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Curych, 14. května 1991 — Příští číslo vyjde koncem června 1991

AKTUALITA PRVOMÁJOVÁ
Byl první máj - ale nebyl lásky čas ... a vonný borový háj musel
ustoupit jedovatými zplodinami páchnoucím městským ulicím,
v nichž hrdliččin ku lásce zvoucí hlas byl brutálně umlčen rudými
transparenty, vyzývajícími k třídní nenávisti. Romantiku někdejších
Máchových dob odnesl tok času - a železný zákon společenského
vývoje modifikoval nejenom lidské cesty a přístup k základním život
ním hodnotám, ale i mezilidské vztahy vůbec.
Důležitým mezníkem kvalitativních společenských změn se stala
už v minulém století v základních rysech neoriginální, eklektická
filosofie Marxe a Engelse. V duchu jejích vulgárně materialistických
idejí zaplavují v den ,,svátku práce“, jímž se stal 1. máj, už po několik
desetiletí masy námezdně pracujících ulice velkých měst, aby demon
strovaly za zlepšení svého sociálního postavení. Ti, kteří mají málo,
chtějí více - kteří mají více, chtějí hodně - a kteří mají hodně, chtějí
všechno. A tak motivováni zásadou, že „s jídlem roste chuť“, nastu
pují pod praporem všech rudých internacionál až po Leninovu Kominternu a její universální dědičku praporu světové socialistické re
voluce jménem „Socialistická internacionála“, v níž šéfuje osvědčený
bolševik Willy Brandt (který není ani Willy ani Brandt, protože se
správně jmenuje Herbert Frahm), do boje, pro nějž si Marx vymyslel
terminus technikus „Permanentní revoluce“. Staré české přísloví říká,
že po boji je každý kaprál generálem. Tato logika však bohužel
postrádá platnost v představách „lidí zvláštního ražení“ - notorických
socialistických revolucionářů - ať už těch „šmirglpapírových“ či
oněch sametových kteří nejsou schopni se poučit z politického, hos
podářského i morálního totálního bankrotu v bývalých zemích „reál
ného socialismu“.
Je smutnou, ba přímo zahanbující skutečností, že v tomto ohledu
netvoří výjimku ani národ, který s oblibou do světa hlásá, že je
národem Masarykovým. Že tento národ by býval mohl zůstat mno
hých sociálních otřesů ušetřen, kdyby byl zůstal věren Masarykovi
srdcem i rozumem, namísto pouhou velkou - namísto pouhými vel
kými ústy, o tom svědčí následující úvaha z Masarykových universit
ních přednášek, pronesených právě před sto léty:

„Neuznávám absolutní rovnosti. Ne, že bych nechtěl, ale zkušenost
mne poučuje, že lidé sobě nejsou rovni svou silou, svým nadáním.
Takéjejich okolíjim vnucuje mnoho rázností. Všeliké sociální reformě
může tedy běžet jen o to, aby se domohla nerovnosti co možná snesi
telné. Zákon může ustanovit jen rovnoprávnost, nikoli rovnocennost.
Neuznávám požadavku rovnosti hospodářské. Jsem rozhodně pro

2 - POLYGON 3/91

solidámost, ale odmítám komunismus.
Odmítám komunismus hospodářský, nevěřím v komunismus duchový (jak jej např. líčí Marx) a odmítám komunismus pohlavní
a rodinný.
Uznávám, že nynější nerovnostje škodlivá, neoprávněná a nespra
vedlivá. Dnes lidé umírají hladem a umírají - přesycením.
Nevěřím, že se dá nutná reforma provéstjen hospodářsky. Zároveň
se musí provést reforma mravů a názorů. Ku provedení této reformy
materialismus Marxův nestačí. Materialismus historický, materialis
mus vůbec je nemožný. Právě proto není mně majetek svátostí, ani
soukromý, ani společný. Posuzuji všelikou formu vlastnictví a jeho
vývoj především utilitárně, jako prostředek k cíli. Vidím také ve všech
poměrech vlastnických jen přechodnou formu historickou.
Komunismus je možný jen v tom rozsahu a na tom základě, jak jej
proti Platonovi určil už Aristoteles: na přátelství. To dotvrzují také
zkušenosti s koloniemi komunistickými. Na základě čistě hospodář
ském, jak jej žádá historický materialismus, je komunismus nemožný.
Základní lež komunismu je právě, že každý má chtít, co má soused,
a že každý má být, co je druhý.
Rovnost by ještě nebyla komunismem — rovnost by musela být
teprve organisována; každá organisace však vede k jistým nerovnos
tem. Všeobecný komunismus hospodářský pokládám i v daleké bu
doucnosti za nemožný; není mně ani sociálním ideálem.
Nedovedu se rozehřát pro centralizaci hospodářskou, stojím v po
litice i v hospodaření o samosprávu a o federaci. Socialismus státní
nemám za žádoucí, musí se organisovat samostatná, na státě nezávis
lá správa hospodářská. Uznávám užitečnost konkurence.
Reformy sociální pokládám za nutné. Abych označil směr té refor
my, uvádím (mimo reformy obecně uznané, jako např. zavedení daně
progresivní): Uznávám právo na existenci, přimlouvám se za uznání
legálního existenčního minima.... Marx chce mít docela jinou společ
nost, ale ze starých lidí.... Marx se dovolává historické zkušenosti: že
komunismus už byl a že byl velmi dlouho a že tedy není utopií.... Avšak
tážeme se zase i zde: Je to, co bylo, postačitelným důvodem pro to, co
být má, pro to, co máme dělat? A proč komunismus přestal, byl—li
společenskou soustavou tak ideální ba jedině ideální?“
Není snad tento, zvláště pro dnešek aktuální, poznatek z geniální
sociální strategie Masarykovy důvodem k tomu, aby jeho národ hnal
„od válu“ všechny ty současné nenapravitelné a neplodné „hledače
třetí cesty“, snažící se konservovat marxistickou hnilobu, a postavit
do čela společnosti osvědčené masarykovce? Ovšem, aby takoví
zodpovědní politikové mohli být zvoleni, museli by se masarykovci
v dostatečném počtu nalézt v řadách voličů. Ale to už je zase jiné

téma-

Jaroslav Lambert

Vladimír Valenta
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KOMENTÁŘE (II)
Každý režim potřebuje nějaký čas, aby se
zavedl. Pak je možno opravdu jej posuzovat
podle jeho činů s čistým svědomím, že ko
mentář nevyplývá z nějakého, třeba i sa
motnému komentátoru skrytého úmyslu, ale
na základě činů a skutečností. Jestliže až
dosud naše kritika si byla povětšinou vědo
ma tohoto faktu, a přesto někdy byla nega
tivní, pak to bylo dáno především obavami,
že jde o zápas o čas, v němž nové a obno
vené středoevropské a východoevropské
demokracie prohrávají vzácné vteřiny. A ty
budou muset jednou platit hodinami.
Snad má pravdu americký velvyslanec
v Německu - Vemon Walters, pravděpo
dobně nejzkušenější americký diplomat
v Evropě -, který věří, že v Evropě sice ne
jsme na prahu věčného míru, ale že součas
ný stav může vydržet jedno desítiletí. I pro
to ani dnes nejsem takovým pesimistou,
abych si myslel, že promarněný čas, utope
ný v prkotinách, není nahraditelný. Bude
jen potřebovat roky, čeho mohlo být dosa
ženo v měsících.
Myslím především na ekonomickou „ob
novu“, která se rozjela teprve tehdy, když
byly uzákoněny všechny oklešťovací pojist
ky, aby se - prokristapána - ten volný trh
nezvrtnul ze socialismu do kapitalismu. Po
něvadž dokud stát kontroluje hospodářství
tak, jako to je uzákoněno dnes, o žádném
svobodném podnikání nemůže být řeč. Třetí
cesta do třetího světa je jak namydlená.
Ovšemže si myslím, že to tak nepůjde
dál. Je skutečností, že Západ, který byl zne
klidněn v posledních létech tím, že si do
západní Evropy naimportuje středoevrop
skou chudobu, aniž bude moci účinně kon
trolovat její integraci se západoevropskou
prosperitou, může takto rozmělnit svůj bla
hobyt. Současní českoslovenští politici vy
řešili tento problém za něj sami. Postavili
této integraci do cesty bariéry, které jsou samy o sobě - jak ekonomickými tak i poli
tickými důvody pro odmítnutí „evropského
zespolečenštění“ Československa na něko
lik desítiletí.
Zapomíná se, že ekonomická integrace se
západní Evropou není dělána proto, aby mi
nisterští byrokrati mohli hodně často lítat do
Paříže a jiných metropolí, jako byli zvyklí
lítat donedávna do Moskvy, ale proto, aby
soukromý podnikatel měl co nejvíce otevře
né pole působnosti. A tím, aby se co nejvíce
vytěžilo z darů globální ekonomie. Složité
devisové předpisy, které postihují přede
vším malého soukromého dovozce, privati-

sace, která oddělila soukromý obchod od
dosud státního velkododavatele, takže jen
takový obchodník, který má vlastní deviso
vé a zbožní zdroje, které jsou před státem
utajené a nejsou postihnutelné, může se
opravdu soukromo-podnikatelsky uplatnit
a nebude pociťovat tlak hospodářské no
menklatury v nadřazených složkách.
A v neposlední řadě sám vztah státu a spo
lečnosti k soukromému vlastnictví, jak je to
dokumentováno v bezohledných paragra
fech zákona, který omezuje restituci majet
ku občanů, kde už samotný požadavek, aby
zákonný majitel byl také československým
občanem s trvalým bydlištěm v republice,
zesměšňuje celé chápání soukromého vlast
nictví a vylučuje Československo automa
ticky z kandidatury na příslušnost k moder
ní soukromo-podnikatelské společnosti zá
padního světa.
Není to úplný výčet. Připravuje se zákon
o půdě. Nastávají tahanice, komu „vrátit“
a komu „nevrátit“ pozemky i celé hospo
dářské usedlosti. S tím se spojuje, kterak
pomoci těm, jimž byla vzata nejen půda, ale
i veškerý živý a mrtvý inventář. Parlament
se vážně zabývá otázkami, které musí být
zjevné i tomu poslednímu policajtovi, do
jehož pravomoci celá záležitost skutečně
patří: ona totiž je ta půda, o níž je řeč, stále
připsána v pozemkových knihách na jména
jejich zákonných majitelů a zbývá leda vy
řešit soukromoprávní cestou dědické náro
ky potomků. Parlament má v celé té záleži
tosti leda povinnost dohlédnout na policii,
aby se rychle a důsledně postarala o to, aby
ukradené nemovitosti byly vráceny zákon
ným majitelům. Tak by se to alespoň prová
dělo v západním světě, který by nechápal,
proč ty tahanice, proč ještě jeden a půl roku
po zbavení se bolševické nadvlády a sovět
ské okupace čeští a slovenští sedláci nemo
hou hospodařit na svých polích, loukách
a lesích. To je něco, co se vymyká zdravé
mu rozumu. A parlament, který svými zá
kony stále přihrává bolševicko-džinchistánskému světovému názoru, je prostě součástí
celonárodní ostudy před ostatním světem.
Zdá se, že si to už i v Praze uvědomují.
Soudím tak alespoň podle rozpadu Občan
ského fóra. Politici, kteří už prokoukli poli
tické manipulanty, nemohoucí se stále smí
řit s myšlenkou totálního krachu socialistic
kého systému jako vládnoucího principu, se
konečně duchovně osvobozují z tohoto za
jetí a zamýšlejí předložit vlastní politický
program. Jaký bude, se ještě uvidí. Hlava
pravicové většiny OF, Václav Klaus, se ni
kdy netají svou sympatií k ideám svobodné
ho podnikání, i když v daných poměrech je
na můj vkus příliš mlčenlivý k otázkám
soukromého vlastnictví, zvláště pak jeho re
habilitace. Jako kdyby svobodné podnikání
mohlo bez toho existovat.
Nyní tedy bude záležet na nové politické
straně, která má dostatečné předpoklady,
aby se v jejích řadách soustředila velká část
politického aktivu republiky, zda konečně
se ukončí ono jednoapůlleté přešlapování

na místě, kdy ohledy na bolševickou minu
lost paralyzovaly ty, kteří byli ochotni ris
kovat nepopulární opatření v zájmu lepší
budoucnosti.
* * *
Pražský pohled na americkou politiku
v Evropě nedávno vypointoval Václav Ha
vel takto: „Kdyby Američané instalovali jen
o jednu raketu Pershing méně, neznamena
lo by to strategicky vůbec nic. Ušetřené pro
středky by stačily na financování ediční čin
nosti československých exilových naklada
telství snad na dvacet let, což by znamenalo
pro uchování identity - a tedy i svobodu našich národů víc než všechny Pershingy
dohromady.“ (Jiří Dienstbier: Snění o Evro
pě, 1990)
* * *
Osud Kurdů se stal přes noc hnisavým
vředem brilantního válečného vítězství spo
jenců OSN, a především USA. Nic nemůže
omluvit a vymluvit odpovědnost USA
a OSN za smrt a utrpení, které právě proží
vají miliony iráckých občanů, ať už žijí na
jihu nebo na severu země. Nedorazit Husseina se vymstilo. A je to skvrna na všech
ideálech, kvůli nimž byla tato válka vedena.
Protože i nyní věřím, že nebyla vedena jen
kvůli ceně benzinu.
President Bush musel mít však na mysli
také zásady reálné politiky a zájmy země,
které vládne. Země, která leží na opačné
straně planety a která má trpkou zkušenost
z jedné války, kde nedokázala provést přes
ný řez, kam až může jít. Amerika nemůže
dělat celému světu policajta. Ne proto, že
nechce, ale proto, že nemůže. Hranice jejího
světa se kryjí s hranicemi jejích zájmů, a do
Bagdadu Američané prostě nepolezou, jako
nepůjdou třeba do Pripetských bažin. Není
to jejich, a ani to nechtějí, i kdyby to bylo
třeba zadarmo.
Celý svět je dnes otřesen osudem Kurdů.
Jejich osud dokazuje jednu z nejdůležitěj
ších zásad světového uspořádání: běda ná
rodu, který je na rozhraní světových mocen
ských soustav. Nevím, jestli válka v Iráku
byla vyhrána či nikoliv. Nevím, jestli je
u konce nebo na začátku. Nikdo to neví. Čo
víme, je, že její první kapitoly - bude-li ně
jaké pokračování - se staly triumfem ame
rické vojenské strategie. Touto vojenskou
demonstrací, tak ničivou a tak krvavou, se
potvrdilo to, o čem jsme nepochybovali ce
lá desítiletí: nejen že jsme považovali ame
rickou vojenskou techniku za tak nadřaze
nou, ale hlavně to, že jsme nikdy nepochy
bovali o sovětské podřadnosti, která nikdy
neopravňovala SSSR stát tolik desítiletí na
výsluní slávy. Viděli jsme vždycky SSSR
jako falešného hráče se sbírkou trumfových
es nacpaných do rukávu. Nyní se to ukáza
lo. Podvedený irácký zákazník Hussein,
který nakoupil sovětskou vojenskou vý
zbroj - nevědoucí, že nakoupil aušus a, dav si armádu vycvičit sovětskými vojen
skými instruktory, se stal vědomým repre
sentantem sovětského válečného umění.
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strategie a techniky. Kteréžto demonstraci
střední Evropa unikla jen o vlásek.
Byl to debakl. Sovětský vojenský průmy
sl je na tom dnes asi tak, jako továrna na
černobílé televizory. Sovětští maršálové
jsou na tom jako francouzští těžkooděnci po
bitvě u Agincourtu, kdy anglická vojenská
strategie Jindřicha V. poslala Francouze
a jejich přestárlou vojenskou taktiku do his
torie. Maršálům, pokud se nezamíchají do
sovětské vnitřní politiky, zbývá jenom je
jich umění - budou asi dobrými poradci pro
natáčení válečných filmů z poloviny tohoto
století.
Ovšem že se nemůžeme nezamýšlet nad
osudem československé armády, která je
vyzbrojena stejnou technikou a ovládána
a vycvičena ve stejném duchu sovětské vo
jenské strategie. Nelze nezapochybovat nad
účelností takové armády, o jejíž demokra
tické politické nespolehlivosti, při stopro
centním politickém příslušenství velitelské
ho sboru ke komunistické straně, nemůže
být sporu. Co s takovou armádou? Nevím,
kolik je stoupenců kladného vlivu vojenské
výchovy na mladou generaci, ale domnívám
se, že to může být dnes jediný pádný argu
ment pro udržování tohoto armádního luxu
su, na který celý národ těžce doplácí svou
prací i svým blahobytem. Nebylo by lepší
poslat generály a plukovníky do předčas
ných penzí? A z mladších důstojníků udělat
malou profesionální armádu - pořád se na
jdou ve světě blázni, kteří se někde perou
a OSN potřebuje stále někde někoho, aby to
uklidňoval. Jiný důvod pro existenci profe
sionální armády se dá těžko dneska nalézt
(když zrovna nebydlíte vedle Husseina).
* * *
Ale vraťme se k americkému vojenskému
triumfu. Co mě nejvíce překvapilo minulý
podzim v Praze, bylo, jak lidé rozhodně
podporovali radikální řešení kuwajtského
konfliktu. Mnohem bližší mi bylo americké
váhání vrhnout se do války. Ne, že bych
souhlasil s vývody, které doporučovaly
opatrnost, ale proto, že jsem viděl, jak je
lehké posílat mládež jiného národa do vál
ky. Ovšem v Evropě, zvyklé na to, že to
Amerika vždycky nějak vytrhne, že se z to
ho stala už zákonitá povinnost Ameriky, se
takto neuvažuje. To dokazuje i výrok, který
výše cituji z hloupé knížky československé
ho ministra zahraničí (a která, mimo zne
užívání vinárenských bonmotů, dokazuje
také to, že sečtělost autora - je to prakticky
seřazení citátů z knih bez autorského inte
lektuálního přínosu a projev velké diploma
tické neopatrnosti nedůstojné úřadujícího
ministra zahraničí - není synonymem chyt
rosti, natož moudrosti).
Také obavy, vyjádřené na podzim před
výborem US-kongresu Zb. Brzezinskim, že
Střední východ zaujme veškerou pozornost
USA, na což doplatí především východní
a střední Evropa, se ukazuje správnou před
povědí, i když poněkud jinak, než Brzezin
ski předpokládal.
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Nemůžeme přehlédnout změny, které se
v důsledku americké vojenské angažova
nosti na Středním východě udály. USA se
nemíní nadále angažovat v boji proti komu
nismu, který prostě považují za zdechlinu.
Budou podporovat politicky státy, které se
až dosud vymanily ze sovětského područí,
ale budou velmi opatrné a obezřetné při sle
dování vývoje uvnitř dnešního SSSR. Je
jasné, že si nepřejí rozpad SSSR, ať bude
demokratické nebo bolševické, ani odtržení
těch sovětských republik, které se dnes pro
samostatnost jasně vyslovují. Včetně baltic
kých republik.
Ani Jelcin jim není mnoho po chuti. Není
to proto, že by nesympatisovali s demokra
tickým vývojem v Rusku, ale proto, že si
uvědomují, jak veliké břemeno si na svá
bedra uvážou, když se budou exponovat ve
prospěch slabého, rozervaného demokratic
kého Ruska. I když budou USA zůstávat co
nejvíce stranou, dovedou si spočítat, jak je
snadné USA do toho zamotat. Lekci, kterou
dostala Bushova administrativa na pekingském náměstí Tianmen, a co všechno muse
la vyslechnout, když se zájmy americké za
hraniční politiky střetly se zájmy světového
prodemokratického veřejného mínění, nelá
ká nikoho z Bushovy vlády k tomu, aby ně
komu pomohl opakovat čínský demokratic
ký pokus na Rudém náměstí v Moskvě nebo
kdekoli jinde uvnitř SSSR.
* * ♦
Výbor se dále zabýval otázkou soudní re
habilitace čs. občanů, odsouzených po úno
ru 1948 pro protikomunistickou činnost.
Někteří byli odsouzeni na smrt, nad někte
rými byl rozsudek vykonán, jako např. nad
Miloslavem Chocem.jiní mu unikli, protože
byli už v exilu, jako Bohumír Bunža*) nebo
Vratislav Bušek. Podle rozhodnutí Městské
ho soudu v Praze ze 17. prosince 1990 byly
tyto kapitální třesty zrušeny. Avšak takto
„rehabilitované" oběti komunistické justice
byly zároveň znovu odsouzeny na dlouhá
léta vězení - zesnulý dr. Bunža na 15 let „za zločiny rehabilitací nedotčené", s prá
vem „stížnosti do tří dnů“! Proti tomuto
skandálnímu postupu současné čs. justice
výbor protestoval u prezidenta Havla a žá
dal okamžitou změnu tohoto protiprávního
a protiústavního postoje rehabilitačních
soudů.
(Zpráva Výkonného výboru zastupitel
stva Rady svobodného Československa,
Washington, 18. března 1991.)
♦ ) Dr Bohumír Bunža, bývalý poslanec Lidové strany
do února 1948, v exilu člen předsednictva RSČ, zemřel

v říjnu 1990.

Nedávno jsem slyšel v rádiu vtip, v Rus
ku prý velmi rozšířený. Stručně zní takto:
Malému ruskému člověku Bůh nabídne, že
mu splní jakékoliv přání, ale s podmínkou,
že jeho sousedovi Voloďovi toho nadělí
dvojnásobek. MRČ (malý ruský člověk) ne
váhá dlouho: „Vyloupni mi oko!“ Je to
drasťák, ale prý plně odpovídá současné ná

rodní mentalitě.
Saddam Hussein, když nemohl podržet
Kuwajt, podpálil jeho naftové studny. Když
nemohl podržet, co ukradl, způsobil nedo
zírnou ekologickou katastrofu na celé ze
měkouli. Mohli bychom jmenovat i Adolfa
Hitlera, který se na konci války „zklamal“
v německém národě a snažil se o to, aby
bylo Němců co nejvíce vybito. Zprávy
o tom, v jakém stavu zanechávají sovětští
vojáci vojenské prostory okupovaných ze
mí, z nichž musí odtáhnout, nasvědčují po
dobným charakterovým rysům. Ale ani čes
koslovenské obyvatelstvo není zřejmě ušet
řeno bolševické morální devastace.
Vládnoucí bývalí disidenti, kteří dělají
vše, aby si nerozladili „lid“, učinili vše pro
to, aby zákonné normy rehabilitací postihly
emigranty, kterým všichni závidí, jak se
mají dobře v té „imperialistické cizině“. Ta
ké vystihli, že „lid“ je citlivý na „čest“,
a tak udělali z rehabilitačních soudů šaškárnu, a soudci, vyučení v právu týmiž učiteli
jako dnešní spisovatelé budoucí ústavy, se
propůjčují k vynášení skandálních „rehabi
litací“ kriminalisováním politických roz
sudků. Tak špiní čest živých i mrtvých, kte
ří se účastnili protikomunistického odboje
v době, kdy se ještě za to věšelo.
Majetek se nevrací emigrantům, kteří ne
mohou dostat byt v Československu - ani
se jim ovšem k tomu nepomáhá. Raději se
rozdá nebo rozprodá spekulantům. Prý se
tak stáhnou nepoctivě nabyté peníze.
Ovšem, podstatou je, že zatímco by emig
ranti, jestliže by se ujali svého majetku, dá
vali naději, že by pomohli ekonomické
obrodě Československa, spekulanti tento
majetek vyždímají a tak jen dokážou to,
o čem je nutné naše národy poučit: že ten
kapitalismus za nic nestojí, že je třeba se
držet ideálů socialismu „s lidskou tváří“,
který dosud neměl šanci československé ná
rodní hospodářství zruinovat tak, jak to už
šest let činí v SSSR Gorbačov se svými re
formami. Marx a Lenin dosud běsní v hla
vách těch, kteří si dneska v Československu
říkají „liberálové“ a jimž president Havel
vymohl dobu hájení až do příštích voleb.
Nikoli, nejde o nedopatření! V čele pro
cesu právních reforem stojí právník-disident JUDr Rychetský, místopředseda vlády
a bývalý generální prokurátor, který doká
zal odloučit právo od mravnosti dokonale.
Jde o záměr a znalost psychologie i snad té
výše citované anekdoty.
Zatímco se takto kydá hnůj na mrtvé, ať
mají věčný odpočinek na ďáblickém hřbito
vě, na vězni zaoraných hřbitovech za zdmi
„slavných“, nebo daleko za mořem, a jimž
až dosud president republiky ani neuvažuje
udělovat nějaká vyznamenání in memoriam, soudci, kteří odsuzovali do nedávná
i jeho, špiní památku národních hrdinů. Za
to jsou prostředky na letenky pro Alexandra
Dubčeka, aby lítal po světě a přejímal čest
né doktoráty a vyznamenání na světových
universitách, kde profesoři po celá desítiletí
oblbovali studenty učením o krásách

a přednostech socialismu. Je to pomoc svě
tové levici, která dnes neví, kam se vrhnout
a jejíž morální debakl pomáhá zastřít i tako
vý Dubček. Je to důležité, i když dotyční
profesoři jsou pod penzí, protože je třeba
přece zařídit, jak vidíme v Československu,
aby bolševismus v lidech ustupoval jen po
milimetrech.. Ovšem, vím, že symboly ne
jsou to podstatné. A všechno to, na co jsem
si výše stěžoval, je většinou spíše symbolic
ké než podstatné. Až na to, že k takovým
zákonům a soudům nemůže mít nikdo úctu.
Přesto to dokumentuje podstatu skuteč
nosti. A v té podstatě žijí lidé, naše rodiny
a přátelé, kteří jsou bezmocní proti záplavě
všech těch mafií, zatímco my se stále senti
mentálně rozplýváme nad nečekaným roz
padem komunistického režimu a nechceme
si uvědomit, že to, co se děje v Českoslo
vensku, je stále více součástí trvající krise,
nikoli jejím řešením.
Nebyvše vyvoleni za spojence, jsou exu
lanti spíše rádi než neradi. Od počátku nekomunistického exilu z r. 1968, a možná
i toho z roku 1948, drtivá většina považova
la za nepřípustné, aby návrat exilu jakkoli
připomínal návrat politického exilu v roce
1945. Ale vyloučení exilu z národního ži
vota, jak tomu velí obecná závist, jeho de
klasování na druhotřídní občany, jak to činí
poslední zákony přijaté „demokratickým“
parlamentem republiky, to je nehoráznost,
která se vyrovnává bolševickým intrikám
proti exilu, jež exil zažíval celých čtyřicet
let. A to, co se za celou tu dobu nepodařilo,
abychom se odřekli svého československé
ho občanství a vědomí své příslušnosti
k okupované vlasti, se může podařit snadno
dnes, kdy československý parlament chlad
nokrevně odřezává přes půl milionu exulan
tů od českého a slovenského národa.
Je to třeba napsat presidentovi repub
liky? Copak nemá oči? Nebo to je právě
to, co si on myslí a nám loni v Torontě jen
nabulíkoval kopec krásných lží? Toto si
přeje dnes vládnoucí disident?
Teď dochází i na disidenty, kteří kdysi
plánovali spolupráci s „šedou zónou“ - ten
to ještě vloni populární pojem už z novin
vymizel.

„Každá novost se přežije a co vejde
v obecnou známost, to začne nudit. Ano,
mluvím o disentu, disidentech a disident
stvi. Šatník potřebuje vyvětrat od >disidentských relikvií*, napsal v >Mladé frontě
Dnes< Jiří Leschtina. Martin Komárek tam
též popsal přežilost disidentského ghetta
a jeden poslanec v okresních novinách řekl
rovnou, že >v našem státě si nemůžeme do
volit, aby lidé vykonávali funkce jen proto.
Že byli v disentu*. Disent už nejen vyčerpal
popularitu, stal se problémem, začal vadit.
To je v pořádku, nikdo nemůže žít ze
svých, zásluh. Věc má ale několik háčků.
Řeknu-li disent, myslím tím všechny, kteří
v něm byli. Ale víte vy, vážení odpůrci a pohrdači disentem, vy frustranti i jeho bystří
kritikové, co všechno disent obsahoval? Ce

lé dnešní politické spektrum! Až na komu
nisty, ovšem. A na kolaboranty. Taky se po
dle svého spektra rozpadl, od pravice přes
střed po levici. Byl spíš předobrazem toho,
~o je dnes, nikoli ghettem... “ píše Eva Kan
tůrkové (Literární noviny, 28.3.1991)

Ovšem disent není tak vysoce morální
seskupení, jak píše Eva Kantůrkové, aby se
k němu muselo vzhlížet. Nebyli v něm ko
munisté, ale byli v něm taky bývalí komu
nisté, „československá socialistická oposice“, jak si říkali v záhlaví římských LISTŮ
až do listopadu 1989. Ty paní Kantůrkové
nepočítá za komunisty. Ale vzhledem k to
mu, že až dosud nikdo z nich se prakticky
nevytasil s nějakým opravdu novým politic
kým názorem, který by je distancoval od
jimi v minulosti projevených názorů, vá
hám, jestli má paní Kantůrkové pravdu,
když píše „Až na komunisty...“ - viz výše.
Jenže o to teď nejde. Mějme dobrou vůli.
Vždyf nám všem jde v podstatě jen o jedno
zásadní: jestli dnešní disentský establish
ment vede republiku do katastrofy nebo ne.
Katastrofy, příbuzné tomu, co pozorujeme
v Rusku. Jen z tohoto hlediska „kádruje
me“, to jest, abych se držel současného čes
kého slovníku, lustrujeme. Dubček tam mí
ří. Kdyby se jeho novým spojencům podaři
lo urvat Slovensko, budeme mít železnou
oponu na Beskydech - budeme-li mít
ovšem štěstí a nespadneme-li znovu do bol
ševického ráje taky. Dubček však nebyl di
sidentem. Měl od té doby, co se vrátil z Ankary jako sesazený vyslanec, strach. Přesto
ho disent - až do nedávná - ctil.
Ti, kdo byli v disentu, se asi dnes vzteka
jí, že vznikají tyto pochybnosti, ale to je jen
boží odplata za to, že sami byli tak necitliví
k citu těch, kteří byli jejich spojenci v exilu.
Těch, kteří nikdy neváhali pozvednout hlas,
interpelovat západní vlády, proti persekucím disentu. Ani neopomenuli si koupit
knížku, která byla napsána doma příslušní
ky tohoto disentu a vydána exilem. Dnes
tentýž disent dělá z nás svými zákony, které
president Havel podepsal, občany druhé tří
dy. Je to k pláči.
* * *
Už dlouho jsme nebyli spokojeni s čes
koslovenskou zahraniční politikou, jejíž
koncepci Jiří Dienstbier prozradil ve své
knížce, ale o níž nebylo nikdy diskutováno
v parlamentě. Je to produkt evropských levičáckých představ, jak má Evropa vypadat,
ale má málo společného s tím, jak už čtyři
cet let vypadá. Kdysi jsme nechápali, proč
Patton zůstal trčet v Plzni a skoro půl století
spekulujeme, jak to narafičit, aby se Česko
slovensko dostalo do sféry západního světa.
Ovšem, ještě jsou pošetilci, kteří si myslí,
že o nás Západ bůhvíjak stojí, že bychom
měli dělat okolky, ale už i president Havel
opustil tuto dienstbierovskou koncepci a při
své návštěvě 21.3.1991 v sídle NATO
v Bruselu poopravil zahraniční koncepci čs.
vlády:

„Uběhl rok plný dramatických událostí
a my dnes vidíme, že dějiny postupují přeci
jen klikatějšími a komplikovanějšími stez
kami, než jakými se nám zdály postupovat
ve chvílích prvního okouzlení z velkých
změn, jichž jsme byli svědky a účastníky.
Nechci tím říct, že je třeba vzdát se ideálu,
o němž jsem mluvil. Nevzdali jsme se ho,
protože jsme neztratili víru, že Evropa tímto
směrem míří. Zjistili jsme pouze, že cesta
k němu bude zřejmě delší a složitější, než
jsme si původně mysleli.“
Věřit president může, ale Evropa tím
směrem nemíří. Nemíří také do Ruska,
i když Rusko je geograficky v Evropě.
„... budoucí bezpečnostní struktura de
mokratické Evropy je nemyslitelná bez
účasti demokratického společenství národů
dnešního Sovětského svazu,“ řekl president
Havel členům NATO, ale oni vědí jistě své:
že cena benzinu, která právě prudce klesla,
je zásluhou vítězství USA v Iráku, že i je
jich po USA nejmocnější člen, Německo,
je „hospodářsky obr, politicky trpaslík a vo
jensky červ,“ jak výstižně bylo komentová
no nedávno - tuším - v německém tisku.
A tak, ať si levice věří, na co chce, Evropa
za několik posledních let dokončuje proces,
který začal v roce 1918, prošel etapou Versailleského míru, pak pohitlerovskou kapi
tulací a stalinskou intrikou, aby skončil
v místnostech NATO, které nebude nikdy
tak bláhové, aby na tom v příštích desítile
tích něco měnilo.
Můžeme se rozloučit se všemi těmi vidi
nami a sněními o Evropě, která nemají
v sobě nic, co by dávalo nějakou naději na
vzkříšeni nějakého metternichovského
ideálu. Hranice dvou světů jdou středem
Evropy, protože české stříbro už dávno ne
platí, co platívalo, než Kolumbus objevil
Ameriku, a uran už nám taky bolševici vy
rabovali, takže jen děkujeme Bohu, že ta
hranice, jestli jen trochu budeme opatrní,
povede trochu východněji od Prahy a my
nebudeme muset telefonovat do Washingto
nu přes moskevskou družici. Nepoučujme
stále svět, jak má být dokonalý, a raději se
poučme o jeho nedokonalosti.
Osud Kurdů je poučením pro nás, že být
národem na rozhraní je velice nebezpečným
osudem a žeje pozdě a téměř beznadějné se
mu vzpírat, když už jednou byly karty roz
dány. Nepokoušejme se tedy o revizi jen
proto, že to není intelektuálně dokonalé.
(Pochybuji, že o to Zamini jde.)
Dnes se nám nabízí příležitost na stříbr
ném podnose. Integrace do západní Evropy.
Dostat se pod střechu společenství, které
nemá hlavní město ani v Paříži ani v Bruse
lu, ale ve Washingtonu. Pod střechu globál
ní ekonomie. Abychom se na nějaké to sto
letí vymkli z prokletí rozvrácené geopolitické soustavy, která nás každých dvacet let
strkala někam, kde jsme nechtěli být, a stále
do většího svrabu.
To je úkolem dne a posláním dnešní ge
nerace. Nespoléhejme na to, co řekl presi
dent Mitterand, že to, že Československo
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není v Evropském společenství, je historic ni těmi, jejichž jména president nedovolil ku, kterou až dosud representuje, myslím si
ká anomálie. Žít v historické anomálii bylo uveřejnit. A proto musí být toto nebezpečí stále, že nemohla být zvolena do tohoto úřa
naším osudem už po několik staletí. Proto podryto ničením osob, které většinou, du vhodnější osobnost, kterými v současné
musíme začít u sebe. Rozloučit se s tím, že jsou-li vinny, se kdysi projevily především době československý lid disponuje. Ba, lze
jako slaboši, nikoli jako nepřátelé demokra říci, že jsme měli obrovské štěstí, že byl
to nějak ošulíme a dostaneme se k
Evropskému společenství podle našich cie.
vybrán Václav Havel a ne Alexander Dub
představ, na bolševickém hnojníku.
Nepochybuji o pravosti materiálů, které ček, který v té době byl jedinou vážnou al
Snahy o třídění lidí na ty, co nikdy nebyli dosvědčují vinu. Odporuji tomu, že dnes lze ternativou na tuto funkci. Vidíme nyní, po
ve straně, a na ty druhé, jsou opět zvrhlé. v Československu ničit takto lidi bez soudu. jeho ztotožnění se s Mečiarovou politikou,
V ovzduší nesvobody zaštítěné marxistic Ve světě, v němž žijeme, jsme svědky poli jak iluse, že i on musel pochopit, jak zhoub
kou filozofií jsme žili všichni: někdo se na tických afér a chápeme důležitost jistých ná je pro Československo prosovětská ori
dechl více, jiný méně - ale záleželo to pou zásad pro očistu veřejného života pro svo entace, byla pošetilá.
ze na členství ve straně?, píše Brigita Exe- bodu všech občanů. Republika, která má
Před Václavem Havlem stojí osobní roz
lová, Brno. (Literární noviny, 28.3.1991)
své zkušenosti s „Velkými dekrety“ a „Ná hodnutí, která bude muset učinit raději dříve
Ovšemže je rozdíl mezi komunisty a de rodními soudy“, kdy soudci vynášeli roz než později a která budou asi velmi bolest
mokraty. A mezi těmi, co se nadechli hod sudky podle telefonátů ze zasedání vlády ná. Mám na mysli to, že bude muset po
ně, a těmi, co se nadechli málo. Nebo vů Národní fronty a později už jenom podle slechnout jak přání většiny veřejnosti, tak
bec. V tom je právě jádro pudla: svobodná usnesení „bezpečnostní trojky“, by si měla i hlasu rozumu, že ti, s nimiž nastoupil do
vůle, kterou marxismus popírá. Jako je roz dát větší pozor na průchod spravedlnosti.
úřadu, již dávno nestačí vývoji. Mimo těch,
díl mezi tím, kdo je v pokušení ukrást,
Není tajemstvím, že dnešní federální kteří „sedí na plotě“, jsou zde ti, kteří vaří
a tím, kdo krade. Mezi tím, kdo by zabil, předseda vlády Čalfa byl před listopadem stále ze slabého vývaru marxismu a socia
a tím, kdo zabije. Ten citát paní Exelové 1989 nejen ministrem spravedlnosti, které lismu. A pomíjejí tak základní zákony mo
odhaluje zlo největší: už ani neví, kde hle určovalo dnešnímu presidentovi vězeňský rálky společenského řádu, do něhož prý
kavalec, na který si lehne, ale předtím byl chtějí československou společnost zavést.
dat jeho podstatu!
Jak je to typické pro situaci, v níž se čes i spojovacím úředníkem předsednictva vlá A ti, kteří nemají, nebo by nedostali bez
koslovenská společnost dnes nalézá.
dy se Státní bezpečností. A tak je to jako osobní intervence presidentovy podporu
v „Alence v říši divů“, když se dočítáme většiny parlamentu. Kompromis, který byl
* * *
v interview předsedy vlády Čalfy s Karlem akceptován, že se navzdory rozdělení OF na
„... každý nomenklaturní člen KSČ byl Hvížďalou,že „lustrace“ - opravdu je to od pravici a levici, pardon: „liberály“, se bude
de facto agentem ze své stranické povinnos slova lustr! - byly ve vládě provedeny a že tolerovat dosavadní sestava federální vlády
ti.“ Posl. Jiří Ruml (Mladá fronta Dnes, „mezi těmito lidmi jsou i někteří náměstci, až do přijetí nové ústavy, je velmi nešťast
ministr ani jeden. Koncem března by měly ný. Především proto, že do té doby stejně
23.3.1991)
být tvto pohovory uzavřeny a všichni ode nevydrží. Nové politické osobnosti, které se
Vedle slovenských záležitostí a kraválů jdou ... jde řádově asi o padesát lidí.“
v Československu vynořily, potřebují svou
byly lustrace událostmi březnových dnů.
Nepochybuji o vině kohokoli. Spíše po příležitost a republika je potřebuje.
Byli jsme to především my v exilu, kteří chybuji, že je jich jen padesát, kdo by si
Paleta presidentových poradců se rozrůs
poukazujeme neustále na nedůsledné a ne zasloužili padáka. Jde mi však o tu admi tá a při jejich názorové roztříštěnosti jim
dostatečné očištění veřejného života. Proto nistrativní „justici“, s níž lze dnes likvido nemůže president věnovat více pozornosti
že se obáváme případného zvratu meziná vat podezřelé ze spolupráce s StB, a zítra než člověk věnuje novinovým úvodníkům
rodní situace v československý neprospěch, kohokoli jiného. A to všechno jen proto, že a ranním zprávám v rozhlase, a to ještě
i proto, že liknavost reforem se může vy „samet“ zabránil, a brání, důsledné debolše- kdoví. Nehledě k tomu, že parlament by
mstít v promarnění příležitostí. Přesto, když vizaci. Chápeme proč: debolševizace by ne měl v zájmu státu a demokracie žárlivě
sledujeme vývoj československých „lustra zůstala u roku 1968, nezůstala by jen ná střežit, kdo hlavě státu napovídá. I proto je
cí“, nejásáme. Snad jsme se příliš nadýchali strojem pomsty komunistických stoupenců třeba, aby si president vybíral své poradce
toho západního, demokratického povětří, zhrzeného „pražského jara“, ale muselo by ústavním postupem, je-li možné v současné
abychom byli spokojeni s morálně politic se to vzít všechno od podlahy. Oběti teroru republice se zděděnou přešívanou bolševic
kými popravami lidí, jimž nebyla dostateč z poválečných let, po kterých se i u rehabi kou ústavou o nějaké ústavnosti mluvit. Ale
ně prokázána vina. Přitom si plně uvědomu litačních soudů dá dneska plivnout, by ne tím spíše je nezbytné, aby president uvolnil
jeme, že odpovědnost za nepořádek v celé jen dostaly zadostiučinění, ale mohly by se cestu působení politických sil, které vlastně
záležitosti nese už vedení sametové revolu stát strašidly v živých snech mnohých on sám dal do pohybu. Nebude to poprvé,
ce a její první vláda. Nejde jen o to, že si z těch, kteří mohou dnes manipulovat s re že úřadující hlava státu sé musí rozloučit se
vybralo ,,kozla zahradníkem“ do čela minis publikou.
svými kamarády, kteří nepochopili, že ne
terstva vnitra, a to nejen ministra Sachra,
Přiznám se, že jsem doufal, že nebude vyhovují danému politickému vývoji
o němž jsou stále pochybnosti, ale přede třeba takto radikální očisty na cestě ke svo a chtějí buď se špatně přizpůsobovat nebo
vším náměstka Lorence, o němž vůbec žád bodě. I teď doufám, že přesným vymezením otočit vývoj. Ale pro demokratického presi
né pochybnosti nemohly být a který klidně morálních zásad a historickým objasněním denta to nejsou tak dramatické problémy,
měsíc čekal, než dal zlikvidovat archivy všech okolností komunistického spiknutí jako pro absolutního monarchu.
Státní bezpečnosti.
proti republice za posledních padesát roků,
Dneska je vhodné s tím začít, aby se neNelze nevidět to, že v době, kdy se vybí a nikoliv dvacet let, zjednáme maximum nakupily všechny problémy najednou, jak
rali kandidáti do dnešního parlamentu, do spravedlnosti, jaké lze dnes dosáhnout, aniž to ostatně už hrozí. Aby setrval Václav Ha
kumenty, na jejichž podkladě jsou dnes bude třeba ničit lidi bez soudů, jak se to děje vel v úřadě déle než do příštích voleb, je
„lustrováni“ veřejní činitelé, byly už v ru dnes.
především v zájmu celé republiky. Ta po
kou tehdejšího generálního prokurátora Ry
třebuje presidenta s uznávanou autoritou ve
* * *
chetského a snad i presidenta, jak víme po
věcech, na nichž záleží. Václava Havla.
dle předvolební aféry s dr. Bartončíkem.
Uplynulo pět set dnů od „sametové revo O jiné osobnosti, která by se mu mohla rov
Víme také, že president nedovolil zveřejně luce“, a tak je snad vhodné vyslovit názor nat svými politickými kvalitami, se ani ne
ní jmen aktivních členů bývalé StB. Zato i na jejího hlavního představitele, Václava mluví, ani nepíše, ani o ní nevím.
dochází nyní k politické likvidaci těch, Havla jako presidenta. Při veškerém kritic
o nichž jsou obavy, že by mohli být vydírá kém pohledu na jeho politiku, nebo politi
(Edmonton, 15. dubna 1991)
|
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Jaroslav Bohanes

Život v našich
republikách
(1.3. -15.4.1991)

1. VZTAHY ČECHŮ A SLOVÁKŮ

Otázka státoprávního uspořádání, ve kte
ré se stále zrcadlí vztahy mezi Čechy a Slo
váky, se v březnu stala základní a akutní
problematikou současného vnitropolitické
ho vývoje. Těžiště tohoto vývoje se stále
zřetelněji přesouvalo na Slovensko, které se
stalo jeho hlavní scénou. Rostoucí napětí se
projevovalo ve třech vzájemně propojených
oblastech, z nichž každá tvoří určitý samo
statný soubor problémů. Na prvním místě je
vnitřní politický vývoj Slovenska, na dru
hém místě je příprava nových ústav a na
třetím jsou vztahy mezi politickými repre
zentacemi obou republik a jejich vztahy
k federálním institucím.

Slovensko v pohybu
V březnu se na Slovensku vývoj výrazně
zdramatizoval. Koncem února, po sněmu
Veřejnosti proti násiliu v Topolčanech, se
zdálo, že přes vnitřní spory zůstává toto
hnutí jednotné a že se politická rovnováha
v ČSFR po rozdělení Občanského fóra ni
jak zvláště nezmění, že bude možno pokra
čovat v přípravě ústav i dalších zákonů. 3.
března vystoupil v televizi ministr Kňažko
a rázem se scéna kompletně změnila. VPN
se rozpadlo, a to mnohem hlučněji a drama
tičtěji, než jak to proběhlo u OF. Události
měly rychlý spád. 5. a 6. března kooptovala
Rada Veřejnosti proti násiliu nové členy
a zvolila předsednictvo. VI. Mečiar
a M. Kňažko byli podrobeni ostré kritice,
kterou nepřijali, opustili zasedání i s další
mi asi 15 členy a ještě téže noci založili
„platformu za demokratické Slovensko“
v rámci VPN (zkráceně ZDS).
Mečiar vzápětí přešel svým razantním
způsobem do ofenzívy, ostře kritizoval pragocentrismus a „český šovinismus“, který
„nechce nebo neumí pochopit slovenská
stanoviska“. Jeho nová platforma začala
zdůrazňovat slovenský národní program
a „specifické slovenské“ postoje k ekono
mické reformě i k dalším otázkám. V pří
štích dnech ho podpořily různé, i protikladné, politické síly na Slovensku, od komu
nistů a levicových stran až po národní a separatistické politické strany a hnutí. Přihlá
sila se i skupina slovenských intelektuálů
(opět včetně komunistů), která předložila
návrh „Deklarace o státní suverenitě Slo

venska“. Hovoří se v ní o společném státu
Čechů a Slováků, ale pro Slovensko se žádá
mimo jiné vlastní hospodářský systém, ná
rodní banka, finanční a úvěrový systém, da
ňová soustava, měna, armáda, nadřazenost
zákonů Slovenské národně rady nad fede
rálními a uzavření státní smlouvy jako zá
kladu federace. K této deklaraci se ihned
přihlásila Matica slovenská v čele s J. Mar
kušem a požádala SNR, aby ji přijala za
základ pro jednání o státoprávním uspořá
dání ČSFR.
Na tiskové konferenci Veřejnosti proti
násiliu dne 7.3. prohlásil F. Gál, že platfor
ma VPN ZDS vnáší nová speciální hlediska
do ekonomické reformy, která ji mají zpo
malit a změkčit. Označil to za nezodpověd
né, za sliby, které nelze splnit. Další dny
přinesly prudké zostření. Mečiar popřel le
gitimitu Rady VPN a začal se obracet přímo
k lidu na mítincích v továrnách i jinde.
Vzplály vášně, zvedl se nacionalismus. Při
spěla k tomu vydatně Matica slovenská,
která 11. března uspořádala v Bratislavě ce
loslovenské shromáždění. Na něm opako
vaně zaznívala protičeská hesla a požada
vek samostatného Slovenska. Tato protičes
ká a protifederální nálada vyvrcholila 14.
března na shromáždění k oslavě 52. výročí
vzniku Slovenského štátu. Poslanec federál
ního shromáždění Pánis na něm vyzval
k vyhlášení slovenské samostatnosti. Zfanatizované skupiny demonstrantů napadly
doprovod prezidenta republiky, který se při
šel na manifestaci podívat.
12. března vyslovil v televizi šéfredaktor
slovenského studentského časopisu ECHO,
Žitný, podezření, že jde o koordinovaný po
stup levicových, především komunistických
a nacionalistických separatistických sil. Na
značil možnou souvislost s režií ze zahrani
čí. Obavu vyslovil v tomto smyslu i posla
nec M. Strýko, který upozornil na výrok so
větského konzula v Bratislavě Orlova, že
SSSR by nic nenamítal proti vytvoření sa
mostatného Slovenska.
Proběhla řada tiskovek, mítinků, bylo
uveřejněno hodně článků s polemickým ob
sahem. Mečiar byl obviněn z vědomého ne
pravdivého informování veřejnosti a pod
něcování protičeských nálad. Slovenský ča
sopis Směna zase kritizoval prezidenta za
jeho příchod na manifestaci a hodnotil to
jako provokaci, atd.
F. Mikloško, předseda SNR, odsoudil 15.
března incident proti prezidentovi a omluvil
se mu. Také Mečiar, který byl v těch dnech
v zahraničí, odsoudil po svém návratu cho
vání manifestantů vůči hlavě státu. Vytkl
však prezidentovu doprovodu, že nečekaně
změnil trasu procházky městem. Vyhnul se
politickému odsouzení obou manifestací
poznámkou, že nevyjadřovaly názory větši
ny slovenského obyvatelstva. Kritické hlasy
na adresu prezidenta se však ozvaly ve slo
venském tisku. Příchod na demonstraci byl
označen za politický omyl. Otevřeně separatistické a nedemokratické projevy byly
přitom často ponechány bez komentářů

a kritiky.
Spory ve VPN se dále vyhrotily. Rada
VPN konstatovala, že jde o odlišné přístupy
k politické práci a nerespektování demo
kratických principů v činnosti Mečiara
a Kňažka. Obvinila Mečiara, že zveřejňuje
polopravdy a nepravdivé informace a vyvo
lává obraz nepřítele. Bylo přijato 6 bodů, ve
kterých Rada 1) doporučuje poslancům
VPN v SNR, aby se předsednictvo SNR za
bývalo odpovědností a oprávněností kroků
předsedy slovenské vlády, 2) aby se zvláštní
komise zabývala používáním materiálů bý
valé StB v činnosti ministerstva vnitra Slo
venské republiky od listopadu 1989, 3) aby
vyvodili důsledky z politické odpovědnosti
M. Kňažka za dezinformování veřejnosti
a zpochybňování principálního postoje
VPN ke státoprávnímu uspořádání, 4) kon
statuje, že Mečiar a Kňažko ve svých funk
cích nereprezentují hnutí VPN, 5) navrhuje
koaliční jednání s KDH, Dem. stranou
a Maďarskou národní iniciativou (MNI)
a 6) pověřuje komisi ze svých členů, aby
o těchto usneseních informovala Mečiara.
Mečiarova autorita na Slovensku však
vzrostla již natolik, že se Radě VPN nepo
dařilo jeho pozici oslabit. Rozhodující koa
liční strany (KDH a Dem. strana) nesouhla
sily s požadavkem odvolat oba jmenované
členy vlády. Byla jen vytvořena komise pro
přešetření činnosti, kterou ustavila SNR.
Mečiar a jeho platforma ZDS naopak zís
kávala podporu veřejnosti a podpořily ho
i některé malé slovenské strany. Vytvořilo
se jakési společenství od komunistů až po
separatisty a vzrostlo nebezpečí, že toto se
skupení získá značnou převahu a že bude
prosazovat tak radikální slovenské poža
davky, které nebudou přijatelné pro českou
stranu.
Spory se kriticky vyhrotily počátkem
dubna. Na zasedání Rady VPN v Trenčanských Teplicích 6. dubna došlo k ostré po
lemice mezi oběma směry. Po sedmi hodi
nách bylo přijato usnesení o svolání mimo
řádného sněmu koncem měsíce (asi 27.4.),
na kterém má dojít k rozdělení hnutí na dvě
samostatné části. Rada VPN prý chce podat
návrh Slovenské národní radě na odvolání
Mečiara z funkce předsedy vlády. Mečiar
kritiku ostře odmítl jako neoprávněnou. Vše
nasvědčuje tomu, že zasedání SNR 24.4.
bude velice rušné a mimořádně důležité ne
jen pro vnitropolitickou situaci Slovenska.
Podle výroku F. Gála na tiskové konfe
renci 8.4. došlo uvnitř VPN po zasedání
v Trenč. Teplicích k uvolnění. Podle něho
je „patologická“ situace na Slovensku způ
sobena 1) dlouholetou frustrací občanů, 2)
umělým konstruováním nepřítele a 3) geopolitickými a zahraničními vlivy, i když se
o nich nemluví. Průběh tiskovky svědčil
o značné nepřízni slovenského tisku vůči
Gálovi a jeho politickému zaměření.
Mečiar odpověděl druhý den na vlastní
tiskovce, kde vystupoval velmi sebejistě.
Jeho protivníci nemají pravdu, jejich postup
hraničí podle něho s drzostí.
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Spor zatím není ukončen. Stručný pře
hled událostí ukazuje, že koncem dubna do
spěje vývoj do rozhodující fáze. Výsledek
střetnutí obou směrů ve VPN bude mít zá
sadní význam a zásadně ovlivní další česko-slovenský dialog. Zasedání Rady 24.4.
a sněm VPN 27.4. jsou data, která se mohou
stát rozhodujícími dny ve vývoji polistopa
dového Československa. Mnoho informací
nasvědčuje, že pozice Mečiarovy platformy
ZDS je velmi silná. Od vzniku krize došlo
již přes 200 tisíc podpisů na podporu jeho
politiky, nejvíce ze středního Slovenska,
nejméně z východního. V anketě Slobodného piatku vysoce vyhrává v soutěži o popu
laritu před Kňažkem, Dubčekem, Havlem
a dalšími osobnostmi. Je však také zajíma
vé, že na otázku, zda věří v objektivnost
slovenského tisku, odpovědělo 397 dotáza
ných ano, ale 680 ne! Má snad slovenská
veřejnost jiné názory na politické události,
než předpokládá a jak je interpretuje slo
venský tisk?

Příprava nových ústav
Příprava nových ústav pokračovala, ale
viditelně se zpomalila především na fede
rální úrovni a také v českých zemích. 3.
března se konalo třetí setkání na Vikárce.
Česká reprezentace i prezident prohlásili
spory ve VPN za vnitřní věc tohoto hnutí,
které neovlivní přípravu ústav, ale hned na
to se ukázalo, že jde o mnohem více, vlast
ně o celý společný stát.
Porada na Vikárce přijala 10 bodů: 1)
Československo má být federativni stát
dvou národů a jejich republik, 2) bude vy
dána společná deklarace o vytvoření spo
lečného státu, 3) záLiadem státu bude fede
rální ústava, 4)společná deklarace bude vy
hlášena v předvečer přijetí všech tří ústav,
5) všechny tři ústavy budou přijaty součas
ně federálním shromážděním. Českou
a Slovenskou národní radou, 6) bude vypra
cován harmonogram tvorby všech ústav, 7)
byly rozdány návrhy fed. ústavy, vypraco
vané prezidentem, SNR a KDH, 8) KHD
souhlasí jen s bodem č.l, jinak trvá na svém
návrhu státní smlouvy, 9) postavení Moravy
a Slezska bude řešeno v rámci České repub
liky, 10) na příští schůzce bude na pořadu
moc zákonodárná, výkonná a soudní. Tato
schůzka byla stanovena na 26. března.
Dále se bohužel zatím v jednání nepokra
čovalo. Občasná vyjádření některých ve
doucích představitelů nevyvolávaly v tomto
směru optimismus. Prezident Havel předlo
žil 5.3. na své tiskové konferenci svůj návrh
ústavy federální, aby se s ním seznámila ve
řejnost. Nesetkal se však s příznivým přije
tím politických představitelů, ani v parla
mentě. 25.3. proto prezident předal svůj do
plněný, resp. pozměněný návrh oficiálně
parlamentu. Vychází z prvotnosti federace,
ale neřeší postavení Moravy a Slezska. Po
siluje výkonnou moc, zavádí prezidentské
dekrety pro případ rozpuštění parlamentu.
Navrhuje zřízení Federální rady jako „horní
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komory“ federálního shromáždění. Zavádí
Ústavní soud a referendum a obsahuje opa
tření pro vystoupení republik z federace.
I tento návrh narazil na kritiku. Ze sloven
ské strany pro přílišnou preferenci federace,
z české hlavně pro přílišné posílení výkon
né a prezidentovy kompetence.
K ústavám a státoprávnímu uspořádání
se začaly postupně vyjadřovat různé politic
ké strany, samostatně i společně s jinými.
Usnesení z Vikárky o společné a koordino
vané přípravě všech ústav bylo zřejmě za
pomenuto. Alespoň na Slovensku jsou pří
pravy v plném proudu. Koaliční partneři ve
slovenské vládě se překvapivě rychle do
hodli, že ze všech návrhů na slovenskou
ústavu, předložených do 15.4., společně vy
pracují jedinou variantu a předloží ji k ve
řejné diskusi. V ČNR naproti tomu probíhá
příprava české ústavy zdlouhavě a zřejmě
nebude ukončena současně se slovenskou.
Podobně i federální ústava je oproti sloven
ské značně opožděna. Dohoda o společné
á koordinované přípravě tedy s největší
pravděpodobností
nebude
dodržena.
S vlastním návrhem státoprávního uspořá
dání vystoupila Československá strana so
cialistická, která předkládá návrh na spol
kový stát tří rovnoprávných zemí - Čech,
Moravy a Slezska a Slovenska. O problému
společného státu jednaly i křesťanské strany
české s KDH. Jsou všechny tři pro zachová
ní federace, ale dosud se nedohodly na způ
sobu jejího vzniku (státní smlouvou nebo
deklarací) ani na jejím obsahu.
Obtížný proces koncepce společného stá
tu komplikuje stále otevřená moravsko
slezská otázka. Strany a hnutí, působící na
Moravě a ve Slezsku, se již několikrát se
šly. Na posledním setkání se shodly na 6
bodech: 1) žádají vytvoření spolkového stá
tu, 2) odmítají prezidentův návrh, protože
neřeší postavení Moravskoslezské země, 3)
žádají zákon o referendu, 4) chtějí jednat se
slovenskými představiteli, od nichž očeká
vají podporu, 5) svolají další společnou
schůzku a 6) připraví moravskoslezskou
ústavu.
Je třeba uvést také, že postoj některých
slovenských vedoucích politiků k Moravě
a Slezsku se v poslední době několikráte
změnil a v současné chvíli není stále jedno
značný. Ani názory samotných obyvatel
Moravy a Slezska nejsou jednoznačné, což
samozřejmě řešení celkového uspořádání
také ztěžuje.

Vztahy mezi reprezentacemi
a vedoucími představiteli obou
republik

Zhoršování těchto vztahů v průběhu
března bylo zcela očividné. Po ostrých vý
rocích Mečiarových na adresu vedoucích
českých politiků, které se vždy týkaly pře
devším federální vlády a jiných federálních
činitelů, atmosféra povážlivě ochladla. Vy
datně k tomu přispěl výrok ministra Kňažka
o kompetenčním zákoně jako o pouhé kos

metické úpravě. Po několik týdnů zcela
ustaly jakékoliv přímé styky mezi českou
a slovenskou reprezentací. Až koncem mě
síce přijel náhle Mečiar do Prahy za premié
rem Pithartem. Po schůzce ani jeden nehýřil
optimismem. Oznámili oba shodně, že šlo
především o vysvětlení různých nedorozu
mění a o obnovení styků a že považují za
nutné tyto styky opět oživit. Přesto však se
v prvních dvou týdnech dubna nic v jejich
vzájemných vztazích nezměnilo, spíše na
opak. Premiér Pithart ve svém projevu
v Chebu 6.4. konstatoval, že se stále „silněji
liší postoje k ekonomické transformaci
a k demokratickým institucím na české
a slovenské scéně“. Zatímco je v českých
zemích přijímán za integrující princip ob
čanský přístup, je to na Slovensku přístup
národní. Na Slovensku se podle Pitharta
„projevuje výrazněji touha po silné vládě
a šetrnějším tempu ekonomických a politic
kých změn“. To podle něj může vést k od
lišnému směru celkového vývoje a federace
by ztrácela „společnou půdu pro oba náro
dy“. Splní-li se tyto obavy, neměla by fede
race naději na přežití.
Toto pesimistické hodnocení současného
dění v obou polovinách Československa je
zřejmě předčasné. Souvisí patrně s nedosta
tečnou komunikací mezi oběma reprezenta
cemi a s probíhajícím ostrým bojem o moc
uvnitř Slovenska. Ten by měl být rozhodnut
podle všech předpokladů již v příštích
dnech, do konce dubna. Až se mocenské
poměry v Bratislavě rozhodnou a vyjasní,
vyjasní se také opravdový vztah sloven
ských představitelů (těch rozhodujících) ke
společnému státu. Potom se ukáže, zda je
skutečný důvod k Pithartovu pesimismu.
Březen 1991 rozhodně nebude patřit
k příznivým měsícům vývoje v Českoslo
vensku. Přibylo problémů a zradikalizovala
se stanoviska. Přibylo nespokojenosti a ne
důvěry. To potvrdily i průzkumy veřejného
mínění. Poklesla důvěra v zákonodárné
i výkonné orgány, na Slovensku převládla
nedůvěra i k prezidentovi, a to poprvé po
17. listopadu 1989 (má důvěru jen 48%).
Nejméně se věří federálnímu shromáždění,
v CR mu věří jen 44%, v SR jen 31%. 90%
obyvatelstva je nespokojeno s životní úrov
ní. České vládě věří 53% Čechů, ale sloven
ské vládě věří 70% Slováků. Federální vlá
da má důvěru 58% v ČR a pouze 26% v SR.
Všeobecně se málo věří i ekonomickým
opatřením.
Ani duben nepřinesl zatím zlepšení. Eko
nomická i politická situace je obtížná a za
tím nemá žádné příznaky obratu. Všechno
ukazuje k tomu, že krize Slovenska spěje
k vyvrcholení. Společně s ní spěje k roz
hodnutí i problém česko- slovenských vzta
hů, k jehož konečnému rozřešení bude mu
set dojít v průběhu tvorby nových ústav.
V posledních dnech projevil prezident Ha
vel znovu iniciativu a zahájil jednání s ve
doucími představiteli slovenské reprezenta
ce. V příštích dnech se chce sejít s českou
reprezentací a pokračovat tak v hledání

kompromisu v zájmu zachování společného
státu.

VNITROPOLITICKÝ VÝVOJ
V ČESKÉ REPUBLICE

Občanské fórum
5. března byl ustaven Koordinační výbor
OF, do kterého delegovaly oba politické
směry po 5 členech. Za Klausovu demokra
tickou stranu jsou to Klaus, Macek, Čer
mák, Hapala a Váca. Za občanské hnutí Ry
chetský, Buršík, Mašatová, Soukup a Kinšt.
Klausova strana se hlásí k pragmatickému
realismu a označuje se za pravicovou stra
nu. Připravuje ustavující sjezd na závěr
dubna. Občanské hnutí chce být liberální
a sociální a chce zachovat strukturu s po
třebnou tolerancí a volností. Plánuje usta
vující sněm také na závěr dubna.

Čs. strana lidová
pokračuje v konzolidaci vlastních řad.
Byla ustavena česká zemská organizace, je
jímž předsedou se stal místopředseda české
vlády ing. Baudyš. Strana se tedy přihlásila
k zemskému principu, což považuje za dů
ležité pro posílení svého postavení přede
vším na Moravě, kde má poměrně hodně
příznivců.
Moravskoslezská organizace strany se
ustavila již 2.3. a jejím předsedou se stal
ing. Menšík. ČSL se považuje za stranu pra
vého středu, chce však být stranou střední
a chudé vrstvy obyvatelstva, která za základ
své sociální politiky považuje papežskou
encykliku Rerum novarum. Nechce provo
zovat konfrontační politiku a proto nevy
stupuje v české vlády.
Její spolupráce s Křesťansko-demokratickou unií i se slovenským hnutím KDH je
dobrá, trvají však rozdíly v otázce státo
právního uspořádání.
Občanská demokratická aliance
se jako nové politické seskupení předsta
vila 12. března novinářům. Přihlásilo se do
ní 16 poslanců obou zastupitelských sborů,
mezi nimi i ministr Dlouhý, poslanci Kal
voda, Sapák a další. Tato politická síla roz
šiřuje pluralitu české politické scény. Je to
pravicové seskupení, patří k důrazným za
stáncům federace.

Moravské strany, především HSD-SMS,
uspořádaly během března několik manifes
tací za požadavky rovnoprávnosti Moravy
a Slezska. Tyto strany se vyslovují pro spol
kové uspořádání s rovnoprávným postave
ním Moravskoslezské země. Celkově však
se zdá, že přechodná popularita těchto „mo
ravských stran“ již minula a že jejich vliv
bude v příštím období klesat. To se projevi
lo zvláště v dubnu, kdy počet manifestantů,
svolaných těmito stranami do Brna, Olo
mouce a Ostravy, byl podstatně menší.

Čs. sociální demokracie
6. a 7. dubna se konal v Ostravě celostát

ní sjezd, na kterém se projevila celková aktivizace levicových stran, které začínají tě
žit ze zhoršování hospodářské a sociální si
tuace. Předsedou strany byl znovu zvolen
Jiří Horák. Strana se sama charakterizuje
jako opoziční a chce být na pozici levého
středu. Do strany se přihlásilo 8 poslanců
federálního shromáždění, kteří dosud patřili
k Občanskému fóru. Jsou mezi nimi W. Ko
márek a J. Fišera. Tento přestup vzbudil
menší rozruch a protesty u některých poli
tických představitelů. Problematické roz
hodnutí znamená také přijetí Obrody do řad
ČSSD. Část členů s výsledky sjezdu nesou
hlasí a chce vytvořit novou sociální demo
kracii.
VNITROPOLITICKÝ VÝVOJ
VE SLOVENSKÉ REPUBLICE

Kromě boje o rozhodující vliv ve Veřej
nosti proti násiliu, jehož průběh se bezpro
středně dotýká nejen samotného Slovenska,
ale má své bezprostřední účinky i na česko
slovenské vztahy, o čemž se zmiňuje první
část tohoto článku, je zajímavý vývoj Krestansko-demokratického hnutia. Zvláště ve
druhé polovině března zachovávalo úzkost
livě neutralitu vůči vnitřním sporům VPN.
Ján Čamogurský popřel, že by KDH uvažo
valo o obsazení funkce slovenského pre
miéra, pokud by to nebylo zcela nevyhnu
telné. KDH stále trvá na státní smlouvě me
zi Českou a Slovenskou republikou.
Slovenská národná strana konala 23.3.
druhý řádný sněm, na kterém byl ostře kri
tizován bývalý předseda Moric. Politickým
programem SNS zůstává radikální cesta
k samostatnosti Slovenska, jejímž hlavním
nositelem je nově zvolený předseda Jozef
Prokeš.

Federální shromáždění
Březen byl plný vzrušení i ve federálním
shromáždění. Komise pro vyšetření událostí
17. listopadu předložila 22.3. výsledky lust
rací a zveřejnila jména poslanců, evidova
ných jako spolupracovníci StB, kteří se sa
mi nezřekli svého mandátu. Záležitost měla
nepříjemný průběh a zanechala smíšené do
jmy. Mezi deseti uvedenými spolupracovní
ky StB jsou čtyři členové KSČM, tři poslan
ci OF, dva představitelé HSD-SMS a jeden
poslanec ČSL. Nedůvěru vzbuzuje úplná
absence poslanců ze Slovenska.
Další jednání v parlamentu v dubnu se
zabývalo zákonem o půdě, který po bouřli
vém jednání nebyl přijat. Během dubna se
celková atmosféra v parlamentu viditelně
zhoršila, názorové rozdíly na řadu problémů
se stále zvětšovaly a v posledních dnech se
zdá, že federální shromáždění ztrácí schop
nost dosáhnout přijatelné kompromisy v řa
dě důležitých problémů.
Závěrem lze hodnotit kladně skutečnost,
že se politická scéna začíná diferencovat.
Jednotlivé politické strany vystupují
s vlastními programy a předkládají vlastní

návrhy. I když to někdy vede ke střetům, je
třeba tento vývoj v zájmu pluralitní demo
kracie uvítat. Současné rozložení politic
kých sil v České republice je podle průzku
mu veřejného mínění takové: OF 30%, z to
ho ODS (obč. dem. strana) 12%, Občanské
hnutí 8%, zbytek není vyhraněn. KSČM,
ČSL a KDS by získaly každá asi 9%, ČSSD
7%. Na Moravě stále vede HSD-SMS
s 27%. Projevují se i následky rostoucích
sociálních potíží, zvyšuje se orientace na
levicové strany. Radikalizace však přináší
i mírné posílení pravicové Sládkovy Repu
blikánské strany, i když jde stále o zanedba
telné procento.
Na Slovensku je situace málo přehledná,
protože probíhající boj ve VPN přináší té
měř každodenní změny v počtu příznivců
pro Mečiara a jeho protivníky. V současné
době je Mečiarovo postavení velmi silné,
přesto však rozpad VPN dává značné šance
Čamogurskému a jeho KDH.
(Mezinárodní politologický ústav právnické fakulty
Masarykovy university, Brno.)

V minulém čísle se vloudila na stranu 10
nemilá chyba. Sloupec střední měl být na
pravém kraji a naopak ten na pravém kraji
měl být uprostřed. Omlouváme se čtenářům
i autorovi článku, dr. Bohanesovi.
■■■

Několik veršů od Cyrana
My Gaskoňci a lháři
hráči a snílci
tisíckrát upřímnější
než ti počestní
tisíckrát čestnější
než ti pravdomluvní
strojíme a klamem
přetváříme se a kradem

S flétnou Eulenspiegla pískáme světu
tyatrální pochod bláznů
My jimž stopa stonožky ve vysoké trávě
víc znamená
než všechna sloupoví nejmocnějších paláců

My jež si dne cení ke slávě hodiny
a stále znovu
s konečnou platností se loučí
s krajinou vlídných pahorků
kterým se nikdy nepodaří
poškrábat bříška mračen
My Gaskoňci a lháři
hráči a snílci

(Verše inspirované filmem
„Cyrano de Bergerac“) - Jan Friede
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Jaroslav Anděl

Mimosoudní
rehabilitace,
demokracie
a právní stát
V únoru 1991 se stala ČSFR 25. členem
Evropské rady. Je to gigantický mezinárodně-politický a prestižní úspěch ČSFR., ale
i stejně veliký projev důvěry všech západo
evropských demola-atických a právních stá
tů Evropy, že přijímají naši republiku, která
se tím vrací do Evropy též jako demokratic
ký a právní stát.
Jako conditio sine qua non musela ČSFR
přijmout Evropskou konvenci k ochraně
lidských práv a základních svobod, uzavře
nou v Římě 4.11.1950 a zavázat se, že bude
tuto konvenci respektovat a dodržovat. Dá
le musela ČSFR přijmout protokol č.2 ke
Konvenci k ochraně lidských prá v a základ
ních svobod, uzavřený ve Strassburgu
6.5.1963, jímž se převádí na Evropský
soudní dvůr příslušnost k vydávání dobrozdání, a musela se též zavázat jeho ustano
vení respektovat a dodržovat. Krátce řeče
no: před svým přijetím za člena Evropské
rady se musela zavázat, že bude skutečným
demokratickým a právním státem. Načež
první čin, který Česká a Slovenská federální
republika jako nový člen Evropské rady uči
nila, bylo hrubé porušení ustanovení Evrop
ské konvence k ochraně lidských práv a zá
kladních svobod, i dalších dohod, jejichž
nejen přijetí, ale i dodržování bylo nezbyt
nou podmínkou pro přijetí ČSFR za člena
Evropské rady.
Zákon o mimosoudní rehabilitaci poru
šuje základní lidská práva, např. rovnost ob
čanů před zákonem, stanovenou již v Char
tě lidských práv OSN z roku 1948, která
byla přijata a ratifikována též Českosloven
skou republikou. Dále je to porušení lid
ských práv, stanovených Helsinskou doho
dou a všemi jejími následnými konference
mi.
Zákon o mimosoudní rehabilitaci není
v žádném případě zákonem demokratic
kým, není zákonem právního státu, vědo
mého si svých mezinárodních závazků, ný
brž projevem právní zvůle bez ohledu na
jakékoliv právo skutečné. Protože zákon
o mimosoudní rehabilitaci je neslučitelný
s pojmem právního státu, je neslučitelný
i s pojmem člena Evropské rady. Rozhod
nutí je nyní na presidentovi, zda se s tímto
porušením nejzákladnějších lidských práv
vyrovná ČSFR sama a uvede zákon o mi
mosoudní rehabilitaci do souladu s přijatý
mi mezinárodními závazky a mezinárod
ním právem, nebo zda věc budou posuzovat
ostatní členové Evropské rady individuelně
(každý stát zvlášť) i kolektivně Evropský
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parlament ve Strassburgu, generální sekre
tář Evropské rady, rada ministrů Evropské
rady a konečně i mezinárodní soudní dvůr
ve Strassburgu (případně i mimoevropské
mezinárodní organisace).
Zákon o mimosoudní rehabilitaci nava
zuje na zákon o soudní rehabilitaci a má ře
šit jeho §23, odst.2.
Všem osobám, rehabilitovaným podle
zákona o soudní rehabilitaci, bydlícím kde
koli na světě, byly příslušné odsuzující roz
sudky zrušeny k datu jejich vynesení a tím
tedy bylo rozhodnuto, že právně nikdy ne
existovaly. Rehabilitačními usneseními pří
slušných soudů byly zrušeny rozsudky celé
k datu jejich vydání, a proto právně nikdy
neexistovaly. Proto právně také nikdy ne
existovalo těmito rozsudky vyslovené pro
padnutí majetku a rehabilitované osoby nepřestaly být právně vlastníky tohoto majet
ku, Nyní však zákon o mimosoudní rehabi
litaci, který měl řešit jen odst.2. §23 zákona
o soudní rehabilitaci č. 119/90 S., zrušil
ipso facto všechna usnesení rehabilitačních
soudů pro osoby, které trvale nebydlí
v ČSFR Zákon o mimosoudní rehabilitaci
vyslovil vlastně znovu zabavení majetku rehabilitovaných osob, pokud trvale žijí mi
mo ČSFR, a tím potvrdí' resp. znovu uvedl
v platnost komunistický teror.
Vzhledem k tomu, že pravomocnými
rozhodnutími rehabilitačních soudů podle
zákona č. 119/90 Sb. rehabilitované osoby
právně nikdy vlastníky svého majetku být
nepřestaly, měl zákon o mimosoudní reha
bilitaci řešit jen odškodnění za neoprávně
nou držbu a neoprávněné užívání tohoto
majetku, i když nynější jeho držitelé, hlav
ně komunisti a jejich přátelé, jej za zlomek
jeho skutečné ceny „koupili“. Koupě byla
však neoprávněná, protože majetek byl kou
pen od někoho, komu nikdy nepatřil. Tako
vá koupě - třeba i nevědomá - se ve všech
právních státech nazývá koupí ukradeného
majetku a není chráněna žádnými zákony
žádného právního státu. A ve všech práv
ních státech se takový majetek „kupci“ bez
náhrady odejme a vrátí zákonnému majiteli.
Zákonem o soudní rehabilitaci se tak aspoň formálně - stalo. Z rozhodnutí rehabi
litačních soudů je sice zřejmé, že vlastnictví
komunistickým terorem bezprávně konfis
kovaného majetku nikdy nezaniklo, avšak
zákon č. 119/90 Sb. a na něm spočívající
rehabilitační rozhodnutí soudů nevrátily
držbu tohoto majetku zákonným majitelům.
Zákon o mimosoudní rehabilitaci měl tedy
v souladu se zákonem o soudní rehabilitaci
řešit jen návrat držJby takových nemovitostí
zákonným vlastníkům, jejichž nepřetržité
vlastnictví bylo rozhodnutími soudů potvr
zeno - a nic jiného. Zákon o mimosoudní
rehabilitaci nemohl a nesměl proto v žád
ném případě rozhodovat o vrácení vlast
nictví nemovitého majetku rehabilitovaným
osobám, protože tyto osoby mají v rukou
pravomocná rozhodnutí rehabilitačních
soudů, spočívajících na zákoně 119/90, ji

miž se potvrzuje, že zákonnými vlastníky
tohoto majetku nikdy být nepřestaly, nýbrž
měl řešit jen otázku vrácení držby tohoto
majetku zákonným vlastníkům.
Rehabilitačními rozhodnutími soudů po
dle zákona 119/90 se všechny rehabilitova
né osoby, žijící kdekoli na světě, pokud by
ly jejich dřívější rozsudky rehabilitací úplně
zrušeny, staly osobami právně nikdy netres
tanými, protože rehabilitované původní roz
sudky byly zrušeny k datu jejich vydání.
Zákonem 119/90 byl zrušen § 109 záko
na 140/61 a tím přestal být pobyt čs. občanů
v cizině, i trvalý pobyt, trestným činem
a podle zásady „nullum crimen sice lege“,
platné v celém kulturním světě a ve všech
právních státech světa, nemohou být občané
ČSFR pro pobyt v cizině jakkoli trestáni.
Zákon o mimosoudní rehabilitaci však tres
tá své občany trvale žijící v cizině odnětím
jejich majetku, jehož vlastníky nikdy být
nepřestali, jen pro tuto skutečnost. Zákon
tedy porušuje ustanovení všech mezinárod
ních norem, které kdy Československá re
publika v oboru lidských práv a základních
svobod přijala a ratifikovala, porušuje zá
kladní zásadu všech právních států „nullum
crimen sine lege“, protože svým trvalým
pobytem v cizině čs. občané žádný zákon
ČSFR neporušují, trestá občany bez soudů,
přímo ex lege, čímž porušuje další základní
zásadu všech právních států o dělbě státní
moci na tři na sobě nezávislé části: moc
zákonodárnou, moc výkonnou čili správní,
a moc soudní. Zákonodárci si tu nezákonně
osvojili i moc soudní.
Nikde na světě není v právním státě ni
kdo trestán odnětím jeho majetku jen proto,
že bydlí mimo území státu, jehož je obča
nem. Naopak je zcela samozřejmé, že občan
má právo mít majetek kdekoli na světě
a tento majetek jev právním státě chráněn
stejně tak, jako majetek vlastních občanů.
Zákon o mimosoudní rehabilitaci zavádí
dvě skupiny občanů s různými právy ve
stejné právní cause: první skupinu, žijící na
území republiky, které přiznává právo na
materielní vrácení majetku, ve skutečnosti
však vrácení jen jeho držby, protože vlast
níkem tato skupina nikdy být nepřestala,
a druhou skupinu, kterou trestá faktickým
odnětím majetku jen proto, že nežije
v ČSFR. Takovéto dělení lidí na skupiny
s různým právem bylo jen v otrokářských
a teroristických bezprávních státech. Po
slední případ je Hitlerova nacistická hrůzovláda, kdy velké části občanů byla odebrána
téměř veškerá lidská a občanská práva jen
proto, že byli jiné rasy nebo přesvědčení.
V žádném demokratickém a právním státě
světa se takové dělení občanů nejen nevy
skytuje, ale je naprosto nepřípustné. Až ny
ní, v České a Slovenské federativni republi
ce, která se prohlásila „demokratickým
a právním státem“.
Zákon o mimosoudní rehabilitaci poru
šuje tedy nejen právní zásady každého de
mokratického právního státu, ale je dokon
ce v rozporu i s dosud v ČSFR vcelku plat

nou komunistickou ústavou, v níž je psáno:
„Všichni občané mají stejná práva a stejné
povinnosti.“ a Rovnoprávnost všech obča
nů bez zřetele na národnost a rasuje zaruče
na.“. Zákon o mimosoudní rehabilitaci je
tedy hrubým porušením i komunistické
ústavy, která ovšem nebyla ústavou demo
kratického státu. Zákon o mimosoudní re
habilitaci je také v naprostém rozporu s ne
sčetnými prohlášeními vysokých vládních
činitelů, vč. presidenta republiky, že je nut
no křivdy napravit aspoň tam, kde je to
možné. Místo slibované nápravy křivd, spá
chaných nám, žijícím mimo území ČSFR,
jsou nyní „demokratickou“ vládou znovu
potvrzeny k prospěchu těch, kteří je spácha
li: komunistů a jejich přátel, dosud proti
právních držitelů našeho majetku.
Z televizního projevu náměstka předsedy
vlády ČSFR dr. Rychetského je známo, že
v původním návrhu zákona o mimosoudní
rehabilitaci se o materielním vracení nemo
vitého majetku zákonným vlastníkům ne
uvažovalo. Zřejmě na nátlak komunistů
a jejich přátel, kteří tento majetek „koupili“
od státu, jemuž právně nepatřil. Na široký
odpor proti této nové křivdě byl návrh záko
na o mimosoudní rehabilitaci přepracován
a konečně parlamentem schválen v tom
smyslu, že se nemovitý majetek z nezákon
né držby jeho nynějších držitelů bude in
natura vracet do držby jeho zákonných
vlastníků, ovšem jen těch, kteří bydlí na
území ČSFR. Tím se komunistům podařilo
pro sebe zachránit když ne již všechen, tedy
aspoň část protiprávně a teroristicky jeho
vlastníkům odňatého majetku. Že takoví zá
konodárci jen zesměšňují stát, jemuž sami
říkají, že je právní a demokratický, je kaž
dému normálnímu občanu jasné. A že zá
kon o mimosoudní rehabilitaci je v ustano
vení o diskriminaci občanů ČSFR, žijících
mimo její území, v naprostém rozporu se
závazky přijatými jako člen Evropské rady,
je jistě jasné i samotnému presidentu.

DOVĚTEK
Jaroslava Lamberta
k článku Jaroslava Anděla

Dopisy téhož znění, jaké má článek Jaro
slava Anděla, jen rozšířené o čísla paragra
fů a některých detailů, odešly prezidentu
ČSFR Václavu Havlovi (kopie na vědomí
Alexandru Dubčekovi, předsedkyni Národ
ní rady ČR dr. Burešové, předsedovi vlády
ČSFR Marianu Čalfovi, místopředsedovi
vlády ČSFR dr. P. Rychetskému a předse
dovi vlády ČR P. Pithartovi) a Evropské ra
dě ve Strassburgu s žádostí o aktivní zásah
ER u příslušných ústavních činitelů v Pra
ze. (Dopisy byly psány jménem Světového
sdružení býv. čs. politických vězňů.) Úvo
dem dopisu byl prezident Havel žádán, aby
odepřel zákon o mimosoudní rehabilitaci
podepsat a vrátil jej parlamentu k přepraco
vání.
Zatímco sekretariát Evropské rady stačil

odeslat odpověď během dvou týdnů, potře
bovala kancelář prezidenta ČSFR pro svou
nemastnou-neslanou odpověď o plné 4 týd
ny více. I toto by mohl být školní případ pro
příslušné autority v Praze, snažící se v kaž
dém ohledu dosáhnout evropské úrovně.
Také formy oslovení se značně liší („Váže
ný pane,“ oproti „Sehr geehrter Herr Dr.
Andel“), což ukazuje, že i v oblasti zdvoři
losti má současná generace v ČSFR co do
hánět, aby se mohla hlásit k odkazu evrop
ské kultury a evropanství v politickém
smyslu vůbec. A není to jen oblast mezilid
ských vztahů, v níž ještě po 127 létech nalé
záme potvrzení geniálnosti našeho národní
ho velikána Františka Palackého, který už
v roce 1864 ve své stati „O demokratii“
o komunismu napsal, že by (citát): „za jed
nu generaci společnost uvedl do zhovadilosti“.
Jsou to především obsah i forma stano
viska, které zaujímá kancelář prezidenta
ČSFR k žádosti iniciátora akce proti právně
zvrácenému zákonu o mimosoudních reha
bilitacích - žel, obsah i forma, obojí neo
mylně prozrazuje, že v naší vlasti nevyrost
la v komunismu jen generace jedna, nýbrž
dvě. Co je jinak možno soudit o vztahu
k právním normám u lidí, kteří, byf i absol
vovali vysokoškolské právnické vzdělání,
nevědí, že na právnicky kvalifikovaně for
mulované podání je třeba odpovědět dopi
sem stejné úrovně? To znamená, že pokud
se zodpovědná pracovnice kanceláře prezi
denta republiky ve své argumentaci dovolá
vá pojmu „platné ústavy“ a ústavnosti vů
bec, pak by také měla konkrétně uvést, která
ústava je v dnešní ČSFR uznávána za obec
ně platnou. Musela by také uvést datum,
kdy ústava byla parlamentem přijata a kdy
vstoupila v platnost.

Seznamme se však s odpovědí kanceláře
prezidenta republiky!
„Vážený pane,
Kancelář presidenta ČSFR obdržela Váš
dopis z 25.2.1991 a další následná podání,
ve kterých nesouhlasíte s přijetím někte
rých ustanovení zákona o mimosoudních
rehabilitacích. Poukazujete na diskriminač
ní charakter těchto ustanovení, která vylu
čují z restituce osoby s trvalým pobytem
mimo území ČSFR. Dále žádáte pana presi
denta, aby odmítl podepsat tento zákon
a tím zabránil jeho platnosti.
K této žádosti Vám sdělujeme, že přijí
mat zákony Federálního shromáždění v této
oblasti podle platné ústavy a ústavního zá
kona o čs. federaci spadá plně do pravomo
ci Federálního shromáždění. President re
publiky jakož i další stanovení ústavní čini
telé (předseda FS a předseda vlády ČSFR)
svými podpisy na schváleném zákoně ově
řují ústavnost postupu a způsobu přijímání
zákonů. Důsledky případného odmítnutí
podepsat schválený zákon čs. platné právo
pozitivně neřeší. President republiky jakož
i další z uvedených ústavních činitelů ne
jsou vybaveni takovými pravomocemi, aby

mohli tímto způsobem vetovat platnost zá
konů schválených Federálním shromáždě
ním. Toto jsme pro Vaši informaci považo
vali za potřebné Vám sdělit.
Pokud jde o námitky věcné, tj., že záko
nem se porušují mezinárodní konvence
o dodržování lidských práv a svobod, bu
dou se určitě tímto zabývat příslušné čs.
orgány, kterým jste tato podání též zaslal.
S přátelským pozdravem
JUDr. Brigita Chrastilová
sekretariát prezidenta
(podpis)“
Budiž pracovnici prezidenta republiky
omluvou, že objektivně zřejmě nesmí a subjektivně se asi stydí - uvést onu trap
nou skutečnost, že se čs. právní řád dosud
stále ještě opírá o základní zákon státu vy
daný zvůlí zločinecké organizace zvané
„Komunistická strana Československa“
a schválený loutkovým parlamentem, který
nevzešel ze svobodné vůle občanů. Tento
právně chaotický stav má trvat prozatím až
do doby, dokud nebude vypracována nová
ústava, kterou schválí současné Federální
shromáždění, k čemuž mu zbývá ještě doba
jednoho roku. Ovšem vzhledem ke skuteč
nosti, že v současných zákonodárných sbo
rech vládnou prosociaiistické síly více než
dvoutřetinovou většinou, které je zapotřebí
ke schválení ústavního zákona, zůstává ja
lovou iluzí jakákoliv představa, že by nová
- bezpochyby silnými socialistickými prvky
v zásadních bodech akcentovaná - ústava
poskytla prezidentu republiky totéž právo,
jaké požíval - a také užíval - prezident ČSR
na základě ústavy z roku 1920 - totiž právo
vrátit parlamentu k přepracování návrhy zá
konů, pokud to z hlediska svého nejlepšího
vědomí a svědomí považoval za spravedli
vé.
Tak už se tedy, přesně ve smyslu dopisu
z kanceláře prezidenta republiky, musíme
smířit s tvrdou realitou, že všechna podání,
jimiž se stále ještě důvěřiví občané obracejí
na tzv. „nejvyššího ústavního činitele“ své
milované vlasti, jsou v konečném efektu
platná asi tolik, ,jako zázvor v jitrnicích“
a že oblast prezidentských ústavních pravo
mocí nám bude do budoucna „takňák“ po
vědomě připomínat proslulý populární pří
běh „Pan prezident pouze pro parádu pro
blematického politického pořádku, postrá
dající principielní právo prezidentské“.
Avšak nepodléhejme malomyslnosti!
Žádné stromy nerostou do nebe - a i ten nej
mazanější chytrák se ve svých spekulacích
jednou přepočítá. Tím spise to pak platí
o riskantních licitacích ve hře s demokratic
kou Evropou. A že naděje všech slušných
lidí v tomto směru nejsou pouhou honbou
za nějakou fata morganou, o tom svědčí od
pověď ze sekretariátu Evropské rady ze
Strassburgu:

„Velevážený pane dr. Andělí,
Váš dopis-... zde byl se zájmem vzat na
vědomí.
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Jak správně píšete, byla ČSFR dne 25.
února 1991 přijata jako 25. člen Evropské
rady. Ve stejný den podepsal ministr
Dienstbier Evropskou konvenci lidských
práv. Tím stojí občanům ČSFR, kteří nabyli
oprávněný dojem, že jejich základní lidská
práva a svobody byly porušeny, k dispozici
rozsáhlé instrumentárium, jehož prostřed
nictvím mohou uplatňovat svá práva před
mezinárodním soudním dvorem, po vyčer
pání všech právních prostředků ve své vlas
ti. Tímto způsobem bude nejlépe a nejpřes
něji každému jednotlivému případu věno
ván patřičný zřetel.
S přátelskými pozdravy
Dr. Gerhard Enver Schrömbgens“
(Adresa Evropské rady:
CONSEIL DE L’EUROPE
Boite Postale 431 R6
F-67006 Strassbourg Cedex)
[ Zájemci o plné znění korespondence mezi Sdružením
býv. čs. polit, vězňů a kanceláří pres. ČSFR event, sekre
tariátem Evropské rady si o ně mohou napsat na adresu:

MUKL, Postfach 4111, CH-8022 Zürich. ]
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Po redakční uzávěrce tohoto čísla došel
ještě dopis od vedoucího kanceláře prezi
denta republiky, pana Karla Schwarzenber
ga, jehož obsah však nedává naději, že
dnešní poslanci a vláda to myslí s demokra
cií opravdu vážně. Stručně vyjádřeno Caesarovým ,Alea iacta est“ čili po našem:
kostky byly vrženy lidem (kým-čím? komu-čemu?) 8. a 9. června 1990. A lid je
nyní posílán od světce ke světici (nebo od
čerta k ďáblu, jak si kdo vybere), a všude
slyší: „Já nic, já muzikant.“
Zde je text dopisu:
Válený pane,
děkuji Vám za zaslané prohlášení býv. čs.
politických vězňů v exilu.
Bohužel, zákony předkládá vláda ČSFR
a schvaluje je Federální shromáždění. Kan
celářprezidenta ČSFR se má možnost k nim
vyjádřit v připomínkovém řízení. Ale koneč
né znění zákonů, tak jako ho schválíposlan
ci, nemůže přímo ovlivnit. Kancelář prezi
denta republiky ani já osobně nemáme žád
né pravomoci zasahovat do tohoto řízení.
Se svými názory byste se měl spíše obrátit
na ty, kteří zákony připravují a schvalují,
tedy na vládu a parlament.
S pozdravem
Váš upřímný
K. Schwarzenberg
m

Jan Beneš

Vládci a prťáci
Po pravdě řečeno, pochybnosti o rozum
nosti vlád jsem měl odjakživa. Teprve
v Americe jsem si ovšem ujasnil, že není na
světě vlády, která by posléze nebyla schop
na prošustrovat všecko, co jí občané země
stihnou vydělat, pokud si tuto obecnou
vlastnost vládců občané neuhlídají. Pro ho
spodářství z toho pak plyne, že rozumná
vláda nepřekáží svému občanu v tom, aby si
peníze vydělal, nebrzdí jeho snahu a nápa
ditost, neboť vláda bude jen tak bohatá, jak
je občan bohatý. Vláda sama o sobě nemá
nikdy žádné peníze, ba ani mít nemá; obča
né, kteří tuto vládu platí, je mají mít. V čemž
tkvěla podstata tak zvané revoluce jistého
Reagana, který snížením daňových povin
ností občana otevřel možnosti jeho snaze
vydělávat si.
To je ona výhoda demokratického systé
mu. Možnost uhlídat si svou vládu tak, aby
v jejích členech nepřerostlo vědomí mož
nosti vládnout nad vědomím povinnosti či
nit tak ku spokojenosti občanů. Od snahy
utrácet peníz, který jsem si nevydělal, pak
taková lidská vlastnost obvykle se rodí.
Kontrolní systém ale spočívá hlavně v tom,
Že vládnutí jest rozděleno na obory moci
výkonné, moci zákonodárné a moci soudní,
přičemž zásadně nelze připustit možnosti
slučitelnosti, tj. připustit, aby člen aparátu
vládního byl zároveň členem orgánu záko
nodárného, a člen aparátu justičního jakby
smet. Přesněji řečeno: ministr, který rozho
duje o utrácení peněz, závisí od schválení
tohoto utrácení poslancem a není tu možno
být zároveň poslancem, schvalujícím svou
vlastní činnost. Dtto nemůže být členem le
gislativního orgánu prokurátor, který má
provádět zákony tímto orgánem schválené
resp. dbát nad jejich prováděním, a jeho
činnost má opět záviset na vůli zákonodár
ného orgánu, závisejícího na vůli voličů.
Takže zákony mají být vyjádřením obecné
vůle voličstva a ničeho jiného.
I americký volič při zkušenostech, které
učinil, ovšem vyjmul volebním aktem z ne
závislosti volební právo soudce určovat si
svůj vlastní plat. Učinil tak ostatně - ve více
jak dvěstěleté historii USA - teprve nedáv
no. Neboť nezávislost soudcovská závisí
rovněž od penízu poplatníkova.
Situací československou jsem tudíž poně
kud zmaten. Takořka denně sice zazname
nám v tisku nějakou tu poznámku o křeh
kosti demokracie, ale doposud jsem si ne
přečetl, že tato křehkost odvisí - žel - rovněž
od toho, že co ministr to poslanec, a poslan
cem dokonce i nejvyšší prokurátor země,
dumám tudíž mamě, jak demokraticky bude
tento zákonodárný sbor rozhodovat o čin

všech bank ofAmerica na západním pobřeží ostatní. Po více jak roce od ohlášení návra
nosti vlády, užívající peníz poplatníkův.
„Soudruzi, já mám svůj názor, ale já USA. Pozval si nás, protože nás znal, a ten tu vlády věcí si nejsem tak zcela jist, je-li
s ním hluboce nesouhlasím. “ Poslanec/mi- tokrát také proto, že se u něj právě vyskyto v zájmu těchto věcí zabraňovat prťákům ve
nistr bude hlasovat proti návrhu na utráce val jakýsi zástupce Husákovy gubernie se výkonu prťáctví, třebas za to může podle
žádostí o půjčku, tuším, že nikoli malou. všeho, co se nám doneslo, spíše než Havel
ní svého ministerstva?
Situaci navíc ztěžuje na přehlednosti po Měla, rovněž už jen tuším, sloužit k nákupu na Hradě a poslancovláda, jen některý blb
dle mého názoru dost jasně pozorovatelná jakýchsi elektrických Bessemerových pecí, ve Vlašimi. Ale všichni ti pilně přebíhající,
snaha této exekutivně-legislativní vlády, vy kdesi v USA. Záležitost se zdála jasná. Zde poletující a stále cosi zařizující a o čemsi
mýšlet pro nápaditého občana, který chce zboží, půjčka, úrok, splátky a výdělek ban schůzující muži a ženy mohou za to, že bl
vydělávat, nějaké ty překážky, jaksi ve jmé ky. J. J. Bell se mne pak otázal, když jsme se bec ve Vlašimi, pokud za to může, koná vlá
nu společenského blaha, nehledě na přepo- nasytili večeře i pohledu na noční San du nad prťáky tak, jako dříve konal. Nechat
četný aparát, přemýšlející o rozdělování Francisco asi tak z 89. patra, zda - být jím páchati blbce svá blbství ke škodě země
majetku, zatímco jen a jen na občanu je je - bych rozhodl o půjčce kladně.
ovšem neslouží žádné vládě ku cti. Neboť
Pravil jsem, že ne.
nikoli pilně schůzující vláda, a vlády
ho akumulace.
J. J. Bell si přál vědět, zda z důvodů po a bouřlivě debatující parlamenty, ale prťáci
Těšilo mne velice, když jsem zjistil, že
a jim podobníjsou základem prosperity ze
zeťák mého přítele v Praze opatřil si auto litických.
Odvětil jsem, že nikoliv, že být ředitel mě. Národ nebyl nikdy nasycen projektem
bus a jal se s ním pojíždět po Evropě za tím
účelem, aby vydělal. Ä viditelně mu to jde, banky, nemohl bych dbát nějakých politic velkovýkrmny vepřů ve Smiřicích, ale sedlá
půjčku bance splácí, zájezdy má vyprodané kých důvodů a stavět je nad prosperitu ban ci, pokud jim ještě přálo být, dokázali ho
na měsíce napřed. Těší mne to zejména pro ky, odvislou od toho, jak půjčujeme peníze nasytit, ba bývali jsme až do roku 1938 zemí
to, že navzdory všemu existují - například a kterému věřiteli. Měřítkem je solventnost s největšími přebytky potravin v Evropě,
v tomto zeťákovi mého přítele - lidé schopní a nikoli politický souhlas či nesouhlas s ná přátelé! Jen tito a takoví lidé jsou schopni
hledat a naplňovat společenskou potřebu zory věřitele. A Československo tehdy sol vytvářet hodnoty, se kterými může vláda
a brát na sebe samozřejmě risiko. Přesně ventní bylo. Dodal jsem ještě, že bych půjč hospodařit a se kterými hospodaří tím hůře,
ku bez váhání poskytl Polsku, Maďarsku či čím menší je její kontrola, kterou, ať se na
tak, jak to tento mladý muž učinil.
Nepotěšilo mne, když jsem se dozvěděl NDR, ale vůbec užne zemi Husákově. Neboť mne nikdo nezlobí, poslancoministr nezajiš
o jiných dvou mladých mužích, z nichž je zatímco každá vláda, nekontrolovaná vláda ťuje. Vláda, která nechápe, že její prosperi
den chtěl si zařídit prťáctví čili opravnu zemí, kde ministři i soudci jsou zároveň po ta je odvislá od pilnosti prťáků, není vláda
obuvi, druhý autoopravnu, ale oba toho mu slanci, vždy nakonec vše prošustruje; ve rozumných lidí na svém místě, přátelé! Vlá
sili, v městě Vlašimi, zanechat, neboť orgá všech jmenovaných zemích, na rozdíl od da, ve které zasedají poslanci jako ministři,
ny místní vlády jim bez ohledu na společen Československa, nechává občanu jakousi není demokratická vláda, přátelé! Vláda,
skou potřebu, v případě prťáků i autome možnost vydělávat, zatímco v Českosloven pod kterou není možná existence prťáka, vy
volává více pochybností, než jinak každá
chaniků zajisté značnou, nepřály.
sku tomu tak není.
Vyřídit konkurenci za účelem zachování
A protože tvrzení není bez důkazu než jiná vláda vyvolává. Pochybnosti o způsobu
monopolu a tudíž odkazu společenské po právě jen tvrzení, vytáhl jsem z kapsy tehdy vládnutí musím - ač nerad - říci. Neboť dob
třeby do role prosebníka o službu, za kterou asi týden starou Práci, deník to odborářů, ře opravených bot je třeba, dokonce o cosi
nutno platit, je samozřejmě zvrácenost. Na kde se skvěla hezounká soudnička o tom, více třeba, než té nejskvělejší rétoriky, ka
jiném poli, literárním, tímto způsobem vyří jak dva hoši si špeditérství zařídili, a stěho marádi!
Hovory se hovoří, avšak prošoupanost
dila svou literární konkurenci generace po vali. Jistě dobře a radostně, jakož i úspěš
zdějších lidských tváří roku 1948, Foglara ně. Takže si vydělali namísto staré herky na obuvi jimi nezalepíš.
ani Valentu neukamenoval ÚV KSČ, ale je nový náklaďák a pokusili se koupit si ho.
Taktéž více je občas méně; méně hovorů
jich kolegové, zaštítění ÚV KSČ, pravda, to Což ovšem soukromníku v éře rozvinutého a více činů by bylo přesvědčivější.
byli. ÚV KSČ nezavřel ani časopis Tvář, ani socialismu nešlo. Navíc tím na sebe poně
Kdyby si dnes J. J. Bell přál vědět, jak je
policie tak neučinila, ale ÚV Čs. svazu spi kud nedobře upozornili a oba tito dobří mu to se stěhováky, mohu mu říci, že soukromé
sovatelů tak učinil (1965), aby se pak všec ži, naplňující společenskou potřebu, skonči české autobusy už zajíždějí až do Paříže, ale
ve Vlašimi dosud údajně nesmí existovat
ky tyto milé tváře staly obětí vyřizování ne li s šestiletým rozsudkem.
Spolustolovník z Husákova, jak jsem tak soukromý prťák.
blahé konkurence, nastoupivší generací KoAutor té roztomilé soudničky tepající ne
zácké literatury po roce 1969.
pokračoval s překladem té roztomiloučké
dobrou snahu, naplňující společenskou po
Velmi matoucí ovšem je myšlenka na to, soudničky, sinal, sinal, až docela zesinal,
oč tomuto zvláštnímu druhu lidí vlastně jde a posléze ze sebe vychrlil cosi o tom, jak třebu být odstěhován, ostatně píše stále ješ
a proč, v daném případě městu Vlašimi, silně prý musím tu zemi československou tě stejně roztomile. Jen poněkud změnil thema. Pokud to čtu, zaměřil se na obecnou
překáželo by v existenci soukromé prťáctví nenávidět.
Moje vždy pohotovější žena mu stejně pokleslost morálky, vrtichvosty a obraceče
či autoopravna. Bez zákazníků se takový
prťák neuživí a soukromý prťák si nenáro rychle odpověděla, že pokud jde o tu zemi, kabátů.
kuje, aby mu město zákazníky zajišťovalo. nemá pravdu, tu, že máme nade vše, ale
Zatímco estébáci předobře vědí, že svo
To jen nastupující generace slibných a ta pokud jde o vládu nad ní, navíc vládu oku bodně pracující člověk vždycky bude jejich
lentovaných českých básníků si přejí být zá pační, která nepřeje soukromému stěhová nepřítel a učiní všechno, aby mu možnost
m
roveň avantgarda, i vydělávat těžké peníze, ku, aniž by přála soukromému příštipkáři, svobodné práce nedopřáli.
což smyslem avantgardy nikdy nebylo. tak na tu vládu že to sedí, třebas by se tam
Prťák, který by neopravoval boty levněji, namísto nenávisti spíše hodilo pohrdání.
rychleji a radostněji než místní komunální
Na ty bessemerky si musil, mimochodem,
podnik, zajisté by se jen těžko uživil. Jediné, tenkrát Husákov vypůjčit někde jinde, snad
možná zkreslené zprávy, které z Vlašimi do je ani posléze nedovezli, neboť Koospol,
Předplatné POLYGONU pro čtenáře
Kalifornie došly, týkaly se toho, že městu kam ukládáni přesloužilí a zasloužilí esté- v Československu je o 33% nižší.
podařilo se soukromému prťáctví i auto báci, tuhle půjčku nedostal.
Předplaťte svým příbuzným a zná
opravně zakroutit krkem, ve jménu vlády,
Ohlášení návratu vlády věcí tam, kam je mým v Československu >Polygon<. Náš
lidu se údajně navrátivší.
dině patří, jsme samozřejmě uvítali. Vítal časopis je doma velice žádaný.
Kdysi, před pár lety, pozval si mou ženu ho ostatně i ten prťák ve Vlašimi, tedy rádoa mne slovutný J. J. Bell, vicepresident to byprťák, rádobyautomechanik a všichni
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Poválečné
meditace
Saddam Hussein se pokládal a snad ještě
pokládá za převtělení babylonského Nabuchodonozora, který krvavě potřel Židy,
a též za Saladina, prý rodáka ze Saddamovy
vesnice, který neméně razantně si počínal
s evropskými křižáky.
Každopádně tu nemáme co dělat s pře
vtěleným Nostradamem. S obdivuhodnou
důsledností se spletl naprosto ve všech
svých předpokladech. Byl přesvědčen, že
anexe Kuvajtu mu projde, že Američané se
nebudou angažovat, že OSN společné trest
ní opatření neodhlasuje, a v případě, že by
odhlasovala, do boje vtáhneme Izrael a koa
lice se rozpadne. Přece změkčilí Američané
nebudou bojovat a své životy riskovat - de
setitisíce bychom jich pobili na obranných
valech a teror roznesli z letišť až do jejich
domácností. Pokrokové, mír milující západ
ní kruhy budou naším spolehlivým spojen
cem.
Příslovečné jsou sklony Arabů k sebekla
mu. Saddam se dal přespříliš ovlivnit vysí
láním své oblíbené televizní stanice CNN.
Přenosy z amerického kongresu, debatující
ho. zda do války jít nebo nejít, ho utvrdily
v dojmu, že s demokracií tak slabou a roz
polcenou si snadno poradí. Ač v armádě ni
kdy nesloužil, prohlásil se za maršála, který
pak bude z bunkru v Bagdadu nařizovat ge
nerálům na bojišti, jak si počínat.
„Co teď se Saddamem, pokud neskončí
jako Mussolini v rukách do včerejška ho tak
vášnivě milujícího národa, nebo neskončí
na šibenici mezinárodního tribunálu?“, sly
šel jsem z hloučku debatujících studentů.
Rozhodně že prý by se nehodil předpoví
dat počasí nebo pohyby cen na burze. Ale
na advertizing, to by bylo něco pro tohoto
mistra bombastické reklamy! Poté, co vy
střelil několik raket na Izrael a způsobil
škodu několika rozbitých oken, národu
a světu oznámil, že „Tel Aviv byl proměněn
v krematorium“. Když v posledním týdnu
února aliance započala s pozemním úto
kem, hlas Bagdadu oznámil, že „útok nepřá
tel úplně selhal, tisíc pět set Američanů bylo
zajato a ti ostatní plavou v moři své krve“.
Za pár dní je pak po všem, místo „matky
všech bitev“ se dostavila matka všech de
baklů, rota bojovníků se vzdala i italskému
novináři poté, co na ně namířil svou kame
ru. Týž hlas Bagdadu 28. února stav věcí
definoval jako „slavné irácké vítězství“, což
tedy nutně nevyhnutelně též znamenalo, že
Američané utrpěli potupnou a ovšemže ne
slavnou porážku.
* * *

Jestliže zkušený generál Dwight Eisen
hower varoval, že „každá válka překvapí“,
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největším tentokrát překvapením byl její
spěšný průběh přesně podle plánu jako na
drátku. A s daleko menšími, až neskutečně
nepatrnými ztrátami ve spojeneckých řa
dách.
Pokrokoví profesoři naší škole napláno
vali na 26. února rozhořčené protestní shro
máždění - tzv. teach in čili ideologické ško
lení. Na rozdíl od amerických generálů jim
jejich časování příliš nevyšlo: toho dne už
bylo skoro po parádě, takže s chutí jsem si
šel poslechnout nářky pokrokových.
Poté, co intelektuál ukončil se zatrace
ním zločinných amerických kroků, aniž se
slovem zmínil o méně než andělském počí
nání onoho Saddama, agresora, válečného
zločince (rukojmí, zacházení se zajatci,
zplynování vlastního obyvatelstva), ozval
jsem se otázkou, zda a kolik vskutku lituje
Saddamovy porážky.
Ošívat se ošíval, že ovšem on tak docela
nelituje, to ne, ale lituje ztráty životů, způ
sobených nezodpovědnou americkou agre
sí. - Give peace a chance!, zopakoval idiot
ské heslo na obhajobu Saddama, jehož se
svět snažil přimět k rozumu víc než půl ro
ku.
,3ěhem téže doby pak mohl zavraždit
ještě víc Kuvajťanů,“ skočil jsem mu do
řeči.
„Však já netvrdím, že Američané jsou
stoprocentně vinni!“, ohradil se pokrokový
vychovatel, čímž mi pěkně nahrál k uště
pačné poznámce, že tomu teda říkám sku
tečný pokrok.
Pak jsem tedy odkráčel a ještě zaslechl
zlověstné mumlání jiného myslitele, že aro
gantní úspěch na bojišti učiní americký im
perialismus ještě arogantnějším.
Inu, soudruzi, tohle není Vietnam, že by
armáda bojovala jednou rukou, poněvadž tu
druhou jí politici přivázali za záda, a co ne
zkazili politici, s chutí dorazila masmédia.
Prezident L. B. Johnsohn osobně z Wa
shingtonu rozhodoval, kde a co se bude
bombardovat na opačném konci světa.
Ofenzívu Tet v roce 1968, naprosté to vo
jenské vítězství Američanů, se masmédiím
podařilo veřejnosti prezentovat jako velkou
jejich porážku.
Nic takového tentokrát. Prezident Bush,
který o válčení něco ví z vlastní zkušenosti
(za druhé světové války sloužil jako pilot
v Pacifiku, do něhož jednou byl i sestřelen),
záležitosti bojiště nechal svým generálům
v čele s Normanem Schwarzkopfem, veleschopným (I. Q.170), zcela nepompézním
medvědem.
Ve slovníku nenalézám český ekvivalent
pro slovo logistics - schopnost organizovat
a zásobit armádu vším potřebným. Odbor
níci hodnotí letošní výkon na saudském po
loostrově jako ten největší svého druhu
v dějinách, dokonce větší, než byla invaze
Normandie. Muselo se tu letectvu dodat 12
milionů galonů (zhruba 50 milionů litrů)
pohonných hmot denně. Toto letectvo pak
za 14 dnů shodilo víc bomb, než se podařilo
svrhnout za šest let druhé světové války -

a též s větší účinností, neboť tentokrát se
používaly i ony bomby chytré, na naprogra
movanou adresu spěchající a trefící. Muse
lo se synchronizovat počínání armád mnoha
států, jejich složek leteckých a pozemních.
Každý pilil se svým speciálním úkolem jeden typ letadel zmást nepřátelský radar,
jiný sestřelovat nepřátelská letadla, že brzo
nebylo co k sestřelování, jiný se strefovat
do nepřátelských tanků.
Nad vším bděla, odposlouchávala a foto
grafovala jiná letadla - Phantom 4 z výše
víc než 10 kilometrů a TR-1 z výše víc než
20 kilometrů, a pak ve výši několika set
kilometrů fungovaly satelity, schopné roz
poznat kteroukoliv zemljanku. Jejich signál
letěl jednak do Colorada, jednak do austral
ské Canberry, aby se v mžiku vrátil na ob
razovku velitelů v Saudské Arábii. Salutuji
komukoliv, jemuž imaginace vystačí na ta
kováto kouzla. A zatím Saddam letectva
zbaven, s komunikačním systémem značně
pošramoceným, aby se s veliteli v poli do
hadoval tam-tamy či pomocí kouřových
signálů.
* * *

Nezřídka slýcháme banální frázi, jež sta
ví proti sobě technologii a „lidského du
cha“, vůli, odhodlání, ochotu se obětovat,
Allah je s námi. Allah se na ně vykašlal a na
své straně neměli ani technologii, ani du
cha. Nevěděli, kde jsou, a když se pak vzda
li italskému kameramanovi, tak tvrdili, že
měsíc jedli jen trávu a zapíjeli ji dešťovou
vodou. Kořínky, škorpiony, to snad ano, ale
kde v poušti sehnali trávu?
Generálové se nezřídka dopouštějí omylu
úsilím zopakovat si válku tu předchozí. Ci
vilista maršál Saddam učinil totéž. Pokusil
se o repetici války s Iránem. .Amerika má
technologii, já mám zkušenost! Konečný
výsledek rozhodne voják s puškou a bajo
netem v zákopech“ - jeho pošetilá slova.
Dost tedy málo důvěryhodná mentalita
Maginotovy linie. Ovšem faktem zůstává,
že útočník aby měl k dispozici třikrát tolik
mužstva a materiálu, než má obránce, a pět
krát tolik, než má obránce pořádně zahraba
ný a připravený. Tisíce tanků v bunkrech,
nejkvalitnější děla (jihoafrické výroby), vá
ly, příkopy s olejem ve správný okamžik
zapálit, aby vypuklo infemo, a navíc terén
v Kuvajtu poset půl milionem min - od
těch, které vyhodí tank do vzduchu přes me
tr dvacet vysoko, až po maličkosti, mrzačící
chodidla.
Místo potřebné pětinásobné kvantitativní
převahy spojenců měl Saddam Hussein troj
násobnou převahu. Handicap se tedy musel
kompenzovat, a to nejen lepší technikou
a totální kontrolou ve vzduchu, ale i origi
nalitou, nápaditostí, která zmátla jak nepří
tele, tak i velmi zvědavé novináře.. Fingova
nými přípravami se podařilo každého pře
svědčit, že dojde k vylodění námořní pě
choty na kuvajtském břehu, zatím co veliká
armáda nepozorována se valila západním

obchvatem Saudskou Arábií do Iráku až
k Eufratu. S sebou si vezla zásoby všeho
možného na 60 dní - střelivo, pohonné
hmoty, pitnou vodu, žiletky, tampony. A ni
kdo neoprávněný nic nepostřehl.
Saddam měl k dispozici 5000 tanků, ze
jména sovětské výroby včetně nejlepších T72. Když válka skončila, zbylo jich 500,
tedy pouhá desetinka. V posledním dnu bo
je proti republikánské gardě, těmto Saddamovým esesákům, jich bylo zničeno 700.
Battle hardened - bitvami že zocelená elita
se projevila jako bitvami velmi unavená
a neefektivní. Rovněž se jim vymstil jeden
ze Saddamových padoušských počinů, totiž
zapálení kuvajtských naftových věží. Vý
sledkem bylo poničení ovzduší a ztráta vi
ditelnosti do té míry, že kvalitní, Holanďa
ny dodané optické přístroje iráckých tanků
za oné zvláštní tmy nefungovaly. Americké
ale fungovaly.
Spojenci v těchto utkáních neztratili ani
jeden tank, sdělení stejně neuvěřitelné, surreálné, jako naše někdejší volební výsledky
na 99,9%.
Tak jako v době spoléhání na Maginotovu linii, i tentokráte panoval strach z použi
tí jedovatých plynů. Saddam nashromáždil
velké množství tohoto apokalyptického ma
teriálu (2000 až 4000 tun, odhadoval gene
rál Stanislav V. Petrov, sovětský velitel
v této chemické branži) a na rozdíl od Hit
lera je neváhal použít. Však neváhal takto
vybít své vlastní kurdské vesničany.
Proč tedy nepoužil dělostřelectvem a ra
ketami snadno doručitelné nálože s jedova
tými substancemi (mustard gas, nerve gas Tabun, VX, hydrogen cyanide)? Nestalo se
tak z nedostatku ochoty tak učinit. Jenže
spojenci spěchali vpřed jinudy a příliš rych
le, včas se podařilo rozmlátit pořádný díl
irácké artilérie, neopatrné skladování též
znehodnotilo množství náloží k nepotřebě,
na vítr v mizerném tehdy počasí rovněž ne
bylo spolehnutí, hrozilo nebezpečí zasáh
nout vlastní jednotky a roli prý i hrála oba
va Bagdadu, že by se Američané revanšovali použitím atomové bomby.

* * *

Sovětský svaz sice odvetnou expedici
OSN nevetoval, ale nepřispěl k ní ani jed
ním vojákem či rublem. Když tedy Saddam,
zákazník z největších byť ne nejlepších, měl
na kahánku, Gorbačov se světu nabídl jako
mírotvůrce. Nebylo se co divit. Iniciativou
by si vylepšil značně pošramocenou pověst
a kdyby se mu podařilo zachránit Saddama,
aspoň by trošku zachránil reputaci sovět
ských zbraní - jediného úspěšného výrobku
na export za dolary. Probíhající likvidace
sovětských tanků věru nebyla dobrá pro
byznys. Zadlužený zákazník zcela zničený
- čím by platil? Navíc by Moskva vstoupila
do vakua jako velký přítel zfrustrovaných
Arabů, též si vědoma 50 milionů mohamedánů ve vlastní, rozpadávající se říši.
Nutno prý zabránit úplné potupě Sadda

ma Husseina.
A proč? Cožpak se někdo žinýroval zcela
potupit Hitlera, bral někdo přílišné ohledy
na lidožrouta Idi Amina, když musel z trůnu
do exilu (v Saudské Arábii)?
Gorbačovovi se tedy záměr nepodařil,
podmínky nediktoval on, poražený, ale vítě
zové. Nikoliv kompenzace na znovuvýstavbu Iráku (původní Saddamův požadavek),
ale na znovuvýstavbu Kuvajtu, zničených či
aspoň pořádně poškozených všech 950 těž
ních věží, desalinizačního projektu, za eko
logickou devastaci, ničení budov veřejných
i soukromých. Do rukou aliance padly do
kumenty, nařizující tyto destruktivní poči
ny. Poražená armáda nechá výzbroj na mís
tě a domů bude pochodovat pěšky. Saddam
musí okamžitě propustit válečné zajatce
a unesené kuvajtské civilisty.
A zodpovídat se budou provinilci z vá
lečných zločinů. Nejen tedy braní rukojmí,
porušování konvencí o zacházení s váleč
nými zajatci a úmyslná destrukce nevojen
ských cílů, ale krutost a barbarství, k němuž
docházelo v Kuvajtu. Na televizi jsme již
viděli záběry z márnice, oběti sekyrou
umlácené, slyšeli svědectví o popravách,
kdy pak zabitou dceru vrazi přinesli jejím
rodičům a ještě ji proděravěli salvou kulí.
Též jsme viděli některé z pachatelů, teď se
obhajujících, že bestiálně jednali na rozka
zy shora. Však ano, to už leckdo říkal v No
rimberku a také mu to nebylo příliš platné.
Provinilci v rukách aliance trestnímu tri
bunálu neuniknou. Pochybuji ale, že by
Bagdad někoho vydal k potrestání. Pokud
se Saddam udrží v čele státu, hospodářské
sankce budou pokračovat a někdo se časem
dovtípí. Však na to tam mají fůru preceden
tů, sešlostí věkem dosud neumřel ani jeden
irácký vládce, natožpak diktátor, způsobivší
tolik utrpení. Podle předběžných odhadů ta
to agrese v Kuvajtu stála život sto tisíc irác
kých vojáků.

patriotismus není již nadávkou, není komu
se omlouvat.
Došlo i k výborné lekci všem příliš hla
dovým diktátorům pozor si dát, neboť by
jim hrozil pořádný výprask. Libyjský mega
loman Kaddáfi dostal v roce 1986 jen troš
ku nabacáno a stačilo to, aby zalezl. Již re
spektuje sílu a ochotu silných jí použít.
A snad se poučí i západní průmyslové
země a nebudou už tak nenasytně vyzbrojovat kdejaké agresivní nezbedníky, jež pak je
nutno krotit s velkým úsilím.

POZVÁNKA
na „Velké setkání muklovstva z vlasti
a ze zahraničí“, jehož drahá reprisa se
bude konat letos opět v rakouském Nageibergu na československo-rakouské
hranici poblíž přechodu České Vdenice Gmünd u pomníku obětem komunistic
kého teroru v Československu, a to v so
botu 1. června 1991.
PROGRAM:

Od rána sjíždění účastníků
11.00 bohoslužba
12.15 odchod k památníku obětí
13.00 pochod s hudbou do kult domu,
posezení a tanec.
K hojné účasti zve
Světové sdružení býv. čs. polit vězňů
v exilu

(Bližší informace na adrese:
Postfach 4111, 8022 ZÜRICH)

* * *
Co to jen ti západní agresoři udělali, tak
hle bezohledně zamíchat karty ve světě
arabského bratrství!
Jděte do háje, tihle bratři se už staletí
s chutí vzájemně podřezávají. Nejsou ale na
hlavu natolik padlí, aby jim nedošlo, co se
vlastně stalo, ať bagdadské radio velebí irác
ké vítězství sebehlasitěji.
Důvodů k radosti máme několik. Podaři
lo se zlikvidovat mimořádně nebezpečného
tyrana krátce před tím, než se mu podařilo
vyrobit atomovou bombu, jíž by naprosto
neváhal použít - proti Izraeli, načež ten by
se tímtéž revanšoval, konflikt se rozrostl
a my se mohli loučit s touto planetou.
Československo konečně se ocitlo na
správné straně, podílelo se na vítězné válce,
aniž si jednou muselo vystřelit - výkon vy
nikající.
Američané svým výkonem vypudili
z Vietnamu si přivezeného ducha malosti.
Páteř se narovnala, sebevědomí navráceno.

POLYGON

____________ reportér

Předplatné POLYGONU pro
čtenáře v Československu je
o 33% nižší.

Předplaťte svým příbuzným
a známým v Československu

>Polygon<. Náš časopis je doma

velice žádaný.
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Vlastimil Radkovický

LUSTRACE
Slovo v Československu velice frekvento
vané, diskutované, obávané i vzbuzující nadě
je. Slovník cizích slov uvádí, že „lustrovat“
znamená vypisovat údaje z pozemkových
knih nebo z obchodního rejstříku. „Lustrum“
byla oběť konaná censory jednou za pět let
k očistě římského občanstva. Lustrace v čes
koslovenském pojetí slouží ke zjištění občanů,
kteří aktivně spolupracovali s StB v době ko
munistické totality. Jde tedy jak o výpis, tak
i o očistu - nebo alespoň o odhalení.
Jedna březnová bouře ve Federálním shro
máždění odezněla na základě zprávy parla
mentní komise, která ústy svého předsedy
p. Rumla sdělila shromáždění - i všem obča
nům v přímém rozhlasovém a televizním pře
nosu - deset jmen poslanců, která byla uvede 
na v seznamech spolupracovníků StB. Za ně
kolik dnů pokračovala v parlamentu dlouhá
rozprava na toto téma. Vystřídalo se několik
desítek řečňíků-poslanců, zazněly hlasy prou
i pro práci komise, proti lustracím i pro jejich
pokračování, byly zvažovány formy posuzo
vání spolupráce s StB i právní formy možného
řešení. S obhajobou vystoupili i někteří po
slanci z oněch deseti, kteří byli v seznamech
spolupracovníků StB uvedeni.
Za krajně zajímavé lze považovat zejména
dvě skutečnosti. Každý z poslanců na začátku

volebního období podepisoval prohlášení, že
nebyl spolupracovníkem StB. Dále to, že na
půdě Federálního shromáždění zazněla vy
hrůžka jednoho postiženého, který chce žalo
vat parlamentní komisi za to, že se jeho jméno
objevilo v seznamu, ale on prý spolupracovní
kem StB nebyl. Tedy bude žalovat jmenova
nou (a i jím schválenou) komisi za splnění
uloženého úkolu, ale ne pracovníky StB, kteří
ho údajně do seznamu zapsali z horlivosti, aby
měli lepší výsledky „práce“. Na toto stanovis
ko navazovala slova komunistického poslan
ce, jenž apeloval na lidská práva a ochranu
osobnosti - aniž si vzpomněl, že jeho rodná
strana tyto pojmy desítky let zcela a soustavně
ignorovala.
O nutnosti a účelnosti očisty nemůže být
v ČSFR pochyb. Lze se však zamýšlet nad
jejími formami a pozastavit se i u faktoru ča
su. A především si znovu ve všech vazbách
ujasnit, koho se má očista týkat a za jaké činy,
stejně tak, kdo má očistu provádět a jakým
způsobem. Určitě je správné, že se s očistou
začalo ve vrcholných státních a republikových
orgánech, a stejně tak i v řadách poradců pre
zidenta republiky i pracovníků jeho kanceláře.
K nepochopení je však skutečnost, že se
k očistě přistupuje více jak rok po revoluci
a až po předchozím ustavení či zvolení nejvý
znamnějších státních a republikových orgánů.
A k tomu způsobem, kdy jsou jednotlivé pří
pady prokázané či opodstatněně podezřelé
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spolupráce poslanců s StB posuzovány se vše
mi pro a proti div ne na lékárnických vážkách,
padají příměry z bible i z koránu, plamenná
slova obhajoby apelují na právo i soucit s lid
skou slabostí. Vše za přímé účasti zástupců té
strany, která desítky let vše organizovala, řídi
la, jmenovala své vyvolené, odměňovala
i trestala podle své libovůle - a vedla národy
i stát do katastrofy devastace všech hodnot
vně i uvnitř člověka! Tato strana se dopouště

la po dobu více jak čtyř desítek let vědomého
zločinu. Nebyla však postavena mimo zákon,
její představitelé - až na zanedbatelné výjim
ky - nebyli a nejsou stavěni před nutnost zod
povídat se ze svých činů.
Paradoxnost jevu začíná rozkvétat naplno.
Sametovost revoluce krouží v začarovaném
kruhu: nebudeme jako oni, postavit stranu mi
mo zákon je nedemokratické, zavinili jsme si
to všichni, všichni za to musíme nyní platit.
Taktně se mlčí o tom, zda je demokratické
přehlížet a netrestat předchozí zločiny, zda je
projevem demokracie, aby za důsledky zloči
nů platili stejně zločinci i jejich oběti. A nebo
dokonce oběti platily víc! Třeba i v té formě,
že dražší potraviny, nájem, energii, dopravu,
benzín, boty, vyšší daně, poplatky i clo platí
stejně dřívější i nynější tajemníci komunistic
ké strany, bývalí ministři, náčelníci, velitelé,
prokurátoři, bachaři - stejně jako posunovači
na draze, krmičky vepřů, soustružníci, písařky
nebo účetní. Bez ohledu na to, že v poslední
skupině naznačených profesí sotva kdo
v předchozím totalitním systému ze své práce
zbohatnul a mohl si vytvořit významnější
existenční rezervy. Vyšší ceny a poplatky jsou
placeny jak z vysokých důchodů, vyměřených
bývalým vládcům za jejich prakticky celoži
votně vědomě vytvářenou katastrofální situaci
(čijí významnou měrou napomáhající), stejně
jako jsou placeny ze soukromých důchodů řa
dových občanů - nebo i z ubohých důchodů
dlouholetých politických vězňů. Na hranici
chudoby se nedostávají bývalí tvůrci systému
a vykonavatelé totalitní moci - tedy viníci, ani
jejich rodinní příslušníci! Ti mají své existen
ce velice dobře jištěny lehce nabytým majet
kem i úsporami, v naprosté většině prozíravě
investovanými v různých právních podobách:
bývalý tajemník ÚV KSČ má sice jen jednu
velkou vilu s rozsáhlým pozemkem, ale po
dobné vily mají i jeho rodiče, děti, často
i vzdálení příbuzní. Také všechny tyto „růz
né“ rodiny - často žijící i v různých místech
republiky - nejezdí ve škodovkách 105, ale na
československé poměry v přepychových au
tech většinou zahraniční výroby. Není bez za
jímavosti, že většina těchto rodin vlastní kro
mě svých vil i cenné rekreační objekty, tedy
obrovské chaty i chalupy. K hořkému po
usmání je např. i zjištění, že se najedná takové
„chatě“, ovšem patřící jen synovci bývalého
tajemníka ÚV KSČ, objevila už loňského roku
pěkná tabulka s nápisem „Zimmer frei“. Chata
je třípodlažní, s ústředním topením, má saunu,
v každém podlaží je moderní kuchyně, WC
i koupelna, na rozsáhlé zahradě je velký bazén
s ohřívanou a filtrovanou vodou, i minigolfo
vé hřiště. I tyto rodiny jsou nuceny řešit „tíži

vou situaci“ dnešní doby! Mnozí se ale nemu
sejí uchylovat k námaze k získávání pravidel
ných příjmů v tvrdé zahraniční měně z nemo
vitého majetku, protože jim stačí kdykoliv za
jet do některého „nesocialistického“ státu
a tam si potřebný obnos jednoduše z konta vy
brat. A když už se tam jede, tak se nakoupí
i plné auto nezávadných a kvalitních potravin,
nějaké videokazety, domácnost se doplní
o modernější mikrowelle, vybere se netuctové
oblečení a obutí pro rodinu - apod.
Jen tak na okraj: v zahraničí se vybírá např.
i z konta „přítele“, který tam před léty emigro
val (!) a jehož konta zázračně rostla v různých
peněžních ústavech (a dokonce v různých ze
mích!) každoročně o desítky tisíc marek, dola
rů či franků, aniž se na tom „hodný emigrant“
jakkoliv podílel! Jiní (a nebo stejní) se sem
tam odhodlají k prodeji cenného obrazu, vzác
né sochy či vázy, historicky cenného šperku,
několika sběratelsky zajímavých poštovních
známek v hodnotě statisíců korun, vzácných
starých knih apod.
Zde je na místě malá vsuvka osobních zku
šeností. Před časem jsem byl v jednom podve
čeru nakupovat narychlo nějakou maličkost
v OBI, což je velkoprodejna s nářadím, stroji,
přístroji, materiálem, zkrátka vším, čeho je
v domácnostech a v dílnách zapotřebí. U po
kladny jsem musel chvíli čekat, protože zákaz
ník přede mnou potřeboval na nákup v hodno
tě 3682 marek potvrzení, aby dostal zpět 14%
daně, když zboží vyveze do země, která není
členem Evropského společenství, v tomto pří
padě do Československa. Realita potěšující,
československý občan může nyní kdykoliv do
ciziny zajet a nakoupit si zboží, které na čs.
trhu chybí v sortimentu či kvalitě. Pomyslel
jsem si, že tento občan zde má asi bohatého
příbuzného, zvláště když jsem v jeho demonstrativně pootevřené peněžence zahlédl tlustý
svazek tisícimarkových bankovek. Řadoví tu
risté obvykle v Německu počítají ve svých pe
něženkách bankovky v podstatně nižších hod
notách, protože se rozhodují, zda koupit dcer
ce lákavé pestře potištěné tričko a nebo ještě
10 litrů benzínu. Výjimečný čs. zákazník se po
zaplacení připojil k opodál stojící atraktivní
ženě a s balíčky vyšli do večerní tmy. Já jsem
zaplatil svůj drobný nákup a odebral se ke
svému kolu, dopravnímu prostředku, který
jsem si naordinoval pro zdravý pohyb. U kola
se mi však nějak zasekl zajišťovací zámek,
v podřepu jsem se snažil zámek odblokovat,
ale šlo to obtížně. Vůbec jsem netušil, že ne
daleko stojící auto západní výroby, nový Ford
v cenové relaci nad 40 tisíc marek, patří oněm
českým zákazníkům. Moje poloha za několika
bicykly na jinak prázdném parkovišti způsobi
la, že jsem nebyl viděn a nechtěně jsem zasle
chl i dvě věty těchto „turistů“, když rovnaly
nákupy do zavazadlového prostoru auta.
On: „Tak vidíš, jak bylo chytré ukládat pe
níze sem, já už před deseti léty tušil, že v té
funkci nevydržím do důchodu.“ Ona: „To je
fakt, teď nám může políbit prděl i ten posránek z Hradu.“
Tedy žádní bohatí příbuzní, ale užívání
vlastních „poctivých“ devizových úspor, pro

zřetelně sem ukládaných pro horší časy!
Životní úroveň bývalých vládců a jejich ro
din se nesnížila, stejně jako nezmizelo pozná
ní, že sice už nejsou králi, ale jen exkráli,
ovšem nemusejí žít v exilu, dokonce mohou
nadějně usilovat o znovunabytí pozic na svém
bývalém teritoriu, když v něm byl nastolen
demokratický řád s ohleduplnou lhostejností
k nim. I pro toto mají dobré předpoklady!
K „jištění zad“ patřilo u elity i to, že většina
z nich nabyla lehce jim dostupné vzdělání i ti
tuly všeho druhu - a také významné pozice
s možností získání jak zkušeností, tak i vý
hodných vazeb „na správná místa“ včetně za
hraničí. Dobře kalkulovali, mnozí jsou i dnes
„nepostradatelnými odborníky“, někteří sice
jen pro komunistickou stranu, ale ta má dosta
tek prostředků k tomu, aby platila víc než dob
ře.
Zastánci důkladné a účinné očisty v ČSFR
někdy argumentují tím, že členů KSČ bylo
několik milionů a je zcela nemožné v přijatel
ném čase posoudit, nakolik se ti či oni na
vzniklých škodách i osobním prospěchu podí
leli. Je překvapující, že nikdo nevidí - a nebo
vidět nechce - tu jasnou dělící čáru mezi dobře
placenými aparátčíky s obrovskou a téměř ne
omezenou mocí, kariéristickými pomahači to
talitního režimu, kteří nemohli nevědět, čemu
za špinavé peníze slouží ať ve funkcích minis
trů, náčelníků, soudců, dozorců i katů - a me
zi úředníčkem, který vstoupil do strany hlavně
proto, aby se jeho syn dostal na vysokou ško
lu. Dělící čarou je přece skutečnost, zda se ten
či onen živil zaměstnáním nebo funkcí, které
byly jednostranně mocenské a politické, pří
padně k běžnému povolání přijal „vylepšení“
formou spolupráce s StB. Prvním důležitým
a zásadním opatřením měl být dekret nebo zá
kon, kterým by se tito charakterově pokřivení
lidé jednoznačně odstavili od jakékoliv mož
nosti pracovat v politických a správních funk
cích důležitějšího významu. Jen naprosto prů
kazné a soudy projednané výjimky měly být
respektovány, protože žádný dekret ani zákon
nemohou obsahovat všechny varianty, jak je
složitost doby přinášela. Na zajímavosti nepo
strádá ani rozšířený lidový názor, že tito lidé
by měli mít ve svých občanských průkazech
zvláštní označení, které by je opravňovalo na
základě předchozí „kvalifikace“ pracovat vý
hradně v profesích s rozhodujícím podílem
manuální práce. Nějako formu trestu, ale jako
poskytnutí možnosti pracovat pro nově se ro
dící společnost užitečně - a bez možnosti
uplatňovat svoje nabyté (a převážně neměnné)
ideologické a charakterové deformace. Radi
kálnější reformátoři navrhují navíc výchovný
doplněk: těmto lidem i všem jejich rodinným
příslušníkům by neměly být 10 let vydávány
cestovní pasy. Nejen proto, aby tito dříve vše
mocní také okusili nějakých zákazů a omeze
ní, která dříve masově sami vytvářeli a důsled
ně aplikovali, ale aby měli sníženou možnost
užívat svých tajných zahraničních finančních
zdrojů. Pro starší generaci dřívějších potentátů
měla platit zásada, že se jejich důchody upra
vují na výši celostátního průměru. Jsou to ra
dikální řešení, kterým ale nelze upřít nejen

účelnost a význam, ale ani silný cit pro formu
humánní spravedlnosti. Ne tedy volání po
monstrprocesech a sekání hlav, ale dlouhodo
bě fungující možnost ozdravění společnosti.
Jiný názor na ozdravná opatření pochází
z hlavy obyčejného českého truhláře - dobré
ho truhláře! Ať každý, kdo pracoval v nějaké
politické a vedoucí funkci, od mistra až po
ministra, odpoví písemně na jednu otázku:
„Čím jsem přispěl od r.1948 k demokratizaci
čs. společnosti, k respektování lidských práv
a vytváření hodnot, sloužících čs. lidu a stá
tu.“ A každému by prý dal na rozpomenutí
termín celý měsíc, poté by odpovědi nechal
projednat jak v místě bydliště, tak i na praco
višti (což bylo v zemi „dobrým zvykem“, jak
s úsměvem říká), odpovědi funkcionářů by
zveřejnil podle jejich funkčního působení
v okresních, krajských nebo celostátních novi
nách. Tento truhlář nepochybuje o rychlém
a účinném získání dokonalého přehledu
o charakterech i kvalitách všech dřívějších
„vedoucích“ sil. Přitom, jak zdůrazňuje, by
došlo v krátkém čase i k získání dostatku dů
kazů a třeba i svědeckých výpovědí pro even
tuální následné soudní procesy, kdyby bývalí
vládci chtěli - což se dá u mnohých předpo
kládat! - manévrováním uniknout před odha
lením.
Tento dobrý muž, otec 4 dětí, má ve své
knihovně kompletní spisy všech klasiků ko
munistické ideologie a všechny je důkladně
prostudoval. U jednotlivých pasáží si udělal
číselné kódy, v silném sešitu u čísel odkazy na
jiné zdroje, prokazující naprostou nesmysl
nost, rozporuplnost nebo škodlivost hlásaných
ideí. Proto ani nepřekvapí jeho názor na žha
vou současnost, tedy projednávání lustrací ve
Federálním shromáždění, včetně názorů, vy
slovených poslanci. Ano, říká, komunistický
poslanec je dobře vyzbrojen zkušenostmi,
když upozorňuje na to, že současné složení
parlamentu neodpovídá současnému rozložení
politických sil ve státě. Má pravdu. Ví totiž, že
tupci, kteří si nevidí ani na špičku nosu, by
byli nyní schopni volit komunisty, protože za
jejich vlády se tolik nezdražovalo a nebylo to
lik zmatků. A s přehledem dodává, že přesně
tak tomu bylo před časem v Bulharsku i v Al
bánii, kde politicky zaostalé obyvatelstvo leh
ce naletělo laciné argumentaci i zastrašování
komunistů, a ti volby vyhráli.
Jiným impulsem k projevení názoru byl vý
rok v parlamentu, že v Německu prý to bylo
po válce jednoduché, protože denacifikaci
provedly vítězné mocnosti. Tedy očistnou prá
ci vykonal někdo jiný - nikdo z Němců si ne
musel vytvářet nepřátele v řadách vlastního
národa; proto to bylo „jednoduché“! Spravedl
nost zajistily mocnosti s převážně dlouhou de
mokratickou tradicí. A jak to udělaly? Zhoub
nou stranu postavily mimo zákon a viníky po
trestaly, včetně nutného opatření, které zajiš
ťovalo, aby žádný aktivní nacista neměl už
nikdy možnost působit ve významnější poli
tické funkci. Tímto „nedemokratickým“ způ
sobem byl ale položen nezbytný základ pro
vznik skutečné demokracie na území západní
ho Německa. A u nás dneska, říká truhlář,

tleskáme politikům, kteří se v době totality
vyhřívali a nebo alespoň přihřívali na výsluní
totalitních postů, mnozí z nich získali své po
litické vzdělání v Moskvě a byli - jako všich
ni zahraniční studenti především politického
směru studia - kontaktováni a instruováni
KGB. Oni si toto studium vybrali a většinou
i předchozí činností „zasloužili“, po návratu
se dostávali do ještě významnějších mocen
ských pozic - a teď jen „přesedli na jiný vlak“.
Když přistihnu loupežného vraha s nožem
nad obětí, lupiče s hasákem a s taškou plnou
bankovek u vybrané pokladny, životní zkuše
nost i nej základnější cit pro spravedlnost
a morálku mi přikazují nebýt lhostejný'. Ne
mohu přece svůj vztah k trestnému činu ob
cházet zdůrazňováním svých morálních kvalit,
či dokonce nečinnost prohlašovat za projev
demokracie! A to platí i v případě, že loupež
ný vrah ještě nestačil oběť bodnout a lupič se
ještě nedostal k penězům v pokladně. Když
tuhle samozřejmost nechceme - kdoví proč! přijmou! a respektovat, proč se divíme důsled
kům?
Truhlář pokračoval. Kdybych měl na to
vliv, nechal bych v rozhlase vysílat každý den
hodinu před i hodinu po všech těch různých
besedách záznamy procesů z padesátých let,
čtení ze Solženicyna, Londona, Muchy, Škutiny, Staňka, Rambouska a všech dalších, kteří
písemně zachytili svoje zkušenosti s režimem,
který se dnes (ak nestydatě dere opět ke slovu.
V televizi bych denně promítal postupně fil
mové týdeníky z posledních desetiletí, všech
ny záznamy projevů bývalých státních a stra
nických představitelů k novým pětiletkám,
k 1. máji, k výročí VŘSR, záznamy z vystou
pení na sjezdech KSČ apod. Určitě by si tímto
opakováním hodně lidí lépe uvědomilo vý
znam změn i podstatu hanebného a zločinného dřívějšího režimu, i profily jeho bývalých
představitelů a služebníků, z nichž někteří nás
teď oblažují svými demokratickými výlevy
i obrovským smyslem pro spravedlnost a bla
ho národů. Lidé mají tendenci rychle zapomí
nat a nad pádnými argumenty lehkomyslně
mávnout rukou. Nechápou, že tím šidí vlastně
sami sebe, protože bez patřičného přehledu
nemohou dospět k poznání šalebné hry někte
rých bezpáteřných politiků. Každý se může
mýlit! Ale když se někdo mýlí deset, dvacet
nebo třicet let, jde buď o totálního hlupáka
nebo o prohnaného podvodníka. A ti by měli
teď zalézt někam do kouta a neukazovat se
moc ani v ulici, kde bydlí. Ale oni kandidují,
jsou voleni, řeční na shromážděních, píší do
novin, řeční v rozhlase i v televizi - a lid je
poslouchá, ba jim často i zatleská. Tohle já
nikdy nepochopím!
Přiznám se, že s většinou názorů truhlářepolitika vřele souhlasím. Měl by v příštích
volbách kandidovat, určitě by byl zvolen
a svým zdravým rozumem by byl nepochybně
prospěšnější dobré věci více, nežli dnešní
mnozí taktici se špatně skrývanými osobními
ambicemi.
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Pavel Tichý
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Nesnadný boj
s dědictvím minulosti
Neuplynulo ani půl roku od listopadové re
voluce zvané »sametová- a celým svétem ob
divovaná sametovost začala mizet z českoslo
venského veřejného života. Aféry okolo kom
plexu Státní bezpečnosti, nedůsledné lustrace
a liknavost v provádění hospodářské reformy
zavdaly podnět k prvním spekulacím a doha
dům. Mlhavé zprávy parlamentní komise pro
objasnění událostí okolo 17. listopadu měly za
následek lavinovitý vznik všelijakých pověstí
a teorií. K nim se brzy přidaly pomluvy presi
denta Havla, Charty 77, exilu a různých do
mácích politiků. Živná půda pro »objev- nové
ho Rukopisu zelenohorského byla, jako už
v 19. století, dobře připravena. Ten na sebe
v («»době zmateného a senzacechtivého elabo
rátu »Analýza pozadí 17.11. - nedal dlouho
čekat. Hora porodila myš.
falešné představy a neoprávněné naděje
velké části obyvatelstva na zázračně rychlé
a bezproblémové zavedení demokracie, jež
vzbudil listopadový převrat 1989, korigovaly
v průběhu roku 1990 teprve volby do čs. par
lamentu a obecních zastupitelstev. Spontánní
hnutí studentů, divadelníků a písničkářů vy
volalo' ve zcela odpolitizováném národě na
jedné straně vlnu nereálných politických iluzí
a dojemnou naivitu, na druhé straně občan
skou odvahu a činorodý amatérismus. Je to
zcela jmchopitelné, přirozeně a legitimní po
40 letech tuhé komunistické diktatury, která
od počátku a programové vykonávala protinárodní, netolerantní a hluboce diletantskou po
litiku.
Na léta marasmu, normalizační dehumani
zace, permanentního nedostatku a brutálních
snah o pouhé udržení uzurpované moci muse
lo nejprve přijít přechodné období vystřízlivé
ní jednotlivců, sebereflexe národa a nové
mravní orientace. Ve volebních kampaních
k různým volbám zasedl celý národ do škol
nich lavic a začal se znovu učil, co je to demo
kracie, jak se dělá reálná a potenciálně úspěš
ná politika.
Konfrontace s chybami a zločiny svržené
ho režimu byla šokující, zlom v mnoha lila
vách obrovský, zkušenost většiny s evropsky
normálními životními (xidmínkami prakticky
nulová. Situace zruinované společnosti nelí
tostné analyzovala socioložka Jiřina Siklová:
„Kam se píchne, lam se provalí hnis.“ Spořá
daný, bolestný a nutné pomalý přechod od to
talitní diktatury k fungující demokracii se uká
zal jako jeden z nejobtížnějších úkolů moder
ních dějin.
Je nabíledni, Že zanedbaná profesionalita
na všech úsecích politické práce, hospodářská
zaostalost, nízká úroveň masových médií ja
kož i neblahé dědictví teroristického režimu,
jenž šířil strach, lži, oportunismus a švejkování, vytvořily široký prostor pro iluze občanů.
Neznalost rozsahu napáchaných škod a slabě
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vyvinuté povědomí příčin a souvislostí pod filozofují bez ostychu: „Chartisté si vězení za
porovaly šíření napáchaných škod a slabě vy vinili sami“, „Disidenti si krásně žili, měli pri
vinuté povědomí příčin a souvislostí podporo vilegia, ani je nevyhodili z bytů“, „Emigranti
valy šíření pověstí a legend. Dobrat se pravdy si na Západě plnili břicha, ale co my?“, „Lis
je vždy obtížný a nepohodlný proces, s ním topadový převrat provedl KGB za podpory
mají své potíže i tradičně otevřené, materiální CIA“ a dokonce „Sametová revoluce je dílem
mi a duchovními statky přesycené západní zednářsko-židovského
spiknutí“.
Kdyby
společnosti.
u těchto citátů nešlo o autentické nekomunisLidé mívají své mínění také tehdy, když tické hlasy z dnešního demokratického Čes
o určité věci vědí jen málo nebo nic, o to více koslovenska, mohl by si leckterý pozorovatel
přichází ke slovu osobní fantazie a šeptanda. myslet, že rozeštvávání národa rodnou stranou
Subjektivní instituci »Jedna paní povídala- se pokračuje, že režimní propaganda nadále pra
v českých zemích už za Rakouska a první re cuje na plné obrátky. V hlavách mnoha lidí
publiky věřilo občas více či rychleji než ob setrvačností ješté určitě.
jektivním informacím, které bylo nutno prac
V září 1990 spatřil světlo světa obludný
né získat nebo si pomalu osvojit. Skutečnost, pamflet »Analýza 17. listopadu-, který hnutí
že jisté nedoložené pověsti a jednostranné vý alibistů nasadil trapnou korunu. Nejprve kolo
klady událostí »cvrlikají vrabci na střeše-, jak val v Praze a okolí v opisech, než ve velmi
se např. rozhorlují někteří čtenáři domácího zkráceném výtahu otiskl bulvární plátek Stře
i exilového tisku, proto ješté neznamená, že dočeský expres. Za autora »autentické zprávy
jsou pravdivé, logické nebo aspoň pravdéjro- o tajném pozadí sametové revoluce- se vydává
dobné. Masaryk bojoval proti legendám a vý bývalý politický vězeň M. Dolejší. Rozsah
myslům celý život, se střídavým úsfiěchem. 900 stran a nepopiratelně čistý jazyk Státní
Velké literární padělky, Rukopis zelenohorský bezpečnosti ovšem prozrazují, kde je nutno
a královodvorský, a pošetilé mýty, které šíři hledat pravé autory. Diletantská, primitivní
ly, se mu sfiolu s jinými vědci podařilo demas- a nic podstatného nepřinášející slátanina pře
kovat až po dlouhém boji.
kvapila jen nedostatkem důkazů a vysokým
Bylo by čirým překvapením, kdyby první počtem občanů, kteří na tuto hrubou provoka
opravdová revoluce v Cechách od doby obro ci z dílny pohrobků StB naletěli.
zení nevyvolala atmosféru pochyb, podezřívá
Motiv autorů k sepsání grafomamského vení a pokroucených tvrzení. Jak se dalo očeká ledíia prosakuje z každého druhého odstavce:
vat, vyplavila sametová revoluce na povrch »profesionálové- z bývalé centrály moci trpí
spoustu špíny, duchovní bídy a morálního komplexem ménécennosti vůči amatérům
balina. I lisloricky dobře známá česká malost z Charty 77 a Občanského fóra, kteří »lehcea malověmost začala znova zvedat hlavu. Po a bez výstřelu svrhli prohnilý, ale o své údajné
40 letech reálné zprzněného socialismu bez. síle přesvědčený režim. Proti StB se prý v lis
lidské tváře, jenž byl pouhým »triumfem ma- topadu 1989 spikl celý svět, nejen aparát vlast
loméšťáctví-, se začaly ke slovu hlásit temné ní strany a sovětští přátelé z KGB, ale také
vrstvy establišmentu z tzv. mlčící většiny. Je »američtí imperialisté- ze CIA a jejich »přislujich alibistické snahy vyhánění fxidivné rato hovači- v l ei Avivu a různých zednářských
lesti.
lóžích. StB se sama oplakává jako poslední
Oportuniste všech odstínů vyjrouštějí pro houfec věrných slalinistů, který byl zrazen ne
uklidnění svého kolaborantského svědomí pl
schopnými stranickými »civilisty- a politikáři.
ky o »nepotřebnosti- (,'harty 77, o »škodlivos
Uveřejněný text obsahuje tolik nejapností,
ti- světoznámého Havlova spisu Moc bezmoc rozporů, logických kotrmelců a očividných
ných (1980), o »zbytečnosti- jakéhokoliv od- nesmyslů, že se nevyplatí dokazovat prolha
jioru jiroti komunistickému režimu v minulos nost jednotlivých argumentů. Celá koncepce
ti, o tom, že »by to teď bez Havla stejně prask »spiknutí- a »plánů na přípravu 17. listopadulo-, stačilo prý si jen »jxičkat-. Ve smrdutém příliš připomíná konstruované scénáře proce
chóru samozřejmě nechybí ani hlasy z árijské sů z padesátých let. Podle vzoru známého fal
fronty »Kusý na kusy- a »Zidi do plynu-.
zifikátu »Protokoly siónských mudrců- nepři
Jak se historie opakuje! Jde o podobné ma- náší »Analýza- žádné důkazy, jen tvrzení
lodušné názory, jež Masaryk pranýřoval už a »krátká spojení- nesouvisejících dějů. Kroni
v 19. století, o zapšklá slova, která se ozývala ka »tajných- událostí vychází ze všeobecně
po 28. říjnu 1918 a při »odrakoušťování- první známých faktů, které jsou nešikovně a prů
republiky, o jedovaté věty vlajkařů i pantoflo hledně kombinovány tak dlouho, až vznikne
vých »hrdinů- první a druhé okupace, »budo žádaná kaše »činnosti spikleneckých center-.
vatelů socialismu- i husákovských normalizá
O tom, že pražská agentura KGB vyvíjela
torů. Česká a slovenská internacionála poho v listopadových dnech značnou aktivitu, není
dlných zbabělců se ve všech dobách a pod sporu. Plánovat sametovou revoluci ale vůbec
každou vrchností vymlouvala vždy stejnými nemusela, protože od poloviny října, od maso
poraženeckými hesly >To chce klid- a »Nedá vých protestů v sousední NDR, bylo každému
se nic dělat-. Podobně lze mlčel, když, je zne- jasné, že 28.10. (den nezávislosti), 17.11. (den
uznáván nebo zlehčován třetí odboj a oběti studentstva), 10.12. (den lidských práv OSN)
komunistického teroru, když jsou bez rozdílu a 14.1. (den Palachový smrti) dojde k veřej
napadáni všichni charlisté, i ti nekomunističtí, ným demonstracím také v ČSSR, které bude
když je pomlouván celý exil a špiněna same stále obtížnější kontrolovat a potlačit.
tová revoluce. Zreálnění pivovarští sládkové
Základním úkolem čs. policie bylo, jako už
z I lavlovy prorocké Audience dnes jako tehdy při předchozích demonstracích v lednu a srp

nu 1989, zastrašit občany a >udržet pořádek<.
Barbarský zásah speciálních jednotek však eskaloval situaci, diskreditoval pražské vedení
strany a vyřadil prakticky policii ze hry
o moc. >Horký podzim< dosáhl ČSSR. Hro
madný útěk mladých lidí z NDR přes Prahu
destabilizoval čs. centrum moci a dodal odva
hu jak kolísajícím kruhům mimo Chartu tak
široké veřejnosti. Bolševici měli odedávna
největší strach z hněvu lidu. Spontánních pro
jevů národa, dělnických stávek a hnutí občan
ské neposlušnosti se báli jako čert kříže.
Na oprávněné rozhořčení mnoha občanů
včetně některých komunistů („Bijí nám naše
děti!“) reagoval ÚV KSČ panikou a paralýzou, podobně jako po zmlácení strahovských
studentů na podzim 1967. Tentokrát se ale
strana ze svého šoku a ochrnutí už nevzpama
tovala, dalšímu vývoji skoro jen přihlížela.
Nesmělé a nekoordinované pokusy Jakešovy
kliky mobilizovat dělnické milice a armádu
byly odsouzeny k neúspěchu. >Hladký< prů
běh sametové revoluce dodatečně ukázal, na
jak lehké niti osud zaskočeného režimu visel,
jak hluboký byl příkop mezi úzkou vrstvou
samozvaných Jakešových mafiánů a řadový
mi straníky, o národu ani nemluvě. KSČ bez
rozhodných vůdců přestala být železnou stra
nou bolševiků, byla jen k smíchu.
Okolnosti převratu v ČSSR se do značné
míry podobaly krizové situaci v NDR, Bulhar
sku a Rumunsku. Staré, zkorumpované a čet
nými neúspěchy oslabené vedení nebylo ani
tam schopno rozpoznat reálný stav věcí. Ho
necker, Živkov a Ceaušescu byli senilní a po
sedlí velikášstvím, nevěřili alarmujícím zprá
vám svých tajných policií. Ve všech třech ze
mích sice určité stranické kruhy konspirativně
připravovaly výměnu dosavadních vládnou
cích garnitur, ale počínaly si při tom tak ne
obratně a nedůsledně, že předem vyloučily
úspěch svých pučů. I kdyby se bývaly něja
kým způsobem prosadily, neodolaly by natr
valo obrovským tlakům zdola. Komunismus
se ve střední a jihovýchodní Evropě nadobro
vnitřně rozpadl, žádné spiknutí StB, KGB ne
bo Securitate ho nemohlo zachránit.
O skutečném pozadí sametové revoluce ne
bylo zatím prokázáno nic definitivního. Mno
ho svědků včetně býv. spolupracovníků StB,
kteří si ohřívají svou polívčičku, je nutno brát
s rezervou. Ať budou výsledky probíhajících
šetření jakékoli, jeden fakt zůstane rozhodují
cí: až do kořenů prohnilé režimy byly převál
covány spontánním hnutím lidu, který náhle
objevil svou důstojnost a svůj hněv. Touha ná
rodů po svobodě a úniku z komunistického rá
je se spikla proti bolševikům.

Arnošt Wagner

O poměrech
na velvyslanectví
ČSFR v Kanadě
Kanadské Československé sdružení
v Ottawě uspořádalo před čs. velvyslanec
tvím 12. března tr. první „porevoluční“ de
monstraci, které se zúčastnilo překvapivě
mnoho krajanů-exulantů. Přišlo jich více,
než bývalo zvykem za posledních 22 let. Na
této demonstraci žádali českoslovenští ob
čané žijící v Kanadě okamžité odvolání vel
vyslance R. Schustera, jeho zástupce
V. Rychlíka a lustraci všech zaměstnanců
ZÚ (zastupitelského úřadu). Mezi požadav
ky bylo i zrušení odvolání jediného nekomunisty, Slováka T. Račka, z funkce kul
turního atašé. Demonstranti žádali, aby
R. Schustera vystřídal také Slovák, jak je již
v Kanadě tradicí. Překvapilo proto, že na
základě informací ZÚ a funkcionářů kanad
ské Slovenské ligy kanadský tisk psal o de
monstraci jako o akci Čechů proti Slová
kům. Tento manévr vedení ZÚ nemá v his
torii čs. diplomacie obdoby, stejně jako text
„Prohlášení“, které velvyslanectví zaslalo
na čtyři sta soukromých adres českých
a slovenských krajanů v Kanadě. Na „Pro
hlášení“, které svým obsahem zasahuje do
vnitřních záležitostí Čs. sdružení a obsahuje
nepravdivé informace, reagoval výkonný
výbor Čs. sdružení formální stížností ka
nadskému ministerstvu zahraničních věcí.
Jak již bylo v minulém čísle Polygonu
uveřejněno, odvolání diplomata Račka po
stavilo FMZV (federální ministerstvo za
hraničních věcí) před zcela nový fenomén,
neboť pan Raček i se svou rodinou odmítl
převzít letenky a zůstal v Kanadě. Jeho pří
kladu následovali manželé Ocelákovi - po
revoluční posila -, kteří byli na žádost vel
vyslance odvoláni k 18. březnu a kteří se
také rozhodli nevrátit se do Prahy, neboť
společně s T. Račkem tvrdí, že FMZV ,je
prolezlé komunisty a estébáky“. Paní Oceláková (21) byla sekretářkou velvyslance
a její manžel (28) jeho šoférem. Oba toho
o mafii na velvyslanectví příliš mnoho vě
děli.
Další překvapení připravilo velvysla
nectví zprávou o okamžitém odvolání Mar
tina Dzúra z postu generálního konzula, do
kterého byl jmenován teprve před třemi mě
síci! Kdo za tyto nákladné rošády odpovídá,
je všem zúčastněným jasné. Nikdo však ne
ví, kde na to vláda bere peníze.
Z funkce kulturního atašé na francouz
ském velvyslanectví musel odejít básník
Petr Král, který zde působil teprve krátkou
dobu. Z jeho dopisu vyplývá, že důvody
jsou naprosto shodné s důvody, kvůli kte
rým musel odejít T. Raček. Situace na čs.
velvyslanectví v Kanadě připomíná tedy je

nom špičku ledovce ponořeného v neprobá
daných hlubinách porevoluční „diploma
cie“.
Pavol Suchán, první náměstek ministra
zahraničních věcí, který nedávno v Ottawě
„prověřoval“ situaci na velvyslanectví a pl
ně se postavil za R. Schustera, odešel
z křesla poslance federálního shromáždění
na základě lustrací. Byl to právě estébák
P. Suchán, který na Schusterovo doporuče
ní odvolal do Prahy M. Dzúra, T. Račka
a manžele Ocelákovy.
OTEVŘENÝ DOPIS
Arnošta Wagnera Egonu finskému,
mluvčímu ministerstva zahraničních
včcí ČSFR v Praze.
Milý Egone,
mrzí mě, že spolu korespondujeme veřej
ně, ale ministerstvo zahraničních věcí, pro
které pracuješ, na dopisy nás exulantů ze
zámoří neodpovídá.
Vzpomínám si na Tvou návštěvu u mne
v Ottawě, kdy jsme se vlastně osobně se
známili, na naše dlouhé debaty o sloven
ských fašistech žijících v Kanadě. Lichotilo
mi Tvé uznání mé snahy dostat před kanad
ské soudy válečné zločince, kteří ještě dnes
aktivně pracují v Slovenské lize a kteří se
nakonec před vyšetřovací komise a soudy
dostali. Mně zase u Tebe imponoval Tvůj
boj proti slovenskému separatismu. Tvé ži
dovské uvědomění a snaha nezapomenout
na oněch šedesát tisíc mrtvých Židů ze Slo
venska. Když jsi pak na mou počest uspořá
dal v Mnichově večeři, kde byl přítomen
býv. ředitel Svobodné Evropy a Tvoji kole
gové z rádia, věděl jsem, že jsem se dostal
do správné společnosti, která měla stejné
smýšlení jako já. Vážil jsem si Tvé žurnalis
tické etiky a nekompromisního postoje ke
komunistům.
Dnes mám na stole - u kterého jsme spo
lu popíjeli a „kuli pikle“ proti kanadské
Slovenské lize - Tvůj fax. Jako mluvčí
FMZV se v něm plně stavíš za Rudolfa
Schustera, československého velvyslance
v Ottawě. Vaše ministerstvo se podivuhod
ně smířilo s faktem, že R. Schuster byl do
nedávna členem ÚV KSS a zřejmě i s tím,
že jako předseda Slovenské národní rady
zorganizoval v březnu 1990 pietní návštěvu
delegace kanadské Slovenské ligy u rodné
ho domu fašistického prezidenta Jožefa Ti
sa. Z tisku a různých materiálů také víš, že
náš velvyslanec je i nadále v úzkém kontak
tu se Slovenskou ligou, s organizací, která
se tak vydatně podílela na vzniku současné
situace na Tvém rodném Slovensku.
Na kterou stranu jsi se to dal, Egone?
Vím, že musíš zpívat píseň svého chlebodárce, ale není snad nutné, abys ji zpíval
falešně, proti vlastnímu svědomí, které se doufám - od našeho posledního shledání ne
změnilo. ...
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Josef Koláček

Vlk pastýřem
II „lupo“ e diventato pastore di Praga...
Mamma mia, ehe disastro! (Vlk se stal praž
ským pastýřem... mamma mia, jaké neštěs
tí!)
Arcibiskup, a možná budoucí kardinál,
který má smysl pro humor? To tedy italští
novináři oceňovali. Během tiskové konfe
rence v Miláně, kde nově jmenovaný praž
ský arcibiskup dr. Miloslav Vlk právě dlí
jako účastník mimořádného valného zase
dání Rady evropských biskupských konfe
rencí, to jiskřilo jako na závodním okruhu
formuly 1.1 pohotovost odpovědí odpovídá
smečům při stolním tenisu.
A nebude to asi nějaký náhodný rys no
vého nástupce na stolci sv. Vojtěcha (jen
tak mimochodem: 60. nástupce!), když se
i do interview s dr. Tomášem Malíkem
vloudila jedna úsměvná příhoda či vzpo
mínka na jeho smysl pro humor. Bylo to
v loňském parném létě. Pracovali všichni
tři, ještě i otec biskup Radkovský, na důle
žitém prohlášení biskupské konference, kte
ré mělo být ráno i s podpisy v ČTK. O ná
pady nebyla nouze, ale než se vypiloval
únosný text, uběhly hodiny. Hvězdy na nás
už dávno mrkaly otevřeným oknem, kudy
nevanul ochlazující vánek, nýbrž sálalo tep
lo z rozpálených střech. Nejčastěji jsme stí
rali pot nebo ovívali tvář nějakou otevřenou
knihou. Vějíře nebyly po ruce a ventilátory
v té chvíli byly jen vysněným komfortem.
To jsem si vzpomněl - vypráví dr. Halík -,
že jsme vlastně od rána nic pořádného ne
jedli. Když mi zakručelo v žaludku, řekl
jsem to nahlas. A biskup Vlk opáčil: .Jíd
lo???!!! Co je to?“ A já na to: „No, já vlast
ně také právě nevím, ale matně si vzpomí
nám, že to bývalo něco docela příjemného.“
Hurónský smích by asi v tu noční hodinu
pohoršil leckterého křesťana, kdyby věděl,
že se tak nezávazně smějí dva biskupové
a sekretář biskupské konference.
Můj kolega na milánské tiskové konfe
renci záměrně zabrousil na téma jmenování
novým arcibiskupem a jak to přijal. Při od
povědi dr. Vlka jsem pozoroval výraz tváře
zkušeného novináře. V jeho rysech bylo
hodně skepse. Nijak se mu nepozdávala slo
va, i když o upřímnosti odpovídajícího ne
pochybovali: „Do poslední chvíle jsem dou
fal,“ říkal nově jmenovaný arcibiskup, „že
mě mine >tento kříže, ale podřídil jsem se
vůli Svatého Otce a přijal, protože vidím
v jeho rozhodnutí Boží vůli.“
Nadřazenost a profesionální skepse mi
nikdy nebudou sympatické. Chtěl jsem ten
škraloup odloupnout ze jména jinak sympa
tického kolegy. Dokazoval jsem mu, že tak
dr. Vlk smýšlel už při svatořečení Anežky
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České. Z mnoha stran na něho pršely naráž
ky, že se v Českých Budějovicích ani ne
ohřeje, že přijde stejně do Prahy. Vydržel se
dlouho bránit >zahráváním do autu<, ale
když to jen přilévalo olej do ohně, zvážněl
a bez nejmenší špetky teatrálnosti prohlásil:
„Otče, odejmi ode mne tento kalich, ale ne
má, nýbrž tvá vůle se staň!“
Tehdy se nám to zdálo divné. Znali jsme
ho jako gejsír bojovného ducha. Vždyť pro
šel prací v továrně, byl tříben přeškolová
ním v PTP, byl proklepáván, >smažen i grillován« marxismem na Karlově universitě,
kde v roce 1960 promoval. Nijak jej neotupilo čtyřleté studium na bohoslovecké fa
kultě v Litoměřicích, naopak spíše působil
nakažlivě, takže bylo na pováženou, jak tvrdívali jeho blízcí přátelé, že ho vůbec při
pustili ke kněžskému svěcení, i njal je 23.
června 1968. Bylo sice >Pražské jaro«, ale
přesto mu u skalních komunistů přibyl další
škraloup. Dal se světit v rodné farnosti Sepekově, a to biskupem dr. Josefem Hlouchem, který se vrátil do českobudějovické
diecéze po 171etém vyhnanství-intemaci.
V dobách počínající normalisace, té politic
ké, husákovské, >kladl odpor nápravným
opatřením« jako sekretář biskupa Hloucha.
Pro normalisátory bylo hračkou odstranit jej
z klíčové posice a odsunout do farnosti Laziště a Záblatí v okrese Prachatice. Když
pak na další štaci, v Rožmitále, zase začal
dělat neplechu, jak se vyjádřil krajský cír
kevní tajemník - jezdilo za ním příliš mno
ho studentů a jako houby po dešti se tvořily
hned tam, hned jinde, tajné skupiny mla
dých, kteří se, ó hrůzo!, (nikoliv Karle Hrů
zo!!!) společně modlili a zpívali nábožen
ské písně, nebo četli Bibli či jiné zakázané
knihy -, byl mu odebrán 30.10.1978 státní
souhlas. Od té doby začíná jeho vzestup od
čištiče oken a výkladních skříní v Praze (až
do Silvestra 1988) po arcibiskupa, českého
primase. A ještě těsně před >sametovou re
volucí« v roce 1989 si s ním pohrály normalisační praktiky všemocných církevních ta
jemníků. V rámci postupného tání mu sice
velkomyslně udělili státní souhlas, ale záro
veň stanovili podmínku, že bude poslán do
farnosti, kam je nesnadný přístup a téměř
žádné dopravní spojení. A tak se ocitl v Žihobcích a Bukovniku na Klatovsku a po
zději v Čachrově. Tam ho teprve zastihlo
14. února, na svátek sv. Cyrila, jmenování
českobudějovickým biskupem. Byl poslán
vlastně na úděsný náboženský úhor. A měl
k tomu pomocníky, jejichž věkový průměr
je 69 let. Proto se nelze divit upřímnosti
jeho slov: „Uvědomuji si, že na mne čekají
až nadlidsky těžké úkoly. Kdybych neměl
jistotu, že Bůh bude se mnou, musel bych
malomyslnět. Můj předchůdce - kardinál
Tomášek - je hvězda první třídy, avšak já
ho nemíním kopírovat, protože on působil
v době nesvobody a útlaku Církve; tato do
ba už skončila. Dnes je obtížnější doba, pro
tože musíme dobře nakládat se svou svobo
dou. Od otce kardinála se chci spíše učit
neohrožené víře a nezdolné naději.“

A jako červánek svítání na lepší časy
jsem přijal líčení první návštěvy nového
pražského arcibiskupa u kardinála Tomáška
na Hradčanech. Hned po bratrském objetí
už téměř 921etý kardinál navrhl svému ná
stupci, že mu uvolní všechny místnosti v ar
cibiskupském paláci, v nichž dosud bydlel;
a to doprovodil výkladem slov předchůdce
Páně, Jana Křtitele: „On musí růst, já pak se
menšit.“ Na dr. Vlkovi bylo vidět, že jen
z úcty ke kardinálovi mu nechce skočit do
řeči. Sotvaže však udělal tečku za svým
proslovem, odvětil s jemu vlastní spontán
ností, že si vysoce váží kardinálovy připra
venosti a ochoty odejít ze scény do ústraní,
ale že by byl mnohem raději, kdyby zůstal.
I otec biskup Radkovský pak přiložil něžné
polínko na ohýnek rodinné atmosféry, která
zavládla mezi dvěma generacemi pražských
biskupů, a dodali: „Právě v době, kdy tolik
dětí odkládá své staré rodiče a nechce s ni
mi společně žít, musíme jít příkladem a své
mu duchovnímu otci, který pro nás všechny
tolik znamenal v minulosti a zůstává opěr
ným bodem, musíme umožnit požehnaný
podzim života v blízkosti nástupce na stolci
sv. Vojtěcha a jeho pomocníků, a dokud
Pán dá, čerpat z pramenů jeho hlubokých
zkušeností.“
Jedna z nejdůležitějších je vyjádřena bis
kupským heslem kardinála Tomáška. Když
byl 12.10.1949 Piem XII. jmenován světí
cím biskupem olomoucké arcidiecéze
a 14.10. tajně konsekrován tehdejším arci
biskupem a pozdějším >bílým mučední
kem« dr. Josefem Matochou, zvolil si za své
erbovní heslo: „Laxabo rete“ (Spustím sítě).
V tehdejší době nadcházejícího komunistic
kého útlaku a diskriminací a věznění i popravování kněží a katolických laiků to byla
výzva k naději proti veškeré lidské naději.
Dr. Tomášek se tehdy opíral jen o slova
Krista, řečená apoštolům, mamě celou noc
lovícím ryby: „Rozhoďte síť na pravé straně
lodi a něco najdete.“ Rozhodili ji tedy a ne
mohli ji už ani utáhnout pro množství ryb.
(Jan 21,6). Jeho víra však byla tříbena vše
mi možnými líbeznostmi« komunistického
režimu. Už 23.7.1951 byl zatčen a odvlečen
do internačního tábora s přísným režimem
v Želivě. O těch třech letech strávených
v tomto >lidumilném zařízení« nechtěl ni
kdy vyprávět, jen tu a tam prozradil, že to
tam bylo >velmi tvrdé«. Po propuštění byl
odsunut na zapadlou faru do pohraničí.
V roce 1965 se komunistické diplomacii
podařilo zbavit kardinála Berana a nedovo
lit mu návrat do země, po které až do smrti
toužil. Jen s velkým zdráháním přijali do
čela pražské arcidiecéze jako apoštolského
administrátora právě tajně svěceného bisku
pa dr. Františka Tomáška. Připadal si však
na Hradčanech jako prorok Daniel v jámě
lvové. Obklopen fízly a kolaboranty nemo
hl důvěřovat ani jediné osobě, v paláci, kde
bylo všude odposlouchávací zařízení, sám
a sám na všechno, a to celá léta. V tomto
světle pak vypadá daleko jinak titul, který
mu dal Jan Pavel II., totiž >dub víry«, i ono

sympatické vyznání nového arcibiskupa Vl
ka na tiskové konferenci v Miláně - >hvězda první třídy<.
Stejně i nový arcibiskup vstupuje na scé
nu současných dějin naší země s podobnou
odvahou a vysokým cílem. Jeho biskup
ským heslem je: „Aby všichni byli jedno.“
Nebude rozhádaným, vzájemně se podráže

M. Swinkels-Nováková

Quo usque tandem FMZV ?
Případ bývalého čs. velvyslance v Nizo
zemí se zdaleka ještě nechýlí ke konci, prá
vě naopak: celá situace je stále komplikova
nější a na světlo boží vycházejí věci, které
měly být původně - demokracie-nedemokracie - známy jen několika zasvěceným.
Někde někdo (kdo asi a kde, nebude tak
těžké uhodnout, když si to logicky probere
me) původně předpokládal, že taková lapálie, jakou je náhlé odvolání čs. velvyslance,
nemůže vzrušit svět, ozve se nanejvýš pár
krajanských výkřiků a doma se o tom pros
tě vůbec nebude psát, lidi mají stejně jiné
starosti - a všechno zmizí do ztracena. Tak
hle to bylo běžné za komunistů a lidé, kteří
jejich režimu sloužili, ať už na FMZV či
v diplomatických službách, se nic jiného
nenaučili. Bohužel, sedí tam dál. Například
nynější chargé d’affaires (dřívější mluvčí
FMZV) v Nizozemí, pan L. Maršík, prohla
šuje v interview pro nizozemský list ’De
Telegraaf“: „Nikdo se nemohl stát diploma
tem, pokud nebyl členem komunistické
strany. Jenže to přece neznamená, že členo
vé diplomatické služby nemohou nyní stej
ně loajálně pracovat pro novou vládu ... “
(Capito?)
Proč byl ale odvolán právě dr. Abrahám,
který v interview pro nizozemskou televizi
říká: „Nikdy v životě jsem nebyl členem
žádné strany!“ Nikdo na tuto otázku dosud
nedal solidní odpověď ani jemu samému,
ani nám. Dne 15.3. tr. řekl náměstek Wágner dr. Abrahámovi, že jeho jméno je na
seznamu spolupracovníků StB. Jiná zpráva
byla - po dlouhém váhání (až 17.4. tr.) však dána tisku. Mluvčí ministerstva, pan
Egon Lánský, ji formuluje takto: ,3ývalý
čs. velvyslanec v Nizozemském království,
pan Miroslav Abrahám, pokračuje prostřed
nictvím holandského tisku ve své kampani
proti pracovníkům zastupitelského úřadu
v Haagu. Tvrdí mj., že jeho odvolání
z funkce bylo zosnováno komunistickou
mafií a že má důkazy o spolupráci pracov
níků zastupitelského úřadu v Holandsku
s tajnými službami. FMZV toto tvrzení od

jícím, závidícím si a nenávidícím se spolu
občanům mamě mluvit o jednotě a svornos
ti? Všechno nasvědčuje tomu, že je to zase
jednou odvaha k něčemu, co vyžaduje dou
fat proti veškeré naději. A >Vlk, který se stal
pražským pastýřem<, si na to troufá, protože
ví, že v tomto úsilí není sám.
I jemu, či zvláště jemu, platí záruka, kte

rou dal zmrtvýchvstalý Kristus apoštolům a on je přímým nástupcem apoštolů - „Já
jsem s vámi po všechny dny až do skonání
světa.“ (Mt 28,20)
(Duben 1991)

mítá. Byl-li by pan dr. Abrahám ochoten
zbavit FMZV závazku mlčenlivosti, je tento
úřad připraven zveřejnit příčiny odvolání
velvyslance Abraháma v plné šíři.“ (Toto
prohlášení vskutku podivně kontrastuje
s chováním náměstků Palouše a Matějky,
kteří bez obalu „závazek mlčenlivosti“ po
rušují a holandským novinářům vykládají,
že jméno dr. Abraháma je v registru StB
a že se předpokládá i jeho aktivní spoluprá
ce s touto organizací, ač ji bude těžké dolo
žit, a že z těchto důvodů byl dr. Abrahám
odvolán z Nizozemí...)
Tak, a máme to! Za všechno si může dr.
Abrahám sám, jen ať dá svolení s uveřejně
ním. Jenže s uveřejněním čeho? JaR může
souhlasit se zveřejněním něčeho, co sám
ještě neviděl? Co když bude naivně souhla
sit - a pak se v tisku řekne, že zavraždil
vlastní prababičku? Co by pan mluvčí říkal
potom? „Vidíte, souhlasil jste, tak jsme to
uveřejnili, nedá se nic dělat. Důkazy sice
nemáme, ale jste na tom registru StB...“
Od 25. února 1991 dr. Abrahám stále žá
dá: „Ukažte mi, prosím, kde je můj podpis,
ukažte mi ty dokumenty, ukažte mi, co jsem
- podle vás - provedl.“ Jistěže nějaká story
existuje. Prý před asi čtyřiceti lety si psal
s přítelkyní-emigrantkou ve Francii. Samo
zřejmě, jako tolik jiných, kdo se provinili
korespondencí se Západem, ho navštívili
z StB. Slíbili mu pas, pokud podepíše spo
lupráci. Nepodepsal, pas nedostal, do Fran
cie nejel. A co mohl asi pro StB dělat pro
střednictvím pouhých dopisů kamarádce do
Francie? Toto je verze dr. Abraháma, které
nemáme zatím důvod nevěřit. Ale dobře,
možná, žeje to opravdu jinak. Pokud však
FMZV skutečně nějaké konkrétní důkazy
má, proč je tedy před odvoláním nepředlo
žila dr. Abrahámovi, aby měl možnost ode
jít sám bez skandálu, jak na to má podle
zákona právo? A proč mu je aspoň nepřed
loží teď, aby se mohl sám rozhodnout, co
udělá dále...
Místo toho se hromadí dohady, píší se
články, televize natáčí, rozhlas se zajímá samozřejmě hlavně tady. Doma je prakticky
ticho po pěšině, protože nikdo nic neví.
A mystérium ohledně odvolání trvá.
Anebo že by to nebylo takové mystérium?
Proč se FMZV už konečně ve své honbě
za spravedlností nezačne zabývat také členy
diplomatického sboru, kteří buď na ambasá

dě zůstali a nebo pracují ve vysokých funk
cích na FMZV - a zřejmě tam zůstanou
i nadále? Jistě, nejde všechno najednou,
jenže ony ale existují (např. podle význam
ného nizozemského časopisu ’HP De Tijd‘)
jisté (i písemné) důkazy, týkající se jmeno
vitě pánů J. Skovajsy, J. Bartošoviče,
V. Procházky, L. Čecha, L. Maršíka
a V. Musila (jeden z jmenovaných, V. Pro
cházka, byl ještě na seznamu členů dopro
vodu prezidenta při jeho cestě do Nizozemí
v roli pracovníka 3. teritoriálního odboru
FMZV). Mezi krajany jsou dokonce známa
i krycí jména některých z nich, používaná
StB: Skřivánek, Bakchus, Ampér, Láva...
V rozhovoru s výše zmíněnými časopisem
však náměstek Palouš vše nonšalantně sha
zuje se stolu: „Bylo to od nás skutečně hlou
pé poslat Abraháma napřed do Haagu a pak
ho po pěti měsících - těsně před návštěvou
prezidenta - odvolat... ale to víte, u nás už
to tak chodí, že se tyto věci ještě ne vždy
řeší diplomaticky a jednáme někdy jako
slon v porcelánu... Pokud na ambasádě ještě
pracují bývalí agenti, tak je to jedině díky
chaosu, který je s touto problematikou spo
jený...“
Takže si to přebereme: Abrahám se před
několika desítkami let (prý) provinil: byl
kontaktován StB vzhledem ke korespon
denci s dívkou žijící ve Francii. Za to prostě
musí být exemplárně potrestán, a to oka
mžitě a tak, jak to dělal bývalý režim: odvo
lat nočním telegramem, neukázat žádné dů
kazy, osočovat, když se snaží o spravedl
nost. Nikoho netrápí svědomí, že tomuto
člověku ničí nervy, pověst, život.
Lidi, kteří v minulých letech vyšplhali
hodně vysoko po politických žebříčcích
a jimž kontakty s StB musely být denním
chlebem, na svých místech zůstávají. Proč
asi? Pro ministerstvo vnitra přece nemůže
být problémem opatřit si důkazy o jejich
minulosti. Sama, jako laik, bych navrhovala
svědectví např. šifréra ambasády a dr. Abra
háma, kteří tyto důkazy měli (a jistě ještě
mají) v ruce. Tato závažná fakta se však
odbývají slovy: „To víte, máme v tom ještě
chaos.“
Tak vám děkujeme za takovou spravedl
nost. „Kruh se uzavírá“: komunistické me
tody udržují komunisty stále u moci.
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Jiří Diamant

Viděli jsme
prezidenta

Dostali jsme pozvání od velvyslanectví
České a Slovenské federativni republiky
v Haagu. Zvali nás na besedu krajanů
s prezidentem Havlem 22. března 1991
v budově rezidence velvyslance. Po besedě
že bude následovat recepce.
Měli jsme radost. Byla to jedinečná mož
nost vidět prezidenta naší vlasti, jehož si
nesmírně vážíme. Těšili jsme se, že ho uvi
díme zblízka, že mu budeme moci položit
několik otázek, že mu snad budeme moci
stisknout osobně ruku, usmát se na něho
a zapsat si do paměti nezapomenutelný zá
žitek.
Prezident Havel přijel do Holandska na
dva dny. Byla to odložená návštěva s tra
dičně nabitým programem. Očekávali jsme
toto neobvyklé setkání s radostným napě
tím. Připravovali jsme si také otázky, jež
bychom rádi prezidentovi položili. Není to
ho málo: pálí nás otázky kolem vztahu Če
chů a Slováků, rádi bychom se dozvěděli
podrobnosti kolem incidentu v Bratislavě,
chtěli bychom vědět, proč nemají emigranti
stejná práva na restituci jako českosloven
ští občané žijící ve vlasti a proč se politic
kým emigrantům nedostalo oficiálního
uznání za činnost ve prospěch vlasti. Zají
má nás též prezidentův názor na oficiální
kritické výroky některých vládních činitelů
na adresu emigrantů. Jaké státoprávní
uspořádání by bylo nejvhodnější pro Mora
vany? Chtěli jsme lépe poznat Václava
Havla jako člověka, který se stal v krátké
době z vězně prezidentem a který si získal
na Západě tak velkou popularitu.
Mezitím jsme se z tisku i od známých do
vídali různé zprávy o náhlém odvolání čes
koslovenského velvyslance z Holandska.
V tisku se objevily mnohé dohady: spolu
práce s StB, intriky na velvyslanectví, čistka
mezi diplomaty a podobně. Bylo nám to vel
mi divné. Měli jsme opakovaně možnost
osobně poznat velvyslance doc. dr. Abrahá
ma v krátké dobějeho zdejší činnosti. Půso
bil na nás velmi dobrým dojmem, zajímal se
o lidi, vyzařoval osobní teplo, naučil se na
slouchat druhým, věděl, o Čem se hovoří
a dovedl na různá témata hbitě reagovat.
Má příjemnou paní, osobnost s neobvyklou
kulturní úrovní. Jeho názory se zdály smíř
livé, snažil se dosáhnout řešení složitých
problémů. Přišlo to na nás jako nečekaná
rána, když jsme se dověděli, že tento velvy
slanec má být v krátké době odvolán, roz
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hodně ještě před příjezdem prezidenta Hav
la. Je to divná reprezentace státu, když jeho
hlava přijede do rezidence velvyslance, kte
rý neexistuje. Nikdo nevěděl, kdy přijde jeho
nástupce a kdo jím bude. Dokud v Haagu
byli předchozí velvyslanci či úředníci velvy
slanectví, kteří byli oddáni dřívějšímu reži
mu a jeho tajné policii či jeho ideologii,
trvalo to s jejich výměnou mnohem déle. Ty
to a podobné zprávy vyvolávaly v nás smí
šené pocity: na jedné straně přetrvávalo ra
dostné očekávání významného setkání, na
druhé straně se stupňoval smutek a zklamá
ní nad tím, že dosud jsme konfrontováni
s metodami režimu, proti němuž nynější vlá
da vystupuje.
Konečně nadešel pátek. Přijeli jsme včas.
Náhle zazněly klaksony, prezident Havel
přijel do budovy Mírového paláce a tam bu
de mít projev ještě před setkáním s námi.
Nejprve má pan prezident přijmout předsta
vitele různých emigrantských spolků, pak te
prve budeme vpuštěni do budovy my. Kolem
nás se rojili různí reportéři a filmaři
z ČSFR i odjinud. Ti českoslovenští se vy
značovali nápadně alternativním zevnějš
kem, jako by doháněli výstřelky mládeže na
Západě ze sedmdesátých a osmdesátých let.
Pana prezidenta a řadu dalších vpustili
do rezidence, ostatníjsme museli čekat ven
ku. Cekání bylo nekonečné. Pak konečně:
otevřela se brána rezidence a dovnitř jsme
byli vpouštěni po jednom. Snažili se kontro
lovat naše zyací dopisy. Uvnitř jsme našli
řadu přátel a známých, promluvili si s nimi
a čekali na chvíli, kdy se pan prezident ob
jeví mezi námi. Pojednou jsme zaslechli šu
mění v davu: pan prezident je zřejmě nablíz
ku. Snažili jsme se prodrat co nejblíže k ně
mu. Nebylo to snadné, byl obklopen osobní
stráží a těmi, kdo měli větší štěstí. Vypadal
unaveně, působil nepřítomným dojmem. Li
dé na něj volali, říkali mu každý to své,
někteří mu dávali osobní dárky, jiní mu
kladli otázky, a ti další nebyli schopni ze
sebe něco vypravit.
Od známého jsem se dozvěděl, že se bese
da konat nebude. Prý se připravovaly nepo
koje, někteří prý chtěli svými otázkami pro
vokovat, je přítomno mnoho Slováků a ti by
mohli klást nepříjemné otázky. Proto bylo
nutné besedu zrušit. Byli jsme zklamáni. To
lik jsme se těšili na výměnu názorů a nako
nec z toho nic není. Kde je pan prezident?
Zmizel. Prý se vytratil zadními dveřmi. Je
tedy otázka, zda se toto setkání vůbec mělo
uskutečnit.
Pan prezident má být zítra ráno v Paříži.
Naneštěstí nemá připravené letadlo, neboť
pilot včera na letišti při manévrování ulomil
kus křídla. Bude muset přiletět další letadlo
Z Prahy. Večer půjde ale pan prezident spo
lu se stem vyvolených na balet do divadla
v Haagu na představení Jiřího Kyliána. Bu
de tam, mezi jinými, i bývalá manželka Ja
roslava Hutky. Volala v davu na pana pre
zidenta: „Nazdar, Vašku, nashledanou ve
čer v divadle!“
Zastavili jsme se poblíž hloučku kolem

paní Olgy; hovořila klidně a soustředěně
s několika ženami. Pan prezident se již ne
ukázal. Ptal jsem se členů velvyslanectví na
důvod. Je prý unavený a má velmi nabitý
program, zněla odpověď. Na otázku, proč
byl odvolán velvyslanec, jsme obdrželi vy
hýbavou odpověď. Zatím není známo, kdo
a kdy sem přijede jako nástupce.
Přitočil se k nám známý lékař a vypravo
val nám vtip, který měl vyjádřit jeho pocity:
„ Víte, to je jako když stáli ti lidé na nástu
pišti a najednou se kolem nich přehnal vlak.
Než se z toho vzpamatovali, bylo jim ná
dražním rozhlasem sděleno: Právě jste byli
prohlédnuti závodním lékařem. “
Bylo to překrátké, letmé setkání s člově
kem, který přiletěl jakoby z neskutečna.
A pak jsme šli zase každý svou cestou: on
a oni tam ve vlasti, a my emigranti zde v ci
zině. Naše otázky zůstaly nevyřčeny a ne
zodpověděny. Místo odpovědí se tedy množí
dohady, místo uspokojení se zesiluje pocit
zklamání. „Vlastně jsme ani nemohli víc
čekat, " snaží se rozum vysvětlit situaci. Za
pijeme svůj smutek vínem či pivem a slivo
vicí. Ale co kdyby se znovu objevil ...a dal
se přeci jen s námi do řeči? Vždyť kvůli té
besedě jsme sem přece přijeli!
Cas ubíhá, blíží se konec recepce. Ale
aspoň jsme ho osobně viděli.
Prezident Havel miluje symboly. Toto se
tkání bylo symbolické: letmé, jakoby nesku
tečné. Nedošlo mezi námi k rozhovoru, jako
bychom zůstali dvěma oddělenými světy, jež
se i nadále budou pohybovat různými smě
ry. Procitli jsme z fantazií: bylo nám smut
no. Představovali jsme si to jinak: velvysla
nectví s přívětivým velvyslancem, věrohod
né informace pracovníků velvyslanectví
a otevřenou diskusi s panem prezidentem.
Doba k tomu zřejmě ještě není zralá: ná
prava chyb minulosti bude zřejmě trvat déle
než jsme očekávali. Jsme jen ještě více zne
klidněni. A nezbývá nám tedy než přát své
vlasti i jejímu prezidentovi, aby se nakonec
vše vyvíjelo co nejpříznivěji pro všechny
a aby Česká a Slovenská federativni repu
blika se časem přece jen stala důstojným
a opravdově demokratickým členem sjed
nocené Evropy.

Např. velmi náročný a přísný kritik Marcel smrtelnosti, jako muži.
Reich-Ranicky, jenž je pokládán za němec
Smrt osvobozuje, vykupuje ženu od živo
kého literárního papeže, suše prohlašuje, že ta, jenž přestal být životodárný, kdežto s?n
’Kundera už nemůže napsat žádný román“, dosáhnout smrtí nesmrtelnosti je posedlostí
žádné dějové líčení. V konvenční podobě mužů, kteří tím opět jen zatěžují žijící. Kun
ani nechce. Kundera, mezinárodně proslulý derův pohled na >vážnou< problematiku
aneb
také jako teoretik románu, nehodlá pasivně smrti a nesmrtelnosti ovšem nepostrádá hu
kopírovat své slavné předchůdce, ale aktiv mor a kousavou ironii, protože u mnohých
ně využívat všech možností svého nástroje smrtelníků je touha po nesmrtelnosti čeká
mistrovské tvorby.
ním na Godota nebo na vlak, který snad
Přesto, nebo snad právě proto, je mnoho- jednou pojede. Jan Kundera sám komentu
Čtenáři a knižní nakladatelé na celém vrstevný román >Nesmrtelnost< o posled je: „Člověk počítá s nesmrtelností a zapo
světě se konečně dočkali. Milan Kundera, ních věcech člověka opravdu jakýmsi kun- míná počítat se smrtí.“
Ženské touze po životě následuje touha
ólletý český autor žijící v pařížském exilu, derovským valčíkem na rozloučenou s reál
napsal nové dílo, ve kterém začíná bilanco ným světem života a lásky, erotiky a sexu, po nebytí, po prostém sfouknutí svíčky ži
vat svůj život jako muž a spisovatel. Jeden s vlastním já a tudíž také se světem fiktivní vota bez zanechání dalších stop kromě dětí,
z velkých romanopisců našeho věku zvolil ho románu, vyprávění, sebereflexe. Živý bez pošetilého nároku na nesmrtelnost.
za titul své knihy velké, možná největší slo Kundera je román sám. Proto smrt znamená Smrt představuje pro ženu pouhé propuštění
vo: >Nesmrtelnost<. Široká obec čtenářů, pro Kunderu nejen konec života, ale i konec z pozemské existence, z povinnosti být sa
zvyklá v minulosti na vtipné a paradoxní románu. Jakýkoli posmrtný život nezná ani ma sebou, na rozdíl od mužů, kteří jsou
názvy jeho románů, byla jednoduchým obličeje ani příběhy. Smrt jako taková se smrtí vytrženi ze své podivné lehkosti bytí,
a přesto grandiózním titulem poněkud za nemůže stát námětem románu, jen poněkud ze svého ctižádostivého úvazku >být indivi
skočena. Po brilantní politické zprávě >Ne- malicherná a ješitná touha žijících po ne duálním já<. V tomto smyslu je nový Kun
snesitelná lehkost bytí< o stavu české duše smrtelnosti. Touha žijících mužů. Protože derův román logickým pokračováním knihy
v období Pražského jara 1968, jíž se Kunde ženy podle Kundery ve své podstatě po ne >Nesnesitelná lehkost bytí<, její ženskou va
ra stal univerzálním světovým autorem, ná smrtelnosti netouží, spokojí se nebytím, riantou, již je možno nazvat >Snesitelná tíha
sleduje filozofická práce o všelidském té zmizením, jednoduchým odchodem ze svě nebytí<. Není náhoda, že >ženský< román
ta.
matu smrti a nesmrtelnosti.
Nesmrtelnost a >mužský< epos Nesnesitelná
Po francouzském vydání románu >NeTitánské téma nesmrtelnosti předvádí lehkost bytí mají stejnou strukturu příběhů,
smrtelnost< se teď na evropském trhu obje Kundera na svém obvyklém modelu vztahů techniku vyprávění a metodu konfrontace
vila také německá verze, publikovaná reno mezi mužem a ženou, na jejich rozdílném postav.
movaným nakladatelstvím Carla Hansera přístupu k problémům života a smrti. KunProtiklad žen a mužů, života a smrti, se
v bavorském Mnichově. Na německém tex derovská žena jako nositelka života žije dá v reálném životě i v literatuře nejlépe
tu zaujme skutečnost, že je překladem s lidmi, pro lidi, ne vedle nich nebo dokon demonstrovat na ženách a jejich pocitech.
z českého originálu, ne z autorova fran ce proti nim. Stojí oběma nohama pevně na Jeden francouzský filozof kdysi řekl: „Život
couzského pendantu. Převod pořídila Su zemi a soustřeďuje se na praktická řešení. dává obvykle za pravdu ženám, smrt naproti
sanna Roth, Kunderova stálá a dle mínění Je proto většinou konkrétní, zaměřená na tomu mužům.“ Jako životního kontrastu po
odborníků také kongeniální překladatelka.
osoby a děje. Jejím základním projektem je užívá proto Kundera ne přirozených proti
Námětem Kunderova existenciálnflio rodina. Svou strhující přirozeností a tvůrčí pólů muže a ženy, nýbrž dvou nerovných
a postmodemího, tedy pocitového, nedějo spontánností ztělesňuje plodnou zemitost, žen, sester, jejichž gesta, plná vášně a vý
vého románu jsou - jako vždy - základní pokračování života a smrti.
znamů, se jako leitmotiv táhnou celou kni
otázky života a smrti, doplněné tentokrát
Muž je naproti tomu spíše abstraktní, hou.
úvahami o nesmrtelnosti. Na své dlouhé >programovatelný<, s hlavou v oblacích. Ži
Hrdinkou románu je Anežka, velmi indi
pouti lidskou duší dospěl Kundera nutně je převážně pro svou realizaci, pro teoretic viduální, rozhodná a tvořivá žena, která ví,
k ožehavému tématu, které je doslova pro ké myšlenky a poněkud mechanické před co chce, co si má se sebou počít. Ráda pře
špikováno otazníky, které je zároveň prosté stavy o životě. Tyto ideje mohou být formu mýšlí, má vkus a smysl pro krásu. Vyhýbá
a komplikované, rukou zachytitelné a mezi lovány a žity také proti konkrétnímu okolí, se plochému opakování, >útokům škaredprsty se rozplývající, citem postižitelné proti spolupracovníkům a přátelům. Jako nosti<, lomozu velkoměsta a všudypřítom
a rozumu se vymykající. Takové protiklady ploditelé a tvůrci zanechávají muži rádi po nému kýči. Protože nenávidí zkoumavé po
přitahují všechny niterné badatele, jsou vý sobě stopy v podobě dětí či realizovaných hledy, nepřirozená gesta a vlézavé napodo
zvou pro každého filozofa, spisovatele věcných projektů. Jinak řečeno, muži nedo bování stejně jako duševní nudu a jedno
a umělce. Navýsost obtížného úkolu se káží zemřít, skromně a pokorně odejít, když tvárnost, utíká se do samoty, před svým mu
Kundera podle očekávání zhostil mistrně. se čas naplnil.
žem a dcerou, před mladší sestrou. Je to
Román >Nesmrtelnost< je tak jednoduchý
Fenomém touhy po nesmrtelnosti vysvět zároveň útěk před všedností světa posedlé
a grandiózní jako jeho název.
luje autor na jeho negaci, na jeho absenci ho materialismem, před šedivostí masy tzv.
Kundera je znám jako autor reflexe, jenž u žen, ačkoli v románu je dostatek muž normálních lidí, hlavně mužů. Jejím život
se záměrně vzdává psychologizace svých ských figur. Žena kunderovského světa žije ním gestem, poznávacím znamením, je pů
postav, jako filozofující analytik člověka, na jedné straně duševními pouty a eroticko- vabné mávání na rozloučenou, symbol osa
společnosti a svého vlastního já. Proto pře psychologickými vztahy k určitým osobám, mocení, konečnosti, zhasnutí života'.
rušuje rád a často plynulý tok vyprávění, na druhé straně fyzickým stykem s lidmi,
Sestra Laura je méně samostatná, zato
aby čtenáře seznámil s výsledky sebezpyt- konkrétními tělesnými kontakty - gesty, mi dravější a dychtivější po životě, radován
ných pohledů do zrcadla a hlubinných vý mikou tváře, pohledy, doteky, tónem slov kách a materiálních statcích. Anežku však
zkumů duše současníků, aby je obšťastnil a vět, chutěmi jídel a přírody. Souhrnně ře obdivuje a nezakrytě napodobuje, nadbíhá
encyklopedickou poznámkou, vysvětlují čeno, žena žije tělem a erotickou duší, po jí, kde může. Přebírá její tělesnou řeč a ne
cím komentářem nebo analytickou pasáží. mocí smyslů a smyslnosti. Chce-li se osob chá se hýčkat její účastí. Ve svém životě je
Pro mnohé ctitele klasického narativního ních kontaktů vzdát, např. útěkem do samo Laura často závislá na úsudku druhých, ne
románu překračuje taková modemistická ty, nebo musí-li opustit jí blízké lidské by ustále se honí za novými vzory a jepičími
technika hranice žánru, >likviduje< román tosti přirozenou smrtí či sebevraždou, touží módami. Ve společnosti, v níž se cítí jako
jako specifický způsob vyprávění příběhů. po definitivní smrti, po zhasnutí, ne po ne ryba ve vodě, s oblibou pozoruje jiné obli
Pavel Stiller

Kunderův
nový román

Hrozivá tíha
smrtelnosti
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čeje a pachtí se po významných pohledech,
především mužských, po skrytých gestech
a charakteristických pohybech. Ráda dráždí
a svádí méně jisté muže. Skrupulemi ne
oplývá, takže nakonec >uloví< i Anežčina
manžela Pavla. Jejím životním mottem je
kopírování a parazitování.
Obě sestry, každá na své úrovni, jsou sa
mozřejmě konfrontovány se základním žen
ským problémem současnosti, s emancipa
cí. Anežka chápe ženskou emancipaci jako
seberealizaci, jako rozvoj a uplatnění svých
představ, ambicí a schopností. Její přiroze
ná a organicky se vyvíjející emancipace ne
ní v rozporu s existencí rodiny, neobrací se
proti muži a dceři. Oba atributy ženskosti se
jí daří po dlouhou dobu skloubit.
Laura naopak nemá samostatný a osobní
program, chce se jen mužům vyrovnat,
a proto je napodobuje v dobrém i špatném,
bez výběru a diferenciace. Své egoistické já
nosí otevřeně před sebou jako vlajku. Tímto
mužatkovským chováním vlastně podkuřuje pohodlnosti mužů, cementuje struktury
patriarchátu a prodlužuje svou závislost.
Anežka je prototypem poměrní, vzděla
né, zralé a nezávislé ženy, která po určitých
zkušenostech už v první řadě netouží po
muži, manželství a rodině, ale po odpoutání
od muže a jeho tradiční role. Volí proto spí
še samotu a jako kontaktní osobu nanejvýš
přítelkyni.
Své teze o ženské emancipaci jako do
plňku emancipace mužské, ke které také
musí teprve dojít, dokládá Kundera v romá
nu historickými exkursy, v nichž vystupují
různé parádní macho-postavy jako Heming
way, Napoleon, Rubens aj. Jedním z nej
hezčích příkladů je >boj pohlavL mezi stár
noucím básnickým géniem Goethem a jeho
mladičkou milenkou Bettinou Brentano-Ar
nim. Tomuto urputnému zápasu věnuje au
tor celou kapitolu, druhou ze sedmi. Klíčo
vá kapitola je nadepsána titulem knihy, Ne
smrtelnost, neboť v osobě tajného rady je
prezentován opravdu kapitální macho a je
den z Nesmrtelných.
Autorovi Fausta přitom nejde, jak by se
zdálo, o poetickou víru v nesmrtelnost du
še, ale o dost prozaickou a pozemskou ne
smrtelnost zvanou sláva. Goethe nezkoumá
život po smrti, ale rozvíjí téma nesmrtelnos
ti jako člověk žijící na prahu smrti. Poslední
část svého života, včetně známosti s Betti
nou, proto ješitný velikán vědomě inscenuje
jako jedinou službu ve prospěch své nesmr
telnosti. Ještě za svého života se Goethe
sám redukuje na posmrtný obraz, jaký si
o něm mají udělat budoucí generace. Šikov
ná manipulace života a svědků jako předpo
klad nesmrtelnosti.
Kundera se zjevným potěšením rekon
struuje a analyzuje epizody z jednostranné
ho a idealizovaného vztahu Bettiny ke
Goethovi. Protože mezi oběma protagonisty
v podstatě nejde o lásku, ale o nesmrtelnost
(Kundera: „Jen smrt a nesmrtelnost jsou ne
rozlučnými milenci.“), pracuje také Bettina
z prestižních důvodů neúnavně, důsledně
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a zarputile na vlastní legendě, na vlastním
mýtu nesmrtelnosti po Goethově boku.
V Kunderově pojetí je tudíž živý Goethe
’správcem své nesmrtelnosti1 a skoromužatka Bettina, ne nepodobná papouškující
Lauře, výjimkou z ženského pravidla nezá
jmu o nesmrtelnost.
Důležitým aspektem >tvorby< nesmrtel
nosti u živých osob je návrat minulosti,
opakování do paměti vrytých pocitů, zážit
ků nebo symbolických gest. V textu se pro
to minulost často vrací ve formě citátu
z vlastních citátů. Potenciálně nesmrtelné
není podle Kundery naše egoistické já, ale
opakovaný pohyb, moment, motiv, předsta
va. Efemémí podstatu nesmrtelnosti je ob
tížné zachytit, fixovat, dostat na papír.
„Žádná já neexistuje. Já mizí v gestu. Z já
zbývá nakonec jen obraz gesta.“ Jednou
z prastarých iluzí lidstva je představa, že
obličej je výrazem našeho já, naší duše,
obrazem individuality. Vnitřně silná Anež
ka proto odmítá nepřesvědčivá gesta, jež
svádějí k falešným obrazům určitého já,
a prchá před nepříjemně pozorujícími obli
čeji a zvědavými pohledy. Teprve smrt de
finitivně smazává dotěrné obličeje a chrání
před nežádoucími pohledy, také během
umírání.
Jak vidno seskupuje se vnitřní děj romá
nu okolo napěťových polí pěti slov obličej pohled - gesto - obraz - já Kundera se
jasně rozchází s tradičním klišé o jedineč
nosti individua. Laura je přes svůj otevřený
egoismus ba egocentrismus prototypem neindividua, příslušnicí beztvaré masy, šedi
vou kopií par excellence, sbírkou citátů ji
ných, originálnějších osobností. Protože si
nedostatek původnosti uvědomujeme, snaží
se za každou cenu obracet na sebe pozor
nost, chytat pohledy: patetickými gesty, tea
trálními výstupy, exaltovaným úsilím stát

se za živa >nesmrtelnou< a neurotickým přá
ním >něco< podnikat, >něco< po sobě zane
chat. Aby ovládla scénu, neštítí se ani dra
maticky inscenované sebevraždy, jež není
gestem pokorného odchodu, nýbrž agresiv
ního zůstání.
Román >Nesmrtelnost< je opět šťavnatou
a humornou kunderovskou knihou c lidech
z masa a krve, o dnešních ženách a mužích
bez ohledu na dělení Západ-Východ, o je
jich duších a tělech, o nepřetržitém boji
každého s každým a jeho příčinách. Svůj
poznatek, že fiktivní románové figury mají
svůj samostatný základ, své reálné jádro,
jemuž je třeba adekvátní literární metaforou
přijít na kloub, pokládá Kundera za ’nejdů
ležitější myšlenku, jakou kdy měl'. Výsled
kem. svého hledání a hloubání si může být
autor jist: ve fantazii čtenářů jsou jeho umě
lé postavy často živější, zajímavější a ne
smrtelnější než mnozí >slavní< smrtelníci.
Kunderovo vyprávění se nepodobá toku
řeky, ale konstelaci. Jeho texty mají v sobě
něco statického, nesmrtelného, neboť jen
nehybné, zdánlivě neživé obrazy přetrváva
jí. Sen lidstva o nesmrtelnosti je vlastně
noční můrou, protože ’není větší hrůzy, než
vytrhnout člověka z času' a zvěčnit ho, udě
lat z něho >živou mrtvolu< pro potřeby škol
ních učebnic a tlustých encyklopedií. Jak
praví významná německá kritička Brigitte
Haberer: „Pro Kunderu je nesmrtelnost po
třebou živých stylizovat se do mrtvých ob
razů, v nichž chtějí žít dál. Neživotnost bě
hem života, smrt kvůli nesmrtelnosti, de
menti smrtelnosti.“
Poslední bonmot ovšem patří autorovi:
„Být smrtelný je nej základnější lidská zku
šenost. Člověk ale nedovede být smrtelný
a když umře, tím spíše neumí být mrtvý.“

MILAN KUNDERA na nábřeží Seiny 1/ Paříži (foto Aaron Manheimer)

Ill

Karel Moudrý

SLOVO K NAŠIM DOMA
Chtějí-li si lidé vyzkoušet, jak dokona
lé jsou jejich rozumové možnosti, poklá
dají si otázky jako: „Co bylo dřív - vejce
nebo slepice?“ Což mi připomíná dotaz:
„Co bylo dřív? Vesmír nebo prostor pro
něj?“
Rád bych dnes položil otázku jedno
dušší: Co bylo dřív — demokracie nebo
katalog obchodního domu Neckermann?
Čtenáře, kteří si vybrali odpověď »Ob
chodní dům Neckermann*, prosím, aby
zůstali v republice. Ze všech stran se to
tiž ozývají tužby po čemsi lepším, opustit
zem a usadit se tam, kde stát oplývá che
micky dobarveným strdím a pasteurizovaným mlékem v lákavém obalu s barev
ným obrázkem.
Stalo se totiž pod vládou bolševika, že
mnozí četli katalog zmíněného Neckermanna spíše než pašovaný exilový časo
pis, neboťrovněž již zmíněný bolševik vě
děl, proč katalog směl přicházet poštou,
zatímco exilový časopis putoval ve vaku
pašeráka. Tak se postupně, hrubým
a soustavným útokem na lidské slabosti,
jako je touha po mamonu a přepychu,
komunistické vládě ostatně bytostně
vlastní, vytvořil falešný obraz západního
světa a místní kutilové započali s ná
kladnou, obtížnou a vpravdě mravenčí
prací budovat v oprýskaných a zanedba
ných činžácích i v novotou zářících cha
lupách neckermannovské kuchyně, lož
nice, obýváky, jídelny s elektrickými
krby, v nichž žhavě bliká plastické pole
no — a započal zběsilý závod s místní
realitou smutku u snědeného krámu
a vidinou západní životní úrovně, stylu
i designu.
Jet do západního Německa, Rakous
ka, Francie i dál - to vyžadovalo důvtip
a úsilí, hrála se hra na politické i jiné
kličkování mezi výjezdní doložkou
a bankovním příslibem, svištěly úplatky
a navazování užitečných známostí, shá
nění valut a převážení té cennosti v botě
či jinde, aby následovala krátká pro
cházka rájem v barevných městech a na
barevných plážích - a hlavně mezi láka
vými obchody, kde bývá všechno, po čem
může lidské srdce toužit. Otázka je, zda
právě srdce. Čert ví, kde sídlí lidská tou
ha po mamonu i vlastnictví - řekl bych
spíš, že člověk by si měl přát jinou útěchu
i jinou spokojenost než digitálně řízený
táborák na zahradě vily, kde chlazený
nápoj přiváží úslužně blikající robot. Ale
přepych - známe to z prastarých fresek byl odjakživa ne-li smysl, pak cíl, neboť
homo sapiens, člověk rozumný, se od zví
řete odlišil i jinými potřebami než těmi
základními.

Tak nakonec zvítězil v mnohé duši, za
vydatné podpory bolševika, katalog
Neckermanna, a jak se ukázalo, mnozí,
kteří cinkali klíčky na náměstích a vola
li: „Už je to tady,“ nemínili ani tak svo
bodu a nadcházející demokracii, ale vi
dinu zázraku, v němž po odcinkání se
chudé království potažené socialisticky
reálnými plakáty a transparenty rozzáří
jako mnichovská Leopoldstrasse nebo
pařížský Mont Martre.
Nestalo se. A tak ti mnozí, kteří na
mnoze bydlí lépe než mnozí lidé z býva
lého Západu, lidé, kteří si vlastně poho
dlněji žili: bez velké námahy dostávali
kdesi plat a kdesi si přivydělali. A tak ti
mnozí se dnes věnují obvyklému nadává
ní na vládu a na poměry a vyptávají se,
kde by za hranicemi sehnali práci, či —
jak by se mohli vystěhovat.
Čímž se můžeme vrátit ke správné od
povědi - dříve než obchodní dům Necker
mann byla - v Německu - demokracie.
Leč: Nejprve se lidé museli vypořádat
s Hitlerovým dědictvím zločinů i zpusto
šené země, postavit znovu města i vesni
ce, začít obdělávat půdu a pěstovat od
obilí po dobytek všechno k obživě - a po
stupně a pomalu země zbohatla, až zača
la žít luxusně.
Ne že bych chtěl srovnávat nesrovna
telné - není po válce, ale je po více než
čtyřiceti létech jiného druhu pustošení.
Lze namítnout: Německu pomohl Marshallův plán, který bolševik doma na
příkaz zvenku odmítl, máme jinou nátu
ru než disciplinovaní Němci, je jiná do
ba, jiný čas.
Ale máme rozbitý a vyrabovaný dům
a ti, kdo chtějí, aby nejprve bylo všechno
u nás podle Neckermanna a teprve po
tom by - snad - byli ochotni zvyknout si
i na tu demokracii, připomínají stavite
le, který v rozvalině začne budovat krb
a shání k němu drahou sedací soupra
vu.
Na tomto místě slyším tak často opa
kovanou výtku: tomu se to mluví, když
tady nežije. A ten častý pokyn: přijďte si
to odžít. Odpovím-li po pravdě, nedrží
mě tu výdobytky z katalogu obchodního
domu Neckermann, ale „moje“ rozhlaso
vá stanice a deset nebo dvacet dalších
důvodů. Leč pravda v takovém případě
bývá zanedbatelná.
Jen se zkušeností života v blahobytné
zemi vím, že lidské štěstí nevyrábí elek
tronický vysavač nebo plně automatizo
vaná kuchyňská linka, že každá hračka
- pokud není účelná - se brzy omrzí —
videopřístrojem počínaje a kouzelnic
kým fotoaparátem konče.
Nadbytek na trhu je pak užitečný jedi
ně tím, že bez problémů obstaráte to, co
právě potřebujete, a teprve za čas a do
dnes se učíte bojovat se soustředěným
náporem reklamy a nacházet si prostor
pro důležitější život než je kolotoč toho,
čemu se běžně říká »konzumní společ

nost*. Demokracie a k tomu blahobyt to
tiž vytvoří jen možný prostor pro osobní
svobodu. Pro tu skutečnou, k níž se ob
vykle člověk dostává dost klopotně - tou
nejtěžší cestou — sám se sebou a sám přes
sebe.
Hospodářský nadbytek pak zajišťuje
relativní sociální klid ve společnosti — ale
co se týče Československa — měli bychom
si stanovit pořadí důležitosti: máme de
mokracii. Máme vládu, která byla zvole
na ve svobodných volbách, máme i tako
vý parlament. Můžeme se veřejně vyjad
řovat, můžeme cestovat, policie neslídí
po bytech těch, kteří nesouhlasí s vládou.
Pro tuto chvíli by to mělo stačit ke
spokojenému pocitu, že se nám podařilo
dožít se toho, co jsme chtěli — odchodu
bolševika z Hradu. A smiřovat se s tím,
že blahobyt - bude-li vůbec - nebude zít
ra. Říká se tomu realita a budeme se s ní
muset smířit. Jako se budeme muset
smířit s tím, že právě bolševikovi se zda
řilo pochroumat národní duši katalogem
obchodních domů natolik, že svoboda
i demokracie nejsou pro mnohé tak vyso
ké hodnoty, aby jim pro začátek stačily
jako vítaný prostor k uzdravení republi
kyNe že bych chtěl vyhrožovat praotcem
Čechem, který to za nás na Řípu rozhodl,
ale přál bych si, abychom jako národy
dokázali sami sobě, že jsme pod bolševi
kem žili z donucení a ne za hustého na
dávání vlastně rádi. Přál bych si, aby
lidé nechtěli odcházet ze země. Abychom
si dokázali najít jiný životní smysl než je
večerní ilustrovaná četba kapitoly »Auto
matické pračky*.
Na závěr bych strašit chtěl. Zhusta
my, lidé, myslíme tak, jako by nám kdosi
daroval nekonečný život. Není to pravda,
říkám nerad. Zato rád říkám — život je
skutečně o něčem jiném než o katalogu
firmy Neckermann, která vznikla jen dí
ky tomu, že v zemi zavládla demokracie.
-Wg»
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Jaroslav Suchý

Škvorecký a Náchod
Jména >Škvorecký a Náchod< lze, ba pat
ří se vyslovit jedním dechem. Město, ve
kterém se Josef Škvorecký narodil, nestalo
se jen kulisami jeho dětských her a jinošského bloudění a nalézání. Nesmělý student
a nenápadný účastník společenského dění
přijímal dychtivě do svého vědomí atmo
sféru místa a citově prožíval osudy lidí ko
lem sebe. Obdivoval se jejich činorodosti,
především v kulturní sféře, a město se mu
jevilo jako velký sehraný orchestr, do něhož
každý zapadal se svým partem, nástrojem.
I on toužil v tomto orchestru hrát a zaiirát si
v něm tenorové sólo. Z Pepy Škvoreckého
se stal Danny Smiřický.
Nedávno mi vyprávěl jeden kamarád, jak
za války dělal s Pepou v továrně a Pepa
často vypadal, žeje myslí někde jinde, po
stával tu či onde, a ejhle, po letech se obje
vil přesný obraz prostředí v jeho díle a ka
marádovi byly připomenuty mnohé detaily
oněch let. Josef Škvorecký byl a je geniální
pozorovatel. Zážitky z mládí nese v sobě tr
vale. Možno říci, že se nikdy z Náchoda
nevystěhoval. Při své loňské návštěvě rod
ného města prohlásil, že by mohl napsat
dalších pět šest románů o Náchodě.
Je to ovšem Náchod jeho, jeho prožitků
a vzpomínání. Ale my, kteří jsme s ním
prožívali studentská léta, můžeme dosvěd
čit, že knížky ’Sedmihranný svícen1, ’Prima
sezóna1, ’Zbabělci1, ’Ze života lepší společ
nosti1, ’Hořkej svět1 a stati o >Kostelci<
v dalších knihách evokují dobu a naše mlá
dí úžasně. Ale pozor! Škvoreckého knihy
nejsou jen četbou pro pamětníky. Nejsou
jen knihami staré generace. Viz výborné
přijetí ’Prima sezóny1 americkou mládeží.
Josef Škvorecký není pouhý historik či kro
nikář, on je milovník života neohraničeného časem, umělec živého slova, magický
vypravěč. Tím větší hodnotu má jeho vylí

čení rodného města.
Nutno připomenout, že se rád účastnil
společenského života ve městě. Odmlada se
zajímal o hudbu a hrál na saxofon ve stu
dentské kapele. Přispíval do náchodských
studentských časopisů, v roce 1945 redigo
val časopis ’Slovo má mladý severový
chod1. Podílel se na mnohých kulturních
akcích ve městě. Po ukončení studia na fi
lozofické fakultě KU v roce 1949 se stal
učitelem na Broumovsku. Noví pedagogo
vé byli tehdy posíláni do pohraničních
okresů. Učil v Polici nad Metují, ale bydlel
u rodičů v Náchodě a vedl v náchodské
knihovně čtenářský kroužek anglosaské li
teratury. Zde také přednášel později jako
redaktor ’Světové literatury1. Scházel se
s členy recitačního souboru knihovny, při
nášel zprávy z Prahy a vyprávěl o své čin
nosti. Některé knihy v Náchodě psal, např.
’Konec nylonového věku1, ’Sedmihranný
svícen1, ’Lvíče1. Na rodné mesto nezapomí
nal ani v emigraci. Těšil se z každé zprávy,
kterou dostal.
Při návštěvě vlasti v květnu 1990 se stal
Josef Škvorecký čestným občanem města
Náchoda. Starosta Miloslav Čermák mu po
děkoval za vše, co pro město vykonal, a ta
ké za příklad, jak hluboce má člověk proží
vat svůj život a mít rád místa, kde se narodil
a žil, jak nemá zrazovat své ideály, mládí,
lásky.
V březnu letošního roku byla v náchod
ské knihovně uspořádána Společností Jose
fa Škvoreckého výstava knih z nakladatel
ství Zdeny a Josefa Škvoreckých Sixty—
Eight Publishers. Výstava, instalovaná loni
v Památníku národního písemnictví v Pra
ze, začala symbolicky v Náchodě své mi
mořádné putování. Ukazuje, jak Josef Škvo
recký a jeho žena nikdy nesložili ruce
v klín, jaké hodnoty zachraňovali a tvořili.
Náchodská veřejnost se podivuje šíři této
činnosti. Dostalo se jí viditelného důkazu,
jak velký význam měla pro českou kulturu
publikační činnost naší emigrace.

Zahájení výstavy knih nakladatelství »68 Publishers« v Náchodě 4. března 1991
(Foto: Bronislav Hofman)
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Pavel Sekyra

Mýtus - nebo ne?
Jmény prvého a čtvrtého pojmenovali uli
ce a náměstí. Pátému odhalili pamětní des
ku. Druhému a třetímu se' žádných poct
nedostalo. První: Jan Palach, místo a den či
nu: Praha, Václavské náměstí, 16. ledna
1969. Druhý: Josef Hlavatý, místo a den či
nu: Plzeň, Dukelské náměstí, 20. února
1969. Třetí: Miroslav Malinka, místo a den
činu: Brno, náměstí Svobody, 22. února
1969. Čtvrtý: Jan Zajíc, místo a den činu:
Praha, Václavské náměstí, 25. února 1969.
Pátý: Evžen Plocek, místo a den činu: Jihla
va, nám. Míru, 4. dubna 1969.
Politicky motivované sebevraždy upále
ním se. Pouhý pohled na distribuci poct uka
zuje, že je něco shnilého ve státě dánském.
I když vezmeme v úvahu efekt prvního,
proč se na další dva zapomíná? Pátému od
halili v Jihlavě loni pamětní desku. Zprávy
jsou tak kusé, že se mi nepodařilo zjistit, zda
Miroslav Malinka pokus o sebevraždu upá
lením přežil, či nikoliv. Ostatně, Hlavatého
a Malinku kromě švýcarského >Zpravodaje<
snad nikdo jiný nepřipomněl.
K dvacátému výročí činu Jana Zajíce
a hlavně Jana Palacha bylo slyšet jen oslav
né pajány. Nikdo se nepokusil vyzpovídat
jejich kamarády, přítelkyně a příbuzné, aby
pomohli vyjasnit podrobnosti a vývoj jejich
motivů, které je přivedly k onomu hrdinské
mu činu. Mohlo by vyjít najevo něco, co by
ušlechtilost činu narušilo? Podle Palachova
dopisu na rozloučenou byl »pochodní
č.l<. Proč se ani po pádu komunistické vlá
dy v Československu nepátralo po členech
oné skupiny dobrovolných sebevrahů, do níž
další čtyři zjevně nepatřili? Byla pouze Pa
lachovým výmyslem? Palach ve svém dopi
su na rozloučenou požadoval zákaz cenzury
a rozšiřování >Zpráv<. Relativně malý cíl.
Pak je tu další problém. Byl-li Palach hr
dina, alespoň v dané době před Husákovým
uchopením moci, proč se nikdo později, za
jeho vládnutí, za situace mnohem horší než
byla před dubnem 1969, neupaloval, když
z definice hrdinství vyplývá, že za stejných
nebo horších výchozích podmínek je to pří
klad hodný následování?
Velice zajímavou výpověď o Janu Pala
choví otisklo loňské lednové číslo >Květů< vzpomínky jeho učitele dějepisu na základní
devítileté škole, pana Miroslava Šlacha: „Ti
chý, bystrý, inteligentní, citlivý až přecitli
vělý ... Chtěl být u všeho, kde se něco děje
... A často chtěl být sám - schoval se někde
a četl a četl. ... Dědeček“ (který pomáhal po
smrti otce paní Palachové oba syny vycho
vávat) „na něj nestačil, a tak to vyřešil po
svém: přivázal si ho provázkem k zápěstí
a tak spolu chodili všelijakými ulicemi - dě
deček a jeho vnuk, chlapec na provázku ...
a chlapec, zarputilý a trochu rozpačitý, že si
ho děda pojistil. Zvlášť když potkávali spo
lužáky nebo učitele. Na začátku školního

roku 9. třídy vážil sotva 40 kg, výška 154 cm
... na konci téhož školního roku 167 cm. ...
Studium ho pohltilo a on se těšil, že po ma
turitě půjde studovat české a všeobecné dě
jiny. ’Asi jako jste studoval vy, pane
profesore“, řekl mi jednou ... při hloubce
jeho zanícení mě trochu obešel mráz. ... Po
maturitě na jaře šedesátéhosedmého roku ho
nepřijali na filozofickou fakultu - živnosten
ský původ. Na podzim začal studovat na
VŠE v Praze, prožil se studenty v kolejích
první podzimní bouře a pak - nikdo neví
proč - se stáhl do sebe. ... Toho roku hodně
cestoval. Francie ho zklamala, zarazil ho ne
zájem lidí o Pražské jaro. Několik dní před
vánocemi 1968 si ke mně přišel vypůjčit
knížky. ’Jak to vypadá v Praze a mezi stu
denty“?, zeptal jsem se ho. ’Mezi studenty to
ještě jde. Ale národ jako kdyby ztratil všech
nu naději. Někdo by mu měl sáhnout do
svědomí. Probudit lidi!...“ “Tolik citace
z článku Jana Macha, nazvaného >Studený
den<.
Taková anamnéza vyvolává okamžitě po
dezření na psychopatii. Podezření jen podtr
huje Palachův rukopis s extrémním sklonem
písma doprava - čím je tento sklon větší, tím
větší má převahu u dotyčného jedince emociální stránka osobnosti nad racionální. Do
slova
to
volá
po
psychiatrickém
a grafologickém vyšetření ex post. Absence
hladkého kontaktu s okolím, plachost, dává
ní přednosti knihám, odhalování nepříjem
ných pravd s neúprosnou logikou
a introvertovat je vlastní schizoidním psy
chopatům. Hysteričtí psychopaté mají zvý
šenou emotivitu s výraznými, situaci
nepřiměřenými reakcemi, jsou teatrální, suslova to volá po psychiatrickém a grafolo
gickém vyšetření ex post. Absence hladkého
kontaktu s okolím, plachost, dávání před
nosti knihám, odhalování nepříjemných
pravd s neúprosnou logikou a introvertovat
je vlastní schizoidním psychopatům. Hyste
ričtí psychopaté mají zvýšenou emotivitu
s výraznými, situaci nepřiměřenými reakce
mi, jsou teatrální, sugestibilní, staví se na
odiv a jednají často z náhlého popudu.
Kombinace hysterického a schizoidního za
ložení se v dějinách dost vyskytuje, např.
velcí inkvizitoři, Napoleon, Hitler. Takový
psychopatický jedinec se v mládí projevuje
spíše schizoidně, je plachý, citlivý na odstr
kování a neuznání. V určitém stupni vývoje
se stává nápadnou spíše hysterická okáza
lost, nehoráznost a slavomam.
0 dalších čtyřech se toho ví ještě méně.
Psychiatři mlčí, vlastně všichni mlčí. Přitom
každá sebevražedná akce zakládá podezření
na psychickou abnormalitu jedince - ob
zvláště v křiklavých způsobech provedení.
Je to kvůli udržení mýtu: „My, Češi, jsme
stejně kabrňáci, když se naši hrdinové na
protest proti okupaci Rusáků upálili!“?
Silně mi to připomíná dnešní fikci typu:
„My jsme hrdinové, my jsme zůstali doma
a vytrpěli jsme si to, kdežto vy jste zbabě
le z Československa emigrovali!“

Frank Marlow

KAMENÍCÍ
KAMEN
ÍCI
Ve Světlé nad Sázavou žili před sto lety
dva vzájemní nepřátelé: kamenický mistr
Adolf Mahler, můj dědeček, a kamenický
mistr Antonín Podpěra, dědeček naší přítel
kyně Olgy Drabinové-Obrové. Adolf Mah
ler se narodil v roce 1848 na Lipnici. V ro
ce 1874 se olenil s Klárinkou Meislovou
Z Věže. Usadili se ve Světlé, poněvadž Klárince se líbilo světelské náměstí; hlavně
proto, že „šlo z kopce“. Byl jsem tam vloni,
to náměstí pořád ještě jde z kopce. Bydleli
v domě čp. 17 vedle radnice na tom samém
náměstí a tam se narodily jejich první čtyry
děti ze čtrnácti. Adolf pocházel ze staré ži
dovské rodiny, jejíž předkové jsou dokázáni
ve vesničkách a městech v okolí Lipnice,
Humpolce a Vlašimi od roku 1680. Chodil
do obecné školy na Lipnici, měl jsem kdysi
jeho vysvědčení z roku 1864. To mu bylo 16
let a asi to byl poslední rok jeho školení
A pak šel na vandr po Evropě. Měl jsem
také jeho cestovní pas z té doby. A mám ta
ké jeho fotografii z té doby. Statný mladík
v holínkách a vypadá přesně jako jeho
vnuk, bratranec Jiří, také kamenický mistr.
A mám takéfotografii jeho nevěsty Klárinky
z té doby. Hezké mladé děvče v krinolině se
slunečníkem v ruce. Pocházela z Věže, kde
její otec byl nájemcem panského statku. Ten
dům čp. 17 už tam není. Strhli ho před lety
komunističtí vládci a už tam nic nepostavili.
Byl to sice starý dům, to je pravda, ale tomu
oni nerozuměli, že to byl starý vesnický ba
rokní dům.
V té době byli ve Světlé dva kameníci,
Schlesinger a Uherek, a na Lipnici
kameníci Mucha a Sterzinger. Byli to ve
směs malí řemeslníci. Adolf Mahler si ote
vřel obchod smíšeným zbožím a dal se do
společenství s Uherkem, který vyráběl ka
menné zboží a Adolf Mahler je prodával.
Záhy se rozešli, poněvadž Uherek neměl
často na výplatu dělníkům a nedodržoval
dodací lhůty.
Aby Mahler mohl pokračovat v kamenictví, musel se vyučit kameníkem a získat živ
nostenské oprávnění. Začal tudíž chodit
každé ráno ve čtyři do učeník Sterzingerovi
na Lipnici. Ze Světlé na Lipnici jsou to asi
4 kilometry a trvá to hodinu pěšky. V té do
bě Klára Mahlerová vedla obchod smíše
ným zbožím a vydělávala na živobytí nové
rodiny. Koncesi kamenického mistra obdr
žel v roce 1879 a jak je psáno v knize Aloise
Jilemnického „Kámen“, vydané v roce sté
ho výročí první české školy sochařů a kame
níků v roce 1984, brzo z obchodníčka vy
rostl na podnikatele s třemi sty zaměstnan
ců.

Podpěrové pocházeli z Kamenných íehrovic u Kladna. Starý Podpěra měl šest
synů kameníků. Čtyři pracovali na stavbě
svatovítského chrámu na Hradčanech
a všichni tam předčasně zemřeli na silikózu. Dva zbývající bratří, Josefa mladší An
tonín, přišli též v sedmdesátých letech do
Světlé a započali kamenické živnosti. Josef
Podpěra začal z ničeho a dopracoval se do
velkého závodu se stodvaceti zaměstnanci.
V té době platil po Mahlerovi za nejbohat
šího obyvatele Světlé. Jeho syn Josef už na
vštěvoval hořickou kamenickou školu, kte
rou absolvoval v roce 1899. Převzal pak
podnik, který byl v Nádražní ulici skoro na
proti našemu domu. Měli krásný kamenný
dům a říkali jsme Josefu Podpěrovi strýc
Josef. Byl k nám vždy velmi milý a pamatuju se na krátkou historku, jak byl jednou na
dovolené v Mariánských Lázních a poně
vadž byl velmi vznešeného vzezření, bylo mu
dovoleno chodit na snídani, oběd, a večeři
v jeho hotelu. Nebyli tam žádní jiní hosté,
nežli jedna dáma, s kterou se vždy s úklo
nem pozdravili a pak se seznámili. Byla to
jugoslávská královna a tak jsme vždycky vy
právěli historku o —rýči Josefu Podpěrovi
a jugoslávské královně a škádlili jsme ho.
Když jsem byl letos poprvé po 44 letech ve
Světlé, byla tam z Podpěrova domu a závo
du jen hromada kamení. Na něm ležela kdy
si krásná kovaná mříž, která stávala před
jejich domem a kterou pravděpodobně vy
robil náš strýc František Mahler. Bratranec
Jiří mi vyprávěl, že dcera Josefa Podpěry,
Pepinka Podpěrová, dožívá život někde ve
starobinci.
Mladší bratr staršího Josefa Podpěry,
Antonín Podpěra, se též v té době usadil ve
Světlé a zřídil tam kamenický závod. Naro
dil se v roce 1860 a zemřel v roce 1908.
A to byl ten nepřítel dědečka Adolfa. Kon
kurovali si a nenáviděli se. Antonín Podpě
ra si zřídil závod také v Nádražní ulici, pěk
ný kamenný dům -s dílnami, který dodnes
stojí a je státním kamenickým závodem.
Adolf Mahler uvedl kamenickou živnost
do jiných kolejí. Začal dodávat stavitelům
a inženýrům po celé zemi. Porozuměl tomu,
že Světlá je velmi dobře položena na želez
nici mezi Prahou a Vídní. Časem si vymohl
zlevněné železniční tarify, aby mohl konku
rovat s libereckými kamennými doly. Tři
Z jeho šesti synů byli kameníci. Antonín
Podpěra prováděl to samé. Měl jednoho sy
na Ladislava, kterého dal do hořické kame
nické školy.
Emil Edgar napsal ve dvacátých letech
v měsíčníku „Kámen“ článek nadepsaný
„Vznik kamene na Světelsko-Lipnicku“
a v něm píše: „Bez Mahlera a Podpěry ne
bylo by snad podnes rozsáhlého průmyslu
kamene na Světelsku-Lipnicku. Oni byli je
ho buditeli a zakladateli, uvedli ho do pohy
bu a delší čas zůstali také jedinými, kdož
zde působili a dirigovali jeho rozvoj. Pro
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spěli sobě i celku, přispěvše zároveň k hos
podářskému zesílení kraje, v němž kromě
brusírny drahokamů a dvou skláren jiného
průmyslu nebylo. “ Tento význam Mahlerův
a Podpěrův, tyto zásluhy kraj také uznává
a cení. I místní děkan kázal jednou o Mahlerovi: „ Tomu by měli postavit pomník za
to, že zavedl a rozšířil v kraji průmysl ka
mene, tolika lidem opatřil obživu. “
A tak se mezi Adolfem Mahlerem a Anto
nínem Podpěrou vyvinulo konkurenční ne
přátelství. Jsme nyní v době, kdy ve Francii
byl nespravedlivě odsouzen Alfred Dreyfus
a v Polné, blízko Světlé, byl zatčen chudý
Žid Leopold Hilsner a obviněn, že z rituál
ních důvodů zabil děvče Anežku Hrůzovou.
Tenkrát se v Čechách rozbíjela okna židov
ských domů a zpívala se písnička: „Neku
pujte u Židů chleba, máslo, mouku - neb oni
nám zabili modrookou holku. “ Hilsner byl
odsouzen, mladý právník dr. Karel Baxa byl
státním návladním a nabyl v tom procesu
velké slávy a stal se později primátorem
města Prahy. Císař František Josef I. pro
měnil Hilsnerovi trest smrti v trest doživot
ního vězení a když v roce 1916 nastoupil
nový císař Karel, udělil Hilsnerovi milost
a dal ho propustit z vězení. Až někdy v roce
1957 zemřel v Praze přes devadesát let sta
rý František Hrůza, bratr té zabité Anežky
Hrůzové. Na smrtelné posteli se přiznal, že
to byl on, který zabil svou sestru Anežku,
a to kvůli dědictví. A také Alfred Dreyfus se
ještě za svého života dožil rehabilitace. To
hle všechno ovšem nemohl vědět starý Anto
nín Podpěra, když pojmenoval své dva psy
jménem Dreyfus a Hilsner. A když Adolf
Mahler šel na dráhu nebo z dráhy, stál An
tonín Podpěra ve dveřích svého domu a vo
lal nahlas: „Hilsnere, Dreyfusi, ke mně!“
A tím ovšem našeho dědečka náramně zlo
bil.
Antonín Podpěra dlouho nežil. Zemřel
v roce 1908 ve stáří 48 let. Syn Ladislav byl
osmnáctiletý, stal se kamenickým mistrem
a převzal podnik. Ve válce v roce 1915 pa
dl. To byla tragedie a vypravovalo se, že
babička Klára potkala na ulici paní Podpěrovou a vyslovila ji svou soustrast nad tou
ztrátou. Mahlerovi měli na vojně pět synů
a šest zeťů. Nejmladší, Jeník, 'zemřel na ná
sledky válečných utrpení a zeť Josef Šenkýř
padl, ostatní se všichni vrátili. Při té sou
strasti jí babička řekla, měla jste mít, paní
Podpěrová, více synů, jako já, neměli jste to
házet do záchodu. Byly to jiné časy, jinak se
Žilo a jinak se mluvilo. Zdá se nám to hrubé,
ale bylo tomu tak.
Já se ještě pamatuju na starou paní
Schlesingerovou, vdovu po tom kameníku
Schlesingerovi. Měla dům v Nádražní ulici
a chodili jsme kolem něho do školy. Na
přední straně byla přízemní okénka do skle
pa, kterými se tam házelo uhlí a brambory.
Chodili jsme kolem toho domu se strachem,
poněvadž chlapci spolužáci říkali, že v tom
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sklepě se zabíjejí křesťanská děvčata a je
jich krev dávají Židi do macesů. Mně to
vůbec nepřipadalo divné. Jenom jsme měli
jaksi strach z paní Schlesingerové, která
vždy chodila oblečena v černém. A vůbec
nebyla židovského původu nebo nábožen
ství.
Babička Klára, která se dožila 93 let,
nežli ji zabili v koncentračním táboře, a jíž
si každý vážil a která měla 23 vnuků a vnu
ček, kteříji všichni milovali, nazývala svých
devět vnuček „moje malý kurvičky“.
Dcera Antonína Podpěry Klára, které
jsme říkali „teta Klára“, převzala kamenictví a stala se paní mistrovou. V roce 1919
se vdala za amerického Slováka, vojáka
Freda Drabinu, který se stal mistrem. Drabinovi se stali přáteli našich rodičů. Jižjako
mladí lidé byli přáteli, chodili do Sokola,
hráli divadlo a tak podobně. Fred Drabina
zemřel někdy kolem 1939 na rakovinu a můj
otec Robert Mahler k němu často chodíval
a těšil ho. Po roce 1939, když začali vlád
nout němečtí nacisté a jejich čeští posluho
vači vlajkaři, byli Podpěrovi naší rodině
velkou útěchou. Když v roce 1942, v červnu,
dostali rozkaz k opuštění svých domovů,
uschovali Drabinovi nábytek a mnoho z je
jich zařízení ve svých domech. Tak napří
klad v Podpérově zahradě byla zakopána
naše dvě lei stará cínová mísa s hebrejský
mi nápisy a s vyobrazeními. Po válce jsem
ji od nich dostal a dodnes ji mám vystave
nou ve vitríně v našem obývacím pokoji. Na
zadní straně té mísy jsou ještě zbytky hlíny
ze zahrady starého Antonína Podpěry. V té
době také vyrůstala jejich dcera Olga, která
se také stala kamenickým mistrem. Před ně
kolika lety nás zde v Kalifornii navštívila.
Den před odchodem, v červnu 1942, ode
vzdal můj otec tetě Kláře balíček se spisy
pro mne. Navrchu byl tužkou psaný lístek:
„Milostivá paní, zítra opouštíme svůj do
mov a loučíme se s Vámi. Doufám. - Váš
Robert Mahler. “
Když jsem se vrátil z války, dala mi teta
Klára také ten balíček i s tím lístkem. Do
dnes jej mám. Robert Mahler nenapsal, v co
doufá. Asi nevěděl anebo ve skutečnosti ne
doufal. Bylo mu 64 let a během 14 dnů ho
a celou rodinu umlátili pažbami pušek ně
kde v pripetských bažinách. Nedostali se do
Osvěčimi.
Když přišel ten rozkaz k odsunu, museli
se všichni dostavit na nádraží. Kláře Mahlerové bylo 93 let a byla to vetchá stařena.
Sháněli pro ni taxi nebo povoz, ale nikdo se
nechtěl kompromitovat. To staré kázání pa
na děkana si už nikdo nepřipomněl. Brat
ranci se umlouvali, že ji dovezou na nádraží
na trakaři. To babička odmítla jako .nedů
stojné. Řekla, že zde chodila pěšky na ná
draží od roku 1874 a že půjde zase pěšky.
A šla. Na cestě kolem těch dveří, v nichž
stával před 40 lety Antonín Podpěra a na
dával, vyběhla jeho dcera Klára, aby se

s rodinou rozloučila. Když se vrátila do své
ho domu, přišel k ní jeden z jejích dělníků
a řekl jí, tak paní mistrová, vy jste šla dát
sbohem těm Židům. Když mi nebudete platit
extra tisícovku měsíčně, tak vás udám na
německém úřadě. A Klára Drabinová mu
platila tu tisícovku až do konce války. Ne
vím, co dělal po skončení války! ale hned po
únoru 1948 patřil k činitelům KSČ, kteří
Kláru Drabinovou a její rodinu vyhodili
a podnik a veškerý majetek jí vzali.
Klára Drabinová žila ještě mnoho let
v osamocení a v chudobě v malé vesničce
u Mariánských Lázní.
Slíbil jsem před časem pravnuku Antoní
na Podpěry, Míloví Bonnerovi, že mu napí
šu o tom, co si o jeho rodiněpamatuju. Není
toho moc, ale ukazuje to, jak naše rodiny
žily ve Světlé nad Sázavou, jak se nenávidě
ly a jak se spřátelily a jak obě rodiny trpěly
lidskou zlobou svých bližních. A možná, že
jsou nyní všichni v ráji po boku jiných spra
vedlivých a nespravedlivě mučených milio
nů.
(Palm Springs, Kalifornie, 31. prosince
1990)

ČESKO - ANGLICKÝ
SLOVNÍK IDIOMU
CZECH - ENGLISH
DICTIONARY OF IDIOMS

Potřeba tohoto slovníku pro Čechy
a Slováky je zřejmá. Je zdrojem informa
cí, které je jinde velmi těžké najít Příkla
dy jsou výborně dokumentovány ukázka
mi z americké, kanadské a anglické lite
ratury a přeloženy do odpovídající idio
matické češtiny.
Cena vč. poštovného: US$40.00
Adresa pro objednávku:
B. Kroulík
30 Teesdale Place 2008
Scarborough, ON
Canada - MIL 1L2

DOPISY

OHLASY
OKNA DO EXILOVÝCH DUŠÍ
val mne, byl mu odejmut advokátský sou
Pod tímto názvem otiskly ‘Lidové novi hlas.
ny* 6.3.91 na 1. straně článek z pera Micha
Doporučoval bych, abyste se za svou inla Přibáně, kritizující některá exilová perio vektivu vůči JUDr Motejlovi omluvil.“
Děkuji Vladimíru Škutinovi za dopis, ve
dika, také Polygon a mne osobně. K tomu
na vysvětlení k jeho ironické výtce, že jsem lice rád bych vyhověl jeho výzvě, abych se
„odhalil pravou tvář Jana Rumla“: neodha jeho příteli dr. Motejlovi omluvil za to, že
lil jsem ho já, on totiž Jan Ruml odhalil sám jsem ho nazval „soudruhem“. Já si však
sebe, a to nejen svou přímou spoluúčastí na myslím, že dr. Motejl toho „soudruha“ ne
cynickém porušení volebního zákona, ale bere tak tragicky, jako Vladimír Skutina.
i svým spoluautorstvím na pomlouvačně Dr. Motejl zcela jistě ví, že slovo „soudruh“
kampani proti dr. Bartončíkovi, což nebyla není vždy považováno za obecnou urážku,
ani Rumlova premiéra v „zasazování ran neb tohoto oslovení mezi sebou používali pod pás“ (viz npř. časopis ’Respekt* a dodnes ještě používají - i čestní příslušní
č. 4/1990, článek „MŽP nebo MŽP/V“). ci soc. dem. strany, kteří od tohoto oslovení,
Lze jen dodat, že zákeřným, cynickým o němž tvrdili, že jim byl komunisty ukra
a bezohledným se člověk nestává až v prů den, nebyli ochotni ustoupit ani v dobách
běhu života; takovým se už rodí.
nejbrutálnějšího pronásledování komunis
Pokud pak se jedná o rádoby-ironizování tickým potlačovatelským aparátem, v jehož
mé zmínky o ztrácení osobních složek očích platili svého času za „sociál-fašisty“.
z evidence StB, pak se rád M. Přibáňovi
Jsem ochoten se omluvit dr. Motejlovi,
i J. Rumlovi omluvím bezprostředně po jestliže dokáže, že oslovení „soudruh“ je ve
tom, co bude nalezena - kromě jiných - ztra smyslu zákona nepochybným synonymem
cená složka, věrohodně patřící dr. Bartončí pro „vraha“, a jestliže se dr. Motejl dříve
kovi.
sám omluví všem bývalým politickým věz
Je politováníhodné, že M. Přibáň si ňům za svůj výrok, že soudce, kteří posluš
z mého článku v časopisu ’Polygon-repor- ně sloužili bezprávné komunistické justici,
tér* vybral za terč pro svou kritiku jenom nelze trestně stihat, protože (doslovný ci
případ Jana Rumla. Vzhledem k aktuálním tát): .jednali v duchu tehdy všeobecně před
otázkám, které si čs. veřejnost klade ve pokládané praxe“. Dr. Motejl jako nej vyšší
vztahu ke zneklidňujícímu stavu v oblasti soudcovská autorita v ČSFR přímo legali
spravedlnosti, by bylo mnohem záslužnější, zoval zločiny justice komunistické - a ne
kdyby si byl vzal „pod lupu“ mou pozor přímo i zločiny justice nacistické.
Pokud však Vladimír Škutina pochybuje,
nost, kterou jsem v témže článku věnoval
„moudrostem“, jak je v oboru „humánních že jeho přítel byl schopen něco takového
právních norem“ hlásá předseda Nejvyššflio pronést, mám k dispozici příslušný auten
soudu ČSFR O. Motejl. Na obhajobu dr. tický magnetofonový záznam.
Motejla mi však napsal Vladimír Skutina:
Jaroslav Lambert, Zürich
„Vážený pane redaktore, v civilizova
PO PRVNÍM DĚJSTVÍ
ných zemích bývá dobrým zvykem, že než
někoho označíme vrahem (nebo soudru
v ’Lidových novinách* (č. 55/1991) jsem
hem, což je totéž), musíme mít pro to důka se dočetl v článečku ’Okna do exilových
zy. Žil jsem v iluzi, že takovou zemí je také duší*, že se jim nelíbí názor publicisty Járy
Švýcarsko, kde vychází časopis ’Polygon- Mečů, který vyjadřuje ve svém článku ’Po
reportér*. JUDr Otakar Motejl, jehož jste prvním dějství* v ’Reportéru/Polygonu*
označil závorkovitým soudruhem, je mým č. 6/1990. Tento časopis odebírám, článek
přítelem od úplně dětských let, takže ho jsem četl v prosinci mr., ale po rozčilování
znám dostatečně dobře. Pochází z tradiční se pana Přibáně v ’Lidových novinách*
advokátské rodiny, nikdy žádným soudru jsem si jej pro oživení paměti přečetl ještě
hem nebyl a poté, co u prvého stání obhajo jednou. Musím se přiznat, že po všech těch

„státnických“ akcích naší vlády v poslední
době začínám plně věřit úvahám J. Mečů, af
se to komu líbí nebo nelíbí. Už před časem
mě dojal svým výrokem pan/soudruh minis
tr Dienstbier, že po roce 1968 nikdo nebyl
nucen odcházet před režimem za hranice
z politických důvodů. A proč on podepsal
Chartu 77? Taky mohl, jako téměř všichni,
co zůstali doma, držet hubu a krok. Jistě by
byl mohl dále zůstat zahraničním dopisova
telem...
J. Kaiser, Hamburg
KE KONCI STOLETÍ
Při pohledu na přehled historického vý
voje Evropy od římského císařství až po
naši dobu nám padne do oka několik leto
počtů z konců století, kdy docházelo k pro
měnám celého životního slohu.
Již ten první významný letopočet, 375,
vpád Hunů, je mezníkem mezi starověkem
a středověkem s mystickou gotikou. 1492,
Kolumbův fenomenální objev Nového svě
ta, se právem pokládá za počátek novověku,
kde se dramaticky stupňují kulturní a mo
censké proměny s renesancí, barokem a kla
sicismem v doprovodu vědy. 1789, Fran
couzská revoluce, je všeobecně uznávaným
přechodem mezi monarchistickými a demo
kratickými principy. S tím souvisí i vznik
Spojených států amerických, který se usku
tečnil několik málo let před pádem Bastilly.
Rok 1870 připomíná definitivní pád fran
couzského napoleonského císařství a vze
stup pruskoněmeckého militarismu. Tím se
přibližujeme k našemu století, které v tomto
období má své kořeny.
Bouřlivé 20. století je přeplněno silou
lidského génia a je charakterizováno ne
ustálým spěchem, který se zračí ve všech
náhlých proměnách. Období, ve kterém ži
jeme, rozbilo vše, co se rozbít dalo. K tomu
patří i Picassův analytický kubismus, který
rozložil člověka na krychličky a složil ho se
subjektivní kompozicí v objekt, jenž se
v různých variantách opakuje dodnes. Har
monická melodie se rozpadla na jednotlivé
tóny proměněné ve skřeky a kvílení s ryt
mickými šoky. Hmota jako pramáti všeho
se rozpadla na částečky zcela nových matematickofyzikálních pojmů, přičemž se
uvolnila tvůrčí a ničivá síla nedomyslitelných účinků a následků.
Náš stát, který koncem roku 1989 znovu
ožil, se rozpadá na části, ze kterých byl
složen po rozpadu středoevropského sou
státí; poskytuje obraz rodiny, jejíž členové
se vrátili z dlouhodobého vyhnanství a ztra
tili smysl pro kdysi společný majetek. Kaž
dý se snaží pro sebe urvat co se dá a pokud
možno v nejkratším čase tento stav legali
zovat. Ta rozpadová tendence nepostihuje
jen nás. Projevuje se v Jugoslávii, v Sovět
ském svazu a na mnohých jiných místech.
Nás nyní zajímá především ta okolnost, kdy
skončí a v co se promění. Lze s určitou
dávkou pravděpodobnosti předpokládat, že
separatistické tendence, které jsou převážně
v této situaci motivovány tím, aby se pokud
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možno nejdéle udržely zbytky zkrachované
politiky a její ekonomie, nebudou mít dlou
hého trvání. Je však na čase, aby si velké
i malé státy uvědomily, že síla je v soustře
dění a ne v rozptylu. To věděli už naši před
kové v přemyslovských a jagellonských
dobách, kdy jsme měli s Polskem a Maďar
skem úzký vztah, což se v habsburské tradi
ci ještě utužilo.
Evropa objevila Ameriku a přenesla tam
demokratický princip, na kterém se s úžas
nou rychlostí rozvinuly Spojené státy.
Amerika téměř v celém tomto století po
skytuje Evropě vydatnou pomoc. 1917
vstupuje jako spojenec do první světové
války a podstatně přispívá k jejímu dokon
čení a k novému uspořádání Evropy. To se
opakuje v mnohem rozsáhlejším měřítku
v druhé světové válce. Nyní ve válce v Per
ském zálivu dosvědčila, že spojenecký
a demokratický princip má rozhodnou sílu
přesvědčení a vítězí na poli vyšších život
ních forem, na které lidstvo celá staletí če
ká. Amerika přináší Evropě i s úroky to, co
kdysi od Evropy přijala. Krom obětí váleč
ných ještě vzor ústavy, která se ve Spoje
ných státech osvědčila.
Vladimír Šedivý, Zürich

PROSBA EMIGRANTOV
Naša mladá demokracia preživa jednu
zaťažkávaciu skúšku za druhou. Predtým
dóležité parlamentně a komunálně volby,
neskór kompetenčně spory, teraz vážná kri
za vo vnútri politickej reprezentácie na Slo
vensku a stále nacionálne, ba až šovinistic
ké napätie medzi Čechmi a Slovákmi, ale
i nepříjemné spory s národnostnými menši
nami. My, Slováci a Češi v zahraničí
vieme, že přežíváte tažké, až dramatické
chvíle plné neistoty a obáv z ďalšieho vývoja. Verte, že ani mnohým z nás nie je
1’ahko, i keď si azda myslíte, že nás sa Vaše
problémy týkajú len akosi abstraktne, lebo
žijeme v bezpečí, v krajinách blahobytnej
a stabilnej Západnej spoločnosti. Po dlhých
rokoch v cudzine, však my emigranti najlepšie vieme, že domov a vlasť nie sú prázd
né šlová, alebo romantické pojmy, ale otvorená rana v duši každého z nás. Túto ránu
nám spósobil režim, ktorý viac ako 40 ro
kov zotročoval naše národy, desaťtisíce pri
pravil o zdravie a rodinné šfastie, ba aj ži
vot v stovkách vaznic a koncentrákov, zni
čil vyspělé, vojnou len málo poškodené
hospodárstvo, bezohl’adne vydrancoval
a premrhal přírodně bohatstvo a neuveritel’ne zdevastoval přírodu naších krajin.
Strach vyhnal v niekofkých vlnách státisíce
do neznámej, neistej a často nepriatefskej
cudziny a milióny tých, ktorí ostali doma,
okradol o základné fudské slobody a práva
a fudskú dóstojnosť. Komunistický systém
v mene demagogicky hlásanej sociálnej
spravedlivosti a rovnostárstva, rozdělil spoločnosf na vládnúcu triedu stranníckych
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aparátčíkov, na triedu skorumpovaných prisluhovačov a karieristov a na masu živoriacich otrokov.
Nenásilným spósobom ste sa zbavili ne1’udského komunistického režimu a začínáte
odpratávať ruiny zničenej krajiny a kriesiť
demokratický odkaz prvej Československej
republiky, odkaz T. G. Masaryka
a M. R. Štefánika. V ich odkaze sú však
podstatné nielen demokratické zásady, ale
aj československé bratstvo ako základný
předpoklad politickej a hospodárskej stabi
lity nášho mnohonárodného štátu. Sloboda
a demokracia však znovu posmelila k akcii
tých, ktorým sa už raz za pomoci cudzích
totalitných štátov podarilo zničiť náš prosperujúci demokratický štát a rozbif jednotu
našich národov. Tito 1’udia sa ani nepoučili
a ani neofutovali to čo zapříčinili. Naopak,
znovu prekrúcajú pravdu, falšujú dějiny, šíria nenávisf na všetky strany a dezorientujú
neinformovaných jednoduchých neskúsených mladých 1’udí. Tito ludia organizujú
šovinistické manifestácie, zneužívajú ná
rodně povedomie i náboženské cítenie a fanatizujú najprimitívnejšie vrstvy spoločnos
ti, ktoré šíria násilie, neistotu a strach z budúcnosti.
Každý zodpovědně mysliaci človek vie,
že len demokracia dává reálny předpoklad
k tomu, aby sa naše krajiny dostali z ťažkej
hospodárskej situácie a aby sa nám podarilo
zastaviť morálny rozpad spoločnosti. Šovi
nisti a dogmatický komunisti sa pokúšajú
využiť ešte křehké základy našej novej de
mokracie a v prvom rade rozbiť životné doležitú česko-slovenskú jednotu, potom odstrániť demokraciu a v politickom a ekono
mickou chaose vytvoriť totalitně režimy
napr. podila rumunského vzoru. Vývoj
v SSSR dává tušiť, odkiaf čerpajú tito lúdia
silu a inšpiráciu. História sa móže vel’mi
1’ahko opakovať, lebo pokiafexistujú v blíz
kosti nášho štátu diktatúry, demokracia je
v smrtelhom nebezpečenstve.
My Češi a Slováci združeni v kresťanskom ekumenickom združeni Husov zbor
v Zürichu, prosíme všetkých Vás, ktorým
leží na srdci sloboda, demokracia a jednota
obou našich národov, aby ste sa nedali zmanipulovaf nenávistnou demagogiou, ale aby
ste v demokratickom dialogu riešili všetky
problémy modemého demokratického štátu.
Dúfame, že nedovolíte, aby hrstka šovinis
tov a dogmatických komunistov zničila to,
na čom pracovali celé generácie našich
predkov.
Proti národnej a občianskej neznášanlivosti a nenávisti musíme postaviť kaidodennú, obyčajnú lúdskú slušnosť a solidaritu.
Naše národy, Češi a Slováci i všetci ostatní
obyvatelia našej vlasti sa nemusia báť budúcnosti, keď nezradia křesťanské a huma
nistické principy, na ktorých stáročia rozvíjali svoju kulturu a mravnosť. Skutočná de
mokracia, křesťanská mravnosť bez pokrytectva a vyspělá politická i celospoločenská
kultura - to by mal byť náš príspevok svetu,
ako riešiť terajšie i budúce problémy. Verí-

me, že obnovíte našu spoločnú vlasť ako
jednotný, socialne spravedlivý a prosperujúci demokratický štát.
Daniela Rajmonová, Zürich
(Husův sbor Čechů a Slováků)

NA PRAVÚ MIERU
Chceme uviesť na pravú mieru dóvody
našich odchodov z čs. velVyslanectva
v Ottawě, kam sme přišli po revolúcii
a strávili niekolko mesiacov. Náš odchod
medzi krajanmi je odóvodňovaný čs. velVyslanectvom okrem iného pracovnými a ná
rodnostnými dóvodmi. V skutečnosti ide
o politické rozpory s vedením ambasády
a so zvyškom predrevolučných pracovníkov ZÚ. S pol’utovanim sme zistili, že náš
odchod spósobil v krajanskej komunitě ne
opodstatněné dohady. Chceme prehlásiť, že
s našim odchodem nemá nič společné nikto
z ČSK (Československé sdruženie v Kana
de) ani z dalších krajanov. Až po našom
odvolaní nám niektorí krajania ponúkli po
moc.
Vedenie vefvyslanectva sa snaží očiemiť
niektorých funkcionárov ČSK a dalších
krajanov v tom zmysle, že sme sa stali obeťami ich manipulácií, ktoré mali byť vlastně
namierené proti vedeniu čs. ZÚ v Ottawě.
Aj sami na seba sa dozvedáme vel’a klamstiev a ohováraní, vychádzajúcich takisto
zo ZÚ, ktoré sú rozšiřované medzi krajan
mi, na FMZV a dokonča i v čs. tlači, a kto
ré nás ťažko pracovně i ludsky poškodili.
Situácia na vefvyslanectve bola tak váž
ná, že ju prišiel vyšetrovať 1. námestník mi
nistra zahraničných věcí Pavol Suchán, kto
rý však už od začiatku jednoznačné dával
najavo smer svojho vyšetrovania. Po jeho
návrate do Prahy sme boli všetci traja odvo
laní.
Pretože Pavol Suchán musel odísť na zá
klade lustrácií z parlamentu i z FMZV
předpokládáme, že všetky rozhodnutia spo
jené so Suchánovým vyšetřováním situácie
na čs. ZÚ v Ottawě bude vedenie FMZV
revidovať. Z tohto dovodu sme sa rozhodli
vyčkať v Kanade na nové objektivne vyše
třeme nášho případu.
Tomáš Raček, odvolaný 1. taj. ZÚ
Karin Oceláková, odv. sekret, velvysl.
Stanislav Ocelák, odvol, vodič velvysl.

HLEDÁ SE SYN
Kdo může podat starému otci jakoukoli
zprávu o jeho synu Bohumilu Boučkovi,
nar. 15.7.53, který odjel s matkou do USA
(Connecticut) a psal otci k vánocům napo
sled 2.12.1986 z Los Angeles? Jeho touhou
byla California nebo Hawaii.
Bohumil Bouček, důchodce
46825 Zásada 123
okres Jablonec nad Nisou
ČSFR

für Versicherungs-, Finanz- und Unternehmensberalung sowie Immobilienhandel und Vermittlung

Čtyř- a vícenásobné zvětšení kapitálu
Neutrální expertizy
Porady, týkající se pojištění, financí, podnikání, koupě a prodeje nemovitostí
Budete dědit ve Švýcarsku, v Německu, v Československu ? Pozor na §§§ Z
Jak vysoký bude Váš důchod?
Jak dlouho budete pobírat svou výplatu v případě nemoci nebo úrazu ?
Zajímáte se o koupi akcií, obligací apod. ?
Znáte výhody »třetího sloupce jistoty« ?
Chtěli byste vědět, co je bezpodmínečně nutné a co méně nutné v otázkách pojišťování se ?
Vyřizujeme náhrady škod z pojišťoven ve Švýcarsku, Německu, Československu
Pia títe velké daně ?

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
B

Švýcarské bankovnictví a pojišťovnictví skýtá nejvyšší možnou záruku solidnosti a bezpečí. Nejsme vázáni žádnou
společností, můžete se spolehnout, že Vám objektivně poradíme. Naše firma Vám stojí k Vaší plné dispozici a spo
kojenosti již druhé desetiletí.
Vyřizujeme dědictví československých občanů v Československu a zahraničí, náhrady škod z pojištění (ČSFR
a Evropa), rehabilitaci majetku. Máme zástupce v advokátních kancelářích v Československu.

Provádíme POJIŠTĚNÍ NÁVŠTĚV Z ČESKOSLOVENSKA nebo jiné země. Jistě uvítáte možnost uzavřít výhodné
pojištění nemoci, úrazu či úmrtí, event, vč. převozu nemocného či zemřelého na náklady pojišťovny (i nad stáří
85 let). — Pojištění od 0.22 Fr. na osobu a den.
Telefonické spojení s námi je možné 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků.
Kreuzplatz 20, CH-8008 Zürich

Telefon: (01) 93232 22 (předvolba z Německa 00411, z Velké Británie 010411)
Telefax: (01) 93252 03

DIVADÉLKO
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ÚŘEDNÍ PŘEKLADY

tlili® ř

14. června 1991, 20.15 h„ pro neobyčejně velký zájem opět:
MILOŠ KOPECKÝ SE SVOU DCEROU BARBOROU

Reservace vstupenek na telefonech: 01-750 41 55, 980 21 73, 937 34 95 nebo
056-96 25 89

Vašich dokladů pro veškeré oficielní
účely výhodně a do 3 dnů
provádí diplomovaný překladatel
a soudní tlumočník
Ing. JlRT KOMÁREK
Tösstalstrasse 74
8636 WALD (ZH)
Telefon (055) 955273

PRODEJNA

ČESKÝCH

KHIH

PŮJČOVNA

ČESKÉHO VIDEA

MILAN CIMBUREK

BADENERSTRASSE 698
CH-8048 ZÜRICH
TELEFON
TELEFAX

01/431 68 78
01/432 95 92
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LÁZNĚ

V

ČSFR

TRENČIANSKÉ TEPLICE
Nabízíme Vám 14denní pobyty za neuvěřitelnou cenu ......................... Fr. 995,V naší ceně je zahrnuto: doprava leteckou společností TATRA AIR z Curychu
do Bratislavy a zpět, autokarem z Bratislavy do Trenč. Teplic, 14denní pobyt ve
dvoulůžkových pokojích s plnou pensí, permanentní vstupenka do therm, lázní.
Sleva pro děti do 12 let: 30%.

KARLOVY VARY, HOTFL BRISTOL
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, HOTEL ROYAL

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, LÁZEŇSKÝ DŮM MONTI
Autobusem každý čtvrtek večer, zpět ve čtvrtek ráno.
Týdenní pobyt s plnou penzí již od...................
nebo individuelně za Fr. 8O.-/deu s plnou pensí.

Fr. 495,-

STRÁŽNICKÉ SLAVNOSTI s bohatým programem (28.6,—2.7.)............Fr. 595,OKRUŽNÍ JÍZDA PO KARIBIKU přes vánoce ev. přes Nový rok, od

Fr. 3790,-

Vyžádejte si podrobné programy. Těšíme se na Vaše zavolání.

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA VEŠKERÉ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ
S CESTOVNÍM RUCHEM

REISEBÜRO C-TOURS
Effi Märt, Märtplatz 5, CH-8307 Effretikon
Tel. 052/327070 + 327090
Telex: CTOUR 896784 Fax: 052/324700

Milan Cimburek, Švýcarsko
Jan Kristofori, Švýcarsko
Telefony:

redakce:
administr.:

01/3-72 09 30
01/432 16 78
Telefax:

red. i adm.: 01/433 06 20
(mezinárodní předčíslí pro Zürich: ..411/)

HOTEL-PENSION
Majitelka: Jana Šrámová

UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM:

Časopis »Polygon« uveřejňuje mnohdy ná
zory, s nimiž seJeho redakce ani vydavatel
neztotožňují. Žijeme však v demokracii,
kde má každý právo svůj názor svobodně
vyslovit a zdůvodnit.

Předplatné na 1 rok:
pozemní a lodní cestou ...........sfr. 46,—
letecky........................................... sfr. 52.—
Tisk:

Milan Cimburek, Badenerstrasse 698,
8048 Zürich — Telefon (01) 431 68 78
Printed in Switzerland

FIT FOR LIFE
OVOCNÄ CUKRÁRNA V GOTEBORGU
VÁM NABÍZÍ:
ovocné polévky, ovocné speciality,
ovocné zmrzliny, ovocné dorty

NA VAŠI MILOU NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ
RODINA LINKOVÁ
TRÁDGÁRDSGATAN 2
411 08 GOTEBORG

Telefon 031 / 130129

Zpříjemněte si u nás svůj pobyt, ať
kratší či delší, budete-li v Norimber
ku. V létě máme k dispozici velikou
slunnou terasu. — Místnosti pro asi
20 osob pro soukromá setkání.
Máte-li čtyřnohého přítele, může při
jít s Vámi.
8500 NÜRNBERG 40
Comeniusstr. 8
Telefon 0911/44 84 48

(přímo proti jižnímu východu
hlavního nádraží)

