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HUdálosti v Pers
kém zálivu naznaču
jí, že S.Hussain a
jeho armáda by se
mohla "ulakomit”
nejen Saudskou Ará
bii , ale i Izrae
lem. To však spíše
sedí do fantazie
karikaturistů než
do realityKult osobnosti opět úřsduje.
Podporujíc kult osobnosti Saddém Hussejn nestíhá nositele pověstí o něm, ale
naopak je podporuje. Vypráví se o malém
chlapci, který k němu podešel v době jed*
né z jeho návštěv po vesnicích s řekl:
"Já tě znám. Můj otec vždycky plive, když
tě vidí v televizoru”. Nebylo nic divné
ho ne tom, že tohoto chlapce a jeho rodi
nu nikdy víc už neviděli. MSundsy Times"

Jeden z paradoxů současné vzrušené
doby. SSSR největší producent ropy
na světě pocituje největší nedosta
tek» Zvlášt nepři■ znivě se to projeívilo při sklizni
'obilí.
u Kuvajtu 150.000
u Iraku 700.000

FRANCÚZI

B. C3MPMACHS*

Československo vě^k nemůže jásat,
j&ko ga feývelého režimu
při sdružování nafty a
«a nedofetstkti rcpyř
&n8 svOcvýtíh trcích
pro néí p\a-y -v/'.?
M ta* o vi- , L
300.0G0 u Kuvajtu

BERMUDY. Souostroví asi 360 malých ostrůvků ležící 934 km na východ od
státu Severní Karolina je vzhledem ke své poloze označováno za rajské
zákoutí této placety, Bermudy zabírají celkovou plochu 54 ksr.2, žije ta"
na 60 000 lidí většinou barevné pleti, Hl.m® Hamilton /4000 obyvatel/
Ježí na největším ostrůvku Bermuda /39 km2A Byly objeveny v roce 1502
Španělem Bermúcezem, v 16:2 násilím připojeny k Britské říši, K V. 3r5t. á n ’ i patří d os ud s
Bota z na Káo i o Jerevan:
- Jaké důvody vedly para Havle, že se ra své cestě po Střední
Americe nezastavil také ne Kube?
Odpověď: Díky své prozřetelné prozíravosti postupoval zcela správně,
nebol Kube by mohla jeho oočetný doprovod pokládat za invazi jedné
snřáteleré země z východu se v-eľú následky z toho plynoucími.

Dotaz-doraz na Bádjo Jerevan:
- Opět vyvstávají Trockého téze o tzv. permanentní revoluci, u nás
v podobě sametové revoluce č0 2, jež byla poprvé vyhovorená v Hovorech
z Lán, Může se tato rods projevit i na odění obyvatelstva?
Odpověď: Může. Chočí-li už na*e ženy "nahoře bez", pak nic nemůže bránit
ternu, aby muži chodili "dole bez”s k tomu navíc členové všech uniformova
ných složek stále v pozoru,

Dc to z-ccraz na Rád Jo Jere ve r :
- Je překlad "Valící se kameny" /Rol li ng «Stones/ zcela správný?
Odpověď: Může být. Záleží však na úhlu, z něhož ne členy této skupiny
pohlížíte. To roli znamená valit se, válet se i koulet se.Stc-ne sice
znamená kámen, ale též varle. Takže vzhledem k ústřednějším okolnostem
lze použít též výraz: "Válející se varlata5’« The Enď

Malinký člověk ve velkém státě* Platí i u r.ás*
Občan se strachuje o ztrátu sociálních jistot
asi oprávněně. Bf.srná sláva9 sis podpůrné berle
socialismu na které jsme si všichni zvykli bu
deme na s srnám začátku značně postrádat. Kolují,/
hlasy5 které náš straší růstem zločinnosti.
Jě‘však známo, že došlo odtajnení dříve nepubli
kovaných materiálů v rozsehu zločinnosti* Takže
odtajněná statistika ee sfalšovanou ne&é šanci- . .

Dotaz na Rádio Jerevan:
- Pan Hvižďala píxe v listu Mladá fronta /20.8.1 990/: "Ujedeme-li ale
pár kilometrů směrem na západ, uvažuje se tam jinak. Jedno ze základ
ních hesel tamější společnosti zní: Bojme se těch, kteří chtějí dělat
dobro, a važme si těch, kteří chtějí být sami bohatí. Dobro chtěl Hitler
nazýval je národním socialismem - a dobro chtěl Stalin - nazýval je
i nternacionálním soc ialismem."
Co na to svazácké oddělení vaší radiostanice?
y
,
Cdpověd:
Ježíš
Kristus vyhnal zch rámu kšeftaře a Čechráře, kteří se s po«
tomky Jidáše zřejmě usadili v těch krajích, o nichž se vede řeč, Jaká
procento se jich uhnízdilo v Čechách nelze přesně stanovit.
Dotaz ca Rádio Jerevan:
- Jak jen lze objasnit kritiku pana Havla na adresu slušovického
občana Čubu? Nezapôsobilo zde tvrdé zrníčko žárlivosti?

Odpověď: V žádném případě, lana Havla nelze jen tak zmást, dokonce
ani pochybným háčkem nad písmenem C v Čubovč příjmení, nebot v tomto
případe rejde zřejmě o nic jiného, než o krycí střípku. Čuba není Cuba,
ale Cuba a logickou dedukcí potenciální čuba-nský agent.
potaz na Rádio Je-evan:
-Občan Komárek se vyznal v listu Mladá fronta /31 .7.1 990/ ze své
bezvýhradné oddanosti rodné vlasti těmito slovy:“Zkrátka a dobře, když
se mi nějaké “tajné" informace dostanou do rukou, uveřejním je, i kdy
bych měl "sedět”. Aby to za nás už nemuseli psát Američané."
Prezident pan Havel mu odpověděl, že občan Komárek prošvihl své
"sezení", měl se ozvat v dřívějších letech.
Propásl občan Komárek svou ojedinělou životní šanci stát se českým
JackemvAndersonem?
Odpověď: Nepropásl. V přítomnu i budoucnu si muže lecccos odsedět,
případně i odležet, ne však v "krimi", ale za bukem, jak to činil za
starých dobrých časů matky totality a tety nomenklatury.

Klasikové marxismu psali, že komunisté mohou vyslovit obsah svého progra
mu jeddou větou - likvidace soukromého vlastnictví. Hynější program pereštrojky môže být též vysloven jednou větou - obnovení soukromého vlastnictví.
Jak se k tomu postaví nomenklatura? Jak jinak než záporně a to především pro
to, že díky socialistické ekonomce je v pozici monopolisty, k samozřejmě,
chce v této pozici zůstat i nadále.
33/90
"Moskovskíje novostiw
"Moskvoskije novosti"
14/90

17.€.1990

-"My ui jam®
tam Mýli.
Kam teá?“
Boj o zrno /A. Červ jakov/ pucynoK Ajiexcea

hepbhkora.

Vladimír štědrý:
Jak ae stalo Československo
satelitem Sovětského svasu.

pak stál jen opodál, zatím co se všechna pozornost soustře
ďovala na Beneše a jeho doprovod. Teprve koncem r. 1944
byli Gottwald a jeho druzi posunuti vpřed a připravováni k
úloze příštích vládců ČSR . . . V lednu 1945 pokročila jejich
průprava tak dalece, že se Stalin v korespondenci s Benešem
o osudu Podkarpatské Rusi výslovně zmínil, že o věci disku
toval se ‘soudruhem Gottwaldem’.“ (9)

Na pokračování

Obrat ve Fierlingerově politice se stal zjevný, když byl
po napadeni Sovětského svazu nacisty po druhé jmenován vel
vyslancem a poslán do Ruska. Hubert Ripka (3), tehdejší státní
ministr v ministerstvu zahraničí Benešovy vlády v Londýně,
o něm napsal:

Táborský piše o oklamání Beneše Stalinem; avšak Beneš
se stal obětí především své vlastní nesprávné politické koncepce
vůči Sov. svazu (10), datující se od r. 1922, a tuto koncepci
propagoval za války kde jen mohl. Pro domo odůvodňoval
Beneš svou sovetofilskou politiku strachem před německou ex
pansí a snahou zabezpečit ČSR.
Především však byl k ní
veden svým socialistickým přesvědčením, třebaže z jeho ‘Pamětí’
především vyplývá, že marxísmus-leninismus nikdy správně ne
pochopil, domnívaje se s tvrdošíjností jeho povaze vlastní, že
systém, vládnoucí v Sovětském svazu je f-ys’émem skutečně
socialistickým, s jehož představiteli je možná trvalá dohoda,
dokonce i na úkor bolševické dogmatiky. Za typickou pro toto
mylne nazírám lze na př. vžiti Benešovu představu o utvoření
socialistického bloku v povalečné ČSR. Za své návštěvy v
Moskvě v r. 1943 nabídl Beneš předákům KSČ ’splynutí všech
československých dělnických socialistických stran' (11) za před
pokladu, že se komunisté vzdají neodvislosti své strany (I). To
bylo tolik, jako nabízet tygrům manikúru a lze si představit
překvapení čs. bolševiků nad nabídkou tak naivní.

“Jakmile se znovu dostal do Moskvy, Fierlinger s neuvě
řitelným cynismem zradil důvěru, kterou mu president věno
val. Náš velvyslanec záhy vystihl, že mu bude prospěšnější
sledovat své vlastní cíle a zcela ignoroval instrukce Beneše
a jeho vlády v Londýně. Řidil se pouze směrnicemi Klementa
Gottwalda (generál, tajemníka Komunistické strany Česko
slovenska [KSČ]), žijícího tehdy v Moskvě a jeho jediným
přáním bylo zalíbit se sovětské vládě.“

"Fierlinger se stále méně považoval za služebníka své vlády
a stále více se stával oddaným otrokem oné, u které byl
akreditován. Ve svých názorech na současnou a budoucí
politickou situaci se Fierlinger stále více ztotožňoval s názory
čs.-komunistických emigrantů v Moskvě. Stával se sovětštější
než Sověty’ a když byl na podzim roku 1944 vyzván vládou
k návratu do Londýna, aby vysvětlil svou neloyálnost, vymlu
vil se na špatný zdravotní stav. Bylo to zřejmé vypovědění
poslušnosti . . . Žádná vláda nemohla tolerovat takové po
čínání . . . Na neštěstí se Beneš domníval, že se tato záležitost
musí projednat ‘diplomatičtěji* . . . obával se, že by si
Sověty, kterým Fierlinger tak oddaně sloužil, mohly jeho
odvolání vysvětlit jako příznak nedůvěry čs. vlády . .

O šišen je ž "
19.1.1990

Jan Stránský (4) si z oné doby zaznamenal, že:

Benešova radikalisace.

Teto nabídka byla však velmi vážně míněna a ukazuje,
jak dalece se Beneš v exilu vzdálil od politické reality. Z jeho
‘Pamětí’ je také zřejmé, jak dalece se beneš v exilu zradikalisoval, na čemž sice nebyl bez viny mnichovský pakt a následující
okupace ČSR nacisty, avšak především zcela chybějící oposice.
Československé, zásadně protikomunistické strany, s výjim
kou strany lidové, nebyly v exilové vládě efektivně zastoupeny
a předseda poslední řádné čs. vlády, která v Praze resignovala
21. září 1938, dr. Milan Hodža, místopředseda Čs. Republikánské
strany, odmítl s Benešem spolupracovat, poněvadž již tehdy
spatřoval v jeho prosovětske politice nejvážnější nebezpečí pro
ČSR. Hodža tehdy prohlásil:

Beneš výstrah nedbal, stejně jako nedbal Edenova (5)
varování, aby se ve své přehnané sovětofilské politice, jejímž
důsledkem tragedie ČSR byla, neukvapil. Beneš zřejmě nevěřil,
že by jeho přítel a velvyslanec u Kremlu mohl ohrozit politické
výpočty, které se mu zdály být tak nezvratné, čimž se stalo,
že Fierlinger po návratu do Prahy svou rozvratnou činností ve
vládě a v sociálně demokratické straně, jejímž byl příslušníkem,
pomohl komunistům uchvátit ČSR. Byl to jeden z dalších důsledků
Benešovy neústupnosti a autokratičnosti, která byla již před
válkou v českých politických kruzích známa o kritizována.
Neústupnost nelze ovšem považovat za ctnost, zejména u muže,
který má rozhodovat o zahraniční politice státu; a Beneš, opíraje
se o autoritu a vliv T. G. Masaryka, rozhodoval o zahraniční
politice ČSR téměř nepřetržitě od r. 1916 (t. j. ještě za odboje
proti rakousko-uherské monarchii) až do února 1948.
Kromě toho stál Beneš na konci druhé světové války znovu
na vrcholu své životní dráhy. Západními spojenci byl znovu uznán
za presidenta ČSR, třebaže 5. října 1938 dobrovolně abdikoval
(6), byl opět vrchním velitelem třebaže jen malé armády, žil

8

Pokrač.

Jsou to podstatné věci, v nichž se rozcházím s dr.
Benešem. Jestliže hájíme kontinuitu ČSR, musíme hájit i kon-

10

b whuhl

jgko suverén v zámečku Aston Abbotts nedaleko Londýna se
všemi prerogativy hlavy státu, a obklopen dvorem věrných a
oddaných stoupenců a spolupracovníků, rozhodoval svrchovaně
.
o politice a cestě, kterou se ČSR, znovu ‘osvobozená’ bude
I
ubírat. Z jeho ‘Pamětí’ (7) 1 z publikaci jeho stoupenců vy
plývá, že požíval důvěry tehdejších západních politiku, které
•nepřestávat ujišťovat o nutnosti spolupráce se Sovětským svazem
z a z týchž ‘Pamětí’ je každému zřejmé, že se plně spoléhal na
přízeň sovětské vlády vůči své osobě.

tinuitu její demokracie o zahraniční odboj rnusí být výrazem
politického rozvrstvení českého a slovenského národa doma.
To znamená, že v odboji nemají dojít k uplatnění jen nebo
většinou jen socialisté c centralisté, nýbrž i občanské skupiny.
Nedohodíi jsme se ani v názoru na budoucí mezinárodní za
bezpečení ČSR. Nejsem ochoten zahrávat si s budoucností
republiky, /««stm její nejiepší zabezpečení v trvalé federaci

středoevropských státu.” (12)

(Podtrženo autorem.)

Tak jako Hodža byl si však í Beneš vědom neúplnosti Ion*
dý^ké vlády, v jejíž čelo se byl postavil. Věděl, že v ČSR stále
ještě existují silné vrstvy národa, které s jeho prosovětskou
politikou nikdy nesouhlasily a souhlasit nebudou. Věděl také,
že v r. 1935 prosadil svou kandidaturu na presidentství proti
oposici českých občanských stran jen díky rozhodnutí, které v
posledni chvíli učinil vůdce slovenské Ludové strany, Msgr.
Andrej Hlinka. Uvažuje o situaci v ČSR, dospěl Beneš v exilu

Beneš Sovětům neochvějně věřil

zřejmě k názoru, že bude třeba nějaké mimořádně mocné akce,
která by strhla na jeho stranu i domácí oposici. Za takovou
akci považoval patrně vypovězení sudetských Němců.

Radikalisace Benešova socialismu se projevovala zejména
v jednání o sudetoněmeckém problému s vůdcem německé so
ciálně demokratické strany v ČSR, Wenzlem Jakschem, kdy
Beneš neustále hovořii o ‘velkých revolučních sociálních změ
nách', o ‘revoluční retríbuci* a pod. (13) Tak ostré projevy
překvapují tím více, že strana čs. národních socialistů, jejíž
byl Beneš představitelem, nikdy nebyla stranou radikální, spíše
naopak, jen socialistického zabarveni. (14) Byla to z velké
většiny strana státních zaměstnanců, nižších úředníku, řeme
slníků a drobných podnikatelů, která v době svého založení
v r. 1897 čerpala z revolučních myšlenek ruského anarchisty
Michala Bakula, odpůrce Leninova, které však iiž dávno
pokryl prach kompromisů.
Takové zintensivnění Benešova prosovětského směru a
jeho radikálně socialistické thése měly patrně být učiněny
utiskovanému národu přijatelnější slibem, že všichni Němci
budou vyhnáni z českých zemí a ze Slovenska. Jeho rozhlasové
projevy na toto théma, ale zejména obnovení spojenecké smlou
vy s SSSR v r. ■ 943 měly za bezprostřední následek, že se i v
Londýně značná část vládní emigrace orientovala ostře do
leva. Kurs komunistů byl na trvalém vzestupu. Socialističtí pře
dáci se bratřili s předáky komunistickými, kteří tehdy žili v
Londýně, (Václav Nosek, Vlado Clementís, Anežka HodinováSpumá, Ríša Spurný, Vilém Nový, aj.), podnikala se společná
prednášková turné na théma "spolupráce", jako byl na př.
zájezd do USA podniknutý společně komunistickým poslancem
Jozefem Valo, a pozdějším politickým jednatelem Čs. národně
socialistické strany Juliem Firiem, a pod.
Pokračování

Рисунок из

a byl přesvědčen, že pod jejich ochranou bude zabezpečena
také čs. demokracie, ona zúžená ‘revoluční’, nebo spíše totalitní
demokracie, jak si ji byl v uzavřenosti svého anglického sídla
vysnil, bez ohledu na skutečnosti, jako na př. na Stalinův pakt
$ Hitlerem, na uchvácení baltských států a části Polska v letech
1939-40, zrušení čs. velvyslanectví v Moskvě po Mnichovu, atd.
Jalta, se všemi neblahými důsledky, mu v oněch letech nebyla
temným přízrakem, sloužícím později za omluvu jeho přátelům,
které v únoru 1948 nechal tak bezcitně padnout, nýbrž jasnou
vidinou, za kterou pevně kráčel.
V březnu 1945 si byl Beneš ještě zcela jist, že i za nadchá
zejících moskevských porad půjde vše podle jeho představ.
Spoléhal se, že si v Kremlu připravil půdu k příznivému jednání,
když tam byl v prosinci 1943, jako prvý představitel nacisty
ovládaných států, a svým podpisem obnovil spojeneckou smlouvu
československo-sovětskou z r. 1935.
Dr. Edvard Táborský (8), který jako osobní tajemník provázel
Beneše takřka na všech jeho politických cestách, líčí, $ Jakými
projevy přátelství a poctami byl tehdy Beneš v Moskvě přijímán,
zatím co se tam s předáky KSČ jednalo jako s nežádoucími
cizinci. Táborský o tom píše:
"Jelikož Stalinovým hlavním cílem bylo Beneše oklamat,
snažil se všemožně přesvědčit presidenta, že ho ani nenapadá
vměšovat se do vnitřních záležitosti ČSR. Nic nemohlo Stali
novi posloužit v jeho plánech lépe, než nápadně vzdalovat
Gottwalda a jeho druhy všech politických porad a jednat
s nimi jako by byli prostými občany cizí země, kterým Sovětský
svaz poskytl dočasné útočiště. Za Benešovy první oficiální
návštěvy v hlavním městě Sovětů v prosinci 1943^ se Stalin
a Molotov ani jednou nezmínili o Gottwaldovi, Slánském
anebo jiném komunistovi. Kdykoliv byl někdo z Gottwaldovy
журнала «Экспресс»
skupiny pozván k banketu nebo recepci na Benešovu počest,
(ФРАНЦИЯ)
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