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RESsrpna
21.
PUBLICA
1990
Na co lze myslet
21.srpna? Na zklamání,
na porážku, nejspíše
na zradu. Je to tak
nějak náš osud - zra
da přátel, dokonce
bratrů. Snad to sahá
až do daleké historie
- u Lipan. Co když tu
zradu tak nějak přita
hujeme. Co když ji ho
níme jako peška a na
jednou jakoby nic, to
podvědomě chceme vrá
tit, nebo tak nějak.
Tu máš a teč honíš ty.
Tu zradu. Která se
nás drží a nepouští.
Možná, že to ani není
zrada, ale aaopak co
když je to vůle větši
ny. Co když je to de
mokratické. Většina má
vž^y^ky pravdu i kdyby

Vladimír Jiránek
"KonstruktivákV-

Jak to, že mne nepoznáváte?! Jsem vás sen z roku 1968!

I ta mlčící, tiché a poslušná i ta spící většina; tak
ta přátelé, ta má pravdu. Nemôže ji nemít, stačí zalisto
vat ve zcela krátké historii po válce. Když ta mizivá men
šina se žlutou hvězdou se vrátila z koncentráků, našla ve
velké většině na místě svého obydlí sedět a to jaksi pra
voplatně tu ničící většinu, která vyhrála. Nebo co ta men
šina válečných hrdinů, zajatců koncentračních táborů, bo
jovníků a leteckých es, zahnaných do spárů středověkých mučidel. Kým, no přece tou mlčící, tichou, neprotestující vě
tšinou jež mé vždy pravdu. Je to demokratické. Proto se us
mívám nad marnými pokusy bývalé aktivní oposice vtdorovat
tomu tak často vyzkoušenému scénáři historie. K čemu vám
;jsou ty léta strávená v kriminále, to ustavičné špiclování
"vašeho soukromí, ty urážky a rány neomezenou mocí. Mlčící
většina, vážení, tak tahle ta demokratická tak tichá a spo
lehlivá, tak ta bude mít vždy pravdu. Mohli jste ji mít ta
ky, nebylo to jednoduché vyhnout se všem podpisům, ale stá,lo to
to, měji^ j^me
1. Vladimír Štědrý: Jak se stalo Československo
satelitem Sovětského svazu.
2. Úroda v Sovětském svazu je - je i obilí? Martin Siff.
3. Marchal Goldman: Jestli ee rychle něco nezmění,
tak ekonomika země zkrachuje.
4. Národnostní charakteristika Ukra j i n y.
5. Jesef Volařík: Co soudíte o cestách R.Gorbačevové?
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CO SOUDÍTE O CESTÁCH RA ISY M. GCRBAČOVOVÉ S MANŽELEM?

A r ka d i j A RKÁ NOV, spisováte1:"Jen at Raisa Maximovna provází Gorbačova, než aby to dělala kterákoli jiná žena kterémukoliv muži."

A 11a FO NT A NO VO VA , ekonomistka:"Podle protokolu je to zřejmě nevyhnu
telné. Ale mne se už to protiví vidět to porad, i když se snažím sama
sebe ubezpečit, že je to nutné, MoZná závidím.”

Charles. C O LW11 ,L, producent BBC, V. Británie: ’’Jsem toho názoru, že
po dobu oficiálních návštěv je morální podpora blízkého člověka nutná.
Bez Raisy Maximovny by bylo GobaČovovi smutno. Navíc Západ poprvé spa
třil ženu sovětského předáka, která se báječně chová, vkusně se oblé
ká, je inteligentní, zdvořilá, přátelská a velmi sympatická."
Vladimír VLASOV, student z města Dubny:Moc to schvaluji. Aspoň v něčem
se můžeme podobat civilizovaným zemím.”

Ta tána TOLSTAJA, spisovátelká:"Proti faktu cest do ciziny nic nemám,
ale dráždí_mne způsoby jak si Raisa Maximovna zvolila pro své chování
falešný a učitelský ton. Škoda."
mDR ICH, kněz, Spolková republika Německo: "Vždyt je to mezinárodní
etiketa. A jak třeba na mezinárodní etiketu pohlížet. Jistěže existu
jí pracovní návštěvy, kdy není třeba brat ženu s sebou. Ale po dobu
oficiálních návštěv jďjejí přítomnost nevyhnutelná. Jestliže se to
někomu nelíbí, pak je to proto, že Raisů Maximovou ukazují v televi
zi, ale za to mohou ti, kdož ji ukazují, ne ona."
Jur i j LUG INSKIJ , poslanec Ruskéjfederace: ” V tom se projevuje naše
ruská neskromnost..."
Anna ARTAMONOVOVÄ, důchodky ně: *’Moc ráda bych Raisů Maximovou kritizo
vala, kdybych neviděla, jak ty nejkrutější výpady proti ní vycházejí
od lidí, kteří se neumějí chovat ani za těch nejpfostších okolností.
Při kláním se k názoru, že ona adekvátně reprezentuje sovětskou ženu
v zahraničí.”
Slab jenom ten, kdo v sebe ztratil
víru,
a malý ten, kdo zná jen malý cíl.
Svatopluk Čech, Jitřní písně

SOVĚTSKÉ DĚTI DO IZRAELE
Asi 200 sovětských dětí z oblasti Černobylu přijelo do Izraele
na pozvání jedné dobročinné organizace. Všechny se podrobí rehabili
tačnímu procesu a těm, které přímo utrpěly havárií černobylské atomové
elektrárny, bude poskytnuta lékařská pomoc. Očekává se příjezd kolem
3000 dětí do Izraele.
Pohodlí činí z lidí děti,
o 0 o
obtíže z nich činí muže.
Samuel Smiles
PŘES DVĚ TUNY ARCHÍVŮ Z USA DO SSSR
Vzhledem ke stále se lepšícím vztahům mezi těmito dvěma volmocemi
se americké úřady rozhodly vrátit vzácné archívní materiály z období
1844 - 1928 o celkové váze, 2,5 tuny. Na druhé straně sovětské státní
archívy pracují na zjištění amerických dokumentů, jež jsou dosud
v držení sovětských úřadů, což značně pomůže historikům obou zemí
doplnit mezery v pejich vědeckých pracích.
o
dovichudobajestchudoba
0 0 O
duševní.
Rabínská moudrost

SSSR versus USA v cifrách
V USA přichází každým dnemYprumČrně 10 501 občan, v SSSR - 15 340.
V SSSR mají 42 miliónů krav, které obsluhuje 1,5 milionů dojiček;
v USSA mají 10 i 27 000 krav, z nichž je pouze kolem 50 000 dojeno ručně.
V SSSR je na 300 000 vyškolených operátorů k obsluze 200 000 osobních
počítačů; v USA se používá 37 750 000 osobních počítačů, obsluhovaných
zhruba stejným počtem vlastníků. Sovětský člověk vydělá denně v průměru
11 dolarů a 41 centů; průměrný Američan - 26 dolarů a 83 centů.
Problémy: v SSSR příliš vysoké výdaje na obranu, nízké na zdravotnic
tví, nedostatek bytů. V onemocnění AIRSem a zločinnosti vede USA.
'
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Celková statistika však je v neprospěch SSSR.

I nejvyšší věž byla začata
od základů
Čínské přísloví

Z PROJEVU F1DELA CASTRA k 37. výročí útoku na kasárna MOFCADA
/Dne 26.7.1990; ta část projevu, jež nebyla v evropském tisku publikcvá
’’...rokem 1990 začínáme vyvážet do SSSR léky, injekce, výrobky
biotechnologie a lékařská zařízení moderní technologie v hodnotě
300 miliónů rublů. K lepšímu objasnění postačí říci, že na rok 1 991 z
dsme nabídli Sovětskému svazu podobné výrobky v hodnotě již. 800 milio
nů rublů. Takže vidíte, jak pracují naši vědečtí pracovnici............. ”
"....Nyní jsou takové dva či tři, nebo čtyři, nebo dokonce pět
druhů komunismu či socialismu: tak "socialismus hodný" a "socialismus
zlý"; ten náš je sccialismus "zlý", jak to nadekretovali imperialisté.
/Potlesk/. A je také několik druaů komunismu, ten náš je "komunismus
špatný". Je také několik druhů revoluce, ta naše je "revoluce špatná,
nesnasitelná, neodpustitelná," tak to totiž nadekretovali imperialisté.
Jaký osud nás to stihl, že nám připadl "socialismus špatný", "špatný
komunismus", "špatná revoluce", jež musí zmizet z povrchu zemského..»."
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"Granma”

Na východě, hraničící s naší
republikou vstává sražená do ko
len nová velmoc Ukrajina.
Místo Sovětského svazu, supervelmoci, bude s námi pravděpodobně
hraničit "jen” velmoc Ukrajina.
Zamysleme se nad ztrátou Podkar
patské Rusi, která podivným říze
ním osudu připadla jako výslužka
Де konci ledna г. 1919 а ▼ %/
otci a matce všech národů J.V.
{наприкінці січна 1^1$ року, У 8ІДС«ТК1ж|
Stalinovi i když po celá staletí
nikdy carskému Rusku nepatřila.
Населения ObyVötelötVO
48 574 ^?0 — 100
Byli mezi námi a možná, že i ví
87,71
32 803 500 —
Ukrajinci
ce než polovina, kteří nesli tě
5 400 000 —
11,11
Росіяни
Rusové
žce ztrátu našeho suverénního
Židé
8,82
4 288 500 Євреї
území a patrně si slibovali od
Поляки
2 342 500 — 4,86
rozpadu velké země blízko pólu
Po lác i
1025 000 —
2,11
návrat Podkarpatské Rusi. Opak
Bělorusové
Білоруси
1,01
930 000 —
lěmci
však bude asi pravdou, na místě
Німці
Sovětské Ukrajiny vznikne Samos0,84
45S30O —
Румуни
Rumuni
tijna
Ukrajina. Jakkoliv teore
0,85
Tataři
342
000
Татари
tická
možnost se nám naskýtala
Řekové
0,32
153
000
—
Грени
získáním
zpět Podkarpatské Rusi
Bulhaři
0,31
152 000 —
Болгари
/např.
na
základě referenda/ na
125 000 —
0,27
чєїм češi a Slováci
Sovětském
svazu,
potom od Samo
0,03
ЮНО 7
Мадяр«
statné
Ukrajiny
o
tom už nebude
0,02
12 000 Arméni
Вірмени
ani
řeči.
Nic
na
tom
nezmění ani
Turci
0.01
8 500 —
Турки
skutečnost, že 360-ti stránková
0,01
5 500 Караїми
Karaimové
publikace "Sovětská Ukrajina v
1,01
478
000
—
ІНШІ
Jiní
číslech", jakýsi statistický sbo
rník z r.1960 vydaný v Kyjevě ne
/Podle zahraničních pramenů/
uvádí
žádné členění na jednotlivé
(3a ASHMMM aepygiMtNMX BMftSHb).
národnosti žijící na území USSR.
"Literaturna Ukraine" č. 30/90
Takto otegřeně soudružsky se uměl
postavit k problému národností i
vědec-akademik, proč to v tuto chvíli zazlívat prachobyčejnému statistiko
vi. Než počet národností.byl vždycky pro sovětskou moc důležitější počet
prasat, ovcí a drůbeže, kteréžto údaje a to podrobně členěné tam nechybíc
Jakou strastiplnou cestou však prošla tato země, jejíž počet obyvatel
v r.1960 dosáhl teprve 42 milionů a stav obyvatel z r.1919 byl docílen te
prve v r.1975* Co se stalo s touto zemí, jaké mystérium záhadného mizení
živých lidí i celých národností způsobilo, že i v přísně vědeckých stati
stických ročenkách se to bojí přiznat.
V.H.

národnostní

charakterisí?

НАЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

PŘI SPOLEČNOSTI PRO VŠEOBECNOU
ČESKOSLOVENSKOU VÝSTAVU V PRAZE 1991
110 00

Praha 1, Pařížská 11

Úroda v Sovětském svaze je - je i obilí?
Sovětské oficiální osoby i západní specialisté před
pokládají, že SSSR hrozí ostrý nedostatek zrna, čímž
vzniká nebezpečí nepořádků v důsledku toho, žé stovky,
možná že tisíce lidí mohou umřít hladem ve vzdálených
oblastech země.
*U nás nyní vznikl problém hladu**, • řekl v nedáv
ném rozhovoru zástupce předsedy ústavní komise parlamen
tu RSFSR Oleg Rumjancev.
wLidé jsou hladoví a nespokojení. To je nebezpečné,
- souhlasil s ním Ilja Zaslavskij předseda okr.sovětu
v Moskvě. - Gorbačov nemůže nakrmit lidi tou láskou,
kterou k němu posilují Američané. **
Vládní nákupy zrna $ kolchezů a sovchozů zaostávají
Úfroda 90 x .j
v objemu za r.1989 ® není dostatek valut pro to, abych
om se alespoň přiblížili k importním nákupům zrna z mi
nulého roku, které činily 44 milionů tun, řekl na zase
dání Presidentské rady premiér Ryžkov.
"Pravda" 9.8*90
Stát musí nakoupit 85,3 milionu tun zrna. Menší
množství je nedopustitelné^ mohou vzniknout problémy
se zabezpečením chleba. Je to paradox, v tomto roce v rozhodujících zeměděl.
oblastech se očekává dobrá úroda. Prakticky všude začali se žněmi. Výnosy
jsou vyšší než v minulém roce. A přesto, obilí se často nedostane do státní
ch sýpek. Jednou není technika k odvozu, nebo není benzin či není kde skla
dovat. Část úrody tak propadá a SSSR je nucen shánět valutu k zákupu zrmna.
’’Situace & potravinami je tragická. V některých vzdálených okresech stovky
dětí již umírají ne z nedojedění, ale přímo z hladu - řekl Fichsbach /G.Uni
versita/. - Nejhorší podmínky jsou ve střední Asii, specielně v Turkmenistá
nu. Množství žen, především mladých matek, které dostihla smrt/ je značné.”
Doposud stát nakoupil u kolchozů pouze 7,5 milionu tun obilí i když bylo
už sklizeno 40 milionů tun. Toto Ryžkovovo přiznání prohry v zemědělství
staví GorfeaČova před£ nejnebezpečnější problém. Gorbačov dal kurýrovat země
dělství svému hlavnímu soupeři ze zastánců orthodoxní linie ve straně. Jegoru
Ligačovu, zřejmě počítal, že na něj svalí vinu za budoucí neúspěchy. Ale Ligačov místo toho obvinil ze všech proher nynější reformy, hned jak dodávky
potravin se zmenšily na úroveň, nevídanou od dob druhé světové války.
Martin S i f f
Marchall Goldman: Jestli se rychle něco nezdění,

N>nější situace je obzvláště kri
tická a jsou vážné důvody s® domní
vat , že Sovětský svaz nevyjde z té
to deprese. Nehledě, že je perestrojke sovětský systém, např., do
dnes nedopouští bankrot podniků či
nezaměstnanost. Nedostatek zboží i
růst cen způsobily krizi důvěry k
rublu. Jedny sovětské noviny napsa
ly stal s názwem "Sovětská vláda
prodává Východní Německo Západnímu
Německu za pět miliard marek".
Západní Evropa se možná sjednocu
je, ale Sovětský svaz se rozpadá.
Šest republik vyhlásilo ekonomickou
suverenitu a některé vytvořily i
své banky o Rozpad se neohraničil je
jen republikami. Moskva, Leningrad,
Kyjev a Odessa, žádají předání isoci
nejen od Svazu, ale i od republiky o
Moskva se např. připravuje vydávat
vlastní měnu.
"Wall-Street Journal"

Vje smik 7.8.90

Vladimír ŠTĚDRÝ

Jak se stalo Československo
satelitem Sovětského svazu.

(K 15. výročí bolševisace Československa 25. února 1948.)

EDICE “ETAPA” sv. 1.
1963.

Vydalo Sdružení Čsl. exulantů v Chicagu.

Wochenpoot č. 25/90
Zeichnung: H. Jo. Eggstein

Předmluva.

Autor této brožury opustil Československo krátce po nacistické
okupaci a od března 1939 žil v Anglii, kde v květnu 1941 dobro
volně vstoupil do čs. armády. Konec války jej zastihl na Středním
Východě, odkud se koncem léta vrátil domů.
Za svého pobytu v Londýně mě! autor příležitost sledovat
zblízka dění v Benešově exilové vládě a jako dočasný příslušník
čs. vojenské míse v Teheraně byl svědkem návratu této vlády
přes (Moskvu do Košic a do Prahy. Jestliže v této brožuře cituje
z prací Benešových nejbližších spolupracovníků i událostí, které
mu byly osobně známy, pak tak Činí nejen proto, aby mu nemohla
být vytknuta neobjektivnost, nýbrž také z toho důvodu, že tyto
citáty jsou nejpřesvědčdvějším svědectvím chyb a omylů, kterých
se Beneš a jeho vláda dopustila a které vedly k opětnému zotro
čení českého a slovenského lidu. Autorovi jde především o doku
mentaci Benešovy politiky v Londýně od r. 1940, v Moskvě r.
1945 a v Československu od května 1945 až do února 1948. Před
cházejících, dnes již všeobecně známých událostí a dřívější
politické činnosti dr. Beneše se dotýká jen pokud je třeba a
pokud to dovoluje rozsah brožury.
Od pádu první republiky byl autor v Londýně svědkem dělení
národa Benešovou skupinou národních socialistů, která tvořila
jádro jeho pozdější vlády. Byl to nejsmutnější zjev exilu a opakuje
se i v této diaspoře. Od r. 1939, kdy Benešova kamarila vytvořila
tzv. “Československý Národní Výbor”, uznaný 21. července 1940
Velkou Britanií za prozatímní čs. vládu, začalo třídění národa
na “lid Benešovi věrný” a na domnělé “fašisty”, stejně tedy jako
3

komunisté ještě dávno před válkou dělili dělníky na “uvědomělé”
a “sociálfašisty”. Toto třídění bylo Benešovou skupinou prováděno
záměrně a vytrvale. Potupné označování všech příslušníků býva
lých zásadně protikomunistických stran za "fašisty” a “kolabo
ranty” bylo jimi šířeno slovem i písmem po veškeré cizině a
připravovalo půdu k Benešově později smutně proslulé “revoluční
retribuci”. Tato podlá propaganda byla ovšem ze všech sil pod
porována i komunisty. Měla za hlavní účel svalit na bývalé (v
“Protektorátě” zakázané) občanské strany vinu za debakl Bene
šovy zahraniční politiky, před jejíž sovětofilskou koncepcí po
léta varovaly.
V každém demokratickém státě je oposlce považována za
nezbytnou část parlamentní vlády.
V exilu považoval Beneš
jakoukoliv oposici za sakrilegium, a proti těm, kdož dříve krítisovali jeho zahraniční politiku doma, byla vyhlášena (a provedena)
vendetta. (Na žádost Benešovy vlády byl v Anglii žalářován do
konce i bývalý šéfredaktor národně socialistického deníku “A-Zet”
dr. Emil Synek, poněvadž se odváži! veřejně kritisovat počínání
Benešovy vlády.)
Zuřivá nenávist Benešova a jeho spolupracovníků se soustře
ďovala především na představitele Os. Republikánské strany. Po
návratu do Prahy, v květnu 1945, aplikoval Beneš na sebe prerogativ vládců “princeps legibus solutus“ (vladař nepodléhá záko
nům), zatím co “agrárníci” byli postaveni mimo zákon a bezohledně
persekvováni. — Uvádět všechny zločiny spáchané Benešovou
Národní frontou” a příčící se zásadám demokracie i občanským
zákonům se vymyká rozsahu této dokumentace. Budiž pouze
poznamenáno, že jeden z “také žáků” T. G. Masaryka sri po
útěku před komunisty zpět do Londýna po celý rok netroufal
podepisovat své programy, xysllané Rozhlasem svobodné Evropy
v Mnichově, svým pravým jménem vědom sí nespravedlností,
které doma napáchal ve jménu “Národní fronty.”
K charakteristice Benešovy povahy a poměrů v jeho okolí
ještě těchto několik vět. President T. G. Masaryk, za jehož žáka
a samozřejmého “následníka” se Beneš považoval, & jehož odkazu
slíbil věrnost, aniž ji projevil, hlásal “odrakouštění”. Češi a Slováci
měli vyrůstat v dokonalé demokraty a přestat se klanět před
“majestátem”. Avšak Beneš, který témčř po tři desetiletí rozho
doval o československé zahraniční politice, byl vlastní mocí
zkorumpován až do “majestátnosti”. Je jisté příznačné, že již
v Sezimově Ústí, kde Beneš měl svou soukromou residencí, nazý
vali obyvatelé Zdeňka Fierlingera, pozdějšího velvyslance v Moskvě,
“miláčkem Páně”, poněvadž jej tak často vídali v Benešově
společnosti. Když autor, který nenáležel k Benešově klice, požádal
koncem války vyššího vládního úředníka o příděl tiskárenského
papíru, o který byla v Anglií veliká nouze, aby mohl vydat svou
knihu, první otázka zněla, zdali v oné knize nestojí nic proti
“Duchu svátému”. Tím “Duchem svátým” byl míněn Beneš.
Na jedné přednášce v Mnichově na podzim 1962 vzpomínal
poslanec Wenzel Jaksch, býv. předseda německé strany sociálně
demokratické v CSR, že, chtěl-li něco v Praze prosadit, musil k
Benešovi. Ministr a později president Beneš — to byl majestát.
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Kdo se mu dovedl zalichotit, říkat mu, co si přál slyšet, byl v
milosti; kdo mu odporoval, byl označen za “fašistu”.

Benešova domněle znamenitá zahraniční politika se neosvědčila
ani před ani po Mnichovu. Jeho totalitní demokracie, zavedená
ve znovu “osvobozeném” Československu, trvala pouhých 33
měsíců a únorová krise mezi komunisty a jejich partnery v
“Národní frontě’’ ji pohřbila během 120 hodin. Namísto “fašistů”
byli tentokráte hnáni na pranýř komunisté, t.j. bývalí spojenci,
partneři. Ovšem, že to byli komunisté, kteří zbolševisovali Česko
slovensko. Avšak — kdo jim rovnal cestu?
Beneš se ještě během války spojil se Stalinem věda, že se
Stalin těsně před válkou spojil s Hitlerem. Československé drama
bylo především důsledkem tohoto spojeni.
Člověk diplomacií
tak protřelý a všemi informačními medii disponující jako Beneš
měl vědět, s kým má co činit, s kým se spojuje. Stalinovi se mohlo
podařit obelstít Američana Roosevelta; nikdy se mu nemělo
podařit obelstít Evropana Beneše, obestřeného nimbem neomyl
nosti v politických včcech. Avšak žádná umělá svatozář neučiní
ještě ze sochy 3vatého. Kdo je politicky činný, musí také nést
odpovědnost za svou politiku.
Ve jménu demokracie umlčoval Beneš nejkrutějším způsobem
oposici; ve jménu pravdy došlo k ubíjení nevinných, aby pravdu
nemohli projevit; ve jménu pravdy Je proto třeba říct, že Edvard
Beneš, oslepený touhou po moci za každou cenu, uvedl národ do
otroctví a bídy.

Pokračování,

▼
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