První sou k r o m ý týdeník
se samizdatovou tradicí

44. srpna 1990
Stará pranostika:
Blaze tomu kdo nic nemá
nestará se kam co schová
fvečer lehne ráno vstane
nikdo mu nie neukradne,
se asi stala devizou
pana ministra Klause»

Jenomže známí pěstitelé
ovoce tuší svoji příležito
st a v tichosti se potutel
ně i nahlas smějí» Opět se
snaží vypouštět bublinky
comics nadité zemí oplýva
jící nejen mlékem © strdím,
ale především tolik potřeb
ným klidem k práci a šťast
nému budování. Baron Prášil
to jistě nedovedl lépe.
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UFF,..! Jsk poznamenávali indiánští náčelníci po skon
čení zvláště obtížného jednání s bílou tváří. Zatímco
publikace vydavatelů nějaké instituce, strany, spolku či ji
ná organizace, mohly vycházet takřka ze dne na den, soukrom
níku se celá záležitost protáhl© v mém přípsdě třičtvrtě ro
ku. Nemám důvod se domnívat, že tomujkdo bude chtít péci ro
hlíky to projde snědniji. Vážení čtenáři! Dovolte.
Máte v rukou první číslo časopisu "Res public©", který ’
však vychází již sedmý rok. Vycházel převážně v šesti kopi
ích a teprve v polovin* roku 1989 dosáhl 24 výtisků. Asi se
mne zeptáte proč v takovém miniaturním nákladu. Je to proséé, vydávání takvýchto neschválených publikací bylo věcí od
vahy. Z toho lze odvodit, že jsem jí příliš neoplýval. Nic
méně mi to však přesto dovoluje uvést do tiráže jako podti
tul - první soukromý týdeník se samizdatovou tradicí!
Je na Vás, vážení čtenáři, bude-li miniaturní i nadále.
Děkuji předem za Vaši náklonnost.
Vladimír Hajný
u v n i t ř
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Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Sobesednik.
Josef Volařík: Moskovskije novosti - PRÄŽSKIJE STAROST
Národní politika: Lidé bděte, neblbněte! Zvon.
Národní politika: Ve snaze o vzájemné porozumění.
Josef Volařík: Dotazy na Rádio Jerevan.
Recenze: Karel M á ch a - Víra a rozum. Zvon.
Josef Volařík: Kolik živých duší. Konec glasnosti?
e na: 1 ,- Kčs
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Moskovskíje

novosti

- PRÄŽSKIJE STAROSTI

Týdeník MOSKOVSKIJE NOVOSTI otiskl ve svém č. 30 /29.7.1990/
rozhovor s p. Janem Rumlem, prvním náměstkem ministra vnitra ČSFR.
Rozhovor byl veden v neformálním, otevřeném a lze říci až přátels
kém duchu, jelikož týdeník MOSKOVSKIJE NOVOSTI patří mezi první
iniciátory sovětské glasnosti a perestrojky. Kromě řady jiných
zajímavých věcí p, Ruml pro tento týdeník znovu potvrzuje, že ja
kékoli styky se sovětskou KGB již neexistují /aspoň na oficiální
úrovni/ a jiné nebudou trpěny. Pan Ruml se MN svěřil, že pobírá
700J,- korun měsíčního platu, ale zřejmě brzy bude dostávat méně,
jelikož hodlá snížit požitky všem pracovníkům FMV ČSFR. Jan RUML
vypráví o reorganizaci StB a jiných otázkách, jež jsou naší ve
řejnosti známy z našeho/?s./ tisku. Hovoří o případu Bartončík
a o rozhodnutí nepublikovat seznam 140 000 spolupravniků, konfiden
tů StB. Říká:
’’Souhlasil jsem s tímto rozhodnutím. Je dost ’’honby na čaro
dějnice”. Ti lidé mají rodiny a děti. Na ně by se ukazovalo prstem
a říkalo: ty jsi syn, dcera nebo žena tajného agente. Jesliže se
však někdo z těchto lidí sám rozhodne vyprávět o sobě, pak je to
jeho právo, Ještě před dvěma měsíci, kdy jsem byl novinářem jsem
psal, že je třeba vše zveřejnit a skončit s tím jednou provždy.
Ale najednou tu sedím v tomto křesle a mám tyto seznamy v rukou.
Ujištuji vás, že tečí se na ně dívám jinýma očima. Je to strašné:
mezi tajnými agenty vidím jména mých přátel, kteří po celá tato
léta byli vedle mne...a udávali mne policii. Oni sami monou o tom
vyprávět, rozhodnou-li se, ale já na to právo nemám.”
K případu Bartončík Jan Ruml praví:
”0 tomu faktu v Bartončíkove životopise jsem nevěděl jenom já,
ale jemu samotnému se nabízelo, aby sám odešel z politické arény.
Být agentem tajné služby není zločin, ale takového člověka ja pak
snadné vydírat. Ale on se jaksi vetře] do předsednictva carísmentu
a proto jsem proto jsem odkryl karty. Tuhle vytvořenou situaci nyní
projednává prokuratura. Bartončík zůstává členem parlamentu. Obvinil
mne z pomluvy. Poslední slovo však zřejmě řekne soud.”

KOLIK ŽIVÝCH DUŠÍ /a mrtvých mozků/ z SSSR do USA?
Podle týdeníku LITĚTURNAJA GAZETA /č. 30 - 25.7. 1990/ v roce
1986 emigrovalo z SSSR do USA 700 sovětských občanů, v roce 1989
už 40 000 /většinou židovského původu/. Vláda USA omezuje počet
přistěhovalců na 115 000 ročně, z toho 50 000 je rezervováno lidem
z SSSR. Bylo však stanoveno omezení spočívající v tom, že z těchto
50 000 lidí připadá 80% na ty vystěhovalce, jež mají v USA své
příbuzné. V Sovětském svazu nebylo využito znalostí a ^zdělání
těchto emigrantů, zatímco ve Spojených státech přicházejí už k
hotovým občanům, do nichž nemuseli irvestovat dlouholetou výčhovu
a vzdělání. Na druhé straně, ale lamentují, že mnoho vvs těhova lců
přijíždí i se svými starými a přestárlými příbuznými.
KONEC GLASNOSTI V SSSR?
Pod tímto titulkem se týdeník Litěraturnaja gazeta zamýšlí nad
zvýšením cen papíru, režii, barvy atd. a nad snahou příslušných
ministerstvem přijímat platby pouze ve valutách. ' . ýejvctŠí
zdražení prý hrozí Dopulárním periodikám jako je OGOŇOK, TJTĚRATURNAJA GAZETA aj.

Lufthansa

Lufthansa. Himmlisch leise.

RECENZE
Další „problém" vpravdě český...

VÍRA A ROZUM

Lidé bděte, neblbněte!
Pokus ofejeton

Celý svět jiŽ vyjádřil svůj upřímný obdiv pro sice „sametovou“, ale pře
sto pevnou a cílevědomou revoluci pašich studentů. Nyní jsou naši studenti
kdesi v zákulisí a ten obdiv již opadá a nezodpovězené otázky se začínají
nebezpečně hromadit.
V Československu se náhle vedou vážné diskuse o tom, zda má či nemá
být pomlčka v názvu nového státu. Západní tiskové agentury jsou — v do
bě integrace Evropy 1992 — mírně řečeno zmatené.
Jakoby snad jiných problémů v Československu nebylo! Máme říkat re
publika nebo federace? Co se ale třeba zeptat Moravanů na jejich názor, aby
bylo více recese? Také nikdo nechystá národní referendum, aby si občané o
věcech svých rozhodli (konečně) sami?
Zato máme nové, pestrobarevné uni
formy hradní stráže a hlavně: máme nový
státní znak. Dnes jde tedy o symboly —
českému lvu naši noví heraldici sice vráti
li korunu, ale — snad dámy odpustí —
odřízli mu pohlaví.
Máme tedy lva kastráta, národní to
symbol? Symbol myškařů? Nebo že chtě
li z českého lva udělat českou lvici? Ame
rická feministka „hanojská Jane“ Fondo
vá by tomu určitě zatleskala. Jistě již byla
jmenována oficiálním poradcem pro ně
co. Tak jako Frank „drogista“ Zappa z
Los Angeles, kterému psal sám ministr

jmenovací dopisy a vyzýval jej zcela váž
ně k přípravě projektů se západními pod
nikateli.
Léta šedesátá, „revoluce květů“ a „kul
tura“ hippies, doba slavného musikálu a
úspěšného filmu „Hair“ u nás dnes velmi
„letí“, obzvláště revolucionář Chc Guevara. První náměstek předsedy vlády Ko
márek ztrávil dlouhá léta na Kubě a stal
se jeho intimním přítelem. Nový ředitel
ČTK Uhl má, jak s uspokojením podotý
ká západní levicový tisk, Karla Marxe na
zdi svého pražského bytu.
Je to vlastně všechno jaksi symbolické.
Symbolicky jmenujeme rodinné přísluš
níky a známé do vysokých diplomatic
kých misí. Symbolicky manipulujeme
pomlčky a odstraňujeme lvům moudí,
přešíváme uniformy do pestřejších barev
a navrhujeme novou ústavu.
Je to ústava opravdu k pohledání, za
Kčs 1,50. Především navrhuje zřízení
jedné z největších byrokracií, jakou svět
kdy poznal, každému občanu dvojí ob
čanství, aparátčíky, formuláře, razítka a
prosté blbce — vše trojmo a průklepem.
Lidská a občanská práva v té věci mohou
být omezena „z důvodů veřejného pořád
ku, obecného blaha nebo morálky“. Kde
jsme to jen už slyšeli?
Vláda „nemá zasahovat do hospodář
ské činnosti a podnikání nad míru nez
bytnou“. Kdopak to asi bude určovat —
a jak — tuhle symbolickou „míru nezbyt
nou“? Stát prostě nezasahuje do podni
kání, které neporušuje zákony Českoslo
venska, co je na tom pro ty naše heraldiky

ZVON"

tak hrozně složitého? Proč ponechává
„národní výbory“ sovětského typu, proč
ne starostu a radní jako všude v civilizo
vaném světě?
Lidé by měli tento ústavní návrh za
Kčs 1,50 prostě vrátit a žádat peníze
zpět. Je to předražené!
Světové demokracie také nepřipouště
jí zobrazování presidentů na poštovních
známkách, dokud jsou živi. Za jednu
známku od Nixona až po Bushe by sběra
tel mohl nabídnout všechny ty archy
svých Gottwaldů až Havlů: nedostal by
za ně nic, jejich známky prostě nejsou.

Pamatuji si na písničku „Ted už máme
co jsme chtěli...“. Tedy dnes máme svo
bodu, tak co pořád lidi ještě chcete, co
otravujete?
Nezpívejme si tuhle písničku, prosím:
svoboda je a musí být bez konce, svo
boda musí být chtít stále víc a nikdy se
nevzdávat a nepoddávat, obzvláště ne no
vým heraldikům.
Já vím, že se mi tenhle pokus o fejeton'
nepovedl. Vím, že to nedopadlo dobře.
Ale když já pořád vidím toho českého lva
bez..., toho lvího eunucha; ach, škoda
slov.

Jak jen vysvětlit, proč mi tak leží na
srdci ta lví potence? Snad slovy Karla
Čapka, když kdysi dávno uzavřel svůj fe
jeton památnými slovy: „Dobře jsi řval,
lve!“ Netušil asi, že ten jeho lev bude jed
nou trylkovat neutrální fistulkou, v něk
teré z těch kaváren na Národní...
—mz—

Poznámka redakce:
Takzvané „odznaky “ heraldických zví
řat hrají v erbech a znacích důležitou roli.
U Českého lva je to koruna, zuby, jazyk,
drápy, hříva a pohlaví. Při „polepšení“
panovníkem za vynikající Činy získávaly
kupříkladu některé na hodnotě pozla
cením. Zneuctění odebráním některých
těchto znaků se téměř rovná připlácnutí
„ lvíčka “ na nesmyslnou „pavézu “ a vsaze
ní rudé hvězdy nad jeho hlavu.
A mimochodem, nejcennější českoslo
venské vyznamenání, Rád bílého lva, je ne
smysl Český lev je stříbrný.

Kviten 1990

Karel Mácha: „Glaube und Vernunft.
Die Böhmische Philosophie in geschicht
licher Übersicht“.
(Teil I. 863-1800, 1985, DM 120,—;
Teil II. 1800-1900, 1987, DM 120,—;
Teil III. 1900-1945, 1989, DM 148,—,
K. G. Saur München, Postfach 71 10 09,
D-8000 München 71.)
Třetí díl trilogie K. Máchy (prof. na
Katolické univerzitě Bierbronnen-West
Germany) navazuje tématicky a časově
na oba díly předchozí. Autor probírá sy
stematickým způsobem všechny závažné
okruhy čs. filosofie v 1.polovině 20.století. Postupně analyzuje tzv. Masaryko
vu školu (Fr. Drtina, Fr. Krejčí, E. Beneš
atd.); pozitivistický směr ve filosofii; filo
sofii vitalistů; tzv. teologickou školu;
tzv. „nové jevy“ (L. Klíma, J. Patočka
atd.). Přehledně uvádí filosofickou litera
turu z oblasti etiky a kulturní filosofie,
estetiky, logiky, sociologie, etnológie a
religionistiky.
Zvláštní kapitolu věnuje autor čs. filo
sofii na Slovensku v letech 1919-1939, a
také se kriticky vyrovnává s téměř ne
známou tématikou, tj. s činností českých
filosofů v době 2. světové války.
V dalších kapitolách rozebírá význam
né osobnosti z německy psané literatury
v českých zemích (Fr. Jodl, Ernst Mach,
Anton Marty, Carl Stumpf, Chr. von
Ehrenfels, Theodor Lessing atd.); mnozí
z nich emigrovali koncem 30.1et do USA.
Samostatná kapitola je rovněž věnová
na slovanské filosofii na úžení ČSR, mj.
O. Losskij, I.I. Lapšin, Roman Jakobson
ad. Z ukrajinské oblasti Dmytro čyževskij, I.I. Myrčuk ad.; z polských filosofů
W. M. Kozlovskij; z jihoslovanské filoso
fie M. Rostohar a I. Žmavc.
Mácha přináší také po dlouhé době
opět obšírnou informaci o vývoji nábo
ženské filosofie na území ČSR (katolíci,
čeští bratři, církev československá-husitská, unitáři atd., ale také volnomyšlenkáři ad.).
Kniha je vybavena kompletní biblio
grafií jak jednotlivých směrů tak i nejdů
ležitějších osobností čs. filosofie.
Autor tak dovršuje přehled filosofické
literatury všech národních kultur, podí
lejících se na duchovních dějinách čes
kých zemí, od počátku až do naší doby.
(IV. díl týkající se přehledu marx-leninské filosofie v ČSR po roce 1945 autor
zpracoval v rozsáhlém rkp. už v r. 1986,
až dosud však jej nepokládá za hotový
pro uveřejnění.) Kniha prof. K. Máchy je
až dosud jedinou prací o dějinách filoso
fie na území ČSR, publikovanou českým
autorem ve světovém jazyce, a je proto
standardní příručkou pro kteroukoli vě
deckou knihovnu.
Prof. dr. Josef Kalvoda
Naproti tomu odhalil vládní deník ízvěstija v loňském říjnu, že během jedno
ho vojenského cvičení na jižním Uralu v
r. 1954 byla záměrně odpálena atomová
puma. Následkem byli mrtví, dlouhodo
bě nemocní. Pokusnými králíky byli ten
krát vojáci Rudé armády.
(Podle západoněmeckého týdeníku
„Spiegel“)

Symposium ve znamení česko německého dl?iogu v Bavorsku

k v e te n 1990

Nejedná se o odškodnění nebo o vrá
cení německého majetku, nikoliv! Jako
hlavní podmínka je zavedení tržního ho
spodářství, přijetí zákonů, které by regu
lovaly dovoz a vývoz kapitálu, zákon o
akciových společnostech a o účasti zahra
ničního kapitálu, zrušení dovozních a vý
vozních omezení, konvertibilita čs. mě
ny — ale především znovuuzákonění sou
kromého vlastnictví v nejvyšsím státním
zákoně, v ústavě. Teprve potom se Če
skoslovensko stane zajímavým partne
rem pro západoněntecké podnikatele —
a nejen pro ně! Dále jde o to, nakolik se
Československo přiblíží evropským nor
mám — v zákonodárství stejně jako v
technice. Jít vlastní cestou je někdy
zdlouhavá oklika. Lepší je využít toho,
co už je dosaženo a vyzkoušeno u souse
dů.
Než se všeho toho dosáhne, nabízí ně
mecká strana různá přípravná opatření:
bezplatná praktika v německých podni
cích, výměnu odborníků, výměnu mláde
že a pracovního dorostu. Nabízí také bez
platné školení v oborech sklářství, výro
by porcelánu nebo stavby varhan.
Snad ještě účinnější než organizovaná
výměna mládeže jsou přímé kontakty če
ských a německých iodin, které by si přes
prázdniny vyměnily děti, aby se přiučily
česky nebo německy. Taková forma vý-

měny není v NSR nová. Praktikuje se
dosud především s rodinami z Francie,
Anglie či Ameriky a v poslední době také
z Turecka. Proč by to v budoucnosti ne
mohlo být také mezi českými a německý
mi rodinami? Neformální setkání mla
dých lidí existovala již v minulých letech
a jsou také známy kontakty mezi katolic
kými farnostmi z obou stran hranice. Dří
ve se to však dělo více méně tajně a vždy s
velkým osobním rizikem pro zúčastně
né. Dnes jde o to, udělat z letních táborů
stálou instituci. Marian Švejda z Prahy
referoval o nedávne akci, v níž byl dobro
volnou prací mladých lidí v pohraničí ob
noven zničený katolický kostel. Bývalý
státní ministr v bavorské vládě a před
seda sudetoněmecké organizace Franz
Neubauer citoval ve svém projevu několi
krár prezidenta Václava Havla, předev
ším jeho výzvu, aby byly odčiněny křivdy
minulosti 3 aby byla otevřena cesta k česko-německému .smíru.
Dále p3k mluvil o konkrétních plá
nech. Podnikatelé ze Spolkové republiky
jsou ochotní pomoci při znovuvybudování zaniklých průmyslových odvětví,
která byla typická pro tyto oblasti: sklář
ství, výroba porcelánu, textilní průmysl.
Jde o pomoc, nejde o to, znovu obsadit
Sudety nebo vyhnat české obyvatelstvo
z jejich domovů. Nikdo nechce opakovat
křivdy minulostí.
Čs. velvyslanec v Bonnu dr. Milan
Kadnár poděkoval za nabízenou spolu
práci a řekl, že Československo dnes usi
luje o vytvořeni právního státu po vzoru
Německé spolkové republiky, státu, v
němž by také čs. Němci měli zaručeno
právo na sebeurčení. Tyto změny budou
zakotveny v nové ústavě a dostanou kon
krétní podobu v připravovaných záko
nech. Dne 3.května t.r. dojde načs. velvy
slanectví v Bonnu k oficielní schůzce se
sudetskými Němci. Bude to, jak řekl vel
vyslanec Kadnár, začájtek nové éry v česko-nčmeckých vztazích.’ Během tří až
čtyř měsíců se očekává, že budou zrušena

Jeden u účastníků sympozia připom
něl, že sudetští Němci byli desetiletí po
važováni za nepřátele čs. státu, špehová
ni čs. rozvědkou a jejich jména figurovala
na seznamech nežádoucích osob, jimž
byl vstup do republiky zakázán. Velvysla
nec Kadnár přiznal, že takové seznamy
existovaly, ujisti! však, že dnes už nepla
tí. A dodal: „Zapomeňte na to, prosím
vás.“
Nutno přiznat, že na takovéto projevy
od Čs. diplomatů v Německu jsme v minu
losti nebyli zvyklí, nadto mluví dr. Kad
nár dobře německy a svůj projev nečetl z
papíru. Není divu, že sklidil potlesk pří
tomných.
Dvě přednášky byly věnovány otáz
kám ekologie. Podle slov Miroslava Kop
ty z Panevropské unie je v Českosloven
sku totálně zamořen jak vzduch, tak i
voda a půda. Zatímco v NSR a v Rakou
sku znečištění vzduchu v poslední době
značně pokleslo, v Československu a u je
ho donedávna „socialistických“ sousedů
sc emise Škodlivých splodín ve vzduchu
mnohonásobně zvýšila. K zamoření pů
dy přispělo nadměrné užívání umělých
hnojív v zemědělství a ekologicky nezod
povědné chování sovětských okupačních
jednotek na čs. území.
Že je i na tomto poli jaomoc němec
kých sousedů žádoucí, vyplynulo jedno
značně z jeho projevu. Bohtržel ani on ani
nikdo jiný neřekl, je-li dnešní Českoslo
vensko v stavu, aby zaplatilo potřebná za
řízeni. Zde je však možné počítat se za
hraničními půjčkami, neboť ekologická
katastrofa v Československu se bezpro
středně týká také sousedních zemí, a ne
jen jich!
Co říci nakonec? Snad to, že v pováleč
né době nebyl žádný z čs. presidentů v
Německu tak populární a tak často cito
ván, jako Václav Havel. A že jste v bavor
ském Kreuthu mohli vidět, jak vedle sebe
sedí představitelé Občanského fóra z Pra
hy a čs. velvyslanec z Bonnu spolu s od
povědnými zástupci německých organi
sací. Člověk měl dojem, že se svět sku
tečně mění k lepšímu.
(LPO)
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Kdo očekával, že dojde ke kontroverzi
nebo k ostřejší výměně názorů, byl zkla
mán. Symposium proběhlo v klidné a věc
né atmosféře, bez emocí, místy až v do
jemné snaze o vzájemné porozumění.
Podnikatelské kruhy přišly ke slovu,
když se jednalo o možnostech konkrétní
pomoci, a to jak na hospodářském poli,
tak v ekologii. Nebylo by správné vzbu
zovat dojem, že jsou němečtí podnikate
lé ochotni k investicím za každou cenu.
Za projevy dobré vůle a ochoty pomoci
krajům, v nichž kdysi byli doma, nebylo
možno přeslechnout zcela jasné podmín
ky, na nichž závisí případná spolupráce.

vstupní víza do Československa a počítá
se i s dalšími opatřeními, která by zjedno
dušila vzájemné styky mezi oběma státy.
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Nedávné čtyřdenní symposium v bavorském Wildbad Kreuthu bylo ve
znamení česko-německého dialogu. Za i stranu byli přítomni členové Občanského fóra, Panevropskc unie a česko-•německé komise historiků, z německé
strany zástupci sudetoněmeckých orgat lisací a vědečtí pracovníci a představite1c podnikatelských kruhů; také novinaiři a publicisté — jak čeští, tak němečtí,
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Dotaz na Rádio Jerevan:
Pražský deník MF otiskl /2.8.1990/ článek p. Komárka pod náz
vem JSEM PRODEJNY, v němž kromě jiného píše
.Chci dělat svou
práci v nejlepších možných podmínkách za co nejlepší možný plat.
A z tohoto hlediska je mi jedno, jestli mě bude zaměstnávat pan
Novák nebo pan Mišihara.A tak jsem se rozhodl: jsem prodejný,
pokud mě někdo bude chtít ještě koupit.”
Zač myslíte lze uvedeného občana co nejvýhodněji koupit?
Před necelými dvěms tisíce lety za třicet stříbrných, dnes už
za třicet bronzových.
o 0 o

Dotaz na Rádio Jerevan:
Pražský motorista se raduje při zjištění, že na třetím hradním
nádvoří spatřil cosi jako parkoviště a ptá se, zda to nebyls fata
morgana, nebo zda už nejde o přípravy na “Rallye Hradčany“?
Odpovědi Nejspíše to druhé. Trst možná začne někde u Belvedere,
nepochybně protne sál Vladislavský, Svatovítskou katedrálu a podle
dosud dosažitelných dohadů zřejmě skončí na Daliborce, v jejímž
interiéru budou předávány ceny.
o 0 o
Dotaz na Rádio Jerevan:
Prožíváme velmi teplé, suché až žhnoucí léto. Avšak zima se
nás pak právem zeptá, co jsme dělali v létě. Cobydup je tu slavná
rallye “Valašská zima“, jež by si zasloužila svou moderní hymnu.
Co navrhujete?
Odpovědi Hymnu.
My jsme Valaši,
chlapci jako buk,
místo borovic
voní nám výfuk.

Krokodil 18/9C
Lžíce nejkou

My jsme Valašky,
mléko a strdí,
jenom fajnovkám
parfém moc smrdí.i

«CofecedttuK»:

2 5/90

empan. coeôuntum.

unkitmat
c fripas»

Man

e«x?j

Pudia uvedených prameňov sú uniati
vo svete rozdelení takto:

Vydáva: Pravoslávna cirkev v Československu, Prešov, v CN Bratislava. Redakcia:*:
080 01 Prešov, Slovenskej republikv rád č. 1, telu 555 37. 514 69. Vedie redakčná radaj

Ukrajinci
Rumuni
Rusíni (Malorusi)
Rusi
Melchiti
Bielorusi
Maďari
Uniati v Juhoslávi

OÓJK>«« fMMHMHp» rtenwxo.

„Zachovaj, čó ti je zverené“
(1 Tm 6, 20).
..Tradícia je život Svätého Ducha
v Cirkvi1 [Vladimír Losský).

’
, možno dôjsť k závert?
že aj dnes v dobe všeobecného křesťan
ského dialógu sa rímskokatolícka Cír
kev nezrieka uniatox' a unionizmu a na
jeho posilnonie používa všetky dostup
né a použitelné prostriedky. V únii ešte
stále vidí najlepšiu a najvhodnejšiu po
dobu „zjednotenia pravoslávnych s ka
tolíkmi“. Môžeme veriť, že to myslí úp
rimne, ale ťažko uveriť, že je až tak
krátkozraká, aby nevedela, že pravosláv
ni považujú úniu za neprekonateľnú pre
kážku dialógu, ktorý by mal urovnať
dogmatické rozdiely medzi našimi Cirk
vami. Katolícki teológovia v Zmiešanej
medzinárodnej komisii nikdy nemôžu
rátať s tým, že presvedčia pravosláv
nych o dogmatickej vernosti katolíckej
Cirkvi a získajú ich takto pre rímsku
jednotu. Toto sa nikdy nestalo a ani ne
stane, lebo rímskokatolícka Cirkev ne
má, čo by nám v tejto oblasti mohla
ponúknuť. Preto ani uniouizmus sa ne
mohol uskutočniť cestou misie, ale iba
cestou násilia cez mocenské prostried
ky, štátnu moc. Doterajší priebeh dialó
gu svedčí o tom dosť jasne a zrozumi
teľne Doteraz vydané záverečné doku
menty vyzneli v podstatu pravoslávne a
vyvolali vo Vatikáne znepokojenie, čo
sa odrazilo aj na práci komisie, ktirá
bola nútená viackrát prerušiť svoju prá
cu a ďa'šie pokračovanie dialógu belo
vážne ohrozené.

