je jenom jediný skutečný
viník: Komunistická strana Československa.
Rozumějte mi dobře: nikoli každý jednotlivý
komunista, který do strany kdysi vstoupil mož
ná na základě ušlechtilých iluzí, a později se
třeba ze všech sil snažil tu zločinnou organizaci
zhumanizovat. Vinna je Strana - táž Strana,
která v Československu pořád existuje a nemě
la ani tolik slušnosti - prý to členstvo nedovo
lilo - aby si změnila jméno, ačkoliv její člen
stvo musí vědět, že pro většinu jejich spoluob
čanů to jméno je spojeno s vražděním, utrpením,
devastací, útiskem a terorem.
Věc je přece zcela jednoduchá: bez komunis
tické strany nebylo by žádné StB, žádní „tajní
spolupracovníci“, žádný seznam a žádná úzkost
a utrpení, jež postihlo různé a mnohé oběti
ohavných praktik té strany.
Viníkem je prostě komunistická strana.

Ať už byl seznam proláknut z jakýchkoliv
jiných důvodů, byl zveřejněn v první řadě proto,
aby pozornost veřejnosti odvrátil od viníka k je
ho obětem. Ti nyní trpí ostudným označením,
že byli „agenty“; strana, jež tento stav věcí
způsobila, má poslance v parlamentě. Být čle
nem této strany zřejmě s sebou nenese žádnou
pohanu.
Proto mi nepřipadá ani špatné, ani nedemo
kratické ustanovení lustračního zákona, podle
něhož mají být vyšší funkcionáři komunistic
ké strany na pět let vyloučeni z politické čin
nosti. Jejich dočasný odchod z veřejného ži
vota nebude se pojit s žádnou pohanou; jistě
ne s takovou pohanou, již musejí snášet lidé,
kteří jsou na seznamu - za nějž, koneckonců,
nese odpovědnost Strana a její funkcionáři.
S pohanou, již si tak mnozí na seznamu neza
slouží.
Závěrem bych chtěla něco navrhnout. Lus
trační komise pracuje dobře a odpovědně, ale
je příliš nepočetná a žádostí je příliš mnoho.
Komise je nestačí vyřizovat dost rychle, a ža
datelé o lustraci prožívají proto dlouhé měsíce
pekla, o němž mě opravňuje mluvit osobní zku
šenost. Proto navrhuji, aby komise byla zvětše
na; aby byli kooptováni odpovědní starší obča
né s politicky bezúhonnou minulostí, takže by
tato rozšířená komise mohla z těch desetitisíců
„agentů“ v registrech ministerstva vnitra vytří
dit agenty kategorií jedna a dvě: ti z nich, kteří
prokazatelně někomu ublížili, byli by dáni na
seznam a ten seznam by pak byl zveřejněn. Lidé
z třetí kategorie by pak měli být lustrováni se
vší možnou péčí a s přihlédnutím k okolnostem,
za nichž podepsali spolupráci. Ti z nich, kteří i když za podmínek vydírání - těžce uškodili
jiným, by se nesměli po pět let zúčastnit poli
tického života, právě tak jako funkcionáři ko
munistické strany. Ale neocitli by se na žádném
seznamu. Jediný platný seznam, tj. jediný se
znam skutečných viníků, by zahrnoval pouze
kategorie jedna a dvě.
Je to možná naivní a nepraktický návrh, ale
přesto si myslím, že by se o něčem takovém
uvažovat mělo. V sázce je morální stav naší
společnosti. LISTY-Praha
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"Rudá krávo" a "Čierna listina"
Obe tieto akcie boli ešte vecou federácie, ložila generálnej prokuratúre ČSFR. Sú to
ktorá končí. Teraz zostáva otázka "čo s tým?" dokumenty z bývalého Predsedníctva ÚV
Aj tu sa ukázalo, ako "nežná revolúcia" zly KSČ. Nachádzajú sa tu mená "predstaviteľov
hala. Nielen v č-s politike, ktorá končí ešte pravice", alebo lepšie povedané odporcov
dôstojným rozdelením federácie, ale aj v spra pookupačného režimu, ktorí boli označení za
vodlivosti, kde zločiny zostanú nepotrestané a pravicových oportunistov a organizátorov
vinníci sa môžu vysmiať z celého prevratu, protistraníckych, protisocialistických a protiz pádu totality, lebo oni zostali na povrchu a sovietskych kampaní. Pookupačný režim na
plávajú v živote ďalej, často ešte v lepších čele s Husákom a Svobodom potreboval evi
pozíciách.
denciu "nepriateľov strany a štátu", aby vedel
"Rudá krávo" priniesla tisíce mien spolu kto títo ľudia sú, kde sa sústreďujú a čo robia.
pracovníkov ŠtB. Nie sú to úplné zoznamy a
Ján Petránek v Lidových novinách napísal,
nie sú ani vždy presné. Ale sú tam mená tých, že "tentoraz ide o zoznam autentický — a za
ktorí skutočne spolupracovali so ŠtB, ktorí každým menom nájdeš osud, ktorý nie každý
udávali Tudí, spolupracovali pri násilnej ko bol schopný uniesť a prežiť". Tu poznávame
lektivizácii dediny, pri vyháňaní Tudí z bytov prečo sa rozpadávali manželstvá, kto nesmel
(akcia "B"), unášali Tudí zo zahraničia, ktorí na vysoké školy a často aj na stredné, kto
majú na svedomí rôzne druhy teroru a bez nesmel do zahraničia, často ani na dovolenú do
právia v početných variáciách. Sú tu aj takí, čo Juhoslávie. Takto režim demonštroval svoju
mučili väzňov, čo ich brutálne vypočúvali a čo moc. Pre mnohých to boli časy zúfalstva a
patrili k jadru divokých eštebákov, o ktorých hrôzy.
sa opierala komunistická tvrdá moc. Ale sú tu
Tisíce ľudí bolo prepustených, tisíce degra
aj mená nevinných a statočných Tudí. Ako však dovaných a tisíce preložených do výroby. Re
deliť kúkoT od pšenice? To bola úloha politiky žim nepotreboval mysliacich duchov, ale po
a justície. A tie zlyhali.
slušné kádre, kde sa nehľadelo na schopnosť,
O zoznamoch "Rudé krávo" sa hovorí, že morálnosť a ani nie na register trestných činov.
sú to "necenzúrované zoznamy, prepísané z Generálna prokuratúra považovala zverejne
počítačovej diskety", čiže z registra federál nie týchto zoznamov ze nevyhnutné. Zverej
neho ministerstva vnútra. Prišli naozaj nesko nili sa a zbadali sme, že sú tam aj ľudia, ktorí
ro? Bohužiaľ zapadli prachom bez toho, že by pred okupáciou na 100% slúžili režimu. Preto
im niekto venoval vážnu pozornosť. Tu demo ani "Čierna listina" neobsahuje zoznam "ľudí
kratická vláda prikryla komunistické zločiny. bez úhony". Sú tu aj bývalí stalinisti, aj re
Ale aj tak sa Tudia aspoň čiastočne dozvedeli formní komunisti, aj nekomunisti. Ale zas sa
(aj o svojich z rodiny), kto ich udával, kto ich nič nestalo, lebo nový režim po "zamatovej
zrádzal, kto robil konfidenta. Boli to aj kole revolúcii" driemal a staral sa len o pozície
govia, aj priatelia. Vyskytovali sa všade, vo vlastných straníkov a na utrpenie ľudí od 1968
a 1969 zabudol. Nová moc zachutila novým
všetkých povolaniach.
Škoda, že sa všetci nemali možnosť dozve držiteľom moci. Strašné pomyslieť...
Ak po vojne násilným spôsobom vyhnali
dieť mená svojich udavačov. Bolo by to naro
bilo vela zla, ale nemá každý občan právo vyše tri milióny Nemcov a tisíce Maďarov, ak
poznať svojho špicla? Aj keby to bol brat, zatvárali ľudí za lapálie (že bol niekto členom
učitel, tzv. disident, poprevratový verejný HSLS, HG alebo HM), alebo pracoval v ne
činitel alebo hodnostár. To malo spraviť fede jakej redakcii, na ministerstve a pod. už bol
rálne ministerstvo vnútra. Ale zlyhalo, lebo stíhaný. A teraz sa omilosťovali zločiny. Takto
taká bola politika.
nám "nežná revolúcia" nastoľovala demokra
"Čierna listina" je obrátená karta "Rudej ciu. Preto ľudia stratili dôveru. A dnes všetko
krávy". Je to zoznam Federálneho policajného hapruje.
J. Michálek, pol. väzeň
zboru, ktorý Generálna prokuratúra ČR pred
HORIZONT-München
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Dr.Martin Kvetko

45 .

VÝROČIE

” VÍŤAŽNÉHO FEBRUÁRA”
Pred 45. rokmi nastolil Víťazný február systém násilia, te
roru a všestranného útlaku. Jeho filozofickou základňou bola
ideológia nenávisti a jej praktickou formou bol triedny boj.
Víťazný február priniesol systém moderného nevolnictva, v kto
rom občan bol len inventárnym článkom štátneho, či straníckeho
kapitalizmu, ako nejaký stroj v priemyselnom podniku. Hlásal,
že je to režim, ktorý oslobodil pracujúceho od vykorisťovania,
ale nikdy, ani v rannom kapitalizme, nebol pracujúci taký vy
korisťovaný, ako za tohto stranníckeho kapitalizmu.
Víťazný február rozdelil národ na pracujúcich, kulakov, na
asociálnych podnikateľov a zbohatlíkov. Každý, kto niečo mal,
alebo bol schopný niečo vytvoriť, nebol len vykorisťovateľom,
ale aj nepriateľom ľudu. Obete Víťazného februára boli v koncetračných táboroch, v táboroch nútených prác, v Jáchymove.
Režim zneuctil vzdelanie, vypovedal vyhladzovací boj inteli
gencii vychovanej v duchu demokracie a pravého pokroku, ktorý
nebolo treba diktovať, lebo sa tvoril prirodzenosťou ľudskej
bytosti.
Víťazný február usmrtil na 40 rokov nášho národného génia.
Bola to schopnosť pracovať a rozširovať naše kresťanské aj ná
rodné tradície a podľa nich budovať národné spoločenstvo, evo
lučnou cestou odstraňovať sociálne krivdy a nedostatky a posky
tovať každému občanovi možnosť starať sa o svoje ľudské šťastie.
Ale občania zavalení novými sociálnymi starosťami akosi zabú
dajú na to, že dôsledky Víťazného februára sú s nami dodnes.
Veď strachu a neistoty, ktoré boli hlavnou stránkou totalitné
ho ovládania spoločnosti, sme sa ešte nezbavili. Aj dnes sa
obzeráme okolo seba, či nás niekto nepočúva, či nehovoríme
niečo, čo by sa vládnemu režimu nepáčilo. To všetko sú dôsled
ky Víťazného februára, ktoré sú tu s nami, napriek tomu, že
režim totality sme zavrhli, a že sme sa rozhodli pre demokraciu.
Táto psychologická trauma je s nami i preto, že sme dosiaľ
krivdy, bezprávia a škody napáchané režimom Víťazného februára
ešte nenapravili. Koľko našich občanov trpí a nevie sa dovolať
nápravy, ani náhrady za utrpenie a škody, ktoré režim Víťazného
februára spôsobil.
Myslím si, že nejde ani tak o materiálnu nápravu, ako skôr
o nápravu duchovnú a humánnu. Musíme si konečne uvedomiť, že bez
tejto nápravy sa neobídeme. Ze nová spoločnosť sa nedá vybudovať
s jednotlivcom, ktorý bude mať pocit krivdy a pociťovať potupu
svojej ľudskej dôstojnosti. Víťazný február priniesol tragédiu,
akú náš národ vo svojej histórii nepoznal a nezažil. Je našou
povinnosťou spomínať na všetky jeho obete, v úprimnej spomienke
im vzdať úctu, zaviazať sa, že NIKDY NEDOPUSTÍME, aby sa náš
národ znova dostal do takého stavu poníženia a mravného i národ
ného ohrozenia.
Víťazný február má preto pre nás byť aj výstrahou, aj pouče
ním, záväzkom, že v zárodku udusíme to, čo by mohlo zviesť ľudí
túžiacich po sláve a moci k ich totalitnému nástupu!

SVÉTOVÉ

SDRUŽENÍ
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ČESKÝ

NEKOMUNISTICKÝ
NÁRODE !

VZPOMEŇ SI A NEZAPOMEŇ,
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VŠEM NEKOMUNISTICKÝM ČECHŮM DOMA V ČECHÁCH,

NA MORAVE I VE SLEZKU I OSTATNÍM,ŽIJÍCÍM KDEKOLIV
NA SVĚTĚ !
Dožili jsme se opět jednoho z nejsmutnejsích a

nejtragičtějších výročí české historie,
45. výročí komunistické usurpace moci

v naší zemi
a zavedení diktatury, teroru, právní zvůle a bez

práví'^ jaké v našich dejinách dosud známé nebylo.
A nutno doznat,výročí dvojnásob smutného:

jednou

pro výročí uchvácení moci komunistickým
gangem a z toho planoucího teroru, násilí,
vražd a jiných zločinu, devastace prírody
í celé zeme, rozkradení národního majetku;

po druhé proto, ze dík stratégům, režisérům a di
rigentům dobře plánované a jeste lépe pro
vedené "Sametové revoluce" - která žádnou
revolucí nebyla, ale komunisty pripraveným
pučem, obdobným puči v roce 1968 a to do
konce i z č§.sti identickými protagonistynedoslo ani k nejmensímu, ani k symbolické
mu potrestání žádného clena komunistického
gangu, odpovědného za všechny tyto zločiny.

NAOPAK

!

Dík hlavnímu dirigentu této tragické

frašky, nazva.né " sametová^revoluce " , byli zločinci
tohoto gangu odměněni tím,ze jim za peníze KSC,před
tím ukradené národu a nyní rozdelené mezi "zasloužilé"
cleny tohoto gangu bylo umožněno kupovat dobre pro
sperující továrny,obchody, hotely a podniky,

takže národ po politickém a právním teroru komunistic
kého gangu, trvajícím^témer 42 roky,zazije snad jeste
déle trvající hospodářský teror komunistických podnikatelůj továrníkůva velkoobchodníků, který ponesou snad
jeste vnuci dnešních občanu a který bude stejne krutý,
jako byl teror politický a právní.
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K tomu jen jako príklad:

Plzeňska Škodovka musí být miliardovými náklady sanová
na. Nedávno prošlo zcela nenápadne tiskem,že jedním ze
"sanovatelu" Škodovky , který má potřebné miliardy k
diaposic} j£_J2jí bývalý generální ředitel ’
A nenasel se v tomto státe nikdo, kd(4> by qjel kompetenci
avkvtomu nutnou odvahu se zeptat, jak k těmto miliardám
přisel l

A k tomu jiná skutečnost:

Dik hlavnímu dramaturgovi a dirigentu "Sametové revoluce
a jeho demagogickým sloganům:
" nejsme jako oni"
" tady se žádný hon na komunisty konat nebude"
byli komunističtí zločinci na místo potrestání proti
ostatním občanům v posledních volbách preferováni tím,
ze po "Sametové revoluci" jéjich zločinecká organizace
nebyla^zlikvidována.,TÍm,jim j jejich jimi financovaným
přátelům zůstala celá,^výborné fungující organizace se
všemi personálne, vecne i finančne výborne zajištěnými
sekretariáty, s telefony, faxy, cómputery, atd.,

čímž byli proti nekomunistickým občanům preferováni.
Nekomunistictí občané naší zeme si po zmenené situaci
v roce 1989 museli své politické organisace v pravém
slova smyslu vybudovat z ničeho.
čímž byli proti komunistům diskriminováni !

A známé pravidlo, že nepotrestané zločiny plodí nové
zločiny ukazuje v této dobe znovu svou správnost a
platnost. Neuvěřitelné, presto ale skutečnost a dokon
ce publikovaná tiskem I
Nepotrestaný komunistický gang pripravuje "Vzpomínkové
oslavy vítězné únorové revoluce a Klementa Gottwalda l"

Nedopusťte to nikde, kdekoliv se o tom dovite !
Takova činnost ohrozuje nasi mladou, dosud nedospelou
a slabou demokracii,
KTEROU MUSÍME VŠICHNI

HLÍDAT JAKO OKO V HLAVĚ !!
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NEZAPOMÍNEJME

na 244 popravených névinných lidí včetne ženy,
statečnésDr.Horákové,

na 8.000 umučených a ubitých,
na 100.000 dlouholetně vězněných
a statisíce rozvrácených rodin a nešťastných detí

- to je bilance KSČ v naší zemi od roku 1948.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Komunistická teroristická hydra má mnoho hlav a
v/ /
V
zadna z nich'dosud nebyla odstránená l
Proto musí byt všechny aspoň hlídaný a být v evidenci
demokratických občanů

SKUTEČNĚ DEMOKRATICKÉ A PRÁVNÍ ČESKÉ REPUBLICE
ZDAR'

Za :
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- oněch sychravých listopadových

Vdnech roku tisícího devítistého
osmdesátého devátého jsme volali, že

„nejsme jako oni“. Bylo dobře, že
jsme jako oni nebyli. Býti takovými
znamenalo stavět šibenice, vydávat
drakonické zákony a mstít se do dru
hého a třetího pokolení. Nemohli
jsme být jako oni z dobrého důvodu:
listopad 1989 by neměl žádný smysl.

Nic se nestalo
Bylo-li dobře, že jsme nebyli jako
oni, nebylo dobře, že jsme byli, jací
jsme byli. Je přece rozdíl mezi šibeni
cemi, drakonickými zákony, třígeneračnt pomstou a naprostou neschop
ností vyrovnat se jakkoliv s minulostí.
Všechny její zločiny, policejní zupáctví, arogance partajních biřiců, zná
silňování a ničení životů jako by odplývaly do nezajímavé' a nudné minu
losti. Ostatní, kdo by se také zajímal
o takové bagately, když na pořadu
dne je servírování lahůdek nebýva
lých a neslýchaných, jako je privile
govaná privatizace státního hospo
dářství a zakládání nových politickomajetkových dynastií. Že u plných
privatizačních
hrnců jsou zase
„oni"? Nevadí, na každého se dosta
ne. V nejhorším se spojíme, vždyť
„oni“ v tom umějí chodit.
Ve zvukovém stínu spokojenéhomlaskání tichounce pochoduje spra
vedlnost tempem závodního šneka.
Její tříletá bilance: potrestaný Ště
pán, několik mdlo příliš horlivých
pretoriánů z Národní třídy a končící
proces s komunistickou policejní eli
tou: s Kindern, Vykypělem a Loren
cem. To je vše? To je vše. Nikdo víc
se zřejmě ničeho nedopustil.
Nebyli dozorci v lágrech. Nebyli
krvaví soudci a horliví přísedící. Ne-

Vím zcela pozitivně,že v "re
gistru svazků" veden nejsem !
Vždyt jsem ho celá léta vedl!

byli sestavovatelé seznamů nepohodl
ných lidí. Nebyli „varlatdři“, to jest
policejní experti na kopy do rozkroků.
Nikdo nikoho nevyvážel do pustých
lesů, nikdo tam nikoho nezmlátil a ni
kdo tam nikoho nenechal ležet bez
dokladů, peněz a pomoci. Nikdo ne
bydlí v ukradených vilách. Nikdo ni
komu nezničil život. Nikdo nedestruoval tuto zemí ekonomicky i duševně.
Nikdo nevyhnal statisíce spoluobčanů
do exilu. Nic se nestalo, nikdo nic ne
ví, a pokud ví, co se dá dělat, všechno
je promlčeno, nebo je to beztrestné,
poněvadž se tak dálo podle tehdy
platných zákonů.
Dělat se dnes asi opravdu už moc
nedá, ačkoliv zločiny minulosti
„páchnou kolmo vzhůru“. Jedno však
přece, a byl by to dobrý beton do zá
kladu vznikajícího českého státu.
Mohli bychom zorganizovat soudní
tribunál, který by vynesl morální
soud.
Nebo snad i toto je upřílišněný po
žadavek dnes, sotva tisíc dní od listo
padu ?

JIŘÍ HANÁK
Přetištěno z Lidových novin. 22.X. 1992
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Zlatý komunizmus!
častejšie sa medzi ľuďmi ozýva reptanie a hromženie na našu rapídne sa
Čoraz
zhoršujúcu ekonomickú situáciu. Ceny potravin, dopravy, nájomného, spotrebného
tovaru atď, atď... neustále rastú, len tie platy akoby zmrzli, zakrněli a stále sú rovnaké. Je
pochopiteľné, že hromy - blesky z radov obyvateľstva smerujú medzi poslancov a ministrov
To sú predsa ti, ktorí sa zaoberajú len planým politikárčenim a nestarajú sa o to,skade má
obyčajný občan, ktorý nekradne, vydolovať grošiky, potrebné na každodenný chlebík. Taký
je aspoň najrozšírenejší názor.
Bohužiaľ, čo sa týka väčšiny našich demokraticky zvolených zástupcov, je to aj pravda.
Naozaj sa, česť výnimkám, až pramálo starajú o to, že za čoraz mizemejšie služby musíme
vynakladať oveľa viac ako v minulosti. V žiadnom prípade nemôžu obstáť rôzne pseudoargumenty, zvaľujúce vinu na samotného občana, jeho lenivosť, pasivitu, slabé pracovné
nasadenie či absenciu podnikateľských aktivít. Najmä ten posledný „argument“ je abso
lútne smiešny. Na podnikanie (skutočné podnikanie - nie predávanie langošov či párkov
v rožku) treba sumu, o akej sa väčšine Slovákov iba sníva. Kto nekradol, nemá strýčka
v Amerike, alebo nezískal v reštitúciách majetok, ktorý by sa dal predať, prípadne mohol
poslúžiť ako záruka banke, nemôže na podnikanie (v tom pravom zmysle slova) ani
pomyslieť. Že treba začať v malom? Živnostníčiť? Aj na to treba nejaký ten kapitálik a banka
vám ho veru neposkytne. Keby sa však aj peniažky našli, treba, pri súčasných daniach
a sociálnom poistení, tri-, päť- aj desaťkrát prepočítať, ä vôbec budem mať z čoho žiť.
Zlatý komunizmus! Kiež by sa opäť vrátil! Aj keď boli platy malé, dalo sa z nich slušne
žiť. Nabudúce budem voliť iba SDĽ!
Prepánakráľa!!! Počujem dobre? Ľudkovia, čo ste sa už načisto zbláznili? Vari ste už
zabudli, ako ste vtedy nadávali? Nepamätáte sa už na to, kto spľundroval celé naše
hospodárstvo a komu de facto vďačíme za to, že dnes máme holé zadky? Zabudli ste na
komunistické žaláre? Naozaj si niekto myslí, že keby ešte bolo čo rozhajdákať, vzdali by sa
boľševici moci bez krviprelievania? Podobné scestné reči mi pripomínajú reptanie Židov,
keď ich Mojžiš vyviedol z Egypta: „Bodaj by sme boli pomreli rukou Pánovou v Egypte, keď
sme sedávali nad hrncami mäsa a mohli sa najesťchleba dosýta!" Vedeli sme predsa všetci,
že cesta k slobode a prosperite nebude ľahká, aj keď sme dúfali, že až také zlé to predsa len
nebude. Sme iba na začiatku a už sa chceme vrátiť do otroctva?
Neslobodno zabúdať na jednu vec - vráť boľševikovi stratenú moc a budeš sa čudovať,
čo s tebou porobí. Nielen že budeš hladný (rozhadzovať sa dá, iba keď je z čoho), ale prídeš
aj o akú-takú slobodu. Karel Kryl napísal: „Nevěř ostnatému drátu, byť by se stokrát tvářil
jako stonek rúže." Ja hovorím, never komunistovi (či už súčasnému, alebo bývalému), ani
keby ti ten najsladší med okolo úst mazal! Ak sa nám na ministerské kreslá dostanú
komunisti, a ešte k tomu prominentní, máme sa veru na čo tešiť. Darmo budeme neskôr
plakať nad rozliatym mliekom. Skôr alebo neskôr nás dovedú na zlatú cestu Fidela Castra
a potom nám už len Pán Boh pomáhaj!
MIROSLAV ŠÁŠKY
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S AGENTY V RUKAVIČKÁCH?
Nejen z literatury faktu (Bittmann, Frolík), ale
mnozí i ze životní praxe víme, že bdělému oku
stranovlády nebylo možno uniknout ani na Západě.
Mělo zejména aktivnější a ,.neupravenou" část
exilu docela pěkné na mušce a žádný jeho počin
mu neušel.
„Každý odbor československé rozvédky měl
mezi svými hlavními cíli v přiděleném teritoriu
organizace, kluby, spolky, krajanské noviny a jiné
instituce československého exilu, "praví mistr Fro
lík ve své knize Špión vypovídá.
Kdo z exulantů si myslel po listopadovém ně
žném převodu moci, že se ted dříve či později
seznámí s obsahem fasciklu, který je o něm veden
na nejbližší čs. ambasádě (anebo přímo v Praze),
zmýlil se podstatné. A stejně uzamčeno na sedm
západů zůstalo, kdo na nás „venku", kryt azylem
pro politické uprchlíky, donášel bolševikům. Po
kud jsme se domnívali, že se na této praxi jisté
něco změní, až po volbách 1992 odejdou z rozho
dujících postů teoretičtí i praktičtí nositelé same
tového „historického kompromisu", opět jsme za
žili zklamání: archívy mlčí i nadále a (na rozdíl
třeba od bývalé NDR ) jsou nepřístupné i pro přímo
postižené.
_ Generální prokurátor České republiky JUDr.
Setina uvedl nedávno v souvislosti s causou agenta

Minařika, že do spisu nemohly být zařazeny
všechny originální doklady, protože „by tak mohla
být zveřejněna jména agentů - cizích státních
příslušníků, kteří za úplatu pracovali pro naši
rozvědku “. Generální prokurátor podle zpráv tisku
dodal, že i když s těmito tzv. nelegály nechal
ministr vnitra J. Langoš přerušit jakékoli kontak
ty. publikování jejich jmen by údajné „vyvolalo
mezinárodní skandál".
Mohu dr. Setinu ujistit, že mezinárodní skandál
mnohem spíše vyvolává ochranářský postoj vůči
placeným pražským agentům z řad občanů západ
ních demokracií, kteří dlouhé roky škodili a dodnes
škodí svým zemím, protože zásluhou podivných
„ohledů" nebyli odhaleni a zneškodněni. Není
podstatné, že už (snad) nedostávají instrukce
z Prah v.
Nadále škodit, nadále rozvracet, nadále vyzvídat ■
pro nepřítele demokracie a svobody mohou tyto
nemorální subjekty dodnes díkv absurdnímu pří
stupu československých úřadů, který je výsměchem
solidaritě demokratů a v Praze tak oblíbenému
dovolávání se mravnosti. Přístupu, který je z hle
diska skutečných českých (a jistě také sloven
ských) dlouhodobých zájmů naprosto kontranroduktivni.

J. LOEWY, Wuppertal

NESTAČILO BY PLOŠNĚ ZVEŘZJNIT.
KOLIK JE U NÁS FÍZLŮ NA ČTVEREČNÍ KILOMETR?
LIDOVÉ NOVINY

Kresba Jiránek
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Už bude len horšie

Už bude len lepšie

A teraz si vážme, ako je. Le
bo je, ako je, a už bude len
horšie. To preto, že vždy bolo

Jedného dňa som sa zobudil
a bolo mi dobre. Večer ma boleli
zuby a to viete, že taký zápal
okostnice je vraj väčšia bolesť
ako pôrod. Som sa zaťal a pove
dal som si, že rána dáko doži
jem, a potom bude lepšie. Poda
rilo sa a ulavilo sa mi. Bolo mi
sveta žiť.
Videl som to v televízii - taký
malý človiečik prišiel na tento
svet a hneď ho zmlátili. Potom
mi ktosi vysvetľoval, že to preto,
aby sa rozplakal a tým činom
i nadýchol. Cynik by novoro
dencovi aspoň pri tom naklada
ní na zadok poradil - len si po
plač, bude ti lepšie. Platí to, aj
keď ste už dospelí, neplačete - je
zle, plačete, je zle, ale aspoň vie
te, že už môže byť len lepšie.
Skrátka, zbytočný pesimizmus
nie je najlepším životným part
nerom. Je pravdou, že človeku
nikdy nie je tak dobre, aby mu
nemohlo byť horšie, ale pravdou
je aj negácia negácie, že človeku
nikdy nie je tak zle, aby mu ne
mohlo byť lepšie.
Ak by vás predsa začala chy
tať skepsa a splín, nepúšťajte si
hneď plyn - je drahý. Nedostali
ste v novej slovenskej štátnosti
po Novom roku chlieb? Načo sa

lepšie predtým než potom.
A už sú tu reči velebiace
havlovskú federáciu ("Veď čo
nám chýbalo?”). V ČSFR sa

nostalgicky spomínalo na
ČSSR ("bol lacný benzín"), za
komunizmu na slovenský štát
("bol poriadok"). Za Tisa ľudia
blahorečili starej dobrej prvej
republike ("bola demokracia"),
ba i matičke monarchii sa ušlo
úcty a piety v medzivojno
vých rokoch ("staré zlaté ča
sy”).
Pamäť národa je ako pamäť
záklaďáka pár rokov po vojen

čine. Sneh zakryje chmúrne
zážitky z galejí na baraku
i stres z vreskotu obmedzené
ho nadrotmajstra. V spomien
kach sa uchovajú veselé spo
mienky na grotesku lampasákov, na dobrých kamarátov
i na bozky s dievčatami v tieni
kasárenských brán. I národ
zabúda. Spolu so svojimi nosi-
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teľmi akoby v hrobe spočinula
aj všetka zatrpknutosť nevy
slyšaných umelcov, krivda ne

spravodlivo plešatých i "hor
sa!" hladom mučených. I sto
nanie daňových poplatníkov.
Lepšie sa myslí na správne ba
by než na správny poplatok.
Film z každej doby akoby bol
presvietený lúčom nostalgie
a tajomnej krásy zašlých čias.
Ked' si ďalšie generácie bu
dú o niekoľko desiatok rokov
obzerať snímky

pocestných

v bratislavských uliciach z ja

nuára 1993, určite si povedia:
"Ach, staré zlaté časy. To bol
život!
Teraz bude len horšie."
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hneď vešať?! To len preceňujú,
a potom aj chleba bude, aj mlie
ka, medu a pálenky. Skrátka bu
de všetkého, len treba počkať.
Hoci, ktovie, kým sa dočkáme,
možno už my nebudeme. Ale
nakoniec, aj potom nám bude
už len lepšie.
Ak vás niekto nahneval, ne
pobite sa, ani mu nevynadajte,
mali by ste pred súdom zlý po
cit. Naopak, povzneste sa nad to
a iba mu do tváre skonštatujte chlapče, čo ťa budem biť, teba ži
vot bije. Uvidíte, ako sa mu uľa
ví, aj vy budete mať pocit dobre
vykonanej práce a obom vám
bude lepšie.
To je hotová vec, že aj zomie
rať sa má s úsmevom na perách.
My však zatiaľ žijeme. Kým ne
dožijeme, môže nám byť len
lepšie. Alebo až potom?

Huncút...
Stretávam ho každý deň. Rá
no, na obed i večer. Stále sa
usmieva, má očividne dobrú
náladu. Keď k nemu pristúpim
bližšie, začujem, ako si šepká:
„Nevravel som to? Za komunis
tov bolo lepšie!"
Prizriem sa mu lepšie do
tváre a vidím: Je to on, bývalý
komunistický funkcionár, bý
valý riaditeľ podniku, bývalý

štátny úradník, bývalý...
Je mu dobre. Počas uply
nulých rokov totality sa zásobil.
Ako škrečok. Dnes si obzerá
tých, na ktorých osude sa vlast
noručne podieľal. Riadiacou
prácou a neschopnosťou.
Všetkýnr sa vysmieva do
ksichtu a provokuje: „Bude
ešte horšie!" A ja si vždy len
pomyslím - dúfam, že aj jemu!
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Miloš Hájek

Rozloučení a zamyšlení
Osobní vzpomínka na Alexandra Dubčeka
31. května 1953 jsem dostal dopis tohoto ob
sahu: Dostav se v sobotu 1. června v 7.00 hod.
do budovy Ústřední politické školy. Byl jsi
zařazen do semináře na téma Ekonomické pro
blémy socialismu. Vezmi s sebou knihu J. V. Sta
lina Ekonomické problémy socialismu v SSSR
a toaletní potřeby. Počítej, že seminář bude
trvat několik dní. Tvoje účast je nutná.
Ráno jsem se dostavil, bylo nás shromážděno
několik set. Sdělili nám, že budova je uzavřena,
telefony odpojeny a rozdali nám materiály o mě
nové reformě. Asi po dvou hodinách studia se
ujali slova odborníci z ministerstev, poté odpo
vídali na naše dotazy. Přišli mezi nás i tajemníci
ÚV KSČ Bruno Köhler a Anna Baramová. Ta
měla krátký plamenný projev, který v nás budil
dojem, že jde o úžasné rozhodnutí, které pracu
jící lid určitě přivítá. Köhler nemluvil, jen se
usmíval.
Po obědě nás vojenské autobusy dovezly do
Kbel, tam jsme nastoupili do dakot. Jájsem letěl
se skupinou, která přistála ve Sliači a byla pak
dopravena do Banské Bystrice, přímo na rozší
řené zasedání krajského výboru KSS. Slova se
ujal vedoucí tajemník. Mluvil ustaraně, jako by
nás čekaly perné dny, ve srovnání s optimisticko-mobilizačním projevem Baramové mi jeho
projev připadal defenzivní. Zeptal jsem se sou
seda, jak se ten tajemník jmenuje.
„Dubček.“

Pak mi na dvanáct roků sešel z očí a z mysli.
Věděl jsem, že se v roce 1963 stal prvním ta
jemníkem KSS, ale ztrácel se mi v šedi ostat
ních papalášů. To už jsem dávno nebyl stalinista, patřil jsem k revizionistické opozici; věděl
jsem, že Slovensko je Achilovou patou Novot
ného establišmentu, ale své naděje jsem skládal

spíše v jiné Slováky. Nový pohled mi poskytl
Bohuš Graca. V srpnu 1965 jsme spolu dlouho
hovořili na palubě dunajského parníku. Líčil mi
situaci ve slovenské špičce, kde Dubček stojí
v opozici proti Novotnému a upevňuje si pozice.
Po informacích z října 1967 o otevřeném
konfliktu mezi Dubčekem a Novotným na plénu
ÚV následovaly i pro mě rušné dny, které vy
ústily v 5. leden 1968.
Mé setkání s novým prvním tajemníkem by
lo dříve pracovní než osobní. Někdy na jaře mě
jeho asistent Olda Jaroš jménem svého šéfa
požádal, abych mu zpracoval materiál pro od
pověď na otázky italského deníku Unita. Šlo
o problematiku demokracie ve straně. Materi
ály pro vedoucí funkcionáře jsem psal už ne
jednou, ale nikdy nebyly použity. Když jsem
se v Dubčekových uveřejněných odpovědích
setkal s většinou svých myšlenek, byl to i pro
mě další důkaz, že tentokrát nešlo nahoře
o pouhou výměnu osob. Při přípravě ledna jsme
Dubčekovi nejen fandili, ale i aktivně pomáha
li, nicméně byl pro nás osobou s řadou nezná
mých. Šli jsme do toho podle zásady: lépe
riskovat neúspěch a zklamání, než se smířit se
stagnací.
Bylo nám jasné, že se musí postupovat smě
rem k demokracii. Ale.jak bude tento proces
vypadat, jak rychle může probíhat, kam až může
v první etapě dojít - to jsme nevěděli, a nevěděl
to nikdo. Když nás vývoj přiváděl do neočeká
vaných a nelehkých situací, plných nervozity,
každý kritizoval kdekoho, i Dubčeka. Ale pod
statné bylo, že na jaře 1968 stanula skupina,
která v lednu svrhla Novotného, před křižovat
kou. Cesta Dubčeka, Kriegla, Smrkovského,
Špačka, Černíka, Císaře, Mlynáře se rozešla
s cestou Bifaka, Koldra, Indry. Ti první chtěli
stranu, stát a společnost demokratizovat - jiný
mi slovy otevřít cestu k demokracii. Ti druzí
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chtěli oligarchický režim pouze racionalizovat
a poněkud liberalizovat.
Dubčekovo vedení se ocitlo v situaci, kdy
komunističtí konzervativci je strhávali zpět,
tlak zdola je pak popoháněl a Brežněv hrozil
vpádem.
21. srpen a následující dny jsou nejdramatič
tější kapitolou Dubčekova života. Již o půlnoci
stanul před další osudovou křižovatkou: odsou
dit invazi, nebo ne? Obstál. Následovalo zatče
ní, gangsterský únos a vydírání v komnatách
Kremlu, na konci podpis pod moskevským pro
tokolem. Já jsem se tehdy příliš nezabýval myš
lenkou. zda ho měli podepsat či ne. Byl jsem
rád, že naši unesení představitelé jsou zpátky
doma, a věnoval jsem všechnu svou energii po
kusům zachránit aspoň něco z ledna. Nad otáz
kou, jak hodnotit podpis moskevského protoko
lu a jaká byla alternativa, se budou ještě dlouho
zamýšlet historici. Já jsem po letech přemýšlení
dospěl k závěru, že se podpisovat neměl. Jsem
si přitom vědom všech rizik, které by takové
rozhodnutí přinášelo. A má kritika těch, kteří
podepsali, je pouze politická. Nikoliv etická.
Nikdo nemá morální právo Dubčeka morálně
odsuzovat, pokud obdobnou zkouškou nepro
šel. Takové právo měl jedině František Kriege);
mluvil jsem s ním o kremelských jednáních
a nic podobného jsem z jeho úst neslyšel. Ostat
ně, Dubčekovo jednání v Moskvě nemá jen jed
nu stránku - podpis. Je skutečností, že faktický
zajatec měl odvahu tvrdě odmítnout první verzi
sovětského návrhu. Pochybujú, že by přinej
menším 90 % jeho pozdějších kritiků v podob
né zkoušce obstálo tak jako on.
Pražské jaro sice dostalo 21. srpnem smrtelný
úder, ale málo se bere v úvahu, že do dub
na 1969 ještě dožívalo. Ustupovali jsme, ale ne
bez odporu. Historici budou posuzovat, který
zákop se vyklidil předčasně, ale všichni budou
muset uznat dvě skutečnosti: že jsme pod pře
silou ustupovali bojujíce a že boj se ani při
sebelepší taktice nedal vyhrát. Proces normali
zace byl nejméně o půl roku zdržen.
V dubnu 1969 byl Dubček odstraněn z funk
ce prvního tajemníka KSČ a vystřídán Husá
kem, několik měsíců ještě zastával funkci před
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sedy Federálního shromáždění. Když viděl, že
svým dalším setrváváním ve vedoucích funk
cích nemůže nic podstatného zachránit, rozhodl
se pro čestný a demonštratívni odchod. Žil pak
po dvacet let v ústraní a neudělal jediné gesto,
kterým by zapřel ideály Pražského jara. Přede
vším mlčel. Byli bychom bývali rádi, kdyby své
mlčení častěji přerušil. Nicméně mlčení takové
osobnosti, jakou byl Alexander Dubček, bylo
činem. Ostatně nemlčel stále. Stačil pouhý jeho
dopis Federálnímu shromáždění, aby vyprovo
koval jeho nástupce k hysterické scéně před
televizními kamerami. (Plný text uveřejnily
Listy v dubnu 1975.) Dvacáté výročí Pražského
jara se pro něj stalo příležitostí pro aktivní
návrat do politiky, rozhovorem s Unitou.
Setkal jsem se s ním osobně opět v lednu
1989, v přítomnosti několika politických přátel,
v místnosti za malým krámkem v Nuslích. Vy
měnili jsme si názory, v lecčems odlišné. Jeho
zorný úhel byl bratislavský, můj pražský. Ovšem
v tom základním, že musíme stupňovat aktivitu
a vzájemně se konzultovat, v tom jsme se shod
li. Pak jsme se do revoluce ještě několikrát sešli.
Jednou jsme seděli na lavičce před Hlavním
nádražím a já jsem obdivoval jeho postřeh, s ja
kým registroval kolem kroužící řízly. „Vidíš
toho blonďáka s tou ženou? Před chvílí tu šel
sám a měl jiný svetr.“
Po revoluci jsme šli každý svou cestou, ale
se stejným cílem. Oba jsme došli do sociální
demokracie.

Životopis Alexandra Dubčeka se do roku
1967 příliš nelišil od biografií mnoha komunis
tických funkcionářů: kariéra ve stranickém apa
rátu od okresu až po ústřední výbor. Obsahuje
však jednu položku, která u většiny chybí: ile
gální činnost, účast v povstání. I Dubčekova
osoba byla vystavena vlivům z různých stran:
aparátnické prostředí dělalo z lidí byrokraty,
odboj prováděl selekci, vyřazoval zbabělé, zoceloval charakter. Pravda, ani odboj nedával
garanci před pozdějším zkorumpováním - ať
penězi, ať mocí. Odbojář Dubček se těmto ná
strahám vyhnul. Znám hodně lidí, kteří přišli ke
komunismu s čistým srdcem, ochotni obětovat
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život za ideál světa bez válek a bídy. Avšak
aparát je pohltil a způsobil jejich degeneraci,
morální i intelektuální. V Alexandru Dubčekovi ani dvě desetiletí práce v aparátu a závratná
kariéra nezničily člověka, který ve slovenských
horách s puškou v ruce věděl, zač bojuje. Zůstal
lidský. Takových bylo ve vedoucích grémiích
komunistické strany málo.
Komunismus jako politický směr ztroskotal.
Velkou zásluhu na tom mají ti, kteří ve svých
zemích od počátku své politické dráhy veřejně
vystupovali za demokracii: Sacharov, Walesa,
Michnik, Havel. Ale zhroucení diktatur na pře
lomu osmdesátých a devadesátých let nebylo
fatální. Mohly se klidně udržet po další deseti-

letí, pesimisté nepočítali, že by to bylo možné
v tomto tisíciletí. A vzhledem k jadernému ar
zenálu SSSR se v existenci těchto režimů skrý
valo velké nebezpečí. Jejich vojenské zničení
nepřicházelo v úvahu. Pád komunismu proběhl
poměrně hladce, bez větších mezinárodních
otřesů. A to bylo možné jen díky tomu, že se na
čelných místech komunistické mocenské struktu
ry ocitli lidé, kteří pochopili výzvu doby a ote
vřeli cestu svých zemí k demokracii. V Rusku to
byli Gorbačov a Jelcin, v Maďarsku Hom, Nyers
a Néméth, u nás tímto směrem vykročil - o hodně
let dříve - Alexander Dubček.
Bez těchto lidí by dnes svět vypadal jinak.
Určitě ne lépe.
LISTY -Praha

Jožka
Rodákovi z Josefova nad Metují bylo
sedmdesát let. Měl za sebou pestrý život.
Jako politický vězeň si odpykal v komunis
tických kriminálech osm let. Po návratu
z vězení úděl člověka druhé třídy, věčné
pronásledování a sužování. Nebylo divu,
že v roce 68 inspiroval založení K 231 nynější Konfederace politických vězňů
a na Karlovarsku se angažoval v KANu. Po
příchodu „spojeneckých armád“ ho očeká
valo jen další šikanování, nezbylo mu než
odejít. Zakotvil v Holandsku. Zde ho ale po
krátkém čase postihla těžká rána: zemřela
jeho manželka Vlasta.
Mimo své zaměstnání žil Jožka intensiv
ním životem exilového vlastence. Působil
jako žurnalista, vydával po léta periodikum
OKNO, byl dopisovatelem mnoha exilo
vých časopisů. Své zážitky z let strávených
v kriminále shrnul v knize „Potrestaní“.
Věčně neklidný ekonom založil v Haarlemu orchestr, propagující českou hudbu
a projel s ním kus Evropy. Podařilo se mu
s ním absolvovat také úspěšné turné po Če
chách.
JOSEF JAROSLAV STANĚK se po
listopadu 89 vrátil do staré vlasti a zakotvil
ve Světlé nad Sázavou, kde byl také v prv
ních volbách zvolen starostou. Haarlem na

něj nezapomněl a jeho styky s Holandskem
přinesly Světlé několikamilionové podpo
ry, zařízení radnice, školy, sanitní auta. Za
zásluhy o rozvoj holandsko-českých styků
byl J. J. Staňkovi udělen řád královského
rodu Oranje- Nassau.
Poslední cesta ze Světlé do Haarlemu se
mu stala osudnou. Po automobilové nehodě
ochrnul a po několikaměsíčním ošetřování
na intensivní stanici holandské nemocnice
zemřel 18. prosince 1992. Svou prací jak
v Haarlemu, tak i ve Světlé si už za života
postavil pomník - v obou zemích, které
měl tak rád.

OTAKAR ZOUFALÝ
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Špión, který zachránil svět
VÁCLAV TÁBORSKÝ, Toronto
Pod tímto titulem vyšla letos velice zajímavá knížka od Jerrolda L. Schectera,
novináře, který pracoval 3 roky v Moskvě pro časopis Time, a Petera Deriabina,
někdejšího důstojníka KGB, který přešel k Američanům v r. 1954. Pro tuto dokumen
tární studii o nejdůležitějším sovětském špiónovi Olegu Peňkovském autoři využili
možnosti prozkoumat kdysi tajné materiály z archivů americké a britské rozvědky.
Kromě toho také hovořili s některými bývalými zaměstnanci KGB.
Četl jsem tu knihu se zájmem, protože
obsahuje řadu nových informací, které
nebyly ještě před lety známé, ale nejvíc
mě kromě té dobrodružné a často i tra
gické epizody z dějin studené války za
ujala sice podružná, ale bizarní a ne
smírně komická stránka celé tzv.
„Peňkovského aféry". Mnoho doslova za
znamenaných rozhovorů předvádí toho
špióna v poněkud zvláštním světle. Pře
pisy rozhovorů často ukazují jeho marni
vost, přehnané mínění o vlastni důleži
tosti i hrabivost. Tyto negativní vlastnosti
byly také příčinou jeho odhaleni. Ale až
budete číst ty ukázky, nezapomeňte na
to, že přes všechno byl ten Peňkovský
tím, co se o něm říká v titulu. Měl nepo
chybné zásluhy o to, že ve dvou letech,
kdy svět byl na pokraji atomové války,
jeho přesné zprávy daly Američanům
potřebné informace. Peňkovský tak defi
nitivně ovlivnil výsledky dvou krizových
střetnuti: berlínskou konfrontaci v r. 1961
a kubánskou raketovou krizi r. 1962.
Důvodem k rozhodnutí pracovat pro zá
pad byl hlavně Peňkovského původ. Když
se koncem 50. let přišlo na to, že jeho
otec byl důstojníkem carské armády, plu
kovník GRU (vojenské špionáže) Oleg
Peňkovský věděl, že už nikdy nebude
povýšen na generála. To byla velká rána
pro tak ambiciózního člověka. Proto v r.
I960 předal písemné dokumenty s taj
nými informacemi a se svým rozhodnu
tím pracovat pro západ dvěma mladým
Američanům. CIA a britské rozvědce

(kterou kontaktoval o něco později) to
trvalo 8 měsíců, než se rozhodli této
podezřele výhodné nabídky využít. Mu
žem, který měl tohoto špióna řídit, byl
vedoucí oddělení pro operace CIA uvnitř
Sovětského svazu, Joseph Bulík. Protože
jeho rodiče byli Huculové z karpatského
podhůří na slovenských hranicích, tak
Bulík hovořil plynně rusky. K prvnímu
Peňkovského setkání s Američany a Brity
došlo v dubnu r. 1961 v Londýně, kam byl
poslán jako „odborník“ se sovětskou ob
chodní delegaci.
Na první ze 17 londýnských schůzek Peň
kovský popsal svou kariéru. Jeho první
cesta do ciziny vedla do Ankary, kde byl
rezidentem GRU. Kromě detailního po
pisu osobních konfliktů na sovětském
vyslanectví se také zmínil o své „turecké“
aféře s paní Vavilovovou, manželkou re
zidenta KGB. Když se Peňkovský mohl
na hodinku uvolnit z úřadu, telefonoval
jí: „Běž se vykoupat, jsem na cestě.“ Po
takových perličkách ze všedního života
sovětských agentů se dostal ke svým
plánům pro 3. světovou válku.
Anglo-americký tým byl šokován Peňkov
ského nekompromisním názorem na po
užití atomových bomb proti strategickým
centrům v Moskvě. Tvrdil, že v případě
války musejí explodovat atomové bomby
v budovách Ústředního výboru, KGB
a Generálního štábu. Během jednoho
z pozdějších sezení nadhodil, že atomové
bomby by mohly být zamontovány třeba
do moskevských popelnic, kterých je po
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městě plno. Sám se nabídl, že by do
popelnic přidal a těsně před začátkem
konfliktu nastavil časovací mechanis
mus. Připravil by prý všechno zařízení
na své dače.
Tak se špión dostal ke svým materiálním
požadavkům. Ocitujeme z doslovného
záznamu: „Potřeboval bych si koupit
daču někde na pokraji Moskvy. Vlastnit
takovou chalupu je docela normální pro
člověka mého věku. Stála by asi 10.000
rublů. Také bych potřeboval auto. Stačilo
by, kdybych mohl dostat nějaký menší
diamant. Kolik jste mi plánovali dát s se
bou peněz? Mám také dluhy.“
Když se dověděl, že to bude asi 3000
rublů, vysvětlil: „Tak vidíte, to sotva po
kryje ten dluh.
Nazítří Peňkovský líčil svou návštěvu
v londýnském ochodním domě Harrods.
Doprovázela ho tam paní Wynnová, man
želka jeho kontaktu - britského obchod
níka Wynna, který měl později dovézt
vybavení a další dárky Peňkovskému do
Moskvy. „V tomto obchodním domě to
bylo pěkně drahé. Moc jsem toho nekou
pil. Jarní kabát a kostým pro manželku,
bílou bluzičku, plavky, župan a kabát pro
dceru. Taky jsem koupil dva kapesníky,
dva parfémy, čtyři rouge, pánský parfém
po holení. A to jsem ještě nekoupil ho
dinky, prsten, střevíce a kabelku pro svou
matku. Tak prosím Vás, vezměte nějaké
peníze z mého devizového účtu, potře
boval bych další hotovost. Ještě nemám
nakoupeno všechno. Jo, když mi paní
Wynnová tak pomohla s nákupem, roz
hodl jsem se ji koupit kostým. Stál 24
liber. Drahý, ale pěkný. Její manžel má
všechny účty.“ - „My ale népotřebujeme
účty.“ - „Abyste si nemysleli, že jsem si
něco nechal. Zbyly mi jen tři libry.“ Když
se paní Wynnová později dověděla o tom,
že měla dostat od špióna kostým, velice
se pobavila. Jediný dárek, který od Peňkovského dostala, byl obrázek kočky.
Peňkovský ze sebe při schůzkách chrlil
informace s velkým zápalem. Občas pro

padal ruskému patetizmu. Když neslyšel
nadšená slova uznání, sliboval další pře
kvapivé informace. Casto se dušoval: „Já
vám přisahám při své matce, při svém
dítěti, při svém svědomí, mozku i srdci,
že až dostanete další materiály, budete
mít o mně ještě lepší mínění." Schůzky
byly tak intenzivní, že Wynn se rozhodl
vzít Peňkovského do nočního klubu, aby
si jeden den trochu odpočinul. Také mu
zařídil schůzku s call girl.
Po celou dobu londýnských hovorů se
Peňkovský chtěl setkat s někým „důleži
tým“. Myslel si, že by se mohl sejít
s nějakým ministrem, lordem, nebo do
konce s královnou. Prohlásil: „Minulý
týden tu byl na návštěvě^Jurij Gagarin,
a byl představen královně. Prosím vás,
copak on pro vás udělal víc než já?“ Aby
ho uklidnili, Britové pozvali sira Dicka
Whita. Aniž by to špión věděl, sir Dick byl
tehdy náčelníkem oddělení MI6. Dick
White předal Peňkovskému pozdravy od
Lorda Mountbattena, který se nemohl
schůzky zúčastnit. Sovětský plukovník byl
dojat. Odpověděl velice emocionálně.
Svůj delší projev zakončil slovy: „Splním
své poslání, o kterém jsme tu hovořili
s vašimi lidmi, jako voják. Přísahám vám,
jako představiteli vašich dvou vlád, že to
dokážu. Kromě toho bych před vámi chtěl
přísahat svou loajalitu ke své královně
Alžbětě II., a k prezidentovi Spojených
států panu Kennedymu. Sloužím jako
jejich voják. A přesto, že to není možné
teď, doufám, že v budoucnosti budu mít
tu čest být představen královně.
Poslední dny v Londýně Peňkovský ztrávil u dentisty, který nahrazoval jeho
špatné falešné zuby nejnovějšími proté
zami. Po dlouhém přemýšlení se rozhodl,
že do jeho moskevského bytu by se mu
hodil křišťálový lustr s dvěma menšími
křišťálovými lampami. Jelikož by se mu
to nevešlo do zavazadla, musei mu to
dovézt Wynn při své příští cestě do SSSR,
a to včetně pláště do dešté a několika
gramofonových desek s písněmi ruských
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emigrantů Vertinského a Leščenka. Peňkovský se dostal na západ ještě dvakrát:
do Paříže a do Anglie. Při své poslední
cestě byl také několik dni průvodcem
ženy a dcery generála Serova, náčelníka
KGB. I tato epizoda měla dosti komický
ráz. Nakonec Peňkovský musel paní ná
čelníkové půjčit 20 liber, aby si mohla
koupit houpačku na zahradu.
Peňkovský byl v podezřeni od podzimu
1961. Později byl zatčen a několik měsíců
vyslýchán. Proces se konal v květnu 1962.
Peňkovský byl odsouzen k smrti zastře
lením. Rozsudek byl - podle novinář
ských zpráv - vykonán během několika
dní. Podle dodnes nepotvrzených pověstí
však Peňkovský nebyl zastřelen. Když
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sochař Ernest Neizvestny pracoval na
zakázce pro moskevské krematórium,
jednoho dne popíjel vodku s ředitelem
krematória. A ten mu vylíčil špiónovu
smrt trochu jinak. GRU pozvalo své nejvyšši důstojníky do krematória. Živý Peň
kovský byl pevně připoután ke katafalku
a jako odstrašující případ zvolna zasou
ván do pece. Když byla jeho chodidla
spálena na uhel, amplión oznámil, že
došlo k malému omylu. Na tuto hodinu
byla naplánována jiná kremace. Peňkovskéhc vytáhli, a po krátké ceremonii
spálili jakéhosi nebožtíka. Teprve po
tomto narežirovaném zdržení byl špión
konečně upálen.

ZAPAD - Kanada
ČTENÁŘE
PRAVIDELNĚ

INFORMUJE
0 UDÁLOSTECH

• v Kanadě Čechů a Slováků

• o tom, co se právě stalo
v Československu a má
vztah k našemu životu a to
vše originálními články, které
jsou psány výhradně pro
Nový domov. Článků přetiš
těných z ostatních novin má
jen minimálně.
NOVÝ DOMOV má tiež svoje rubriky:
‘Kultúrnu* 'Pomôžte Československu*
*Zo života politických väzňov* a dalšie

NOVÝ DOMOV sů teamové noviny. Sú

vedené redakčnou radou a dopisovatefrni sú autori známych mien (Valenta,

Krupička, Reiniš, Ulč, Daičar, Bystrov

NOVÝ DOMOV má téměř v každém čí
sle interview zvané .Náš rozhovor* se
zajímavými lidmi nebo delší komentáře
k nejdůležitějším událostem.

a další).
NOVÝ DOMOV jsou noviny, kterě jsou
pro naši informovanost nezbytně!

450 Scarborough Golf Club Rd, Scarborough, On., Canada M1H1 HI
Predplatné na rok 1992: Kanada: S 24; USA a zahraničie: $ 33; {šek Payable to MMI
alebo Nový domov); Československo 150 Kč - č.ú. 400 144-011 Masaryk Ml Canada,
Komerční banka, Na příkopě 28,110 00 Praha 1
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DAL ZAVRAŽDIT?
(Názor lékařův.)
Velice si vážím celého pojetí článku pa
na J. Vlčka z Ziirichu v čísle 6/1991 (str.
30), nazvaného „Když si Tiso namlouval
Hitlera“.(OKNO č,87/1991 str.83-84;
Z příspěvku přímo vyzařuje dobrá
soudnost a neobyčejně správná celková
historická informovanost. Jako lékař-psychiatr však chci vyslovit svůj názor ke dvě
ma apodiktickým konstatováním, jimiž je
celý článek uzavírán. Pan Vlček pße: „ ...
Slánský nechal svými nohsledy zavraždit
Beneše ... Gottwald nechal zavraždit Slán
ského ... Berija Gottwalda...“
Nejsem češtinář ani hnidopich, abych
kritiku začal slovy: správně česky je DAL
zavraždit a nikoli NECHAL zavraždit. Jde
mi spíše o skutkovou stránku věci. Své ná
sledující závěry opírám o studium emi
grantského tisku.
V roce 1973 jsem na toto téma také hovořil
s novinářem a spisovatelem Ferdinandem
Peroutkou, a právě dnes s dr. Drábkem st.
a s dr. Theodorem Procházkou. S poslední
mi dvěma pány se ve Washingtonu, D.C.,
stýkám již posledních 20 let, takže nešlo
o hovory ojedinělé.
K osobnosti dr. Eduarda Beneše a jeho
zdravotnímu stavu mohu sdělit následující:
Dr. Beneš trpěl komatěním cév, artério
sklerózou, a dle osob, které s ním často
denně přicházely do styku, jeho zdraví bylo
nevypočitatelné a nepředvídatelné již
i v době před druhou světovou válkou. Dr.
Jaroslav Drábek st. mi sdělil (jak také i na
psal v některých svých spisech), že jakožto
neoficiální posel vlády „Druhé republiky“
(Česko-Slovensko), navštívil v roce 1938,
po Mnichově, a také v roce 1939, před oku
pací, dr. Beneše dvakrát v Londýně. Jed
nou byl přitom doprovázen Janem Masary
kem, který ho předem upozornil, že presi
dentův stav je špatný. Když se dr. Drábek

dr. Beneše zeptal, jaké je jeho stanovisko
k chystanému vyšetřování, které druhá re
publika, z iniciativy senátora Národně de
mokratické strany Matouška, hodlá zahájit
na téma „Role dr. E. Beneše při mnichov
ské katastrofě, příčiny kapitulace apod.“,
dr. Beneš zrudl, těžko ovládl své emoce
a vypadal na mrtvici. Hovor bylo nutno
rychle stočit jiným směrem a návštěvu
zkrátit.
I během celé druhé světové války míval
stavy pokleslé mysli, snížené duševní po
hotovosti a výkonnosti, a někdy mu činilo
potíže souvisle artikulovaně hovořit. Na
příklad 9. března 1945, když dr. Beneš od
létal z Londýna do Káhiry, se s ním na le
tiště přijel rozloučit Winston Churchill
a několik jiných významných politických
představitelů. Při aktu na rozloučenou za
čal hovořit Winston Churchill a - dle Pro
kopa Drtiny - „jeho projev vysílal britský
rozhlas. Stejně měla být vysílána Benešova
odpověď. Když však dr. Beneš začal mlu
vit, mluvit dobře nemohl, nemohl správně
vyslovit ani připravený a čtený text. Bylo
to zlé a trapné, museli vypnout mikrofon“.
Po návratu do republiky byl již Benešův
neutěšený zdravotní stav všeobecně znám.
Sám se pamatuji na Benešův poslední no
voroční projev začátkem roku 1948. Do
dnes slyším, jak obtížně vyslovoval a zadr
hával (tzv. dysarthrie), a i ve svých tehdy
16 letech jsem si uvědomoval, že jde o těž
ce nemocného člověka. Celý projev jsem
s ním v duchu protrpěl s obavami, zda kaž
dé další slovo bude vysloveno úspěšně.
Za této situace bylo docela jasné, že jeho
vůle již byla značně oslabena a ochromena
a zbyla snad jen snaha usmiřovat si své
skutečné či domnělé nepřátele předstíranou
povolností. Osobnost tohoto člověka však
byla tehdy nemocí již do té míry podhlodána, že více nepředstavoval žádné nebezpečí
svým protivníkům v zemi, jež byla od se
veru, východu i jihu obklíčena sovětskou
armádou a kde komunisté ovládali klíčové
pozice v armádě i policii.

OKNO
Poslední Benešův státnický akt, který
mohl vyznět jako projev jeho vlastní vůle
a jednání, a asi tomu tak bylo, bylo - pokud
se pamatuji - symbolické obnovení ztrace
né zakládací listiny Karlovy university ně
kdy v polovině roku 1948 při oslavách její
ho šestistého výročí. Po únoru 1948 a ani
v září téhož roku, kdy dr. Beneš umírá, to
hoto člověka již nebylo nutno vraždit. Ten
již byl po únoru 1948 ve skutečnosti mrtev
a s trochou smutku o něm šlo říci, že „je
sice již mrtev, ale sám o tom ještě neví“.
Tyto řádky nepíši proto, abych snad hájil
Rudolfa Slánského. V mém případě nestá
vá žádná z eventuálních okolností (původ,
politické přesvědčení, náboženství atp.),
které by mě s ním pojily.
Na tomto místě však - co malý odskok
do vzdálenější minulosti - může být užiteč
né se zmínit o článku pana Václava Cílka,
nazvaném „Nultý odboj v Londýně“.
Mimo jiné je zde
uvedeno, že dne 7. července 1859 v jedné
londýnské pivnici, kde se scházeli český
revolucionář z. r. 1848 (nikoli 1948!) Josef
Václav Fric, Karel Marx, dále pánové Juch,
Biskamp a Faucher (většinou něm.-cká po
litická emigrace sdružená kolem časopisu
Hermann), se Josef Václav Frič popral
a udeřil pěstí Karla Marxe. Stalo se tak po
té, co se Marx, aby popudil Frice, rozhovo
řil o slovanské (a tím i české) méněcennosti. Tato poznámka byla jen ilustrací toho,
jaké síly někdy stojí v pozadí osobních
sympatií a antipatií, vytvářejících dějiny.
Nyní k příčinám smrti Klementa Gott
walda.
Na samém počátku roku 1953, kdy jsem
jako student začínal čtvrtý semestr medicí
ny na Karlově universitě v Praze, rozvířil
sovětský tisk kampaň proti skupině sovět
ských lékařů, kteří co údajní agenti impe
rialismu prý špatně, a to úmyslně špatně,
léčili nějaké sovětské prominenty. Tyto
štvavé novinové články samozřejmě neob
sahovaly ani jedno procento konkrétních
údajů, o kterých by bylo možno diskutoval,
nebo na které by bylo vůbec dovoleno se
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zeptat. Je však pravda, že se s tím v Praze
nějak svezl prof. MUDr Vladimír Haškovec, tehdejší přednosta Ústavu pro výzkum
mozku, který byl umístěn v horních pat
rech Hlavova ústavu na Albertově. Při se
minářích marxismu-leninismu, povinné to
součásti tehdejšího lékařského studia, nám
lektor Josef Reiner, který, ač nelékař, to
všechno z titulu komunistické strany dobře
věděl a znal, vykládal, že profesor Haškovec, osobní lékař Klementa Gottwalda, to
hoto špatně léčil. To se událo nějaké dva
měsíce před Stalinovou a Gottwaldovou
smrtí a tedy by to nahrávalo názoru pana
Vlčka.
Mezi pražskými lékaři se však tehdy tvr
dilo, že Klement Gottwald trpí třetím stadi
em příjice (syfilídy) a že jeho smrt byla
způsobena pro syfilis typickou výdutí
(aneurysma) srdečnice. (aorty), hlavní tep
ny vycházející ze srdce, která bývá příjicí
oslabena, ztenčena, až posléze praská, čas
to navzdory nejlepší léčbě. Chovejme
v mysli, že - zejména v počátcích Gottwal
dovy infekce - nebyl Penicilín ani jiné an
tibiotikum.
Pitevní nález Gottwaldův zněl artério
skleróza. To však asi byla jen polovičatá
nebo částečná pravda. Pitvu, pokud je mi
známo, prováděli sovětští lékaři. Dva před
ní pražští patologičtí anatomové, prof.
MUDr Heřman Šikl a prof. MUDr Václav

Jedlička, byli sice k pitvě přizváni, ale tato
neprobíhala pod jejich vedením. Byly jim
rovněž ukázány jen některé orgány z Gott
waldova těla. Říkalo se, že pitevní protokol
podepsal, či spolupodepsal, jen profesor
Jedlička, zatímco profesor Šikl, co výraz
protestu proti tomuto pro české vědce poni
žujícímu postavení - a také s ohledem na
své svědomí za situace, kdy si nemohl v pl
né míře utvořit svůj vlastní úsudek - proto
kol podepsat odmítl.
Bylo by jistě zajímavé, a z historického
hlediska i důležité, vědět, z jakých prame
nů čerpal pan J. Vlček při závěrech svého
článku.
POLYGON 1/93

MUDr Jiří Křížek, Washington. D. C.
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Vše nasvědčuje tomu, že jde o podvrh
Moskvy, která v podobných falzifikátech
vynikala zejména v údobí studené války.
Nutno však připustit, že v souvislosti s
Pražský (a po ním zahraniční tisk) prý
j
10. března 1948 ráno našli ministři <otazníkem nad Masarykovou smrtí se od
přišel loni v únoru se „senzací“, že re- Nosek
]
a Clementis dva dopisy: j/den r.
i 1948 objevily v západním tisku i jiné
daktoři Rudého Práva objevili v archívu jadresovaný Stalinovi a druhý Alici Masa- ]podobné „senzace“, které nevyšly nutně
býv.ÚVKSČ (ve fondu A. Novotného) I irykové. Jiná verze tvrdí, že druhý dopis z' dezinformačních dílen v Moskvě, a že
poslední dopis Jana Masaryka, adresová- |byl adresován americké spisovatelce M. proto mohl „dopis“ vzniknout v nějaké
ný údajní den před jeho smrtí „maršálu ]Davenportové, kterou Jan Masaryk 7.! soukromé nebo agenturní dílně na Zápa
Stalinovi“. Jan Masaryk v dopise vy svět- 1března narychlo poslal z Prahy do Lon dě. Tím spíše by bylo vhodné, aby
luje proč „se rozhodl spáchat sebevraž- (dýna s dopisy B. Lockhartovi a O. Sar- Moskva otevřela své archívy k „případu
du“.
j gentovi z britského ministerstva zah Masaryk“ podobně, jako to alespoň
Z různých dalších článků v RP a v čes- ,
raničí, aby je ujistil, že v komunistické částečně učinila v případě likvidace tisíců
kých novinách však vychází najevo, že (ČSR nemíní zůstat. Nosek a Clementis polských důstojníků a intelektuálů katy
nejde o vlastní dopis, nýbrž o dva české ,odevzdali prý „dopis Stalinovi“ Zorino- NKVD v Katvnu v r. 1940. Neide totiž
texty, zřejmí přepsané z jiného originá vi, který tehdy dohlížel v Praze na úno jen o „dopis Stalinovi“. Jde o celou zá
lu, asi francouzského: První je asi překlad rový puč; a ten jej odvezl do Moskvy. hadu kolem smrti Jana Masaryka na
na nečisto; druhý, konečný text je $ da- Stalin prý pořídil kopie pro všechny čle dbžbě Černínského paláce. Jde pře
tem 28. kvítna 1962. Z jednoho pražské ny Politbyra včetně ministra ozbroje devším o okolnosti kolem atentátu na
ho článku vychází najevo, že české znění ných sil maršála Bulganina. Další infor majora Augustina Schramma, spojku
údajného textu Masarykova dopisu mace, jak je uveřejnil „Le Combat", zní mezi NKVD a KSČ či OBZ a StB, kte-ý
zkoumal už v létí 1948 býv. důstojník jako špionážní román: V sekretariátu byl zastřelen v Praze 27. května 1948.
gen. štábu či. armády ing. š. Košár, který maršála Bulganina prý agent kpt. Ivan
O těchto dosud nejasných věcech píše
se dnes „už nepamatuje“, zda byl dopis Krylov dopis přeložil (z francouzštiny
napsán rukou nebo na stroji, a také opo nebo češtiny?) do ruštiny. Originál prý si podrobně C. Sterlingová ve své knize
menul říci, proč s touto informací nep ponechal, 15. dubna 1948 odjel služebně „Případ Masaryk“. Její pozoruhodná
řišel už v roce 1968, když se Masarykův dó Berlína, a pak přes Brusel někam do kniha sice není bez chyb, ale je výsledkem
jejího usilovného výzkumu okolností
případ vyšetřoval za pražského jara.
Jižní Ameriky. Prý bud on sám nebo jiný,
Z jiných nynějších pražských článků snad britský agent, se postaral o to, aby kolem smrti Jana Masaryka, který pro
však vyplývá, že jde o text údajného do se dopis dostal do listu „Le Combat“. váděla v letech 1968-1969 v Praze, Lon
pisu Jana Masaryka, který uveřejnil v Avšak ing. S. Košár z OBZ ve svém letos dýně a jinde. C.‘Sterlingová také po
první polovině července 1948 francouzs -uveřejněném interview tvrdí, že dopis, drobně píše o svých rozhovorech s dr.
ký list „Le Combat
,
*
po něm švýcarský který v létě r. 1948 vyhodnocoval, byl fo Jiřím Kotlářem, který byl r. 1968 pově
list „Illustré“ a jiné západoevropské no tokopií dokumentu, který prý získal z řen čs. generální prokuraturou, aby Ma
viny, a posléze také některé americké: v trezoru britské SIS nějaký čs. agent. Kdo sarykovu smrt vyšetřoval. Nutno hned
poznamenat, že Sterlingová píše o Kot
USA text rozšířil Paul Wohl expert na tomu věří, ať tam běží...
lářovi „ velmi kriticky a na několika
čs. zprávy tiskové agentury NANA,
Za uplynulých 30-40 let jsem měl
zejména v „N.Y. Herald Tribune“, která možnost studovat stovky západních místech tvrdí, že se mnohé věci, které
už zanikla. Není pravda, jak tvrdí pražs knih o britské SIS, americké CIA a so1 sama zjistila, rozcházely s tím, co jí dr.
ký tisk, že text „dopisu
*
uveřejnily větské GPU či NKVD. Ani v jedné z Kotlář tvrdil nebo naznačoval. Dr. Kot
• „New York Times“ a „Cleveland nich jsem nenašel zmínku o nějakém do lář se před několika měsíci v Praze podílel
News“. Ty naopak uveřejnily články, v pisu Jana Masaryka Stalinovi. Ostatně i na diskusích o tom, zda Masarykův dopis
nichž poukázaly na to, že jde falzifikát, knihy, které se zabývají výhradně smrtí Stalinovi, jak jej uveřejnilo Rudé Právo,
je pravý nebo není. To je sice v pořádku,
který byl dílem Moskvy: Měl podpořit
’ Jana Masaryka, např. americká kniha
tvrzení Gottwaldova režimu v Praze, že; „Případ- Masaryk“ od C. Sterlingové, čs. veřejnost i objektivní historikově by
si však raději přečetli z pera dr. Kotláře
. jkw MiwryJr /páchal sebevraždu, které
text dopisu, uveřejněný r. 1948 v „Le
něco o tom, jak probíhalo jeho vyšetřo
mu západná veřejné mínění (včetně pre Combat
*
, zcela igňorují. Jinak by.muse
vání v letech 1968-1969, zejména po
zidenta Trumana) přestalo brzy věřit.
ly poukázat na žadu historických nesZatím co hlavním argumentem komuni■ I myslů ▼ tomto textu. Předně text začíná srpnové invazi; proč jeho zpráva byla vyI dána až 17. prosince 1969; zda do jeho
stické Prahy bylo, že Masaryk spáchal
oslovením „Pane maršále“, ačkoliv Stalin
práce zasahovaly nějaké tajné služby
sebevraždu, protože dostal ze západu
byl tehdy už generalissimem. Dále jsou
(StBči NKVD), případně „zdravé jádro
četné kritické dopisy (což neodpovídalo
tam historické nesmysly o údajném jed KSČ“; a zda jeho závěrečná zpráva sku
pravdě), falšovaný dopis se po vzoru ji
nání TGM adr. Beneše se sovětským vys
ných podvrhů Kominterny, GPU či
tečně odpovídala tomu, co zjistil. Měl dr.
lancem v Praze Mostověnkem o Podkar
NKVD snažil dokazovat svou „pravost“ i patské Rusi z r. 1920, kdy ČSR neměla se Kotlář možnost jít do archívu ÚV KSČ,
větami, které kritizovaly Stalina a Sově Sověty diplomatické styky. Dále text věděl o článku v „Le Combat“, který v
ty. Americký list „New York Times“ ; připomíná pobyt J. Masaryka r. 1943 v archívu měl být (nebo nebyl) atd.?
Někdejší Masarykův tajemník Viktor
uveřejnil 31. srpna 1948 prohlášení čs. de Moskvě při podpisování čs-sovětské
legáta u OSN dr. Jána Papánka, že jde o . srnlouvy, čkoiiv M. byl tehdy v USA atd. Fischl už loni v červenci za své návštěvy v
podvrh.
Celkem vzato, jak jeden odborník ne Praze prohlásil v Mladé frontě, že jeho
Další pozoruhodnou informací, která dávno poznamenal, je dopis psán způso původní pochyby o tom, že Masaryk byl
přišla loni na jaře z Prahy, je vysvětlení,; bem, jakým J. Masaryk mkdy nepsal; ta zavražděn, zcela rozptýlilo Prohlášení
které údajně uveřejnil „Le Combat“ o ké nepsal na stroji a jde-li o strojopis, pak čs. prokuratury ze 17. prosince 1969.
Vojtěch N. Duben,
tom, jak se „dopis“ dostal z Prahy přes by jej musel někdo Masarykovi napsat,
Washington D.C.
Moskvu do Paříže. V Masarykově ložnici coŽ by se za ta leu asi neutajilo.

Případ „Jan Masaryk “
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NEZAPOMÍNEJTE NA SVOU MATEŘŠTINU!
V poslední době se mi často stávalo, že
jsem si nedovedl vybavit český ekvivalent,
když jsem při čtení anglického textu narazil
na nějaký idiom, přísloví ěi ustálené rčení,
nebo naopak, pokoušel-li jsem se vyjádřit
se v angličtině vzletně, lapidárně, jak je
nutné např. ve snaze interpretovat anekdo
tu.
„Genius a vtip národa je v jeho příslo
vích. Co teprve, můžeme si položit otázku,
se skrývá v jeho idiomech. Určitě nic men
šího, než skutečná esence živého jazyka!“
Tohle řekl F. Bacon.
Měl jsem sklon domnívat se, že čeština,
tento obdivuhodně logický jazyk, není do
statečně barvitá a nápaditá. Z mého omylu
mě vyvedly dvoujazyčné slovníky, a to
anglicko-český a česko-anglický slovník
idiomů a ustálených rčení metaforických,
obrazných a lidových, které mi potvrdily,
že čeština je stejně květnatý a nápaditý ja
zyk, což ostatně potvrzuje v předmluvě ja
zykovědec prof. dr. A. Měšťan, který záro
veň zdůrazňuje, že dnešní výuka nespočívá
v memorování jednotlivých slovíček, ale
učí se zpaměti ustáleným rčením, popř. ce
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lým větám. Bez idiomatických slovníků je
ovšem takový učební proces ztížený, ne-li
nemožný.
Česko-anglický slovník idiomů vyšel ne

dávno v Torontu. Obsahuje zmíněné vyjad
řovací prostředky, které naše sdělovací
možnosti obohacují, krášlí a umožňují for
mulovat naše myšlenky stručně a jasně,
barvitě, popř. lapidárně. Jsou to obraty typu
„dělat vědu z něčeho“, „hodit se marod“,
„vypálit komu rybník“, „ušít boudu“, „vzít
koho na hůl“, „zahnout kramle“ atd. atd.
Není třeba zdůrazňovat, že tento slovník
je nejen zdrojem anglických výrazů, které
se velmi obtížně hledají, ale že nám také
pomůže oživit si češtinu a jazykový cit,
který po letech v cizině pozvolna ztrácíme.
Bez těchto výrazových prostředků se žádný
jazyk nemůže obejít. Bez nich by neexisto
vala „krásná literatura“.

Jaroslav Schiebl, Toronto, Ontario
Pozn. redakce:
Anglicko-český slovník z původního vydá
ní je již rozebrán, ale v prosinci 1992 jej
znovu vydalo nakladatelství Svoboda
POLYGON 1/93
v Praze.

Vybráno z knihy Vladimíra Renčina: To nás těší, že jsme češi
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O RODNEJ REČI
Jan Werich v jednom z
nezabudnuteľných rozhovorov
zauvažoval nad hĺbkou a šířkou
výrazových možností a rozsiahlymi
vyjadřovacími prostriedkami českého
jazyka. Přeložte do angličtiny povedal - "malinký, kulaťoučký
jablíčko". Ak by to malo byť "small

round apple" sotva vystihne
podstatu, aby sa v podvedomí
vybavil malinký, roztomilý, okrúhly,
chutný dar prírody. A podobnú
ohybnosť, bohatosť, výrazovú
neprebemosť, zvukovú, hláskovú i

gramatickú skladbu má s češtinou
najpríbuznejší - slovenský jazyk.
Pokúsme sa poprekladať do
angličtiny slová, ktoré vznikajú z
koreňa slova "chod": chodník, schod,
príchod, východ, nadchod, záchod,
podchod, obchod, odchod, vchod,
priechod (miesto, kde sa prechádza),
prechod (činnosť), chodilo, chodúle,
ale aj dalšie odvodeniny ako chôdza,
schôdza, schôdzka, obchôdzka,
pochôdzka, zachádzka, prechádzka
a i. Alebo si všimnime jemné
významové odtiene, ktoré vznikajú
rozličnými predponami k uvedenému
koreňu: ponachodiť, neponachodiť,
pochodiť, - popochodiť
si,
nepoobchodiť, zaobchodiť atd' Čo

slovo, to v preklade iný anglický
výraz. Či to nesvedčí o výrazovových

možnostiach našej reči?
O slovenčine sa vraví, že je
lubozvučná, ba podaktorí slavisti ju
považujú za akési slovanské
esperanto. Najbližšie je k češtine, no
svojmi nárečiami na severe Slovenska
sa prelína čiastočne s polštinou a
východnými nárečiami sa spríbuzňuje
aj s ukrajinčinou. Slovák sa svojou
materinskou rečou dohovorí so
Slovincom i Srbochorvátom, ba aj s
Bulharom a Rusom. Nie je to málo
- mať otvorený svet, kde sa možno
so slovenčinou dorozumieť s vyše
200 miliónmi ludí.
Deti našich vysťahovalcov, ktoré
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mali to štástie, ža sa dostali z

amerického kontinentu na určitý čas
do Československa, väčšinou s
láhkostóu si v styku s vrstovníkmi
zdokonalili alebo
osvojili našu
rodnú reč, otvoril sa im nový svet
a upevnil sa u nich záujem o jazyk
ich rodičov.
Studnicou jazyka sú najmä ludové
rozprávky. Či nezneje čarovné

napríklad táto veta: "Honelník sa
driapal po prti obtážkaný vahanom
a geletou, no znenazdajky naďabil
na krivkajúcu srnku, čo cupkala
dole grúňom a zaraz začal trieliť za
ňou." Pozrite, ako len preklad aj do
češtiny zotrie pôvab tejto vety:
Pomocník bači těžce vystupoval po
pěšince obtěžkaný dřevěným
korýtkem a škopkem a znenadání
natrefil na kulhající srnku, která
cupitala dolů po stráni, a rychle se
za ní rozběhl.
Vonkoncom nie tak pôvabne, ba
až odpodzujúco vyznieva veta z
takzvanej administratívnej slovenčiny
úradného oznámenia: "Z dôvodov
urýchlenej likvidácie reštitučných
nárokov musia sa všetky prihlásené
privatizačné projekty promptne
realizovať, čo nesmie kolidovať s
priamou privatizáciou ä už ho

landskými alebo inými dražbami."
Pre neznalca je celkom nezrozumitelná bežná reč odborníkov z ob
lasti počítačov. V nej sa všeobecne
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uplatňuje anglická terminológia, ktorá
sa zrejme zakorení tak ako výrazy
z oblasti športu (playoff, return, set,
ap.). Pokusy nasilu zavádzať sloven
ské výrazy, i keď sú spracované v
odborných slovníkoch sa v bežnej
počítačovej praxi neužívajú a uplat
ňujú sa iba v odborných prekladoch.
V hovorovej reči, ba často i z úst
ludí v rozhovoroch pred mikrofónom,
televíznou obrazovkou, no aj z
parlamentnej tribúny sa neraz hreší
proti spisovnému jazyku.
Zopár príkladov najčastějších chýb:
Myslím si, že sa nebudeme vadit'
ak vás budem presviedčať o tom, že
mi dačo "vadí", ale prekáža.
Do radu sa staviame na zastávke
autobusu, ale volíme napríklad do
rady Červeného kríža.
Schádzajú sa tam tak starí, ako aj
mladí, nie "ako starí, tak aj mladí".
Medzi nimi sú podaktorí velmi
prestarnutí (nie "přestárli") lúdia s

čiastkovými telesnými chybami
(nesprávne "s dielčimi telesnými
vadami").
Na zasadnutí prijali vyhlásenie
(nie "prehlásenie"), že sa budú
prehlasovať z jednej odbočky do

druhej podlá miesta bydliska.
Odporcov tohto návrhu prehlasovala
väčšina prítomných.
Na záver schôdzky prerokovali
(nie "prejednali") návrh uznesenia,
aby

sa

po

jeho

prijatí

potom
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nemuseli jednat ako priekupníci na
trhu. Ide o to (a nie "jedná sa o to"),
aby sa nová organizácia osvedčila.
Casto sa používa chybné oslovenie
napríklad "pani doktor, vy ste po
vedala", namiesto správneho "pani
doktorka, vy ste povedali..," " pán
poslanec, vy ste hlasovali" (nie
"hlasoval").
Nie "kanálová varianta" vodného
diela Gabčíkovo, ale kanálový variant,
ktorý nie je ani po rokoch budovania
"zastaralý”, ale zastaraný.
Tak ako sa zvečerieva alebo
zmráka, objavil sa v slovenských
novinách před volbami nový zvrat

"už sa nám zvolebnieva", ktorý sa
ujal
Z týchto niektorých príkladov
vidno, že naša reč je živá, bohatá,
ohybná a výrazovo pestrá. Ak sa
správne rozvíja, zveladuje, učí á
používa, obohacuje ako dorozumnievací i vzdelávací prostriedok
náš život.
Nič nebráni tomu, aby sme najmä
našim detóm vštepovali lásku k nej
a využívali každú príležitosť na jej

osvojovanie, upevňovanie a správne
používanie. V dospelosti nám budú
za to vdáční. Nový domov (il)

Deň vzkriesenia slovenčiny
K jubileám významných udalostí z našich dejín, na ktoré by sme v tomto roku
nemali pozabudnúť, patrí aj 150. výročie vzniku štúrovskej spisovnej sloven
činy. Význam tohto jubilea nepochybne umocňuje skutočnosť, že pripadá na rok,
ktorý sa do histórie zapisuje ako rok vzniku našej samostatnej štátnosti. Pripomí
name to, pravdaže, nie pre ten časový súlad, ktorý môže byť aj dielom náhody, ale
najmä pre vnútornú súvislosť a spriaznenosť oboch udalostí. Veď uzákonenie
štúrovskej slovenčiny pred stopäťdesiatimi rokmi predstavuje jeden z tých pilierov
historického vývinu našej národnej pospolitosti, bez ktorého si súčasnú etapu
nemožno ani predstaviť. Práve toto uzákonenie totiž umožnilo dovŕšiť proces
formovania sa tejto pospolitosti na moderný, novodobý národ.
Prečo sa práve rok 1843 pokladá za rok vzniku novej spisovnej slovenčiny? Je to
najmä preto, že v jeho priebehu sa na Slovensku urobili zásadné rozhodnutia, ktoré
v tejto veci zohrali rozhodujúcu úlohu.
Jedno z nich sa viaže k 14; februáru uvedeného roku a k schôdzke úzkeho
kruhu vedúcej osobnosti celej nastupujúcej generácie Ľudovíta Štúra a jeho
blízkych spolupracovníkov (študentov bratislavského evanjelického lýcea - medzi
nimi boli napr. neskorší významní predstavitelia tejto generácie J. Francisci-Rimavský a J. Kalinčiak), na ktorej - po dlhších úvahách o tomto kroku - bol
dohodnutý a pevne prijatý plán uzákoniť nový spisovný jazyk (založený na
strednej slovenčine) ako nevyhnutnú podmienku na zjednotenie všetkých Slovákov
pri plnení stanoveného národnobuditeľského programu. V odbornej literatúre sa
pre tento deň zaužívalo označenie deň vzkriesenia slovenčiny, lebo znamenal
dôležitý základ pre ďalšie rozhodnutia pri uvádzaní nového jazyka do života.
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Na problém takto prijatého textu hymny Slovenskou

Text
štátnej hymny SR

j národnou radou som hneď v ažurite upozornil v článku
K textu štátnej hymny (Národná obroda, 24. mája 1990)

a námietky som zopakoval aj po roku v eseji O hymne
a jej tvorcovi (Slovenské národné noviny, 1991, č. 17).
O Čo ide?
súvislosti s nedávnym prijatím Ústavy SR sa v jej
Prvý, dvanásťslabičný verš sa má končiť bodkou.
prvej hlave Čl. 9, § 4 uvádza, že „Štátnou hymnou
Druhý, šesťslabičný verš sa má začať veľkým písmenom
Slovenskej republiky sú prvé dve slohy piesne Nad Tatako

nová veta.
rou sa blýska“. Ich text sa však v ústave taxatívne ne
V treťom, šesťslabičnom verši treba opraviť „ypsilonuviedol. Možno ho ale nájsť v Zbierke zákonov na zá
ku“ - nie „ony“, ale „oni“: zámeno sa viaže nie na
klade zákona SNR z 1. marca 1990. Zrejme z tohto pra
„hromy“ z prvého verša, z prvej vety - ale na tvar
meňa text hymny prevzal týždenník Život (č. 39) takto:
„ich“ z druhého verša, z druhej vety!
Ústava Slovenskej republiky má však, našťastie, v člán
Nad Tatrou sa blýska
ku 9 aj paragraf 5, ktorým sa ustanovuje: „Podrobnosti
hromy divo bijú
o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich použí
Zastavme ich bratia
Veď sa ony stratia
vaní ustanoví zákon.“ Vzťahuje sa to zrejme aj na defi
Slováci ožijú
nitívny text štátňej hymny SR, ktorý by mal mať po
zákonnom prijatí v Národnej rade Slovenskej republiky
To Slovensko naše
takúto textologicky i významovo „čistú“ podobu:

V

posiaľ tvrdo spalo
Ale blesky hromu
Vzbudzujú ho k tomu
Aby sa prebralo

Sic! Bez interpunkčných znamienok, ktorými sa tak
tvrdo známkujú „školské dietky“! Zato s veľkými písme
nami na začiatku ôsmich - ale s malými písmenami na
začiatku dvoch veršov... Takýmto prepisom sa zotiera
autentická strofická štruktúra veršov: zo zápisu sa zdá,
že ide o dve paťveršové strofy, ale ide vlastne o dve len
štvorveršové slohy v náležitých rýmoch a-b-b-a; totiž
prvý verš má byť dvanásťslabičný (teda nie jeho dve
šesťslabičné polveršia ako samostatné verše!). Takýmto
zverejnením sa stráca aj logika nedávno uskutočnenej
zmeny z neadekvátneho znenia výrazu „zastavme sa“
na správne „zastavme ich bratia“.

Časť rukopisu bojovej piesne Janka Matušku Nad Tatrou
sa bivska, ktorá sa stala našou štátnou hymnou.

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.
Zastavme ich, bratia,
veď sa oni stratia Slováci ožijú.
To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

Pavol VONGREJ

(Národná obroda 13. 10. 1992. č. 242, s. 8)

Národná zbierka
BRATISLAVA (TA SR) - Zbierka
na národný poklad SR sa začne 8.
februára. Má slúžiť ná posilnenie bu
dúcej slovenskej národnej meny, jej
konvertibility, na obohatenie devízo
vých rezerv a štátnych zásob zlata.
Na národný poklad SR možno da
rovať aj predmety, napr. drahé ko
vy, drahokamy a pod. Každý darca
bez ohľadu na to, či ide o peňažný
alebo vecný dar, dostane potvrdenie
a darovaciu medailu už v prípade,
ak občan daruje minimálne 100 ko
rún a podnikatelia minimálne tisíc ko
rún. Naši občania i Slováci žijúci
v zahraničí môžu peňažné vklady
posielať už teraz na účet VÚB Bratislava-mešto Č.d.ť 15Ó134-012/
0200, s uvedením symbolu 111093
(dátum vzniku SR).
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MÄTE DOMA NÉCO EXILOVÉHO?
Píši tyto řádky ve chvíli, kdy už jsem
prohledal byt, sklep i sklad, vy máte jistě
i garáž. Pátrám po všem, co jsem kdy za 22
let v exilu předplácel, dostal na ukázku včetně pozvánek a výhrůžek. Dokonce litu
ji okamžiku, kdy jsem dva roky před listo
padem ’89 postavil k popelnici dva pytle
tiskovin. Proč to dělám? Chci udělat jedno
mu zanícenci, kterých už se vyskytuje vel
mi málo a měli by být úředně, chráněni
i podporováni, radost. A také na truc dr.
Vilému Prečanovi, který totéž dělal na
zámku Schwarzenberg v Scheinfeldu a na
víc novopečenému řediteli ústavu soudo
bých dějin, nebo jak se to přesně zase jme
nuje; protože na jím organizovaných praž
ských výstavách je drobná, ale důležitá prá
ce stovky malých redaktorů a nakladatelů
jednoduše ignorována.

Mluvím o archivu chartisty Jiřího Gruntoráda „LIBRI PROHIBITI“ v Gorkého
ulici 2, 11000 Praha 1, tel. 0042-2-2368530
(domů 6926340). Nezávislá knihovna a čí
tárna byla oficielně založena podle myšle
nek ze 70. let po listopadu ’89. J. Gruntorád založil při čítárně i společnost „Libri
prohibit!“, která vás zve do svých řad a tím
i k placení členských příspěvků, což si
však plně zaslouží.
V polovině r. 1991 bylo ve fondech na
1500 exilových a přes 2000 samizdatových
publikací, často unikátních a ojedinělých.
U mnoha ročníků jsou ale „díry“, které
možná můžete zaplnit vy. Exilové knihy
a časopisy, které už nepotřebujete, můžete
poslat též přes frankfurtský Dialog, odkud
budou odvezeny do Prahy. Zakládajícími
členy společnosti jsou Václav a Ivan Ha
vel, Karel Jadrný, Eva Kantůrková, Ivan
Klíma, Pavel Tigrid, Ludvík Vaculík ad.

Václav Hora, Frankfurt/M.

UCHOVEJTE SVÉ VZPOMÍNKY
Přistěhovalci do Ameriky před druhou světovou válkou
zanechali své vzpomínky v kalendáři Amerikán. Tyto
vzpomínky jsou dnes důležitým zdrojem pro etnology a
historiky.
Prosíme Vás, kteří jste ze své staré vlasti odeáli po roku
1938, abyste také sepsali své životní vzpomínky. Můžeteli, pište anglicky. Zvukové pásky vítáme. Uvedte důvody
k odchodu, přechod přes hranice (legální, či ilegální),
dojmy z uprchlických táborů (jestli jste jimi prošli), své
zkušenosti se zeměmi, kterými jste prošli a svůj život v
nové vlasti.
Své vzpomínky pošlete na jednu z těchto adres:
Dr. Z. Hruban,1460 East 56th Street, Chicago, Illinois,
60637-1866 (pro uložení v Archivu Cechů a Slováků v
zahraničí při University of Chicago Library)
Mr. Joseph Svoboda, Archivist, The University Libraries,
The University of Nebraska, Lincoln, Nebraska, 685880410 (pro uloženívCzech Heritage Collection, University
of Nebraska Library)
Mr. Joel Wurl, curator, Immigration History Research
Center, 826 Berry Street, St. Paul, Minnesota 55114
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Dvadsiate výročie štartu kozmickej lode APOLLO XVII

„MOJA VLAST JE SLOVENSKO“
Na 6. až 19. decembra pripadá dvadsiate výročie doteraz najvýznamnejšieho letu
kozmickej lode na Mesiac - APOLLO XVII. Posádka (Eugene A. Černán, Harrison
H. Schmitt, Roland E. Evans) dosiahla Mesiac po piatich dňoch letu, a to 11. decem
bra 1972. (Mesiac má vzdialenosť od Zeme min. 354 000 a max. 405 000 km.) Na
Mesiaci zotrvala plné tri dni.
Pre nás bol tento let významným tým, utajiť sa jej to nepodarilo. Takéto „ne
že veliteľom kozmickej lode APOL prijatie“ vôbec neočakával, lebo všade
LO XVII bol vnuk nášho rodáka z Vyso vo svete ho prijímali s najväčšími po
kej nad Kysucou, kapitán Eugene An ctami prezidenti, králi, predsedovia
drew Černán, ktorý bol zo všetkých vlád.
41 amerických astronautov najskúse
Posádka APOLLO XVII bola posled
nejší a mal v tom čase najviac rekordov nou,' ktorá pristála na Mesiaci, a naj
v kozme. Bol to on, ktorý v máji 1969 úspešnejšou (pobyt 3 dni, najviac vedec
vyskúšal pristávací manéver lunárneho kých podujatí, 115 kg mesačnej hor
modulu Snoopy z kozmickej lode niny). Kapitán E. A. Černán ako najskú
APOLLO X a dostal sa ako prvý pozem senejší z astronautov bol programovým
šťan do vzdialenosti 15 km od povrchu riaditeľom projektu APOLLO - SOJUZ.
Mesiaca, čo umožnilo o dva mesiace, t. j. Je po Dr. M. R. Štefánikovi v tomto sto
20. júla 1969 bezpečné pristátie po ročí najvýznamnejším potomkom Slová
sádky APOLLO 11 (Neil A. Amstrong, kov, ktorého si vysoko ctí nielen Ame
Michael Collins, Edwin E. Aldrin, Jr.).
rika, ale celý svet. Je najvyšší čas napra
Starý otec Štefan Černán svojmu vnu viť meno Slovákov a Slovenska.
FRANTIŠEK TÖKOLY
kovi Eugenovi v Amerike (Chicago)
vštepil veľkú lásku k Slovensku. Jeho
vnuk Eugen sa z tejto lásky pred celým
svetom jedinečne vyznal; po pristátí
a vystúpení z veliteľskej kabíny na
otázku televízneho komentátora: „Ako
sa cítite doma vo vlasti?“ odpovedal:
„Moja vlasť je Slovensko.“
V roku 1974 (30. 9.) navštívil Brati
slavu. Pri rozhovore mi okrem iného
povedal: „Som rád, že som zobral na
Mesiac kúsok Slovenska.“ Na druhý deň
(po nocľahu v hoteli Carlton) 1. októbra
navštívil rodisko svojich rodičov Vysokú
nad Kysucou sprevádzaný asi 40 ešteEUGENE ANDREW ČERNÁN (vpravo)
bákmi. Jeho pobyt vtedajšia komunis
s autorom tohto článku počas jeho náv
števy na Slovensku
tická garnitúra zatajovala, ale celkom

OKNO

96
1/4/93-31/3/94
ENKEL
ONE WAY
VANAF

.

_

11 2Ä -

LIJNDIENST
MIDDEN-EUROPA

TARIEVEN
Volwassenen
enkel
retour
Pilsen
Praag
Bmo

135
135
140

225
225
235

Reductie-tarief
enkel
retour
125
125
130

205
205
215

Kinderen (4-12)
retour
enkel
105
105
110

170
170
180

BAGAGE
2 koffers (normale omvang): GRATIS.
Hiema f 5.- per koffer. Omvangrijke bagage wordt niet vervoerd.

RESERVERINGSADRESSEN:
NEDERLAND:
EUROLINES AMSTERDAM
Rokin 10. 1012 KR Amsterdam
Tel.:(020)627.51.51

EUROLINES AMSTEL
Julianaplein. Amsterdam
Tel.: (020) 694.56.31
694.17.91
EUROLINES ROTTERDAM
Conradstraat 20, 3013 AP Rotterdam
Tel.: (010)412.44.44

BELANGRIJK

TSJECHIE:
OSAD KLICOV
Štěpánská 63, Praag
Tel.: (02) 23.60.382

Slowakije
ČSAD BRATISLAVA
Dopravny Závod 801,
Bratislava

OOSTENRiJK:
BLAGUSS REISEN
Busstation Wien-Mitte, Top 7,
Wenen
Tel.: (0222) 712.04.51

IMPORTANT

- Half uur voor vertrek aanwezig zijn
- Check in half hour before departure
REDUCT1ETARIEF
•jeugd (13-25) jaar
• studantan (dagopleiding)
•60 jaaren oudw

KINDER-TARIEF
Van (0-3) jaar GRATIS, zonder recht óp een eigen zitplaats.

ALGEMENE INFORMATIE
Voor alle lijnen geldt: in Nederland gekochte open retours kunnen alleen in het
land van bestemming geboekt worden.

SL 1 De basisrotatie wordt uitgevoerd door CSAD Bratislava; men stapt
hiervoor over in Antwerpen.

TS 1 De basisrotatie wordt uitgevoerd door CSAD Klicov.
De extra diensten zullen door Nederiandse en/of Belgische bussen
uitgevoerd worden (Beuk Touring Cars/Europabus).
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ZLÍN - BRNO - PRAHA - KARLOVY VARY - ROTTERDAM - DEN HAAG AMSTERDAM
Doba provozu: od 16. května
Kčs
(4)

km

Zín, aut. st.

0

13,45

15,30
16,00

100

308

18,20

14,45
14,30

Praha, hotel Kriváň

12,15

440

21,00
494

22,00

16,30

Brno, Opuštěná 4
budova ČSAD

Karlovy Vary, aut, st.

Pomezí, st, hr., clo

22,10

12,05
10,05
9,10
8,55

22,15
22.30

496

®

(5)

6,15

1090

Schirnding, zoll

Venlo, zoll

1 0 5 0,-

1150,-

1150

8,52
8,35

0,45

6,25

7,15

©

Bdhoven, žel, st

0,35

©

23,45

®

Central station
zad, vchod, ul. Neckerspoel
9,00
9'1°
9,40

I 150 - I25O 1 150,’+ 125o’-

J

1275

Rotterdam, žel. st.
Can,rals,a,ion

22,00

1299

Den Haag, žel, st.

21,20

Central station

u hotelu Sofitel Babylon

10,40

1150.- 1250.-

(§)

1360

Amsterdam ul. Prins Hendrik kade
park autob. proti

20,20
(§)

rest Cafe Polux
(4) čtvrtek

(?) pátek

Děti do 16 let platí poloviční jízdné
UPOZORNĚNÍ:

(?) sobota

(7) neděle

*

Ceny platné od 4,1.1993

Vzhledem k provozu na dálnicích SRN a Holandska mají uvedené časy příjezdů pouze orientační charakter.
Přepravce si vyhrazuje právo na změnu ceny podle cenových a kurzovních vztahů.

Předprodej:
Cestovní kancelář ČSD Praha - Na příkopě 31, pasáž Sevastopol
tel.: /02/ 216 17084-5
CK ČSD PRAHA, HLAVNI NÄDR. - Nádr. pres. Wilsona, Wilsonova 80
tel.: /02/ 216 11898, 235 2772
ČSAD, UNISPED BRNO - Opuštěná 4, tel: /05/ 337588 - konkrétní objednávky NON STOP
ČSAD Cestovní kancelář Expres Bratislava - aut, st Mlynské Nivy
tel.: /07/ 21 48 70
ČSAD Cestovní kancelář BUSTOUR - Karlovy Vary, nám. Republiky 7
tel.: /017/ 250 35, 262 21 kl. 285
ČSAD Zlín Autobusové nádraží - tel.: 223 86, 262 86

INFORMACE: ČSAD Zlín, tel.: 262 86, 256 21, ČSAD Unisped Brno tel. 33 75 88
V případě potřeby je ČSAD Zlín schopen zajistit rezervaci ubytování v Amsterdamu.

V Holandsku si nemožno kúpiť lístok, ale cestujúci z Holandska si môžu dať kúpiť
cest, lístok prostredníctvom svojich príbuzných alebo priateľov v uvedených
predajniach. Šofér autobusu im ho potom odovzá pri nástupe cesty. V Nemecku
autobus nikde nestojí!
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RESVERZEKERING
(voor Tsjechen en Slowaken)
Combinaties

Ongevallen bij overlijden
- personen jonger dan 16 jaar
- personen van 70 jaar en ouder

f
f
f

25.000,—
6.000,—
5.000,—

bij algehele blijvende invaliditeit
- personen jonger dan 16 jaar
- personen van 70 jaar en ouder

/

100.000,—
125.000,—
5.000,—

Geneeskundige en buitengewone kosten
Telecommunicatiekosten
Huur vervoermiddel per dag per object
Bagage totaal
Reisdocumenten
Schade logiesverblijven
(franchise f 50,—)
Premie per persoon per dag
t/m 64 jaar
65 t/m 69 jaar
70 jaar en ouder
Kosten per poliš

25.000,—
200,—
200,—
6.000,—
kostende prijs
f
750,—

Premiekorting voor het niet meeverzekeren
van de rubriek ongevallen

f
f
f
f
f
f

f
f
/

f

3,50
4,—
4,50
7,50

f

0,25

Terzake van ziekte zijn de kosten van geneeskundige behandeling gemaakt in Nederland uitsluitend verzekerd Indien de verblijfsduur (=verzekeringsduur), al dan niet na verlenging, van de verzekerde in Nederland,
totaal niet langer is dan drie maanden, met dien vestande dat het maxi
mum verzekerde bedrag terzake van ziekte is gesteld op
f 10.000,— voor personen van 65 t/m 69 jaar en
f 5.000,— voor personen van 70 jaar en ouder.

DE LIEFDE & VAN GEMEREN
nva assurantie-adviseurs
Postbus 15

3340 AA H.I.Ambacht

NMS Spaarbank

Tel. 01858-12233
*
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OD VÁNOC DO VÁNOC
V nadšení a radosti z vítězné Něžné revoluce poněkud
zanikla v loňském roce událost pro duchovní život národa
neméně významná než prudké politické změny, a sice abdikace
dědy Mráze.
Často hnusný a otylý dědek s červeným opileckým nosem
měl v uplynulých čtyřiceti letech nahradit našim dětem křes
ťanského Ježíška.
Nepovedlo se. V naprosté většině domácností naděloval
dárky Ježíšek v ilegalitě a děti si s radostí ukazovaly, co dostaly
k Ježíšku.
Už se asi nikdy nedozvíme, kdo chodil s dárky k BiTakům,
Husákům a Indrům. Teoreticky by v těchto rodinách 24. pro
since nemělo probíhat vůbec nic a malí potomci normalizátorů
by měli křepčit na Nový rok pod Jolkou společně s malými
moskvany a pionýry v Ťumenské oblasti.
Snad tomu tak bylo-kdo ví?
Ježíšek patřil bezpochyby k významným disidentům, 1 když
pravda nikdy na rozdíl od chartistů nic protlbolševického
nepodepsal.
Jeho tisíciletá všudypřitomnost byla úředně gumována, a
když už se nedalo změnit to nešťastné datum 24. prosince,
říkalo se dárky pod stromeček. Děti budou mít pod stromeč
kem dárky- co dáme dětem pod stromeček- a cituji bolševickou
televizní komentátorku... a ted’ se běžte, děti, podívat, co vám
dali rodiče pod stromeček...
Ve všech slušných rodinách dává dárky od nepamětl Ježí
šek. Vraťme se ještě na okamžik k tomu odpornému dědkovi.
V zemi, kde se stromy řežou ve výši mužské hlavy, kde mají
koleje úplně Jiný rozchod než jinde ve světě a kde po celý život
osmdesát procent občanů nevystřízliví, má tato nepoetlcká
postava své místo. Smrdutý dědek je vlastně takový ideologický
kompromis. Není to ani Bůh. ani pohádková bytost, vlastně
živel, nebo chcete-11 přírodní úkaz s průvodem svých přisluho-
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vačů a nohsledů, Sněguroček a jiné odporné havěti. Takovýto
pitomec nemohl chytrým českým, slovenským, moravským a
slezským dětem nahradit poeticky nekonečně přitažlivého
Ježíška. Zaplaťpánbul Nekonečně dobrý Ježíšek vcházel za
zvuku tiše padajících vloček do našich domácností a přinášel
s sebou pokoj lidem dobré vůle. Zatímco výsledek činnosti
odporného dědka jsou zlomené nohy padajících Čechů a na
zmrzlé vozovce demolované favority. Snesli bychom snad
tohoto pitomce možná Jako patrona ledního hokeje-možná. To
by sl ale musel svlíct ten odpornej rudej kabát a přestat chla
stat. Z mého úvodu jasně vyplývá přlnáležltost našich národů
k západní křesťanské civilizaci. Přesto, že už dobrých sto let
nemůžeme naší dobré katolické církvi vytknout nic špatného a
líTomě pochopitelné podpory habsburského dvora před vzni
kem první republiky byl náš poslední konflikt uzavřen zpop
elněním mistra Jana Husa, bezesporu nej slavnějšího Čecha.
Moravana. Slezana, Slováka a národnostního menšina všech
dob. Kladu sl proto otázku, kde Je příčina přežívání oné husit
ské nechuti ke katolictví v značném procentu obyvatel našeho
státu. Že bychom to měli, vlastně že by Jste to měli v průběhu
století v genetickém kódu? Vyhodil Jsem do popelnice v životě
pouze Jednu knihu, a sice Šotolovu, Svatý na mostě. Pak Jsem
se dlouho chystal, že dotyčného autora vyhledám a zeptám se
ho: Co vám proboha udělala naše svátá církev, pane Šotola?
Kde se bere ta bezmezná nenávist ke všemu katolickému, nebo
snad náboženství vůbec? Pan Šotola umřel a už se to nedoz
vím. Dej mu Marx lehké peklo a nám důvod k zamyšlení. Už
zase v průběhu roku se vyskytují hlasy, zda není na škodu
církevní vliv u nás. Pozor, abychom to nepřehnali s tím nábo
ženstvím ve školách, a to ještě ti drzí tmáři chtějí zpátky
majetek, který jsme jim ukradli. Je tomu už hodně dávno, co
Jsem se vypravil za vyšehradským kanovníkem Janem Nepo
mukem Boháčem, abych v debatě, na kterou Jsem se rok přip
ravoval, smetl církev a viru do prachu země. Za dvě hodiny
odcházel jsem z vyšehradské kapituly už jako přesvědčený a
fanatický katolík. Tím jsem se definitivně zařadil do zástupu
zabedněnců a tmářů, mezi něž nutno přičíst také všechny
americké astronauty a významné světové vědce. Dobrotivý
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Bože, tak se na nás, nebohé Čechy, nezlob, že mnoho z nás má
to husitství trochu v krvi. Sami Jsme si ho vynalezli a k naší
chvále také sami u Lipan porazili. Vlastně my, Pražáci! Už jsme
toho měli dost. Možná že ty Lipany zavánějí pragocentrismem,
ale od té doby jsme Jaksi rozděleni. Apropó, uvědomuji si, že
Jsem nikdy nečetl, co se stalo s tou kádí, do které Jsme
v Táboře naházeli veškerý svůj majetek a Jak dlouho tam byla,
než Ji museli uklidit, abychom její obsah nerozkradli? Fakt Je,
že husitská revoluce nebyla moc něžná, v tom nám budiž přík
ladem stejně jako fakt, že k zjištění zločinů císaře Zikmunda
nebyla ustanovena žádná komise (nezávislá), která by zko
umala jeho politickou zodpovědnost za husitství. V Jakém
vnitřním zmatku žijeme! I Já, ortodoxní katolík, mám upřímnou
radost z vítězných bitev husitů a Jsem na ně pyšný stejně Jako
na Lipany. A takovýto chaos je v každém z nás. Linie předků
sahají až tam. Co bychom za to dali, kdyby se mohl dozvědět
každý z nás, co v té době dělal Jeho přímý předek. Byl můj
praprapraprapradědeček na straně kalicha, nebo Říma? Bylo
to přece tak půl na půl, mimo předků komunistů, o kterých
bezpečně víme, že to byl Kániš a Bydllnský, tedy předseda a
první tajemník, které bez oděvu vymrskall z Tábora.
A tak jediné, co nás vlastně bez výjimky spojuje, jsou naše
vánoce. Z Borglú se stávají svati Františkové a zŽlžků
Komenští. Pouze v svatvečer-Chvála na výsostech Bohu a na
zemi pokoj lidem dobré vůle. Na Hod Boží už zase Lipany a už
si dáváme přes hubu! Po celý rok- od vánoc do vánoc! Příjem
nou zábavu, spoluobčané!

PLÁČ KUCHYNĚ ČESKÉ
Napsal ml přítel z Amsterodamu, cituji ...Teď tu umě byl
Jeden známej Holanďan, který dělá vsítí obchodů AHOLD
(millonářská společnost s Jídlem).
Ti otevřeli někde v Jihlavě krám s Jídlem (tuším jeden),
v podstatě takovej, do kterého chodíme nakupovat i my tady.
On tam byl poslanej firmou na pozorování (chudák), dělá
u firmy něco ekonomickýho, nevysvětlil ml přesně co. Otevřeli
a lidi ukradli během tejdna všecko, co nebylo přišroubovaný!!!
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Pytlíky na ovoce a pro váhy brali v celejch rolích domů. Pla
stický tašky (za ty se tady u nás platí) byly grátis: za hodinu
všechny rozkradli! Ovoce a zeleninu si každý váží sám, umíš sl
představit, co se asi stalo. Lidi sl dali nejdřív na pytlík cenu a
pak sl ho narvali žrádlem!
Ten Holanďan tady bude každýmu vypravovat. Jak chtěli
v Česku zavést kultivovaný způsob prodeje! Musel sl vzít týden
dovolenou, chudák, aby se z toho šoku dostal! A to chtěj ti
pitomci taky časem do Ruska!!!
Teď se tu začali sporadicky objevovat Rusové (Jedny Jsem
včera sledoval. Jak kradli v krámě, chytli Je u kasy). Teď se
tady rozjela těžká kampaň (v celým EHS). Jestli není to spojo
vání Evropy moc brzo a vlastně velká hovadina, zvlášť když se
do toho cpou východní země. Hodně Je proti Anglie, ale už se to
rozšiřuje, lidi to podporujou.
Hlavně žasnu. Jak vehementně píše českej tisk o tom. jak
jsme vlastně v tom EHS už skoro celý, nebo v nejhorším tak asi
za týden, když střízlivý odhad v připuštění do předsíně Je rok
2000. a to Jen za předpokladu, že to bude fungovat v západní
Evropě. To slovo Evropa čtu pořád skloňovaný v českém tisku Evropa nás spasí. I když budeme krást pytlíky a slejvat kafe do
termosky.
Přitom pořád čtu. Jak se krade a nedělá, včera přišly noviny
a titulek, kterým začínal článek Kontroly v Mariánských Láz
ních, mě zděsil: OKRADENI JSME BYLI PRAKTICKY VŠUDE.
KAM JSME PŘIŠ1I! Hrad a ministerstvo to nemůžou uhlídat,
spousta starejch struktur to podporuje, protože ta vzniklá
škoda a ten následnej zmatek, to se bolšánovl hodí, to Je jasný
Jak facka.... konec citátu.
Kamarád, který to psal, žije spokojeně v Holandsku, srdcem
doma, drží nám palce, střídavě se vlastí chlubí, ale více rudne
hanbou a vzteky.
Můj přítel z Holandska samozřejmě netušil, že o aféře
s jihlavskými zákazníky se naše veřejnost dověděla z tisku 1 TV
a že mě tudíž Jeho řádky nepřekvapily, i když naše reakce na
tuhle opravdu ostudu v mezinárodním měřítku byla až příliš
jemná. Cituji opět tentokrát LN poznámka AHOLD a my od
Mileny Geussové ... Vlasta Štěpová - stálo to hodně síly ... je
cítit i vidět, že se ledy hnuly. Necítíte to také, vážení? Konce
citátu.
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Milá paní ministryně, škoda, že nemohu být u toho, až
budete před zástupci firmy AHOLD klečet a prosit o pochopení
za své spoluobčany, kleknul bych si s vámi. M. Geussová dále
píše... Holandský zákazník také sice někdy krade, ale vymože
nosti v obchodě kvůli tomu rušit nemusí. Konec citátu. Mys
lím sl, že kdyby holandský zákazník také někdy kradl, tak by
se ty vymoženosti zrušily asi 1 v Holandsku, a tak. milá Mileno,
pěkně na kolena vedle mé a Štěpové a odproslt holandského
zákazníka! Abych to uzavřel, hrůza mě Jímá... My Češi Jsme
muzikanti, to zná celý svět! Nedělejme sl iluze, že turisté ze
západní Evropy Jsou naivní hlupáčci a štědří boháči. Turisté
nejsou boháči, můžete ml věřit, že boháči k nám přijedou pos
krovnu, a když, tak budou vládními, ministerskými či zahraničněpodnikovýml hosty a ti do našich zlodějských restaurací
nevkročí. Okrádáme tedv střední vrstvu Zánadoevronanů, kteří
šetří na dovolenou stejně Jako my. Ti ale umějí počítat a neu
stále srovnávají. Naše zlodějská pověst potom letí Jako vítr
Evropou s komentářem příšerných služeb a drzostí číšníků a
číšnic, porevolučních rychlokvašek a zkušenějších zlodějů
z Raje. Nad úrovní naší kuchyně by se určitě obrátila M. D.
Rettlgová v hrobě, kdyby se nebála, že Jí dá ministr Klaus daň
z obratu.
Proslulá česká kuchyně degradovala na nejnižší úroveň.
Místo kávy zalévaný lógr, takzvaný turek, který cizinci prskají.
V lepším případě posypou mlnlporclčku salátu balkánským
sýrem, v horším případě polijí nechutnou octovou vodou.
Ktomu přetrvává norma komunistického gastronoma a Jeho
představa o zasyceni zdravého občana lOOgramovou porcí.
Pokud se Jedná o porci 150-200 gramů, rozumí tím postbolševické pohostinství s. k. to Jest s kostí. Jedná se opět o 100
gramů masa, zbytek Jsou ty kosti. Idiota v kuchyni poznáte
podle toho, že v osm večer už nemá polívku, ba co dim, někde
Je vyškrtaná už odpoledne. Zdůrazňuji, že se Jedná o nejjed
nodušší výrobu a nejlepší obchod. Dvě tři polívkové kostky
plus horká voda, a bujón je hotov! Bratru za 3,50 Kčs! Vyprávěl
ml kamarád kuchař. Jak se v Rakousku ptal majitele, kolikagramové má řezat řízky. Majitel mu řekl: ...takové, aby se lidé
najedli.
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Omáčky musíte už předem objednat dvojitou porci, aby Ji
bylo vidět, a když si neřeknete o omaštěné brambory, servíruje
vám Je kuchař suchý! Všechno na česneku Je z česnekové
pasty, to kvůli loupání a mačkání česneku čerstvého. Jinak se
to v hospodách nedá dělat, řekla ml na Vinohradech servírka,
když Jsem se ptal, proč Je kapr na česneku tak hnusnej,
nechutnej a slanej. Bylo radost dát si na Václaválcu opékané
špekáčky. Klasicky opečený, na koncích rozříznutý, kulaťo
učký špekáčky s obyčejným měkkým chlebem. To Je nenáv
ratné pryč. Nevím, který pitomec vymyslel párek v rohlíku. Tato
nechutnost se skládá z vyvrtaného rohlíku, do kterého vám
nacpou vařený párek s trochou kečupu. Párek pustí do rohlíku
vodu, která se smísí s kečupem a Jíte nechutnou rozmokvanou
gumu, bez Jakékoli chutě.
Václaváckonáměstskou novinkou hot dog a hamburger
připomínají tyto pochutiny své kolegy ze Západu od Mac
Donalda Jako trabant bavoráka a společnou mají pouze cenu.
Suprpodvod Je takzvaná šunková rýže. Restauračním lupičům
se zdá cena za čistou rýži málo, a tak do ní sporadicky,
zejména pouze na povrchu, umístí malilinkaté kousíčky šunky,
a to vnucují hostům. Řeším to tak, že předem hlásím, že chci
obyčejnou rýži, ale klidně zaplatím tu šunkovou, když to holt
nejde jinak. Ať ml to kuchař vybere pinzetou! Taky předem
hlásím, že chci vodu, ale musíte rychle dodat, že zaplatíte Coca
Colu, aby podnik neškodoval. Velkopodvod, rozšířený zejména
na Moravě a ve Slezsku. Je. jak říkával nebožtík Jirka Schelllnger, čina pro chudý. Jmenuje se to katův šleh. Je to vlastně
moravské cosi, možná lečo zasypané pepřem. Jediným použi
tým to kořením. To je ten šlehl
Když už bereme kyj na cizince, musím se zmínit o kyji na
prostého občana. Jmenuje se Remo. Dejte si u Devíti křížů
tento řízek, ale pozor, nejezte ho. Vemte ho do papíru a dejte
doma psovi. Uvidíte, že ho nesežere. Nemyslete sl o mně. že
Jsem huba prožraná, není to pravda. Libuji si v prostých staro
českých jídlech. Když moje maminka spěchala a neměla co
k večeři, udělala nám s bráchou knedlíky s vejci a ktomu
okurku. Často na to vzpomínám, jak to bylo dobrý. Maminka
totiž nejdřív knedlíky osmažila a potom na ně dala vejce, mys
lím tím vejce v množném čísle. Od tý doby jsem je nejedl.
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V restauraci to vypadá vždycky takto: Já: Paní vrchní, dal bych
sl ty knedlíky s vejci. Umí Je kuchař? Ona: No dovolte, panel
Blázna si dělejte z někoho Jiného!
A přinese vám knedlíky, které ten pitomec v kuchyni dal na
pařák a na ty mokrý knedlíky vylil vejce dvě. Cena přiměřená chuť Jako Super Mogul. Na samostatný článek by vydalo
pojednání o tvorbě ceny piva a vyhnání studentů z Jejich tra
dičních hospod U Fleků, U Tomáše aid.
Cizinci ani Češi nejsou blbci, a tak, páni majitelé, nakonec
malý kviz: Hádejte, proč už letos přijede méně cizinců?!

OD ŠUMAVYK TATRÁM...
Po komunistickém puči v roce 1948 měla moje babička na
bytě slovenského studenta od Zvolena, budoucího doktora
práv, Jmenoval se Štefan Pavlíny. Byl to vynikající student a
skvělý člověk. Babička s dědečkem se v něm viděli a starali se
o něho Jako o syna. Vzpomínám sl i na Jeho rodiče, kteří přijeli
do Prahy na synovu promoci. Dr. Pavlíny byl můj vzor v mládi.
Věděl Jsem, že je ze Slovenska, ale babička ani dědeček to
nikdy nijak nerozváděll. Prostě Jako jsme byli my z Prahy,
doktor Pavlíny ze Slovenska a basta fidll. Po skončení studií
v padesátých letech dostal jeho otec patnáct let a čerstvě pro
movaný právník dvanáct let za velezradu. Těžko Jsem to jako
dítě nesl, tu strašnou křivdu, která se stala člověku, kterého
Jsem obdivoval a kterému jsem se chtěl podobat.
Bolšán zavíral a odsuzoval šmahem v Čechách i na Slo
vensku a ve mně se tím spíše upevňoval blud čechoslovaklsmu. Babička ml vyprávěla o Štefánikovi, Jaký to byl vynika
jící člověk a Jak obrovské zásluhy měl na vzniku naší republllíy. A zase bez komentáře. Štefánik, Masaryk, Pavlíny,
dědeček, babička, Praha, Bratislava -všechno Jedno rodina.
Zlcrátka opět schizma čechoslovaklsmu.
Byl Jsem malý a už se bohužel nemohu zeptat své babičky,
která měla ráda Slováky, zda někdy přemýšlela o jejich specifi
kách, Jsou-li Jaké? Vmyslela se moje babička do pocitu a myš
lení svého milovaného studenta Štefana Pavlinyho? Určité! A
myslím, že nenašla ani pocit odstrčeni, ani mindrák, ani pocit
malosti a utlačeni. Pavlíny byl skvělý člověk a babička sl moc
přála, abych byl Jednou Jako on. A já se stal fixovaným
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Čechoslovákem. V pubertě Jsem začal mastit bigboš a přišly mé
praktické zkušenosti se Slovenskem. Třikrát do roka Jsem jez
dil na šňůry po celém Slovensku. Dnes ho znám Jak své boty, a
není kraje a města na Slovensku, kde jsem nebyl. Tak tomu
bylo celých dvacet let. Říkali nám -jo na Slovensku? Tam nás
nemaj rádi! Nikdy Jsem na nic podobného nenarazil - za celých
dvacet let ne!! Bratislavský Tradiclonál, Beatmeni, Igor Čelko,
Ursinl, Dodo Šuhajda, Vlado Hronec, Mráziková, Kostolányiová, Adamovič. Lasica, Satlnský, Labuda, Štepka, Markovič... Nikdy jsem sl neuvědomoval, že by měli nějaká specifika,
pocity malosti nebo se snad cítili opuštěný. Chovali se přiro
zeně a mile, čímž mě opět utužili v čechoslovakismu. Mám je za
sobě rovné, když pominu, že dvě třetiny z nich ml byly vzorem.
Nikdy Jsem si nijak zvlášť neuvědomoval, že oni jsou Slováci a
Já Čech. Když není pořádek v penězích, každá byť sebelepší
společnost se rozpadne! Nesnáším naprosto nesprávný a nev
hodný výraz "období totality". Hergot, Jaký období totality!
Říkejme správně: Období vlády komunistů!! Za komunistů si
český národ upřímně myslil, že Je pilný a dře na líné Slovák}'!
Slovenský národ si upřímně myslil, že Jeho píle nestačí utáh
nout líné Čechy. Bodejť by to nešlo od desíti k pěti, říkali Češi,
všechno se nacpe na Slovensko a oni dělaj hovno. Jen chlastaj
borovičku. Bodejť by to nešlo od desíti kpěti, říkali Slováci,
Češi všechno rozkradou, válejí se a rabujou Slovensko! Ve
skutečnosti kradli komunisti - ty slovenský i ty český - svorně.
Jednotně a nerozborné. Cožpak se chovali Biľak s Husákem
Jako Slováci? Nebo Fojtík s Jakešem jako Češi? Chovali se
prosté -Jako komunisti! Jestliže se tedy odstraní tento problém.
Jestliže zůstane na Slovensku, co Je slovenského, a v Čechách a
na Moravě, co Je českého a moravského, odpadne zásadní a
veliký problém. Když budou Slováci rozhodovat o své části
republiky sami. Je už na nich, aby si věci doma vyřešili.
Vyplývá z toho, že oba naše národy se musí každý
samostatné -ale možná -že přeci Jen 1 tak trochu společněvypořádat se svými blbci! A pak přijde ke slovu spásná ekono
mika. Až budou mít ve Fiľakovu problémy s prodejem svých
kamen a druhý slovenský podnik problémy s odbytem svých
klozctových mís, bude zákazník vítán a hýčkán a bude edno,
odkud bude, bude to totiž zákazník. Slovenský výrobce bud .;
šťastný, že prodá, a Jak známo -obchod nemá žádnou nároa
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nosí a hranice. Totéž se samozřejmě týká 1 dalších srabových
výrobků. Drahý rakouský a německý trh záhy udobří naše
české a slovenské dodavatele a utvoří z nich pevnou a neroz
bornou koalici. To Je perspektiva pevné státnosti pro nejbllžších pět let. Tý mně šmejdský kamna a hajzl a Já tobě šmejdskou pračku. Bratři Slováci - kolegové žebráci! Budeme muset
makat! A protestní hladovky se stanou přepychem boháčů...
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