První soukromý týdeník
se samizdatovou trsdicí
V predvečer výročí srpne 68
Sreéko Puntaríc
by myslím bylo vhodnější
něco o tomto výročí na
šeho vzeoětí 8 násled-/
né těžké oorážk.y zaz*^
namenat. Jelikož však
h; jen
v mnoha Drípedech se
přizstélo a stále se stává
81a.
že lež a nenávist zví
Zůstatěžila nad prsvdou a
/nou tedy
láskou, bude myslím
pouze ty
vhodnější zaznamenat
to jednotli
tyto porážky demokrati
vé případy jen
ckého sy
nicotkami v záj
tému tak1
mu
podivínských hi
ně jek
storiků a i statistiků,
sy
nebol lež a nenávist vykr
stema
mená lhostejností zkorumpova
ticky. A
né
elity nejsilnější' strany pá
zdá se,
chala,
páše e bude páchat dslší a
t,vto porážky
další ořínady nespravedlností přede
budou trvalé a
vším v rehabilitacích,v restitucích 8
nezdá se, že by
vyslovené neúctě k soukromému vlastni
sooleČnost ukoléV.H.
baná ODS si je byl ctví, zděděnému po předcích.

RES PUBLICA

13* srone 1993

Příspěvek dlRholetého politického vězně speciálně pro
”Res publica” z cest, kterými dohání sporý výhled z Mírová.
Uvnitř čísla:
—
1. Václav Jiří V o s t ŕ e z: Zorává o přiorevovsné
"CZECHOSLOVAK-PCLISH DECLARATICN“ mezi vládou Repub
liky polské v exilu a Radou svobodného Československa.

2. Vittorio G a s s m 8 n: Pro velkou putovní sooleČnost.
3. Strane nových i starých radikálů - Nová strana 1993.
4. Emma 3 o n i n o: Ze vznešenost politiky.
Přednokl.cena: 1

Kč

vycházelo
obnoveno

Vydává: Vlsdimír Hajný
ČSA 34, 787 Cl Šumperk
T"-------------- —............

...... ............................................ ...............

MIČ 47263

19 7 3
1 9 8 '7

Náklad: 50 výtisků

"19 7 5
ročník 10 číslo
32

Red. Marta Zemanová
rede: Julius A.Verga

Uzávěrek: 8.8.93

Без думн
(„Щерн“ — Хамбург)

44 miliard dolarů, které
byly přislíbeny na G 7 oro
Rusko na Dodnoru tržních a
demokratických reforem jso
u zajisté lepším taném než
nedomrlá vojenské interve
nce před 75 lety.
V.H.

Stepping out: Mr Yeltsin, Mr Clinton and Mr Miyazawa yesterday Picture:Reu

Yeltsin given praise and aid
...comfnsd io tm

1 MJ£T LOOK GRGAŤ!

I když je to odvaha DŮjčovet
kovýmto mužikům
tolik peněz. Jelcin jim sice i
ímí, ale nic víc.VH

Pucvhok H. Kaôaiueea

• Václav J. Vostřez, předseda Oblastní organisace ds. Republikánské
v exilu,
18 Aintree Court, Hamilton, Ontario, L8K 4R9, Canada.
Věc:

ZPRÁVA o připravované
“CZECHOSLOVAK-POLISH declaraticn"
mezi vládou Republiky Polské v exilu a’
Radou svobodného Československa.

strany

Hamilton, -2.prosince 1985.

"Res publica" č.32/93

V nedávné dtbě J 3em obdržel dotazy od našich člaiů i dalších spolupracovní
ků z Čs. exilu, abych Jim sdělil mé stanovisko o “ ofici elním'1 Jednání s vnádou Republiky Polské v exilu, se sídlem v Londýne, Anglie. Jejich přání spl
ňuji tímto přípisem, Jehož kopii posílám též dalším zálemcům J® na vědomí,

časopis.NOVY DOMOV, Toronto. z-28.XI.85 uvedl v článku “československo-polská spolupráce“ mimo Jiné: “Kanadská a americká odbočka Exilové národní" ra^
dy Polské republiky pořádala ve dnech 15.-17. li stop adu 1985 v Torontě výroční^sjezd, na Jehož některé části byli pozváni zástupci porobených národů ze
šerední a východní Evropy. Sjezd nabyl významu přítomností ministerského
předsedy polské exilové vlády pane Kazimierze Sabbata z Londýn a.Na konferacci v pátek večer, kterou vedl brigádní generál Jsn K. Krepa z N ew Yorku byli
pozváni za česko sloven skeu^ skupinu Aleš Březina, Jiří Com, Vladimír Dufek,
Rudolf Fraštacký, Karel Jeřábek, Eda Ottová, František Otta a Jan Trávní
ček.' ... 1 Zdůraznil (Andrew Kawczak z Montrealu), že všechny neshody a ne
porozumění z minulosti musí být zapomocůty a musí být nastolena upřímná a
úzká spolupráce, která povede k možné konfederaci osvobozených evropských
národů. Ministerský předseda Sabbat ve' svém projevu zdůraznil všechny tyto
zásady a zmínil se, že polská vláda Jev Jednání s Radou svobodného Česko
slovenska,’ Ježto konfederace pelsko-česko Slovan ská Již byla ujednána ve čty
řicátých letech v Londýně a Je velmi důležitou složkou střed o-•'východní kon
federace. Rudolf Fraštacký za RSČ a Jiří Com za Československé sdružení v
Kanadě ^potvrdili plný souhlas s úzkou spoluprací s Poláky a dalšími národy?
Co Nový Domov zapomel Jasně uvést, ale co mi druhý den řekli polští přátelé
Je, že též promluvila zástupkyně slovenských separatistů.

My, J se e neměli zájem zúčastnit se Jednání s etnickými skupinami v Toronto,
15.XI.85, kde se za náš exil vydávali jako zástupci samozvaní mluvčí, pře
vážné býv. čiarové smutně proslavené 'prokomuni'stické Národní fronty, ovláda
jící též tzv. obnovenou Radu svob. 'československá.
Dne 16.listopadu 1985 Jsme s manželkou byli přítomni, jako po zorovat elé ,n a
hlavním zasedání Polské národní rady, v exilu (parlament), členů z U.S.A. a
Kanady. Vyslechli Jsme celé Jednání, -včetně referátu min.předsedy Sabbata.
Prohlásil též, že.očekává v lednu 198'6 podepsání obnovené "pol sko-č esko slo
venské Deklarace" na podklade staré, kterou 19.1.19^-2 podepsali Edward Ra_
czynski a^Hubert Ripka. - Připomínám, že tuto původní smlouvu čs. vláda a
Dr.E.BaoeŠ porušili a r. 19^-3 byla podepsána v Moskvě smlouva se Sovětským
svazem. Veřejnosti Je zajisté známo mé neměnné stanovisko, že Jedině svo
bodné národy a ústavní cestou, mají právo uzavírat mezinárodní dohody a
smlouvy, tim více zavazovat budoucnost vytvářením federací, či konfederací.
Nikdo v exilu toho práva noná! Jsme však_pro spolupráci představitelů danokratických složek protikomunistických exilů, zejména z prostoru Střední ,a
Východní Evropy, Už Antonín Švehla a /íincaoty Witos byli hlavními a zaklá
dajícími pilíři středoevropské spolupráce a Želané internacionály. Náš Dr.
Milan Hodža až do podrobností vypracoval návrh ústavy středoevropské konfe
derace... - V diskusi po hlavním projevu min.předsedy p. Sabbata Jsem se_
tedy přihlásil o slovo a dostal Jsem příležitost anglicky oslovit shromáždě
ní do mikrofonu', Jako Jediný z cizinců. Mluvil Jsem o nutnosti příští spo
lupráce ve výše uvedeném smyslu, zejména mezi pracovníky exíju__poldkého a^
našich národů: Podkarpatských Rusínů, Slováků-a Uechů^—Rusíny Jsem hJJavne

zdůraznil, protože mi j a známo “upocené" znění návrhu Us.-Polské Deklarace
Jak Ji vypracoval Dr. M. Povolný a kde se mluví J® o Češích a Slovácích z
naší strany. Je to pochopitelné, protože londýnská exilní vláda dra Beneše
přípravou a vláda Národní Fronty a presidentské dekrety provedením, vyřadi
ly z vlády občanskou většinu národů Cechů a Slováků a zaprodaly celý -ná
rod Podkarpatských Rusínů. Všichni přítomní nyní v Toronto reagovali na
můj projev bouřlivým potleskem a hlavní bod byl pochopov, když předsedají
cí gen. Jan K. Krepa v odpovědi Již mluvil o našich čtyřech národech. Po
dobně a se stejným výsledkem, ale česky, jsem promluvil i po veřejném pro
jevu p. Sabbata v Hamilton, Ont., dne 19. listopadu 1985.
?

Polský president v exilu, p. Edward Rac zyn ski a Jím Jmenovaná vláda p,.K.
Sabbata, odvozují své funkce kontinuitou ústavy z dubna 1935, která v tí
sni umožňuje presidentovi Jmenovat svého nástupce. Právě tak znovu učinil
94 roky starý p. Raczyn ski ,při resignaci a za nástupce určil p. Sabbata(71) ,
který se tedy stane novým presidentem v dubnu 1986. Základní ústava demo
kratického Polska Je z března 1921. Vynikajícím způsobem zaručovala lid
ská práva, • podporovala rodinu, volné studium mládeže, právo na práci a
vlastnictví půdy, svobodu tisku,shromaždovací, nábožatskou atd. Minister
ským předsedou byl W. Witos, vůdce agrární strany "polskiego Stronnictwa
Ludowego',’ s rozhodující většinou v parlamaato. V květnu 192^ provedli dů
stojní ej., vedaní maršálem J .Pil sudski em, revpluČní převrat a nastolili . didiktaturu. Maršál Pilsudski byl levicově zaměřený a pomáhali mu i komuni
sté. Ve falšovaných volbách 10. září 1930 získal většinu tzv. Bezpartyjny
Blok Wspólpracy z Rzadem Marszalka Pil sud3ki ego. Tehdy uvěznili některé ne
prodejné^ socialistické poslance, kteří dostali špatnou odm^u za dřívější
podporu. Také, po povstání v Červnu 1934 v Berezy Kartuskiej. a Brzesc nad
Bugem pokračovalo drastické zavírání představitelů oposlee. Byla "odhla
sována" mimořádná práva presidoa tovi s možností vládnout i jeho dekrety,
Už v lednu 1934 uzavřela tato “plukovnická" vláda přátelský pakt s nacis
tickým Německem a pak po Mnichovu r. 1938 zabírala Československu český
Těšín. Ministerský předseda W. Witos po útrapách a věznění unikl do Česko
slovenska, kde žil v exilu až do 30.března 1939. 2a druhé světové války
tvořili ' ■ exilovou vládu též muži oposice, goc . Wlad. Sikor ski a představi
tel Stronnictwa Ludowego, Stánislaw Mikolajczyk. Stronnictwo Ludowe oslavi
lo minulý měsíc všude ve svobodném světe 90ti leté výročí založení. Neií
zastoupaio ve vládě p.K. Sabbata, který sám prohlásil, že patří mezi či
novníky bez politické příslušnosti, což Je jeho největší slabina (ten do
větek je můj).

Polská exilní vláda má hlavní podporu od důstojnické části polských vete
ránů z druhé světové války. Polonie ( starokraJané) ve svobodném světe sto
jí převážně mimo. Ta klika také ještě plné nepochopila duchovní podstatu
boje o svobodu Polského národa ve vlasti. Také např. j® v -Západním Ně
mecku žije na 200.000 polských exulantů z doby Solidárnosti, ale prý nema
jí dostatečnou politickou zkušaiostl? Pan Sabbat ani slovem nereferoval o
úsilí Církve v Polsku jak udržet dobrou rodinu zadíváním kvalit venkovské
ho způsobu života i u žijících ve mostech. 0 tom, že též Lech Walansa veno
val peníze z Nobelovy c®y na podpora soukromě hospodařících rolníků...
I v našem čs. exilu dosud proniká třídní n en.ávi st. (N edelní Hlasatel v^Chicagu bez poznámky uveřejnil referát z konference SVU na téma 'Ohrožmé dě
dictví střední Evropy ", 16.-18 • srpna v Thunu, Švýcar sko, který ostře napadá
charakter českého chalupníka, jako by právě pod doškovými střechami nebyl
zachován český jazyk.) Pana- R.Fraštackého v Toronto obnovená Rada opusti
la i původní za3toupmí pol.’ -stran a libovolně volí 3vé členy zas^uoitelstva. Stejný pán a jemu podobní ničili Želacou internacionálu a predsedu
S.Mikolajczyka, tak jako kukačí vajíčko. Inuvrána k vráně sedá!
To jsou hlavní důvody, proč č s. Republikán ská strana v exilu nemůže
spolupodepsat navržecou Polsko-Českosloven skou Deklaraci, Váš V.Vostřez.

Odpověď Itálie na radikální projekt byla
mimořádná. Přehled tisku, který se objevuje na
těchto stránkách je toho alespoň zčásti důkazem.
Možnost, kterou sdělovací prostředky v Itálii
poskytly teto "putovní společnost", jak ji označuje
Vitforio Gassman, vedla k lomu, že desetitisíce Italů
podpořilo transmu ionální cíle Radikální strany.
"Slepota či korupce partitokracií si vyžaduje od

jedn> iivců postavit se na jistou stranu osobním
zapojením", pokračuje Gassman. toto je možná
nejvyzmannájší poselství italská kampaně: zápisem
do radikální strany se uznává nové. odlišné členství,
které se připojuje a nepopírá svou vlastni
příslušnost politickou, etnickou, náboženskou,
kulturní.

NOVA STRANA
BŘEZEN IW

ZA VZNEŠENOST
POLITIKY

odpovědět' "Druhá čárt kongresové
rezoluce stanoví, že dokážeme-li
překonat kvótu třicetitisíc členů,
tajemník zahájí svou funkci 15.
května a je povinen svolat
generální radu ke zvolení různých
orgánů a předložení plánu činnosti
na rok 1993". "Tedy dva a půl
měsíce se založenýma rukama’1",
dotázal se novinář "Ne.
odpověděla Emma Bonino, ale od
dnešního dne do 15. května je třeba
zjistit jaké politické iniciativy v
mimořádné situaci v Itálii a jaké
mezinárodni priority mají byt
projednány a schváleny. A musím
též dospět k onomu datu s návrhem
stranických orgánů (

B

ěhem kampaně by la
zdůrazněna zásadní důležitost
důvodů pro další existenci
I
Radikálni strany, k dosaženi cíle
třiceti tisíc členů 25 února Emma
Bonino rozšířenému deníku Noi
připomínala: "Jak se zdá. čas nikoho
nepoučil Málokdo by l dotčen
i
pochybnosti o tom. že i tentor

i kát radikálové by mohli mil
pravdu, že zjistili to podstatné v
krize našich společností, to. co
vyvolává nevoli veřejného mínění
ve všech zemích: věda učinila
zázraky na všech polích, ale
Ěilitika se naopak ukazuje být
zmocnou. zastavuje se. na prahu
roku 2(XX) - i před skrovným
problémem vyhladovělého
obyvatelstva či zabránění v
násilnostech vůči stovkám
bosenských žen. A to ještě
nehovořím o nejomezenéjších
národních problémech".

Z £ATa
síranř '
” l^d prohlašovala deníku
X 5 Messaggero Emma

Bonino • pracujeme společně s
^Mezinárodní ligou za zrušeni
trestu smrti ve světě do roku
2000Ý Já jsem osobně velmi
spokojena s okolností, že italský
projekt na vytvořeni
mezinárodního tribunálu proti
zločinům zahrnul následující fakt:
v kaž.dém případě, bez ohledu na

pr^^x&tredi

SHS-

FíENABOŽEŇSKA

EVROPSKY FEDERALISTICKÁ
UBtmtÄMOKKUlCKÄ

trestaný přestupek, je vy loučena
aplikace trestu smrti. Doufám, že
OSN tuto klauzuli udrží je pak
třeba člif nouzové situaci v bývalé
Jugoslávii" "Pak tu jsou jini. kteři
mají problémy. Například
palestinský lid", navrhoval nov mář
a Bonino upřesnila “Je to pravda,
existuje příliš velký výběr V tomto
případě se nicméně jedná o otázku
týkajcící se všeobecně
mezinárodního práva a zvláště
schopnosti trestat Jestliže se nám
podaří rozmotat tuto nit dospějeme
přímo k problému demokratizace
Rady bezpečnosti OSN Celá
zahraniční politika je v podstatě v
rukou vlád, aniž by existovala
jakákoliv demokratická protiváha,
parlamentní či poradní. A toto je
podstata Transnacionální strany.
Skutečností je. že Rada
bezpečnosti je složena z mocností,
které zvítězily ve válce. Od ono ho
okamžiku převládl řád Jaky, který
se ale před dvěma lety zhroutil.
Rizikem je, že převládne nový
americký pořádek v okamžiku, kdy
hlavním zájmem je, aby převládlo
mezinárodní právo. A to platí jak
pro Palestince tak pro otázku
Konvence o velrybách. Je nezby tné
ustavit stálý mezinárodní tribunál
proti zločinům".

M

ohli bychom ukonči! tuto
krátkou rekonstrukci
prostřednictvím tisku
oněch dní. s přáním formulovaným
Emmou bonino v jednom z
rozhovorů Na otázku: "Na závěr,
třicet tisíc legitimací Radikální
strany na rok 1993 shromážděných
během několika dní diky velké
mobilizaci Za rok se začne opět od
nuly'.’", odpověděla: "Ano Ale
doufejme, že to někdo pochopil a
že nebude zapotřebí dolovat zápisy
zuby nehty".

Á řROYELKOUPUTÓVNÍSPÓfíWftl
Á.
■
' -/v'
radisti se připojuji Ř výzvě :nov^ Tráíishscionálhf radikální
Strany Svitu evropské kultury, v?em přátelům a kolegům • >r':
Umělcům. intelektuálům,'pracujícím, schopným cítit
/
naléhavost toliká problémů, kterým je třeba čelit. na obranu
civilizace a Samotného přežití současného špolečensivT Politická
Činnost hez morálního vypití ä zodpovědnost nemá íníýsl.
Kultura bez dalekozraké lidské Solidarity je - dnes více než
kdykoliv jindy - překonanou abstrakcí, nepřípustným luxusem.
Slepost či korupce partitokracií si vyžadují od jednotlivců osobní
zaujetí pozice.
Toto jsou základní pojniy fiové Radikální strany a proto Se
kandiduje jakožto účinný nástroj pro katastrofy ve světě, proti
nehybnosti velké části mezinárodních institucí.
Touha po utopii může a musí být korigována v ideální
konkrétnosti. Připojte Sé, přátelé a kolegové, k této velkorysé
“putovní společnosti" která se neuspokojuje tím, že předkládá
žádosti. aie má v úmyslu je konkrétně a tělesně “reprezentovat" na
scéně naléhavých problémů sužujících lidstvo: tragédii v Bosně;
nové uspořádání zemí vyšlých Z komunismu; kampaň proti trestu
smrti; tribunál pro válečné zločiny; otázku Tibetu; ekologickou
katastrofu.... Množství a závažnost otázek neponechává alibi pro
rozhodnutí ani prostor pro nerozhodnost
Pracujme společně pro snesitelnější a lidský svět.
Vittorio Gassman

S

STRANA NOVÝCH I
STARÝCH RADIKÁLŮ
Radikální strana dnes je
Novou Stranou. Je novou
i co do rozměrů: ze dvoutří tisíc členů strany
“historických radikálů” k
více než šesti tisícům
členům žijícím v
bývalém SSSR v roce
1992 a k více než
třicetiscdmi tisícům
italských členů v roce
1993 a doufejme i
početným neitalským
členů, kteří se zapíší
prostředni! vím tohoto
listu vytvoří novou Transnacionální
radikální stranu.
Rádi připomínám jednu charakteristiku
této strany, o níž hovořil Marco
Pannella v jednom rozhovoru s
Adriánem Sofiím. “Když pro nás v
roce 1976 hlasovalo 400 tisíc osob. 4(K)
tisíc nepředvídaných extraxagantů

jeden můj rozhovor se nazý val takto:
Jsme především stranou babiček. Žen.
katoliček, třetího věku. A to se stalo
stále přesnějším, nejen pravdivým.
i Proč nemyslet na nevinnost jako
' moudrost, jako sílu, jako něco co se
dobývá během existence, spíše než jako
původní kvalitu, tvář bez historie,
figury novorozenců dobré pro všechny
plakáty o Třetím světě? Nahradili jsme
právo na dům právem na bydlení.
Dobrý stařec by si měl přát uprážňil ?
brzy místo a dům pro nové snoubence.
Sešel jsem se ve Štrasburku s
i Předsedou světové organizace Romů,
i žije v Berlíně, je uprchlíkem z Bosny,
členem Radikální strany. Hovořil mi o
právo na dům a na bydlení podle jejich
zkušenosti, o kočov nictví a exilu. V
oce 1968 jsem říkal že rychlé průvod)
'hranovaly pomalým a starým osobám
nrir. ódem".
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