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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Spodivem jsem pohlížel
na zdůvodňování smlouvy
s Německem, kdy s velkou
slávou bylo konstatováno,
že náš velký soused /už
ne velký bratr/ nemá, žá
dné územní nároky vůči
nám a dokonce orý resoek-^
tuje průběh naší státní g
hranice a nevznáší žádné požadavky v ‘tomto smě-i^
ru. To je neslýchané, že
opět totéž,je nyní možno
slyšet přímo z úst kanc
léře Kohla v souvislosti
s diskuzí kolem problému
Sudetských Němců, že Ně
mecko nemá vůči nám žádLr"
né územní nároky. Musel jsem se štípnout zda-li. bdím a
A
se mi to nezdá. Prosím, kdyby toto ksnceléř adresoval Pol
sku nebo Rusku tak chánu, že
jeho ujištění může’ být těm
to zemím potřebné, ale Český stát má s Německem 1C00 let
nezpochybnitelné hranice /spíše nsonak Německo se posunulo
ne některá území patřící dříve k našim zemím/ a najednou
nás kancelář ubezpečuje o hranicích jako kdyby byly vúbec
zpochybnitelné. To potom jiný kancléř může klidně hovořit
CARTOONS OF THE WEEK obráceně a zase vznášet náro
ky, které jak je vidět se stá
How artists saw the news around EUrope le přetřássjí. Německo se sa
__________________________________
mo, ale všeobecně ještě více
dostalo do^oovědomí jako výk
ladní skříň právního státu.
Z tohoto hlediska však mám ta
kový pocit, že v mezinárodním
právu budou mít Němci mezery e
nic nepomůže jejich hodnotná
mírová iniciativa v Bosně. Ně
mecko asi zůstane i do budouc
na právním státem, ale přece
jen trošku menším než jsem pů
vodně předpokládal. Ale hrani
From Qulto, Ecuador. By CAJAS.
ce ze to nemůže.
V.H.
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Po celá komunistická léta jsme
slýchávali, že druhou světovou
válku vyhrál Sovětský svaz sám
a že západní spojenci jen tu
a tam nevýznamně přicmrdávali. To je hloupost stejně hrubého
kalibru jako tvrzení opačné. Po
rážka nacistického Německa
a císařského Japonska byla totiž
společným dílem, do něhož tři
nejvýznamnější vítězové inve
stovali „každý to svoje“: Británie
zarputilou neústupnost, když
skoro dva roky bojovala proti
Německu sama, Sovětský svaz
obrovskou rozlohu a nevyčerpa
telné lidské zálohy, Spojené stá
ty pak svůj potenciál průmyslo
vý. Ten dal vzniknout slavnému
zákonu o půjče a pronájmu.
Churchill ho nazval „zdaleka
nejnezištnějším činem v ději
nách kteréhokoliv národa.“
Koncem roku 1940 britský
premiér důvěrným dopisem
upozornil amerického preziden
ta Roosevelta, že Británie čerpá
poslední valutové rezervy a ne
bude mít čím platit americké
zbraně. O několik týdnů později
v hovorech u krbu použil ame
ricky prezident slavného přirov
nání: hoří-li sousedovi dům a já
mám hadici, kterou si může při
pojit na hydrant, nebudu chtít
patnáct dolarů, které jsem za ni
dal, nýbrž mu ji půjčím, aby mi ji
vrátil, až ji nebude potřebovat
V březnu 1941 americký Kon
gres schválil zákon, postavený
na této „hadicové“ filozofii a Bri
tánie byla definitivně zachráně
na. Po přepadení Sovětského
svazu Německem a poté, co Zá
pad uvěřil, že se Moskva nezhroutí, bylo působení tohoto zá
kona rozšířeno i na něj. A to je
dosud kámen úrazu. Ani v nej

"Moje knoflíky
drží“!
/

„Metne Knopje halten!"

ským nikoliv, díky kvalitám
amerických pohonných hmot
~*Potraviny byly v koinuništickém Rusku strategickou surovi
nou od okamžiku kolektivizace
zemědělství. Hlad v zemi byl tr
valým hostem, nikoliv pouze ob
časným návštěvníkem. A v roce
1942 zůstalo Moskvě jen 58 %
obdělávané půdy. Za této situa
ce skoro 5 miliónů tun hotových
potravin, dodaných spojenci,
hrálo roli nesmírnou.. Měla-li
Rudá armáda v průměru 12 mili
ónů mužů ve zbrani, znamenalo
to denně skoro čtvrt kilogramu
plnohodnotných potravin na
'"Sďv^ím všudy dostala Mos
kva na základě zákona o půjčce
a pronájmu 11 miliard tehdej
ších dolarů. Jak řekl americký
generál Dean: válku asi tato po
moc nevyhrála, ale Rusům urči
tě pomohla.

"Lióové noviny"

Pro kohoasi má v
tuto chví
li kancléř
Kohl ořiDravený čt
vrtý knof-^
lík? V.Há

Zeichnung: Helmut Jaček

Kde se žije
dobře
Šumperk'sejni-^fdycky líbil.
Nejen proto, Je~j§^z^totáčf^yiy
jeho úřední autority méně nevlídné
vůči literatuře science fiction a
jejím fanouškům než leckde jinde;
relativní vlídnost se projevovala
tím, že házely menší klackypod nohy
šumperskémů organizačnímu gi
gantovi Petrovi Konupčíkovi, než
bývalo v zemích Koruny české zvy
kem. A tak se konaly у Šumperku
scifistické výštavy obrazů, semi
náře, filmové festivaly. Šumperk se
mi ale líbil i svou polohou v zklidně
né části Orlických hor, svými stav
bami připomínajícími pohádky bra
tří Grimmů a dokonce i tím bronzo
vým Pepou Stalinem, který tam stál
před hotelem Grand
,<r
Minulý víkend se v'Šumperku
konalo už dvanácté scifistické běs
nění, sjezd čtyř stovek šílenců zami
lovaných do kosmických lodí a jinoplanetníků, tradičně zvaný PARCON. Všichni, kdo tam byli, se
shodli, že to byl nejlepší PARCON,
jaký se kdy konal
Mne na něm nejvíce zaujala
účast města.
Bývali jsme zvykU, že v kultuře
hrála u nás velkou roli města jako
Brno, Ostrava a Praha (poctivě
podle abecedy), pak Budějovice, Li
berec, Plzeň, eventuálně JJstí-a pak
se nedělo více méně nic.
Dnes už nejedno město procitá
z mrákotných stavů.
Nejsme ještě tak daleko jako
kdysi, když například v Novém Byd
žově či v Telči fungovala významná
nakladatelství. V menších městech
sice už také nakladatelství fungují,
ale významná zatím nejsou. Vídáme
však už soukromé galerie a výstavní
síně. Kulturní domy, které bývaly
velkovýrobnami propagandistické
nudy (ale někde taky ne, to záleželo
hlavně na kuráži toho, kdo je vedl),
dnes se už skutečně starají o kulturu.
A taky místní tisk a muzea a školy a
spolky. Ano, problém peněz. Ne
myslím si, že někdy nastane ten
ideální stav, kdy na kulturu bude
tolik peněz, kolik by kultura potře
bovala. Ona je totiž Bumbrlíček,
který dosáhne spolknout i mámu s
tátou a nášup navíc. Dnes ovšem
nuzuje, ale není pravda, že umírá
hladem.
A Šumperk? Měl jsem pocit, že
město se o ten podivný PARCON
zajímá. V galerii naproti radnici
bylo plno, když tam Teodor Rotrekl
zahajoval výstavu. A z tržiště je to
coby kamenem dohodil k výstavní
síni, kde Martin Zhouf předváděl
svoje kreace. Kdo by jím hodil, mohl
by rozbít kosmickou lod, rekvizitu z
filmu Nexus, vystavenou za výkla
dem. Šumperští kluci ovšem nic ne
házeli, spíš koukali, div jim oči ne-

Nejúsněšnější
kolportér "Res
nuolica” z doby, kdy se ješ
tě Drodávale Čestmír Vaško,
mi s oblibou
zasílá již do
brých 23 let s
výjimkou 4,b
roku nobytu ne
hradě Mirov či
Borů u Plzně,
zajímavé výst
řižky. Některé
z nich se DOkusím uveřej
nit i s glosy
zasilatele.3yly časy, kdy
se o ně velmi
intensivně za
jímala slavná
Státní bezpeč
nost. Historii
o tom jak se
je snažili pre
fabrikovat a
mne Dři tom tě
žce denuncovat
oonechám jakož
to zvláštní 18hůdku do další
ch čísel. V.H.

Nechválím jen šumperského
Petra Konupčíka, jak to všechno
spolu s ostatními zorganizoval. Líbí
se mi, a proto chválím místní sebevě
domí a místnípodnikavost. Každým
takovým podnikem, jako byl právě
třeba PARCON, napřimují malá
města Šíji. A dělají krok k tomu, aby
se mohlo třeba říkat: Brno? No

Jiří Hanák 29. května 1993

OXRAJNÍK'^

vypaďv. Z chování lidí bylo patrné,
ají radost a že jsou v jistém
. ayslu i pyšní na to, že se ve zdech
jejich města děje něco zvláštního, i
když trochu divného. Něco, na co se
přijel podívat krom jiných i Josef
Nes\ adba a Jan Soudek a z Berlína
(prý dokonce vlakem) M iroslav
Holub a lan Watson až z Anglie
(určitě ne vlakem).

Zákon o půjčce
a pronájmu

novějších pracích sovětských
historiků nebyla tato pomoc ob
jektivně zhodnocena. Stále
v nich kolují šákhná-ferzení
o pouhých procentech celko
vé spotrebY_£oyětsk£arm3dy.
“Jak kdy a jak v čem. Třeba
tanků nebylo příliš (asi 8.000)
a britské „Matildy“ nebyly právě
výlupkem dokonalosti. Ale: v ce
lém Sovětském svazu nebylo
v den vypuknutí války registro
váno ani 80.000 motorových vo
zidel. Spojenci dodali 427.000
nákladních aut, 13.000 džípů
a 35.000 motocyklů.
Dá se tedy říci, že Rudou ar
mádu v pravém slova smyslu
motorizovali. Pohonných hmot
a naftových výrobků vůbec do
dal zákon o půjče a pronájmu
Moskvě skoro 3 milióny tun. Týto dodávky se blahodárně proje
vily už v bitvě o Moskvu. Ně
meckým tankům pukaly mra
zem motorové bloky. Sovět
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Krajanská pouť
na poděkování
za osvobození
staré vlasti
Přebohaté dojmy Účastníků
poutního zájezdu po
ČSFR. Velkolepé
slavností na Velehradě»
Překvapivě vřelé přijetí
na Slovensku
Pá vodní korespondence
Hlasu národa я Prahy

Velká uárodaí pouť krajanů
a exulant* do steré vlasti na
poděkování za osvobození z,to»
Ulitaího jha už zůstává jenom
ve vzpouuahách. Když, jsem
před závěrečnou cestou pout
níků do Jabtamého, spojeného
s působením blahoslavené Zdisbvy, j«j« švitoření se očekává,
a před pražským vyvrcholením
poutě ve vetechrámu sv. Víta a
na Strakově hovořil;se.členy
skupiny Kanada * USA, k níž se
připojil také jcáea ČwWaas*
traíaa ( a jejíž deskou byla rov*

aěž Polka, manželka jednoho z
účastníků), bylo už těch dojmů
tolik, že jak se. mi svěřil
duchovní rádce skupiny P. Voj*
těch Škach. z Bartingtcmn ■
kanadského Hamiltonu - nebylo
jednoduché je alespoň pro
zatímně utřídit.
Předseda Sdružení Čechů,
Slováků
a ‘ Podkarpatských
Rusínů v Kanadě a předseda
Cyrilometodějské ligy Václav
Jiří Vostřez z Hamiltonu v
kanadském Ontariu, vedoucí
skupiny, v
úvodu našeho
rozhovoru připomněl, že cílem
poutě bylo poděkovat Pánu
Bohu za osvobození Českos
lovenska, jak to v naději na
brzký konec totalitního režimu
několik dnů před listopadovým
převratem 1989 v Itálii, vzápětí
po svatořečení Anežky Přemys
lovny, slíbili její účastníci krajané a exulanti.
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Nejsilnější zážitek poutníci si
kromě Velehradu přivezli ze
Slovenska. V Tmavě nás velice
laskavě, ba přímo otcovsky, při
jal arcibiskup J. Sokol. Vyjádřil
nám své sympatie a vyslovil
přání, aby Češi a Slováci, jak

doslova řekl, i nadále spolup
racovali. Také spišský biskup F.
Tondra, předseda Biskupské
konference ČSFR,
vyjádřil

naději, že český a slovenský
národ budou spolupracovat.
Vůbec všude, kdekoliv náš
průvodce nebo my ostatní jsme
potřebovali nějaké informace či
pomoc, Slováci nám perfektně
pomáhali, přestože náš autobus
měl - českou státní poznáván
značku, my jsme mluvili česky a
náš
zámořský
domov
připomínala jedině kanadská
vlajka na autobuse. Chovali se
nesmírné srdečné a někteří vyj*
adřovali obavy z povole^íůho

vývoje na Slovensku, vyprávěl
pan Vostřez.
V Olomoucí nás také nes
mírné srdečně přijal správce
tamní arcidiecéze biskup J.
Graubner,
konstatoval pan
Vostřez (nový arcibiskup nebyl
dosud po smrti F. Vaháka
jmenován). Dodejme, že o
-milém přijetí lze mluvit i u
brněnského biskupa V. Cirkla,
jakož i u královéhradeckého K.
Otčenáška, jehož srdečnost
jeden z poutníků přirovnal k
srdečnosti arcibiskupa Sokola.
„V Olomouci na nás velkým
dojmem zapůsobil i historický
arcibiskupský palác, stejně jako
varhanní koncert v chrámu sv.
Mořice, kde jsou jedny z
nejskvostnějších varhan v Čes
koslovensku, jakož i prohlídka
Přemyslovského paláce, nově
restaurovaného
a
teprve
nedávno zpřístupněného veřej
nosti,” pokračoval pak v líčení
svých dojmů J. V. Vostřez.
„Nesmírně milou pozornost
nám, z naší strany zcela
nečekanou, věnovali Orlové, a
to jak z ústředí Českos

lovenského Orla v Brně, tak i
župní organizace ve Zlíně,
odkud pochází P- Sacb a kdef
jsme měli sraz, v Olomouci a
Hřada Králové. .
»* • ' •
Ve Staré Boleslavi, kde by)
před více než 1050 lety zavraž
děn sv. Václav, jsme se, aniž
bychom to plánovali, sešli a pak
tedy i společně modlili se
švýcarsko-německou
krajanskou skupinou, k níž pat
řilo i několik kněží, mezi nimi
P. Přerovský, profesor z Říma.
Původně jsme doufali, že v
Praze už uvítáme sochu pany
Marie z Lisle, pořízenou podle
sochy na mariánském sloupu z
pražského
Staroměstského
náměstí, sloupu, zničeného po
vzniky, první československé
republiky. I^vóz se však z
technických, právních a jiných
důvodů zatím' 'neuskutečnil.

Zamýšlený transport '-nebude
možný bez další spolupráce
krajanu zejména z USA. My
jsme však rozhodnuti zde na
závěr naší poutě na strahovské
návrší v Praze modlit se nejen za
úspěch této akce, ale zejména za
to, aby přinesla osvobozeným
národům
rasší
vlasti
požehnání.”
Uzavřel
náš
rozhovor
čelný
katolický
krajanský činitel z Kanady.
Na pana Miroslava Novot
ného z Crestonu v kanadské
britské
Kolumbii
nejvíce
zapůsobili čeští á slovenští bis
kupové, s nimiž se poutníci set
kali. „Jsou otevření, přístupní
diskusi,
skromní
a
věrní
papeži.' řekl. Zvlášť ho dojala
účast na večerní mši svaté v
Hluku u Uherského Hradiště.
..Po mši zůstalo v kostele asi
deset mladých lidí s kytarou. U
oltáře se začali modlit q zpívat.
Bylo to dojemné. V takové
mládeži spatřuji budoucnost
církve v Československu.”
Pokud jde o Slovensko, také
M. Novotný svědčil: „Lidé, s
nimiž jsme se setkávali, se k
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nám chovali velice přátelsky
přestože věděli, jak už uvedl
pan Vostřěz, že jsme Češi a že
jsme se netajili kritickými výh
radami
ke
slovenskému
separatismu."
Rudolf Solfronk starší z Berwynu, II., se mi svěřil, že z cesty
na Slovensko měli poutníci po'
tom, co se tam děje po volbách,
trochu strach. Dokonce byli
připraveni třeba i na určitý boj
kot, „Slováci se k nám však
chovali velice krásně, každý snímž jsme mluvili," zdůraznil
pan Solfronk. Má dojem, že
dnes už se tam situace mění.
Lidé poznávají, že naletěli, že
„udělali něco, plonk.”

Pokud jde o Vladimíra Mečiara,
má R. Solfronk dojem, že chce
být za každou cenu preziden
tem, i kdyby měl být preziden
tem třeba Tatarů.
Pouť krajanu z celého světa
do Československa perfektně
zorganizovaly moravské ces
tovní .. kanceláře.. Veligrad.^a
Credo-Tour. V závěru akce se k
nim připojila akciová společnost
Christiana, v jejímž pražském
hotelu Viator si poutníci z
Kanady a USA v bohoslužebné
místnosti,
vysvěcené
před
několika
měsíci
pražským
generálním vikáře biskupem J.
Škarvadou,prohlédli nejnovější

obrazy známé české katolické
malířky Bedřišky Znojemské, s
jejímž
dílem
se
nejširší
krajanská a exilová veřejnost
měla poprvé možnost seznámit
při svatořečení Anežky České v
Římě. Teď o prázdninách v

Praze umělkyně předvádí tři
cykly: Desatero, Národní pa
troni a Česká mše.

Centrálním prvkem poutě
býla
však
návštěva
cyrilometodějského Velehradu
s pontifikální mší, kterou v
neděli 5. července na svátek sv.
Cyrila a Metoděje spolu s dal
šími biskupy a kněžími sloužil
pražský arcibiskup Miloslav
Vlk. Mezi koacelebranty byli
též dva polští biskupové, mj.
vratislavský arcibiskup Dantian

Rxymóii.
Při
bohoslužbě,
během níž působivé zaznívaly
také staré rtrariověaské zpěvy,
meě v tak vypjaté chvíli historie
Československého státa chyběla
jediná věc - aJespoá jedna
jediná
přímluva
vyslovená
.dovensky. Na bazilice i před
papežským oltářem šce vlála

československá vlajka, ale na
obloze se jako by symbolicky
hromadily
zlověstné
černé
mraky. Věřící (mnozí z nich v
krásných moravských krojích),
jak je k tomu nabádal pražský
arcibiskup, však na místě
spjatém se jmény věrozvěstů
našich národů
prosili, abv
bratrská pouta, která pojí Čechy
a Slováky, vytrvala.
Slavnost
přenášela
přímým
přenosem nejen Česká televize,
ale zpravodajské záběry při
nesly i další evropské televizní
společnosti* Shromáždění věř
ících vedle praporce olomoucké
arcidiecéze vévodil též praporec
českých Moravců z Texasu.
Arcibiskup Vlk mši na Vel- •
ehradě sloužil jako dar 93
letému Františku kardinálu To
máškovi, který právě 5. čer
vence, už po aávnitn z nemoc
nice, dokonce z jednotky Inten
zívní péče, v klidu svého bytu v
pražském
arcibiskupském
paláci vzpomínal 70. výročí dne,
kdy byl vysvěcen na kněze. Naší
poutníci se za něho denně mod
lili, neboť vzápětí po hlavních
cyrilometodějských
oslavách
byla vydána úřední zpráva, že
zdravotní .stav nemocného se
prudce zhoršil a že emeritní
pražský arcibiskup umírá. Další
odvoz do nemocnice pacient
však už odmítl. Jeho organis
mus, do chvíle k,dy formuluji
tyto řádky, nemoci odolává. Při
návštěvě papežského nuncia v
Praze, G. Coppyho, opět ožil a
dokonce žertoval.
Krajanští poutníci zavítali
rovněž na svátý Hostýn, kde se
pomodlili u hrobu olomouckého
arcibiskupa F. Vaňáka a kde
vzpomněli i jeho popřevratové
cesty za oceán. Pochopitelně
zavítali také na Svatý Kopeček u

Olomouce.
Účastníci
poutě
však
navštívili i jiná významná místa
v ČSFR, např. Levoču, kde je
jeden z největších gotických ol
tářů na Slovensku a kde poprvé
zazněla píseň Nad Tatrou se
blýská,
současná slovenská
hymna.
Nezapomenutelným
dojmem na ně zapůsobil též
mohutný Nitranský hrad.
Ubytování na beskydských
Pustevnáchfněkteří za krásného
počasí, které nabízelo daleké
vyhlídky
do
romantického
kraje, kteří využili k výstupu na
Radhošť se sochami sv. Cyrila a
Metoděje a pohanského boha
Radegasta (Radhošť byl od
nejstarších času významným
slovanským kultovním místem)
od Františka Poláčka, pře
vezené sem před 61 lety z USA.
A ve Vysokých Tatrách jeden z
účastníků poutě, Čechoameričan, který už rok žije v Brně,
obešel celé ' nemalé Štrbské
Pleso.
Závěrečné slovo však dejme
českému misionáři z Kanady
Otci J. V. Šachovi, který pře
devším ocenil mohutné setkání
na Velehradě, kde už 4. čer
vence odpoledne před hlavními
cyrilometodějskými slavnostmi
baziliku kromě krajanů zaplnili
věřící z celé Moravy. „Při koncelebrované mši svaté, kdy hlav
ním celebrantem byl generální
vikář pražské ardidiecéze bis
kup J. Škarvada, nás kolem ol
táře bylo asi 25 knězi. To bylo
něco úžasného." Při této
speciální krajanské slavnosti
promluvili též monsignoři P. Es
te rka, odpovědný za duchovní
péči o české věřící v Americe, a
jeho evropský partner P. Kuč
era.
„Úžasně pohostinně nás přijali
nejen čeští, ale i slovenští bis
kupové,” konstatoval také Otec
Šach. „Sloužili s námi slavnostní
mše
doprovázené
krásným
zpěvem a hudbou ve slavnostně
osvětlených katedrálách.”
Trnavský arcibiskup J. Sokol
se se zámořskými poutníky
vydal ze své rezidence do kated-
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rály za deštivého počasí péšky a
ještě P. šachovi půjčil deštník.
A protože se pak pod ním skrýv
ali oba, oba dva zmokli. Pak pan
arcibiskup
dal
českokanadskému spolubratrovi deš
tník na památku.
„Na Spiši s námi velmi
přátelsky obcoval pan biskup
Tondraf pokračoval Otec Šach.
„Biskupové, s nimiž jsme se na
Slovensku setkali, jsou zar
mouceni tím, co se v jejich zemí
děje a pokorné se vyjadřují, že
asi pásli své ovce špatné. Pan
biskup Tondra dokonce řekl
cosi v tom smyslu, že Slovensko
se ocitlo na prahu nové diktat
ury. Potěšil nás však také
sdělením, že pro spišský semi
nář dostal novou budovu ve

velmi dobrém stavu, že tam je
360 seminaristu, k nimž od
nového školního roku ještě asi
dvacet mladých mužů přibude.
Jaký je
to
rozdíl
proti
Olomouci, kde je seminaristu
jen asi devadesát.
Velkým dojmem na mne
zapůsobily i Vysoké Tatry, kde
nás v malém srubovém kos
telíčku přivítal mladý pan farář.
I z jeho srdce byla cítit bolest
nad tím, co se stalo.
Naše letošní pout* byla příp
ravou na předání sochy Panny
Marie z Lisle Československu.

Zatím se to stane jen duchovné.
Ale i když ješté nějaký čas
potrvá, než bude socha do
Prahy převezena, věříme, že
svým srdcem zde bude matka
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ÚNORA NA FLORENCI

4. RESTAURACE McDonalďs V PRAZE!
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Kříž Církve mlčící.

Boží přítomna, aby i s odpouš
tějícím
Božským
Srdcem
žehnala Praze i celé naší vlasti.
To je zapotřebí mnohem více
než peníze na stavbu nových
kostelu nebo jiných budov ur
čených pro církevní účely.
V Československu samoz
řejmě je hodně soch vyjadřujíadi
různé
náboženské
motivy.
Panna Maria z Lisle však vyjad
řovala naději exilu, že Matka
Boží se vrátí i do naší vlasti, od
pustí našemu národu křivdy,
kterými ji zahrnul a s výšin
strahovského
opatství,
kde
kdysi vévodil Praze velký kříž z
katolického sjezdu, bude plyn
out tok lásky, který tento
zmaterializovaný svět tolik pot
řebuje. Maria tu lásku má a chce
ji rozdávat.
Jiří Sůva, Praha

Hlas pravoslaví"

Pravda o Srbsku
Jihoslovanští bratři Srbové, Chorváti a Muslimové
Rajko Doleček

Německo napadlo Jugoslávii bez vyhlášení války 6. dubna 1941. Útok
začal zničujícím bombardováním Bělehradu. Záhřeb nikdy nebyl
bombardován... Za necelé dva týdny armáda kapitulovala, nejenom
následkem geopolitické a vojenské situace. Jako základní příčinu rychlé
porážky nutno uvést zradu značné části Chorvatů, kteří nenastupovali
do armády podle povolávacích rozkazů v kritických dnech před ně
meckým útokem, nechtěli bojovat, vzdávali se. Na některých místech,
např. v okolí Mostaru, u Derventy, bojůvky ustašů přepadaly a zabíjely
srbské vojáky a důstojníky, zmocňovaly se vojenských skladů, pomáhaly
postupujícím německým jednotkám. Ani většina komunistů nechtěla v
té době proti Němcům bojovat. Tehdy se ještě Stalin přátelil s Hitlerem
a Jugoslávie, vlastně pravoslavné Srbsko, byly v nemilosti Komintemy.
Významnou roli při zničení Jugoslávie sehrála i německá pátá kolona.
Churchill po převratu 27. března 1941 prohlásil, že Srbsko (Jugoslá
vie) zase našlo svoji duši. Nicméně nijak Jugoslávii nemohl pomoci, vždyť
samotná Anglie byla na pokraji svých sil. Bohužel, za dva roky potom
zradil prvního vůdce odporu proti Němcům, generála Dražu Mihailovice*apřevedlr' ~ Tu pomoc a mocnou propagandu komunistovi Titovi,
všepod vlivepi dezinformací, které dostával od komunisty a jejich sympatizéry prolezlé britské rozvědky. Pravda o statečném vlastenci Mihailovicovi* se teprve nyní prokázala, i když mu už v roce 1948, americký
prezident Harry Truman posmrtně (Tito nechal Mihailovice* po
monstrprocesu stalinského typu popravit) udělil nejvyšší americké vo
jenské vyznamenání pro neameričany, Legion of Merit (legii, řád za
zásluhy). Churchillova „chyba", kterou později sám uznal, stála srbský
národ desetitisíce mrtvých... Hitler pro útok na Jugoslávii ztratil dost
času, čímž převrat 27. března 1941 zachránil Moskvu, protože se ně
mecký útok na SSSR opozdil skoro o dva měsíce.
Jugoslávie byla přepadena 6. dubna 1941 a už 10. dubna, kdy část
obyvatelel Záhřebu vítala první německé tanky v ulicích, byl v Záhřebu
vyhlášen loutkový „nezávislý" stát Chorvatsko, NDH, sponzorovaný
Hitlerem a Mussolinim. Obdoba v našich dějinách, i když neskonale
méně krvavá, bylo vyhlášení loutkového „nezávislého" státu Slovensko

228

dne 14. března 1939, také za sponzorství Hitlera. V. Maček sice sám
nechtěl vytvořit žádnou vládu, nabádal ale lid Chorvatska k poslušnosti
k novému režimu. Jako zajímavost nutno uvést, že jeden z předáků
komunistické strany Chorvatska A. Hebrang, brzy po vzniku NDH
„zaregistroval" komunistickou stranu u úřadu NDH... Sponzoři
quislingovského státu NDH věnovali Pavelicovi* ještě celou Bosnu a
Hercegovinu, část Srbska (Srém). Itálie mu odebrala značnou část
Dalmácie. Ante Pavelic* tak začínal svou krvavou kariéru ustašovského
„poglavnika", vůdce NDH, v které tehdy žilo 3 300 000 Chorvatů,
1 925 000 Srbů a přes 700 000 muslimů (cit. Kolektiv autorů: Dějiny
Jugoslávie, Svoboda, Praha, 1970, str. 459). Stav vr.l 981, tedy o 40 let
později, byl (Chorvatsko + Bosna a Hercegovina) 4 210 000 Chorvatů,
1 874 000 Srbů a 1 629 000 muslimů (tito jen v Bosně a Hercegovině)(cit. dle Der Fischer Welt Almanach, 90. Frankfurt n. M., 1989, str.
323-4). Už tato čísla ukazují na otřesnou skutečnost, že „chybí" 800 900 000 Srbů. Co se jen s nimi stalo?
Na začátku krvavých dějin quislingovského „nezávislého"
Chorvatska, NDH, nutno připomenout málo známou skutečnost, že
NDH, a tedy i „poglavnik" Pavelic*, museli nominálně uznat za
chorvatského „krále" italského vévodu ze Spoletta (18. května 1941) král se v Chorvatsku prakticky ani neukázal. Dne 15. června 1941 se
NDH slavnostněpřipojilo k paktu tří, tj.k hitlerovskému Německu, Itálii
a Japonsku a také vyhlásilo válku spojencům. Když byl později přepaden
Sovětský svaz, „nezávislé" Chorvatsko poslalo svéjednotky na východní
frontu, jako Chorvatskou legii.

Násilné pokatoličťování pravoslavných Srbů v „nezávislém" Chorvatsku.
Františkánský řeholník Vlado Margetic* vSlavonské vesnici Mikleuš (1941).
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