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Ze řetězu nebyli puštěni
jen 17. listopadu.

Marx se omlouvá

První velká otevřená demonstrace
proti vládě komunistů od roku 1969
se konala 21.srpna 1988 v den 20.
výročí okupace. Ten den končila ta
to demonstrace ve večerních hodi
nách rovněž na Národní třídě. Doš
lo však pouze k pozatýkání několi
ka desítek demonstrujících. Mně se
v tu' dobu při zatýkání dostalo ně
kolik ran pěstí do hlavy, do obli
čeje, do břicha, přes záda a mezi
nohy. To vše stihnul jeden důstoj
ník StB. Při nedávné konfrontaci v
souvislosti s vyšetřováním této
politováníhodné události se z ně
ho vyklubal nejen doktor práv, ale
i major. Teda, to je úroveň! Je
vidět, že plukovník Bečvář školil
své podřízené k obrazu svému.
Tak tedy tento doktor major mi
namítal při konfrontaci, že se jin
Je mi líto kluci
dy'při-mém zatýkání choval striktně,
byla to
ale korektně, což
jsem mu potvrdil,
jenom taková
a že tedy neměl
moje idea
důvod mne na Náro
dní třídě napad
nout, když navíct nota bene byl prý pově
řen jinými úkoly. Ale pane doktore-majore,•
vášniví ctitelé Krátkého kursu historie
KSSS od J.V.Stalina nepotřebovali dokonce,
aby je někdo odvazoval, klidně se odvazova
li ze řetězu sami podle potřeby a jenom či
stě náhodným řízením osudu jste se neocit
nul několik tisíc kilometrů dále na východ
a nemáte.tedy vzhledem ke ľ svému založení za
sebou i několik mrtvých. Pořád mi totiž ne
sedělo to heslo StB=fašisti, až jste, přišel
Yy, pan doktor-major.______Vladimír Hajný
u v n i t ř
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O interwiew V. Rasputina americkému časopisu.
Obrátit se na redakci nás donutili ohlasy o interwiew, které dal spisova
tel V. Rasputin časopisu ”New York Times magazin". Tady je z něho několik ci
tátů: "Já si myslím, že Židé u nás dnes musí cítit odpovědnost za hříchy re
voluce a za ty následky, ke kterým nás dovedla',’ "Oni musí cítit odpovědnost
za teror, který existoval v době revoluce a zlváště po ní. Oni tady sehráli
velkou roli, jejich vina je veliká. Jak za vraždu Boha, tak i za toto." A
tak dále, v tomto duchu.
V roce od Narození Krista 1990-tém ruský spisovatel hovoří o "vině" celé
ho národa - Židů - v ukřižování Krista. Kdo trochu zná historii a v tom také
historii církve tak jako? spisovatel, musí být mu známo, že t;ato obvinění,
sloužící jako záminka pro masové vybíjení lidí ve středověku, byla odvrhnuta
i pravoslavnou, i katolickou církví. Více než to, tato obvinění hanobí nábo
ženské cítění křestanů, nebol k obviněnému národu náleželi, podle Evangelia,
i panna Maria, i apoštolově - Kristovi učedníci.
Těžko se tomu věří, ale je to fakt: proslavený spisovatel dává odpovědno
st či svaluje odpovědnost za "hříchy revoluce" na jen jeden zvvíce než sta
národů Ruska, účastnících se revoluce, - stále těchže samých Židů. Není to
nic nového: už nacisté spojovali revoluci s "židovskými komisaři", což bylo
jedním z důvodů pro vybití milionů Židů v letech fašistické diktatury. Je
podivné, že podobný názor po 45 letech pádu fašismu sdílí člověk, který nik
dy ve svých veřejných vystoupeních se od revoluce a socialistické cesty néodříkal.
Když>s podobnými útoky vystupují, a bohužel dosud beztrestně — lidé z "Ea
rn jati" a jim podobných organizací - je jedna věc. Ale když přiměřeně ty samé
názory říká veřejně poslanec SSSR, člen Presidentské rady, tak to už nelze
přijmout jen jako jeho osobní názor. Cožpak u nás bylo v poslední době málo
krvavých konfliktů na národnostním základě, aby bylo nutné zapalovat ještě
silněji oheň nenávisti a postrkovat lidi k emigraci?
Předpokládáme, že případ interwiew V.Rasputina bude posouzen Komisí pro
etiku Nejvyššího sovětu SSSR. Očekáváme také objasnění od Presidentské rady.
V právním státě nemá být nikomu dovoleno beztrestně pomlouvat občany jiné
V.Lukanova, A.Chapačeva,
národnosti.
J.Lomakinp, B.Vitenberg,
"Izvěstija" 30.6.1990
T.Kučina, T.Nikolskaja.
Leningrad.

Sylvia Jacobi, Stahl
erbin (Gutehoffnungshütte). Reist mit alten
Gucci-Koffern, Golf
und Gstaad.

Bea Prinzessin von Anj halt (adoptiert), Witwe.
Eine Viertelmillion im
Jahr (geerbt)

Státy trvají těmi ideály, které jim daly vzniknout

O starých pravdách, nepravdách a jiném
Jan Beneš

Jaroslav Kořán je od 1. února t.r. praž
ským starostou. Jeho jméno dlouho znali
především milovníci literatury' a divadla,
díky vynikajícím překladům z angličtiny.

Marie Vančurová vyjádřila to, oč pak
šlo ještě dalších skoro padesát let. Aby za
se byla Československá republika. To co
vyjadřoval také lvíček se slovenským ští
tem na nejčestnějším erbovním místě, na
hrudi. Hoši u Tobruku opouštěli ho 7.
dubna 1942. Za dva měsíce padne. Čecho
slováky a Poláky vystřídali v Tobruku Jihoafričané, kterým zřejmě tak pádný dů
vod jako obnovení Československa a Pol
ska, chyběl.
Hoši u Tobruku nevěděli o Marii Van
čurové, a Marie Vančurová nevěděla o
nich, ačkoli jim šlo o totéž. Toho lvíčka
ostatně nosili také českoslovenští letci v
Anglii, a o něco později na svých brit
ských uniformách i příslušníci Svobodo
vy jednotky v Sovětském svazu.

Státy trvají těmi ideály, které jim daly
vzniknout, vyslovil se k věci T. G. Masa
ryk, který byl symbolem onoho Česko
slovenska, za které umřela ta „holka z uli
ce" a hodně dalších. Jejich hroby, i ty u
Tobruku, označuje právě onen lvíček se
slovenským štítem na hrudi. Autor ani
jedinkrát, na znamení své víry, nepou
žil zkratku, kterou naši zemi ozdobil ne
božtík Novotný. Když už psal domů z ci
ziny, psal vždy jen do Československa, a
protože se měnily i názvy ulic, nikdy ne-

Pouť na Velehradě

(jh) — Na moravském Velehradě
vyvrcholila začátkem července letošní
Cyrilo-Metodějská pouť, která je spojo
vána s příchodem těchto slovanských vě
Býval také úspěšným filmovým scénári rozvěstů v roce 863 do naší země. Čet
stou. Po loňském 17.1istopadu se život J. ným slavnostem prospěly rozsáhlé úpra
Korána stejně jako mnoha jiných prudce vy celého areálu kolem velehradské basi
změnil. Ted je, ať to připouští nebo ne, liky před dubnovou návštěvou papeže Ja
už několik měsíců vysokým státním úřed na Pavla II. Letošní pouťbyla bez dozoru
níkem. Pražský primátor o své činnosti státních orgánů, který byl v minulých le
říká: „Město je složitý organizmus. tech neodmyslitelný. Světící biskup olo
Dříve fungovalo všechno velmi pomalu, moucký Josef Hrdlička ve svém kázání
těžkopádně. Tím, kdo skutečně řídil a řekl, že Velehrad je pro církev nejen hi
rozhodoval, byl MěV KSČ a tam se hod storií, ale i nadějí pro budoucnost. Pro
ně lidí uklízelo do jakéhosi předčasného tisíce návštěvníků byla poučná i prohlíd
lukrativního důchodu, k takovému leni ka exposice Slováckého muzea z Uher
vému povalování. Přesto jsou tady lidé, ského Hradiště pod samotnou basilikou,
kteří dělat umějí a někteří se dokonce cítí
osvobozeni, jakoby jim narostla křídla. kdo a já si myslím, že už se to začíná vy
Konečně mají možnost realizovat své jasňovat. Řada lidí samozřejmě odchá
(pr)
nápady.Můžeme zkrátka poznat, kdo je zí.“

použil názvu Leninova, ale vždy jen Na
červeném vrchu.
Pak přišel listopad 1989. Masaryk při
šel ke cti, a zdálo se, že ke cti přicházejí i
staré pravdy, které se tím, že jsou staré,
vůbec nestaly nepravdami. Čalfa se stal
předsedou vlády národního porozumění,
která žel, zapomenula dost vysvětlit, kdo
má porozumět komu. Premiér později,
jak eufemisticky řečeno, ukončil své
členství v komunistické straně. Tato
strana lidí zvláštního ražení, jak jsme se
vždy učili, a strana nového typu, se opět
přerodila na typ ještě novější. A mnoho
lidí zvláštního ražení v ní ukončilo své
členství, protože už jim to nezajišťovalo
výhody, automaticky poskytované člen
stvím.
Paměti generála a později presidenta
Ludvíka Svobody nás ovšem poučí, že na
příkaz samého Gottwalda byl členem
strany nového typu jen potají, neboť Klé
ma, jak ho oslavila soudobá píseň, soudil,
že tak má možnost pro stranu nového ty
pu vykonat větší kus špinavostí, než kdy
by se k ní hlásil veřejně. Jistě nebyl sám,
ten generál Ludvík Svoboda.
Byly volby, od roku 1935 vskutku opět
svobodné, a strana nejnovějšího typu v
nich dostala 13 procent. Muži a ženy,
kteří své Členství ukončili, vhodně jsou
rozprostřeni ve stranách a společen
stvích ještě novějších.
Některé ulice, náměstí a nábřeží dosta
ly jména, která měla, jména, patřící sym
bolicky pojmu Československá republi
ka tak jako jméno T. G. Masaryk. Objevi
la se i oprávněná potřeba, pojmenovat
některá místa jmény osob, které v boji za
obnovu Československa byly zavraždě
ny komunistickou stranou, která se od sa
mého počátku vyznačovala tím, že byla
proti existenci této republiky, a od okam
žiku, kdy se nad ní zmocnila vlády, usilo
vala o to, aby každou vzpomínku na lepší
minulost země vymazala. Ulice Na červe
ném vrchu však obnovena nebyla. Dosta
la jméno Benešova. Také země dostala
novou zkratku, dost neústrojnou, a čes
ký lev byl v nejnovějším státním emblé
mu pro jistotu vykleštěn, ba co víc, zcela
zbaven mužství. Což je taky erbovní sym
bol. Bah, nejen erbovní.
Předsedou vlády, vyšlé ze svobodných
voleb, je muž, kterého tam jako svého
kandidáta původně v listopadu loňského
roku dosadila komunistická strana. Ještě
dříve než se stačila tak zvaně obrodit vy
loučením Bilaka, Jakeše a hrstečky dal
ších, a než tisíce, včetě premiéra, ukonči
ly své členství, bránící jim v obsazení no
vě se naskytnuvších koryt. Anebo, může
me soudit, zaujímající posici, ve které je
pro stranu možno vykonat větší kus špi
navostí, než kdyby se k ní hlásili veřejně.
Tož, autor bude i nadále psát na obál
ky Československo a ulici Na Červeném
vrchu. Navádí k tomu i jiné. Je ostatně
ochoten psát i Království české, ale není
ochoten k neústrojným abreviacím.

SaupiqueT

Fast unsterblich:
Herben von
Karajan, wurde
81. Starb mitten
in der Arbeit
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Primátor o své činnosti

tahle Marie hlavné „holka z ulice“ a tudíž
i nacistický sociální pohled ji zvýhodňo
val. To vše až do chvíle, kdy doslova a do
písmene strašlivý Dr. Thierack hází ob
žalované záchranné lano a táže se jí, proč
se své činnosti dopouštČla. A hned nabízí
i řešení: „V závislosti na svém milenci?
Pro peníze?“ Není v té chvíli strašlivým
Thierackem, ale milým gentlemanem v
taláru, plným pochopení pro „malého
člověka“. Marie Vančurová, tak jako,
žel, nedovedla lhát komisaři Abendschoenovi na pražkém Gestapu, nedokáže lhát
ani ted, a tudíž odpoví:
„Já jsem chtěla, aby zase byla českoslo
venská republika.“
„To stačí,“ reaguje suše předseda sená
tu překladateli. Marie Vančurová byla po
pravena dne 5. listopadu 1942 v Plotzensee u Berlína. Sťata.

v

V pondělí dne 15. června 1942 byl před
senátem Lidového soudu v Berlíně zahá
jen proces proti dvaceti Čechoslovákům,
občanům tehdy Protektorátu Čechy a
Morava. Předsedal mu Dr. Thierack,
muž, který se má ještě v průběhu této
války stát ministrem nacistické spra
vedlnosti, ale který válku nepřežije. Za
bije ho, právě v této budově Lidového
soudu na Bellevue Strasse v Berlíně,
britská puma. Jedna z těch, o kterých
budou západní intelektuálové o třicet let
později soudit, že neměly být na Ně
mecko nikdy svrženy.
Polovina června 1942. Přesto, že Říše
dojud vítězí na všech frontách, nenavozuje pro čs. obžalované v Berlíně nejpříznivějŠí atmosféru. Před několika dny byl
v Praze vojáky čs. republiky popraven
Reinhard Heydrich a muži, kteří popra
vu význačného představitele okupační
moci provedli, nejsou v této chvíli ještě
dopadeni. A těch 19 mužů a jedna žena
stojí před tímto soudem v Berlíně proto,
že aktivně napomáhali útěkům Čechoslo
váků, kteří se nesmířili se zánikem svého
státu, a hodlali proti tomu něco dělat. V
Berlíně se ví, že také dělají. Jedna z osob,
které Říši unikly s pomocí obžalovaných
— byl např. dr. Feierabend. Záznamy je
ho projevů z Londýna má soud k disposi
ci. O dalších se ví, že to byli letci a jejich
aktivitu si lze dovodit, i když ji soud
zatím neprokazuje. Agent Gestapa v čs.
letecké jednotce je dosud v Anglii.
Žaloba mluví o zemězradě, vlastizradě
a vyhlídky obžalovaných nejsou, aby
chom tak řekli, valné, třebaže se mírou
své účasti liší. Dr. Thierack je zavilý muž
nového pořádku, nehledě na to, že to chce
dotáhnout až na zmíněné ministerské
křeslo. Je zde však výjimka, jediná žena v
té dvacítce, Marie Vančurová. Po zadrže
ní Gestapem mluvila a mluvila moc. Patři
la zřejmě k lidem, kteří prostě musí mlu
vit, a jak už se totality sobě podobají, i
Lidový soud v Berlíně dbá na posudky Ge
stapa. A Marie přichází před tento soud s
posudkem Gestapa natolik příznivým,
že má všecky možnosti zachránit si hla
vu. Podle zpráv, které se zachovaly, byla
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EVROPAN

SVATÝ

VOJTĚCH.

Prof. Dr. DrSc.Karel MÁCHA:

-7Předkládáme druhý re
ferát profesora Máchy
o svatem Vojtěchu.Slí
bil nám vypracovat ty
to studie už roku 198
při poutním setkání v
Evropě, kdy Jsme přija
li program prohloubení
spolupráce národů Vý
chodní a Střední Evro
py - právě na základě
příkladu života sv.Voj
těcha.Časové prohláše
ní kardinála Tomáška o
VOJTESSKEM DESETILETÍ
vítáme s radostí.
--ooo----- V. V.

Hlavním, základním a všeobecným protikladem
naší doby je protiklad křesťanské víry a jejich
odpůrců.
HLAVNÍM protikladem proto, že vztah ’’víra rozum" stojí v hierarchii noetlckých otázek
nejvýše.
ZÁKLADNÍM protikladem proto, že všechny další
- filosofické, politické, sociální, národní protiklady jsou ve vztahu k víře druhotné.
VŠEOBECNÝM protikladem proto, že cíle křesťan
ské víry (na straně jedné) a cíle protivníků,
zakládajících víceméně veřejné organizace "pro
ti pronikání křesťanství" (na straně druhé) pro-,
atupují všechny známé aktivity ve všech známých
kulturách. - Tito protivníci používají ve svém boji proti křesťanství ar
gumenty vědecké, argumenty jiných konfesí a argumenty tzv. filosofických
náboženství. Konec 20.století je jimi pokládán za soumrak křesťanství,a za dovršení
dvoutisíclletého nenávistného boje proti Ježíšově poselství. Budme si vě
domi těchto souvislostí i dnes, mluvíme-li o světci století desátého, a
připomeňme si, že už tehdy šířili odpůrci křesťanství pověru o zániku svě
ta v kosmické katastrofě. Idea Svatého Vojtěcha žije i dnes mezi námi - a s ní vyvstává pro nás
znovu 1 problém křesťanského světa.

EVROPA.
Pojem Evropy, zejména tzv. Střední Evropy, byl uveden literaturou naší
doby do stavu elementárního chaoiu: řada autorů vychází z existence "že
lezné opony" Jako definitivní hranice; Jiní autoři vycházejí naopak ze
společných ekonomických skutečností civilizace Západu a Východu; a
Jiní
zase vyznačují hranice Střední Evropy podle ad hoc stanovených kritérií.
Vracím se v této souvislosti k pojmu Evropy, Jaký byl vytvořen
na bázi
křesťanského vědomí, a který byl - v politickém smyslu - podmíněn státni
ckou koncepcí Karla Velikého. Vracím ee tedy k pojmu Evropy 10.
století,
Evropy rozdělené na dvě poloviny, přičemž pro české země byla směrodatná
polovina východní - jejímž Jádrem byla Východofrancká říše. - Evropa doby
svátého Vojtěcha Je na Východě oddělnna od sféry ovládané Mongoly či Sae
race ny; na druhé straně od území ovlivňovaného Araby,ať přímo či nepřímo.
Západní polovina Evropy, tzv. západofrancká říše (nazývaná latinskými
autory "Francia") byla pro raný středověk Jakousi nejistou alternativou k
římskému pojetí křesťanského světa. Etnicky byla tato oblast pestrá - na
severu západofrancké říše bylo rozsáhlé kontinentální dominium Britanie,
v Jeho sousedství pak samostatný stát založený Normany: Území,které so ne
podařilo nikdy beze zbytku Integrovat do francouzského království .Na Již
ní straně Pyrenejí byl i na území francouzské říše vliv Arabů vždy zřetel
ný (a prosakoval dějinně i do programů univerzity v Toulouse). Na severní
straně Pyrenejí sídlila silná baskická skupina, vždy vyhraněně samostatná
a cizí galským sousedům Jazykem i mentalitou. Přihlédneme-11 na druhé
straně k Jazykově smíšenému území Burgundska a ke svérázným horalským sku
pinám sídlícím na úpatí Alp v Arelatsku a v Dauphine, kriticky se distan
cujících J ak od Paříže tak i od Ríma, můžeme nahlédnout, že západofrancká
říše byla mixtum composltum vzájemně odlišných, ba nepřátelských skupin,
s hypotetickým středem Paříže, jejíž vliv byl však už u sousedních knížet8tví celkem problematický.

ECCE

Východofrancká říše, vzniklá na historickém celku vytvořeném Karlem Ve
likým, zahrnovala rovněž různé etnické skupiny. Na Západě byly jejími hra
ničními celky Flámsko, Brabantsko, Lucembursko, Lotrinsko, oblaBt dnešní
ho SvýcarBka a Piemontu. Na Jihu zahrnovala tato říše Provence, Janovsko,
Lombardii, Toakánu - bývalá území Langobardů a Gótů; její nejjížnější hra
nice sahala téměř až k Vitertxi. Na pobřeží Adrie byl její hranicí
dolní
Pád, vnější okraj Benátska, Istrie a Chorvatska. Na Jlhovýohodě byly Je
jími okrajovými etnickými celky Kraňsko, Korutany, Štýrsko a Rakouskojnejvýchodnější hranicí byly Bílé Karpaty. Na severovýchodě patřily k římské
ríal Horní a Dolní Slezsko, Horní a Dolní Lužice a Nová Marka. Na sever
ním okraji byly její součástí Meklembursko a Pomořany» 0 velmi volně při
pojovaným Východním Pru skon, v němž vládl ze sedla Rád německých rytířů:
oblast sahala až k Rize, resp. Revalu, nepatřila však k římské říši v už
ším smyslu.
Na druhé straně nepatřily k římBké říši Uhry (včetně většiny
národů
dnešní Jugoslávie), nepatřilo k ní ani oboje Polsko, i když tato
oblast
(jálezel a ^k tradičním ^tématům křížových výprav německých císařů. K Jádru
římské rise vsak patřily obě české země, stejně Jako slovanské skupiny lu
žických Srbůa Chorvatů a obě Blezské skupiny. Slované byli pro existenci
Svate rise římské neméně důležití Jako jejich němečtí sousedé »Bavoři »Fran
kové, Durynci, Sasové, Braniboři. Přlhlédneme-11 k této etnické struktuře,
vidíme, Jakým neprávem se později připojoval- ke Jménu Svaté říše římské
nacionalisticky apendix "národa německého".
___ Je^treba poznamenat, že ani tato germánsko-slovanská struktura Svaté
.rise římské nemela společné středisko: symbolické korunovační mÍBto Cáchy
leželo na hranici Východu a Západu, sídelní místo císaře se však
měnilo
od dynastie k dynastii.
'
M
,
Po smrti .Konráda I. v roce 919., posledního císaře pokoušejícího se
vládnout ve smyslu karolinské koncepce říše, dochází k rozkolu: ve Fritzlaru zvolí zástupci Franků a Sasů svého panovníka, Jindřicha I., a jejich
stát bude nazýván historiky "regnum Saxonum et Francorum" . Avšak současně
zvolí zástupci bavorských skupin Arnulfa za^monarchu "in re^noTeutonuco—
rum", a říše tedy dostane dvojí centrum, přesněji řečeno žadne. Na této
Skutečnosti nezmění nic ani definitivní vítězství saské větve v polovině
stol stí,kdy nastoupí dynastie Otonů. Novým prvkem otonské dynastie se sta
ne její Italská politika, jejímž prostřednictvím se saský dům pokouší pro
sadit se na Jihu nejprve mocensky, později aspoň diplom aticky .Vnitrně neurovnané poměry v německy mluvících zemích nutně při tom vyžaduji boj panovníka na dvou, třech frontách současně.
Jediným uznávaně společným centrem této východofrancké říše bylo tedy
ideové ohnisko Ríma, jakkoli vzdáleného. - Že tato inspirativní síla Ríma
byla nicméně reálným faktorem, o tom svědčí Jedna z pozdějších histori
ckých epizod, kdy vzdoropapež se usídlil v Avignonu, na druhé straně provenqálské hranice - tady byl nejen chráněn pařížským králem, ale repre
zentoval vlastně i jinou tradici. - Svatá říše římská není tedy totožná s
územím, které ohraničoval pozdně-římský llmeB, není však ani totožná s územím tzv. barbarů: Je právě výsledkem syntézy římské kultury a kulturami
evropskými, a výsledkem dějinného rozvoje křesťanské Evropy.
Připomínáme si tuto situaci Evropy v souvislosti se smyslem díla a ži
vota svátého Vojtěcha, mučedníka křesťanské víry před tisíci léty - osob
nosti stmelující svým odkazem 1 dnešní křesťanský svět.

EXULANT.
Slavníkovec Vojtěch Je svým osudem královsky exulant: motivy Jeho od
chodu z Cech Jsou sekulárními historiky líčeny Jako politická nezbytnost
opustit zfflnl z nezbytí; tyté ž .skutečnosti Jsou některými německými cír ■ ’
kevníml historiky vykládány Jako persekuce ze strany místního kléru.
Historické BouvlsloBtl přesahují však hranice této obojí argumentace.

Materiál poskytl: Václav Jiří V o s t ř e z
Předseda Cyrilometodějské ligy
Adresa: "CML", 18 Aintrée Court, Hamilton, Ontario
L8K 4Ř9, C a n a d a.
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Vojtěch je představitelem Jiné než přemyslovské dynastie, a to ve vel
mi přesném smyslu: Je synem Slavníka, který ovládal téměř polovinu čes'.kého prostoru. ( Dle Kosmy sahalo Jeho panství na západě až k řece Mži,
.•'na Jihu k pohraničním hradům Chýnov, Doudleby, Netolioe; na východě až k
•hradišti Litomyšl, a na severu bylo hranicí Kladsko.) "Subregulus Slav
ní k" , Jak ho nazývají kronikáři, nedosáhl sice významu Boleslavova,který
je nazýván "rex Faraga et Bojemum", bezpochyby vsak Je Jedinou alterna
tivou k pražskému vládci. Cechy, "Bohemia", Jako Jednotný celek, Jsou v
podstatě Jen literární fikcí, šířenou z neznalosti země cizími historiky
(Jako např. Widukind, Canaparius, Bruno z Querfurtu atd.) - ve skutečno
sti existují na tomto území dva státy, Boleslavův a Slavníkův.
Nelze opominout ani skutečnost, že Vojtěch od svého šestnáctého roku
žije v cizině, a teprve úřad pražského biskupa ho načas přivádí
zpátky
do země. Mohli bychom říci, že Praha byla pro něj vždy cizím-městem, síd-'lem úhlavního nepřítele, knížete přemyslovského rodu, vládnoucího kmenovémú svazu nazývaného tehdy novým, víceméně globálním Jménem "Cechové1
(který neznamenal o mnoho více než "lidé knížete"). Rodná Libice
byla^
tehdy "téměř stejně důležitým centrem Jako "Praha" ( - ani to Jméno. Ještě
neexistovalo, a název "Fraga" , "Faraga", "Praga" znamená pouze, skupinu
chýší pod přemyslovským hrailštěm, u Jediného celoročně schůdného brodu
' přes Vltavu). - "Praha bělokamenná" , Jak zní český poetický překlad zprá
vy Ibrahíma Ibn Jaqúba, znamená v originálním textu "oppidum Faraga". Libice naproti tomu Je centrem národa "Charvátů" (nazývaných později "lužlčtí Charvaté" , což Jen nepřesně vyznačuje jejich etniku), a Je v kultur
ním, politickém a patrně i Jazykovém smyslu Jiným světem.Pokud tedy Voj
těch vůbec žije v Praze, Je to pro něj relativní cizina, ostatně
doBti
nebezpečná. Ba mohli bychom říci, že Magdeburg byl pro něj bližším a bez
pečnějším mí ston než Praha: vždyť byl vnukem císaře Jindřicha I.,a^požíval nejen Jeho ochrany,ale bezpochyby i privilegií příslušejících členům
vládnoucí saské dynastie Liudoflngů.
Na druhé straně nelze říci, že biskup Vojtěch by byl cizím vetřelcem
na pražském, hradě - Jeho spontánní volba biskupem - 19. února 982, pou
hých šest týdnů po smrti biskupa Dětmara - Jeho volba vyšla z iniciativy
Boleslava II., a byla Jím 1 prosazována. Přemyslovský kníže si jistě u•vědomoval, Jaké protiklady překlenuje touto volbou, a Jaké svazky Jí 1
'■on sám navazuje, protože vsak znal Vojtěcha i osobně, z kruhu duchovních
kolem biskupa Dětmara, počítal bezpochyby i s mimořádnými individuálními
kvalitami nového biskupa.
w
Ovzduší, spolupráce biskupa Vojtěcha a pražského knížete bylo vsak br
zy narušeno oboustrannou, oboustranně oprávněnou nedůvěrou: Vojtěchy se.
nechtěl stát pouhým dvorním kaplanem plnícím knížecí politická přání, a
pro Boleslava b^l Vojtěch stále více nepříjemným exponentem sil, které
chápal Jako nepřátelské, totiž německého cí saře, římského papeže a slavníkovského rivala, knížete Soběslava. Z těchto motivů vychází bezpochy
by i zločinné odstranění slavníkovského rodu v den 29. září 995. Bole■ slav II. nese za tento skutek plnou odpovědnost, i když se snad, podle
Kosmy, obléhání Libice nezúčastnil, a i když Kosmas (v této souvislosti
především dvorní historik) přenáší odpovědnost na "kmety a lechy". Voj
těch se do Cech pak už nikdy nevrátí; nevrátí se do nich téměř do konce
svého života ani Jeho bratr Soběslav, který od té doby žije v exilu u •'
dvora polského krále Boleslava Chrabrého.
Kruh života exulanta Vojtěcha se tím uzavírá, a Jeho brzká smrt v cl—
-•'Zině Jen podtrhuje tragický paradox Jeho české misie: mezi ^životními mil—
.■'.niky, Jimiž. Jsou Magdeburg - Rím - východní Prusko, Jsou tři ^pražská ob
dobí Jen epizodickým interludicxn o třech scénách. Tím více však vyniká
mezinárodní význam díla sv. Vojtěcha. '
;
.0 málo více Jak o půl roku po pádu Libice svolá , římský císař^a rímskoněmecký král Ota III. do Ríma malý, vybraný kruh svých moudrých rádců,

mezi nimiž Jbou: právě zvolený papež Řehoř V. (do nedávna Otův dvorský
kaplan Bruno); opat významného kláštera v Brogne (Lothrinsko) Heribert,
Italský kancléř císaře a budoucí arcibiskup v Kolíně^nad Rýnem; filosof
Gerbert z Aurrllacu, nedávný arcibiskup v Remeši, a příští papož Silve
str II.; theolog Leo z Vercelli; a bývalý Otův učitel řečtiny, Jan
Phllagathos z Calabrie, arcibiskup v Placen ze a příští rebel, který bude
Jako protipapež Jan XVI. Otou sesazen a krůtě potrestán. Zdá se presto,
že z celého tohoto kruhu římské intelektuální elity stojí Otovi nejblí
že Jeho příbuzný a přítel, pražský biskup Vojtěch, připravující se už
na svou příští misijní cestu na severovýchod Evropy. Z rozprav v tomto
kruhu a z Jeho závěrů vznikne myšlenka obnovy křesťanské Evropy na bázi
římského východofranckého impéria.
Vojtěch navíc stráví s Otou III. Ještě plodnou dobu rozhovorů v Mohučl, na sklonku roku 996, když se vrací z Paříže a směřuje ke svému
příštímu misijnímu vojsku do Magdeburku. Obsah těchto rozhovorů se ne
zachoval, a Jen kronikáři Johannes Canaparius a Bruno z Querfurtu o nich
zachovali zprávu: můžeme však předpokládat, že v nich bylo uloženo po
slední poselství světce Vojtěcha pro Jeho přítele. - Tyto skutečnosti
zřetelně naznačují významný, snad rozhodující vliv sv. Vojtěcha pro utváření konceptu nové křestanské Evropy. V jejich zrcadle se Jeví dobo
vé dění v přemyslovských Cechách Jako obskurní, malicherně lokální a v
podstatě protikulturně orientovaná epizoda, na dalekém okraji skutečné
ho křesťanského světa. To podtrhuje navíc osud dalších dvou významných
Slavníkovců - Jedním z nich Je bývalý - řádně zvolený - opat břevnovaké
ho kláštera Anastasiua, který se etane (pode Jménem "Ascherlk" nebo
".Astrik") arcibiskupem v Ostřihaní; druhým z nich Je Vojtěchův nevlastní
bratr Radim-Gaudentius, který se stane . arcibl skupem v Hnězdně.
Tak Je
křesťanství nových národů Evropy vedeno třemi slavníkovskýml
exulanty,
kteří museli opustit svou vlast: Jak aktuální aspekt této dávné hlBtorle. ..
Je to tedy svátý Vojtěch Pražský, Jako Jediný skutečný představitel
nové, latinsko-slovansko-germánské Evropy: a Je to idea křestanské Jed
noty, mystického Sjednocení Obce Boží ve všech národech,Vojtěchová my
šlenka, která Je vzdálena politickým konceptům dobových vladařů, stara
jících se o své nutně onezené územní zisky a územní představy.
Svatý Vojtěch cílevědomě překlenuje všechny protiklady soudobého po
litického dění: protiklad mezi Slovany a Němci, mezi Sasy a Bavory,mezi
Přemyslovci a Slavníkovcl. Ba, můžeme říci, že Vojtěch Jako Jediný
se
pokouší v neuspořádané situaci, která nastala po vymření dynastie východofranckých Karollngů, nastolit mír v Evropě. - Připomeňme sl, že Je to
nejen na sklonku prvního křesťanského milénia, ale současno na prahu elementární obnovy středoevropské kultury, která se zdála být nájezdy ma
ďarských Mongolů vyvrácena ze svých kořenů: rokem 955,pravděpodobným ro
kem narození sv. Vojtěcha (a rokem porážky MaČLarů na Lechu) Jako by te
prve nastával skutečný věk křesťanství. -

MISIE.
Vojtěchova misie má být nejen "renovatlo imperii" (jak to líčí nejen
němečtí, ale v nové době kupodivu i někteří čeští marxističtí autoři) má to být nejen obnovení Theoderlchovy říše na jihu a Karlovy na seve
ru Evropy - svátý Vojtech jde zde mnohem dále než sám německý císař.
a
přesahuje svou koncepcí křesťanského Bvěta obzor "Svaté říše římské" úkol, na němž byli zainteresováni především Němci a Italové. V pojetí sv. Vojtěcha je Evropa jedna Jediná Obec Boží, Clvitas Del
unica, jejímiž údy jsou všechny národy bez rozdílu jazyka a bez ohledu
na jejich politické postavení. Není náhodou, že Vojtěchovu myšlenku oka
mžitě pochopí polský král Boleslaw Chrobry, a že se jí aktivně
ujímá
Uhersky král Štěpán: je zřejmé, že myšlenka křesťanské Evropy jako cel
ku je cestou k emancipaci nových národů, spojených jednou ideou a jed
ním cílem.
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Zamyšlení nad teorií a praxí

Alois Indra zemřel

Začátkem srpna zemřel ortodoxní
Na základní škole v Praze 1 v Ostrovní
člen
KSČ Alois Indra. Platil za rozhod
ulici se odhodlali k experimentu, který
Pro novou knihovnu
ného odpůrce reformního kursu v zemi a
nezůstane u nás ojedinělý. Škola bude od
Společnost pro vědu a umění (SVU),
příštího ročníku státní i církevní. Něko vydala roku 1978 anglicky příležitostnou byl v prosince 1989 zproštěn veškerých
lik tříd přejde na církevní učitele. Jejich studii čs. tisku v zahraničí „Czech and funkcí a vyloučen z KSČ.
ředitele už arcibiskupství jmenovalo. Na Slovák Press Outside Czechoslovakia“.
místo ředitele státní školy vypsali kon Její autor Vojtěch Nevlud-Duben (adre
kurs. A během celého školního roku bu sa: 4407 Hillyer Street, Fairfax, VA
dou odborníci pozorovat tento pokus, o 22032, USA) má v úmyslu vydat na sou
němž se ovšem předpokládá, že přestane pis běžně vycházejících časopisů až do r.
být pokusem. Jestli na této škole nebo 1990. K tomu však potřebuje informace
zdatové a exilové publikace, knihy, ča
jinde, to ukáže čas a zkušenost. V kaž
o našich časopisech, které po r. 1978 za sopisy, sborníky a jiné dokumenty. Pro
dém případě je to i v čs. školské soustavě
nikly nebo začaly nově vycházet. Byl to
jekt uskutečňuje někdejší zakladatel a
jedna z prvních vlaštovek pluralismu, je
proto vděčen, kdyby naši vydavatelé mu
vedoucí edice „Popelnice" Jiří Gruntoden z prvních pokusů o únik ze zajetých
tyto informace poslali a připojili také
rád (Oldřichova 23,128 00 Praha 2, Cze
kolejí. V Praze už např. vzniká také první
soukromé gymnasium, které chce s dů ukázková čísla. Redaktor Nevlud součas choslovakia), který by vděčně přijal kaž
razem na výuku světových jazyků začít s ně naše vydavatele upozorňuje, že v Pra dou zásilku takových věcí. Předem však
vyplňováním úděsné mezery právě v tom ze se pod záštitou Charty 77, která stále upozorňuje, že projekt nemá zatím sponto oboru, nezbytně důležitém pro živé působí, realizuje projekt nezávislé kni sora a že protp nemá možnosti takové
hovny a čítárny, jež se soustředí na sami- zásilky uhradit.*
navazování kontaktů se světem.
(ND)
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Jung durch Sau
erstoff: Michael
Jackson, 31.
Täglich eine
Stunde unterm
Sauerstoffzelt

“N árodní

Novinky ve školství

Jung durch Lie
be: Graf Berna
dotte, 81. 30
Jahre jüngere
Frau. Mit 72
Vater

v

(MK) — Lidé se dnes často ptají, jak komunisté mohli po desetiletí ovládat ko ideologie, musí tudíž udržovat svou
celou společnost, jak se jim povedlo vybudovat takový mechanismus moci, že moc jako hlavní prostředek vlády nad
jejich teror byl totální, nebylo před ním úniku? Praxe třídního boje se ujímali společností.
fanatikové, kteří z ní vytvořili systém nejbrutálnější perzekuce, princip komu
„Obchod s neschopnými“
nistické morálky a nesmiřitelné nenávisti k nepřátelům socialismu.
Partajní
legitimace se stává předpokla
K Leninovým principům náleželo ab veřejně zříkat svých otců a matek jako ne
dem ke vstupu do kategorie vyvolených
solutní odmítnutní morálky v politice. přátel lidu.
nomenklaturních kádrů. Každý, kdo tou
Ve službč komunistickým cílům je prý
Hrůzný sadlsmus
ží po moci dobře placeného na vedoucím
vše dovoleno. Obecnč lidské neexistuje,
V lednu 1969 se před vyšším vojen místě a nemá žádné problémy se svě
existuje jen proletářská etika. Obecná
domím, vstupuje do strany. Skutečné
etika je buržoázni. A tak byly ve jménu ským soudem v Příbrami konalo přelíče
schopnosti jsou vedlejší záležitostí. Ti
proletariátu páchány nej těžší zločiny pro ní se 7 bývalými důstojníky StB, v němž
vyšly najevo hrůzné skutečnosti. Mezi nejneschopnější budou totiž straně nejví
ti lidskosti.
souzenými byl také kapitán Pich-Tůma, ce zavázáni. Budou nejposlušnějšími vy
jedna z největších estébáckých bestií. konavateli její vůle, neboť s ní spojují
Barbarská zákony
Před soudem prohlásil, že se necíti být svou kariéru. To ví každý kádrovák a pro
Uvedeme tu příklad, který by se zdál vázán platnými zákony, že pro něj platil to je uzavřen obchod mezi stranou a ne
být neuvěřitelný, kdyby nebyl objektiv zákon třídního boje. Pich-Tůma mimo schopnými. A jsou-li navíc ještě v dosta
ně dokumentován v Solženicynově Sou jiné zastřelil ranou do týla ing. Petra Ko tečné míře podlí, ochotni učinit pro stra
ostroví Gulag. Článek 12 sovětského nečného a podílel se na dalších těkých zlo nu všechno, tím lépe. Tady někde má svo
trestního zákoníku z r. 1926 dovoloval činech včetně vražd. Paní Emilii Falto- je kořeny Churchillův výrok, že komu
soudit děti od 12 let věku! Usnesením nej- vou držel v roce 1948 12 dnů zavřenou v nismus je spiknutím méněcenných.
vyššího soudu ze dne 7.4.35 mohly být bedně, přičemž jí pálil chodidla žhavým Neschopný, který je současně všeho
tyto děti odsouzeny i k trestu smrti, což drátem. Při výsleších jí potom vyrazil 8 schopný, se stával žulovým kvádrem ká
platilo až do 31.5.41, kdy byla věková zubů, rozbil obličej a mučil na hrudi tak, drové stavby strany.
hranice trestu smrti posunuta až od 14 že jí musel být později amputován levý
let věku. V témže roce však vyšel zákon, prs. Před soudcem Pich-Tůma prohlásil:
Kdo |s vinen?
podle něhož mohlý být děti od 12 let sou „Svěřenou práci jsem konal jako voják
Dospěli jsme k odpovědi na otázku,
zeny i za neúmyslné činy a za neopatr komunismu tak, jak jsem tomu byl na
kdo je vinen? Vinen je komunismus i ko
nost. Tyto barbarské zákony platily až učen. Jediným zákonem, který jsem uzná
munisté, a to všichni komunisté, kteří se
do 24. dubna 1954. Sovětské koncentrač val, byl pokyn nebo rozkaz strany.
však liší jen mírou své viny. Podle toho,’
ní tábory, naplněné 15 miliony vězňů,
kde ležela hranice jejich tolerance. Svůj
otroků, byly plné těchto fyzicky a dušev
Zhoubná Leninova toorla
podíl viny na všeobecném úpadku naší
ně zruinovaných dětí. To byl tzv. sociali
Druhým zdrojem zhoubné praxe ko společnosti mají ovšem i mnozí nekomustický či komunistický humanismus v
munistických stran v zemích, kde komu nisté, z nichž bylo nemálo těch, kteří vy
praxi.
nismus usurpoval moc, je Leninova teo užili toho, že ke kamufláži svých zločinů
rie profesionalizace revolucionářů. Vedla a podlostí potřebují komunisté i je. V
Llkvldaca „nežádoucích“
posléze k vytvoření byrokratické partaj tomto smyslu reprezentuje komunismus
Třídní boj v praxi znamenal bezmez ní kasty, etablující se jako rudá oligarchie totální úpadek lidskosti ve všech jejích di
nou zvůli státní policie, která se posléze a elitářská vrstva, zajišťující si pomocí pri menzích. Jeho ideologie je druhem speci
ve všech komunisty ovládaných zemí sta vilegované státní policie neomezenou fického politického mýtu a morálního re
la státem ve státě. S označením „návrat moc. Oby tyto supergangy vytvořily s po lativismu, vybudovaného na pseudove
nežádoucí''', převzatým od nacistického mocí placených fízlů státní totalitaris- deckých falešných premisách. Je zcela ab
gestapa, hynuli u nás lidé hlavně v Leopol mus a reprezentovali to, co bylo výstižně surdní dávat definitivní dogmatický sy
stém odpovědí na základní otázky
dově, ve věznicích určených k likvidaci nazváno rudou mafií.
Džillasova kniha „Nová třída“ se stala lidstva. Ale jeho mýtus vedl u mnohých k
příslušníků jednotek, kdysi bojujících na
západní frontě. Mezi nimi byli důstojní nejdůležitějším protikomunistickým do upevnění iracionálních postojů a k pře
ci, zejména letci, stovky kněží, katolic kumentem, který byl kdy napsán. Pře chodnému formování nové třídy, která
kých řeholníků, studentů, skauti, před svědčivě ukázala, že moderní komunis ve znamení tohoto mýtu přinesla mno
stavitelé inteligence, ale také desetitisíce mus je novodobým despotismem — mo hým národům jen bídu, utrpení a ne-;
zemědělců a dělníků. Děti byly nuceny se derní totalitou. Komunismus vypadá ja- štěstí; pravý opak toho, co jim slibovala.

