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LADISLAV HUSÁK ODEŠEL NA PRAVDU BOŽÍ.
Sotva rozpoznal hlas volajícího ozvalo se v telefonu:"Ajéje! Tak
dobrej večír...",a než zavěsil."Na slyšenou,s Pánembohem". Bylo mu
už dvaasedmdesát,ale držel se vzpříma.a s výjimkou posledních týd
nů nemoci,byl vždy ve vyrovnané,usměvavé náladě.
Inženýr Ladislav Husák měl pohnutý život.Za války strávil rok v
nacistickém vězení.Ale skutečná odysea nastala po
komunistickém
převratu v r.1948.Jako přesvědčený a aktivní demokrat musel se ne
vyhnutelně dostat do konfliktu s poúnorovým režimem.
září 1949
byl zatčen a odsouzen-údajně pro špionáž a velezradu-na 22 let. V
r.l960-po krutých letech stráveních na Pankráci,na Borech a v Leopoldově-byl propuštěn na amnestii.Opustil žalář společně se
svou
ženou Helenou,odsouzenou v devětačtyřicátém roce na doživotí a ta
ké omilostněnou.Padesátiletý Ladislav Husák vyšel z vězení
jako
zcela jiný člověk:"Právě tam,za mřížemi,nalezl jsem^ceatu k Pánubohu,"svěřil se mi jednou tento hluboce věřící křestan.
Osm let mohli se Husákovi těšit životu na svobodě.Ladislav pra
coval jako strojní inženýr v ČKD a ve smíchovské škodovce,také po
liticky se angažoval.Po vtrhnutí bratrských vojsk
do
obrodného
Československa Ladislav a Helena,nad nimiž se znovu zablýsklo os
tří Damoklova meče,se rozloučili s vlastí a 6.září 1968 přijeli do
země Helvet8kého kříže.Ta se stala jejich druhým-exilovým domovem
a oba se stali švýcarskými státními občany.

Setkal jsem se 3 ním poprvé někdy v polovině sedmdesátých let, v
Bernu na přednášce,kterou tam měl Pavel Tigrid.Hned jsem si všiml
jeho tváře.Bylo v ní něco vepsáno.Milý úsměv a přímý pohleď
jeho
očí nenechal mne-a nikoho- na pochybách,že to,co z celé jeho osob
nosti,gestikulace,řeči,úsměvu vyzařuje,je DOBRO.Seznámili jsme se.
"Husák",řekl mi,ale když uviděl,že vyslovení tohoto jména vyvolalo
u mne jakousi okamžitou alergickou reakci,ihned dodal:" Ale Ladi
slav.S tím v Praze na Hradě nemám nic společného..."
Nadešel podzim života.Ale teprve před čtyřmi lety,jako osmašedesátiletý,nechal práce inženýra u winterthurské firmy Sulzer a ode
šel, jak se říká na odpočinek.Jenže.... tohle slovo v jeho slovníku
nebylo.Všichni,kteří Ladislava Husáka znali,nemohli než cítit jen
úprimný obdiv k jeho mnohostranné činnosti a úctu k jeho práci.La
dislav prostě zůstal věrný svému životnímu heslu:"Pro sebe uděláš
jenom tolik,kolik uděláš pro druhé.
Kdykoliv jsem mu volal,ozývalo se v telefonu také rádio nebo te
levizní komentáře.Ladislav se zajímal o všechno a pravidelně sle
doval vývoj v politickém světě.Jeho pracovní stůl div div že se
nezhroutil pod tíží knih,novin,časopisů,dopisů.Zabýval se především
vydáváním, měsičníku Československého svazu křestanských
pracují
cích Správy" ; vycházely zprvu jen cyklostylované,později v časopi
secké úpravě,a tév nákladu,který se blížil 700 výtiskům. Svým ob
sahem, pestrými náměty a kře3tanským zaměřením si Zprávy
získaly
oblibu mezi krajany ve Švýcarsku i v jiných západních zemích, ba i
v Americe.Inženýr Husák vydával také cizojazyčné bulletiny-německy
a francouzský-,přispíval do řady publikací,zorganisoval celkem osm

zajímavých sympozií spojených s přednáškami a pódiovými diskusemi;
v posledních letech venoval nemálo úsilí sjednocení exilu ze všech
komunistických zemí,Čechoslováků,Maíarů,Bulharů,Lotyšů,Poláků atd.
Jako člen švýcarské Křesíansko-demokratické střeny spolupracoval s
jednou z jejích studijních skupin a předsedal její čs.sekci.V kra
janské obci se účastnil akcí Sokola a Sdružení bývalých politic kých vězňů. Etyl členem Společnosti pro vědy a umění - a na jejím
sjezdu v americkém Pittsburgu loni v říjnu přednesl zajímavou politicko-ekonomickou analýzu. Pracoval v České misii ve Švýcarsku ,
účastnil se prací krajanských spolků jako "Svatopluk Čech” a "Jan
Palach".Jeho hodnotné příspěvky jsme také občas vysílali ze studia
rozhlasu Svobodná Evropa, jiné zazněly na vlnách Hlasu Ameriky.
Vskutku bohatá žeň. Ještě loni přijal Ing.Ladislav Husák i na
bídku, být švýcarským dopisovatelem Hlasu Ameriky. Ale tohle už
zůstalo jen torzem. Přemíra práce,následky let koncentráků a na
konec nemoc. Odešel. Smířen s lidmi i s Bohem, ale přece jen nerad
- měl ještě tolik plánů!
Na osobnosti, jakou byl Ladislav Husák,se nezapomíná. Dobrý člo
věk nikdy nezmizí beze stopy.Je mi smutno,že už nikdy neuslyším ve
sluchátku jeho "Na slyšenou, s Pánembohem".
Chtěl bych se s Ladislavem rozloučit krásným veršem staročínského básníka Li-Po:
"Život - tol poutník, který kolem míjí,
mrtvý - tol ten, jenž domů přišel zas ..."
Stanislav Kříž
o o o o o
Z projevu prof.Mojmíra Vaňka nad rakví
- Česká kultura byla Ti, drahý Lác5o, statk m vždy přímo posvátným.
Vždy znovu a znovu jsi se zamýšlel nad jejími kořeny a nad
jejím
posláním» Povoláním jsi byl inženýr, ale vždy, a snad právě proto,
jsi si uvědomoval význam hodnot, jichž se den ode dne dopracovává
věda. Svými zájmy však jsi byl i sociologem, historikem a filoso
fem, filosofem kultury především.
Co úsilí, co nezištné a obětavé práce jsi věnoval těm nesčetným
sympoziím, jež se staly už pojmem a trvalou hodnotou našeho -arnejen našeho - života.
Ale byl jsi i sčetlým a poučeným znalcem staré i nové literátu ry, českého i evropského umění, a především naší i světové hudby.
A snad právě tato Tvoje láska k hudbě, umění nejryzejšímu, protože
abstraktně budovanému jen na čistých principech lidského vnímání,
Tě přivedla k oné dobrotě, jež vyzařovala z každého Tvého pohledu,
z každého Tvého slova, z každého Tvého činu. Ale bylo tomu možná i
naopak: 3nad právě proto, že jsi věděl, co je to láska, otevřelyse
Ti i všechna tajemství krásna, všechny poklady uměleckého snažení.
Měl jsi obdiv k českým středověkým Madonám, jež jsou
jedinečnou
chloubou naší kultury a našich duchovních dějin a jejichž
slávu
jsme se společně snažili odhalovat a přibližovat těm, kdo ji dosud
neznali. Zároveň jsi však věděl, že sláva tohoto umění spočívá na
hlubokých základec metafyzických. Umění je nepochybně úsilím o vy
jádření estetického ideálu, avšak estetický ideál by byl jen práz
dnou formulí, kdyby nevycházel z hodnot duchovních. V Tvých před
stavách, jako v představách mnohých z nás, pak tyto duchovní hod
noty splývaly s hodnotami, jež rostou ze samých hodnot víry. Proto
byl i Tvůj život životem krásným, plným a bohatým i Tvým neustálým
úsilím o službu pravdě a dobru, lý dva pojmy ostatně splývaly
v
Tvém myšlení i v Tvém jednání vždy v jedno. Proto jsi dokázal,mys
lím - ač jsi se svou drahou chotí toHk v životě vytrpěl - plnit i
to nejtěžší přikázáni, jez nám, kresíanúm, ukládá : odpouštět i ne
přátelům.
- Loučíme se dnes s Tebou v hlubokém pohnutí.Děkujem Ti
za Tvou obrovskou kulturní práci.Ale děkujeme Ti především za Tvou
krásnou duši, jež se v této chvíli k nám blíží už s radostným úsmě
vem.
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Ladislav Husák
NĚKTERÉ ZVLÁŠTNOSTI EVROPSKÉ POLITICKÉ PŘÍTOMNOSTI«
Příspěvek k zasedání SVU-říjen 1982 v Pittsburgu-USA, kterého se
L.H.zúčastnil.
Jako docela malému Evropanovi,který Vás přišel navštívit,mě pře
devším dovolte vyřídit Vám moc pěkný pozdrav.Od mnoha těch, kteří
mne o to přímo požádali, i od ještě mnohem více takových, o nichž
vím,že Vás Američany mají rádi.A to jsou Evropané více méně skoro
všichni-My se totiž na Ameriku zlobíme,někdy dost často a někteří
dost zle,ale vždy asi tak jako na vlastní sestru,o níž víme, že to
je sestra a že nás nakonec neopustí.Ani my ji neopustíme-nemůžeme.
Vždyt ona jsme my a my jsme ona.Už od dávných časů.
Tahle skutečnost v praxi znamená,že se jeden druhým zabýváme- že
máme jeden o druhého starost-at chceme či nechceme.
V současné době plné tak výrazných akcentů především politických
jsou to dvě otázky,které se zdá že klade Amerika Evropě se zvlášt
ním důrazem:Proč jste doposud stále"jen" tolik a tolik evropských
států a ne jedna jednotná Evropa jako jsou naše USA- a proč jste
teá tak rozpačití ve věcech atlantického společenství? Právě teň
v tak vážné době? Sotva bych dokázal na tyto otázky dost jasně odpovědět-už proto,že jsem v oborech a oblastech,které by tu
měli
přicházet ke slovu,vlastně jen příležitostným dobrovolníkem. Poku
sím se ale alespoň jejich problematiku trochu po evropsku osvětlit
-abyste nám snad lépe rozuměli a méně se na nás zlobili.
Vy Američané a my Evropané a ještě mnoho lidívv celém světě, ži
jeme v sociokulturním prostoru definovaném křestanstvím. Proto mě
dovolte začít moudrostí,kterou se domnívám,že jsem odposlouchal z
Evangelia a kterou jsem nedávno prezentoval při jednání švýcarské
křestansko-demokratické strany o křestansky správné mírové politi
ce:
V "Horském kázání" nás Kristus Pán vyzval,abychom se snažili
být dokonalí jako náš nebeský Otec.A ten je-jak víme- všemohoucíf
vševědoucí a víc milující nejvyšší láskou.Tedy i my bychom se měli
snažit být alespoň tak silní,abychom byli schopni zakročit a vzbu
zovali respekt-měli bychom se snažit alespoň tolik vědět, abychom
mohli předvídat,t.j.včas předcházet nedorozuměním a rozporům a ja
ko silní a vědoucí bychom pak měli všemu superponovat účelný ďíkuplný přístup jako nemalou práci-na všech těch druhých i stále
na
sobě samých. Jako tvrdí,stále takticky promyšlené a obnovované pů
sobení. Tyto tři kategorie se mě jeví spolu natolik souviset,že mě
tvoří nutně trojjedinou jednu.Alespoň v politice. Jenomže nepřed
stavují prostou skutečnost,která buň je anebo není,nýbrž proces cestu. A tu se klade otázka,kde že na této cestě jsme,kde vlastně
a jak začala a kam by měla konkrétně mířit.A to nejenom v Evropě ,
ale i všude jinde ve světě- a také v Americe,která a£ chce či nechce-je dnes de facto generálem svobodného světa.
Ještě ale donedávna-přesněji řečeno do minulého století-tomu by
lo jinak< "Svět" byl roven "Evropa"-plus nanejvýše to,co k ní těs
ně přiléhalo. A co tahle Evropa takhle existovala-a to se jí ještě
snad Evropa neříkalo- existovalo úsilí vytvořit z tohoto rozekla
ného kousku země jeden politický a kulturní celek. A stejně tak a
současně proti tomuhle Ú3Í1Í působily síly,které mu stály v cestě
a dokonce se mu snažily zabránit.
Schéma je jednoduché.Jsou trojí síly integrující. Především roz
pínavost z určitého centra,která může být motivována buň chtivostí
moci kde chybí jiný smysl existence této moci- nebo přirozeným rů
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stem,přebytkem energie. Za druhé může být takovou silou potřeba
ochrany před jakýmkoliv nebezpečím, a za třetí společenství zájmů
a hodnot. I síly desintegrující je možno předpokládat trojí. Pře
devším odpor proti útlaku a násilí-za druhé likvidace stavu spo
lečného ohrožení a za třetí degenerace oněch společných hodnot a
zájmů*
Prvním pokusem o integraci v dějinách Evropy je Starý Řím.V je
ho více než tisícileté složité hostorii působí integrační i desintegrační síly všech tří typů.S dnešní situací je vývoj Starého
Říma jen málo srovnatelný-snad jen na jeho konci-ale presto je obdivuhodný a úctyhodný.Zejména uvážíme-li,že z mého křesťanského
trojjediného receptu měli k disposici jen dva první prvky- sílu a
vědění-zatímco ten důležitý třetí-dělnou a vstřícnou lásku-museli
nahrazovat problematickou kategorii spravedlnosti. Problematickou
tím více,že neměla křesťanské zázemí a opírala se jen o vlastně
poloviční definici Sokratovu-že"spravedlivé je míti a činiti - co
člověku náleží".Ostatně o tom,jak náramně si přesto věděli rady,
svědčí sice už křesťanský Codex Iuns Civilis,’ který by ale bez
předchozích století v právu sběhlých nebyl býval mohl vzniknout .
Druhým důkazem římských integračních kvalit může být skutečnost,
že po degeneraci a rozpadu starořímského systému hodnot byla řím
ská státnost schopna přijmout celý systém nový,křesťanský a více
méně přežít další tisíciletí.V Byzanci dokonce bez velkých orga
nizačních problémů.
Ve vlastní západoevropské části to další tisíciletí ovšem
bez
problémů nebylo.Jejich větší či menší zvládnutí představuje druhý
úspěšný integrační pokus v evropské historii,pokus,v jehož
čele
stál Karel Veliký a který znamenal sice obnovu římského císařství
-ale zcela v nové formě-. Základní integrující silou tohoto poku
su byl feudální řád celé společnosti.Podle něj moc panovnická po
chází od Boha.Jako taková tato moc není jen právem,ale především
povinností silnějších a silných k svěřeným slabším.a slabým, kteří
zase mají za povinnost ke svým silným stát a jim pomáhat.Tato zá
kladní zásada se tu pak uskutečňuje v řadě celkem složitých lenních struktur a přerozmanitých a ne vždy dost určitě definovaných
lenních vztahů.Tento feudalismu přestože nebyl vlastně nikdy plně
realisován ani definován,byl v oné volné formě společnou hodnotou
celého středověku,především ranného a vrcholného a degeneroval až
ve 14.až 16 století s počínajícím novověkem.Organisační sílu to
hoto středověkého feudalismu možno ocenit i z faktů, že neměl
k
disposici zdaleka tolik a takových technických vymožeností přede
vším takové dopravní sítě a tak disciplinovaných služebníků jako
kdysi Starý Řím.
Úctyhodnou episodou už na samém sklonku středověkého feudalismu
představuje integrační pokus našeho Jiříka z Poděbrad,který-pravděpodobně z popudu Antoina Moriniho/pojal myšlenku ustavit
Ligu
míru,konfederaci všech evropských křesťanských států proti Turkům.
Jak známo požádal o převzetí velení v této-mající býti svým způsobem-sjednocené Evropě,francouzského krále Ludvíka XI.,
který
však Poděbradovu nabídku odmítl.Tím akce ztroskotala.Jedním z dů
vodů odmítnutí byla,zdá se,neochota k finanční oběti-jal: se stra
ny církve,tak se strany královské komory.Škoda.Možná by byly dal
ší osudy 1 takto jednoduše a snad jednostranně účelově sjednocené
Evropy lepší,než jaké pak byly-zejména v 16.,17. až 18. století,
kdy byla krajně rozrůzněná a zmítána kde čím.Téměř celých 300 let
než přišel nový integrační impuls jako výsledek dlouhého a
bo
lestného zrání.
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Osvícenství-Velká francouzská revoluce-vystoupení Napoleona Bo
naparte .Rovnost-Volnost-Bratrství-alespoň jako heslo.Začátek cesty
-ale ještě dost dlouhé-k novodobé demokracii a jejím
křestanským
formám.To,co tahle Velká franzouzská revoluce likvidovala , to už
dávno nebyl feudalismus ,.Ba možno na oslavu onoho pravého feudalismu
skoro říci,že kdyby byl býval přečkal,nemuselo k této revoluci ja
ko takové vůbec dojít a přeměna v křesťansky pravou demokracii by
byla bývala postupná a zcela přirozená.Ale to budiž jen
poznámka
mimo- a zatím nekonkrétní a nehistorická.Dovolím si za chvíli vy
vodit, že ono mezidobí na začátku novověku bylo vlastně logické
a
nutné.
Dobytí Bastily rozhněvanými Pařlžany a co bezprostředně po
něm
následovalo,mělo na Evropu sjednocující účinek ve všech třech svr
chu uvedených kategoriích.Ze strachu před nebezpečím se sjednotili
dosavadní panovníci-jako kolem soustavy nových společných
hodnot
se do určité míry po celé Evropě sjednocovaly nešlechtické a
ne
církevní stavy-a francouzští resp.Napoleonovi vojáci představovali
non plus ultra expanzi,jako takřka přirozený důsledek nově přeho
zené výhybky.Všechno bylo však více neurovnaným pohybem než setr
valým integrovaným stavem. Tak Napoleonovo císařství
a soustava
jeho satelitů-tak potom mocenské dohody z vídenského kongresu - i
kvašení a překvašování nových ideových koncepcí v následujícím 18.
století,které pro politickou integraci Evropy nepřineslo samo nic
nového.Spíše naopak.Za to jakoby potichu a stranou počala a kvapem
se šířila integrace hospodářská-a vlastně i kulturní^ To byl ale
teä ostatně hlavní odkaz Velké francouzské revoluce-svoboda a také
tvůrčí posila podnikavému a "nadrženému" třetímu stavu, k níž se
bokem přitočili snílkové,ale i rebelanti a kritikové s perem v ru
ce. Až přišla první světová válka,kterou podle Romano
Guardiniho
prý definitivně skončil novověk a kterou začala nová doba,
která
ještě nemá jméno- a dodnes ještě ani pravou tvář.
První světová válka byla opravdu předělem prvního řádu- nejenom
politickým nýbrž i kulturním a hospodářským. Vlastně už tehdy at
lantické společenství vzniklo,sblížením Evropy s Amerikou prezi
denta Wilsona a navázáním nejen kontaktů,ale přímých přátelství e
USA též na poli hospodářském a technicko-organisačním. V politice
dozrávají představy,které si v minulém století troufaly být sotva
zbožným přáním.Především o demokracii jako formě celé společnosti
a nejenom vlády. Ustavuje se Společnost Národů,čímž se téměř realisují sny ještě starší-Jiřího z Poděbrad»Komenského,francouzské
ho krále Jindřicha TV. I když Společnost Národů nemá výkonnou moe
představuje veliký krok vpřed na cestě k jednotě nejenom v Evropě
-ale na celém světě. Specielně po jednotě evropské volá pak Coudenhove-Callergi,který cestou hnutí Panevropy předkládá konkrétní
návrhy na dohodu o Spojených státech evropských.
Téměř dest let trvala tato euforie,toto opojení,které se rovna
lo otevření dvěří do nového světa velkého porozumění, světa, kde
každý člověk může přinejmenším říci,co si myslí.Ale opravdu každý
človek? A všude ?
Především a zpočátku to mohli jenom vítězové a jejich spojenci.
Poraženému Uěmecku se dostalo určité rehabilitace až dosti pozdě,
když už v něm vyrostly síly revanše,které se tam pak v třicátých
letech ujaly moci. Za polskou hranicí číhá jaksi nenápadně Sovět
ský svaz,také zplozenec první světové války,o němž si nikdo
ne
troufal oficielně vědět nic moc negativního a jehož jasně formu
lovaný program postupného uchopení moci na celém světě jakoby ne
chtěl být brán příliš vážně a vůbec na vědomí.Přesto, že jej svo
bodně a hlasitě vyslovovaly komunistické bojůvky všude,kde ae jen
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daly zorganisovat- tedy všude na demokratických půdách- a hned po
konci války.Není tu bez zajímavosti jít po stopách určitých speku
lací kolem Sovětského svazu i na úplně,jaksi na druhé straněve
finančních kruzích USA-jak o nich píše Garry Allen-i když je otáz
kou,do jaké míry jsou jeho dodatečné dedukce spolehlivé.
Faktem základní důležitosti ale zůstává,že positivní integrující
3Íly evropské,atlantické i celosvětové-vycházející z uvědomění si
společných hodnot-se po první válce daly do pohybu a zakotvily
v
srdcích občanů. Nakonec musely ale zase celých skoro dvacet let si
počkat,poněvadž převahy nabyly v třicátých letech proti nim
opět
síly ani ne tak desintegrující,jako spíše usilující o nepravou,nehumání integraci násilím. A ty pak vyvolaly konflikt světové války
druhé.
xato druhá světová válka,přestože si vyžádala ještě větší oběti
než první,nezdá se být už předělem tak zásadním.Na jedné straně se
zdá,že cesta byla už tou první dostatečně vytýčena a ted se po ní
prostě šlo dál-především s ještě větším množstvím dobré vůle.
Na
druhé straně šly svou dosavadní cestou dál i staronové síly v Moskvě-po pádu Nacizmu dokonce vítězné-usilující o integraci z
vůle
zlé»nedemokratickou,násilnou a v pravém slova smyslu - podvodnou,
poněvadž nepravými slovy o ráji na zemi lákaly celé válkou zmate
né národy a jejich vlády do sjednoceného pekl^komunistické dikta
tury.A tak již za několik let po této druhé světové válce vznikají
dva bloky,které navenek sice vypadají jako dva bloky mocenské- ale
ve skutečnosti to jsou dva světy,kde žijí velmi si podobní,a nebo
vlastně stejní lidé-ale ve dvou naprosto protichůdných
struktu
rách.
Na půdě československé exilové organisace by mělo být zbytečné si tuto skutečnost blíže vysvětlovat»poněvadž je všeobecně jasná.
Nic na ní nemění existence Organisace Spojených Národů-OSN- pokra
čovatele to někdejší Společnosti Národů-kde sedí na jedné
straně
demokraticky volení zástupci svobodného světa a na druhé delegáti
kremelské nomenklatury,at tu už mluví jakoby za Sovětský svaz, či
jakoby za jeho satelity.Velmi dobře tuto skutečnost charakterizuje
existence diferencovaných integračních organizací jednostranných,
tedy ve svobodném světě Atlantického obranného společenství, Rady
Evropy a Evropského společenství- a ve světě"nomenklatury” Varša
vského paktu a Rady vzájemné hospodářské pomoci.
Je tím obraz dnešního světa a dnešní Evropy jasný? Či abychom otázku položili ještě lépe-kam tohle všechno může vést? Jak to vy
padá pod tímhle povrchem? A jaké síly jsou ještě hlouběji,kam pro
nikne jen oko člověka zvláště vyvoleného? 0 jednom takovém vím. Je
to horwardský profesor ruského původu Pitirin Sorokin,zejnulý před
patnácti lety.Překladem jeho populárního díla"Krise našeho věku",
chtěla Karlova universita v r.1948 oslavit své 6OOleté jubileum. A
dnes více než tehdy si říkáme,že právem.Na základě
historického
zkoumání tvrdí totiž Sorokin,že pro lidské počínání a jeho promě
ny, pro to,co člověk shledává dobrým,je směrodatné to,co vté či oné
době považuje za hodnotu.Z dvojí přirozenosti lidské,duchovní i tě
lesné,mu pak vyplývají dva základní sociokulturní hodnotové systémy-senzitivní a ideační.V prvém člověku je hodnotou především to,
co uspokojuje jeho 3mysly-v druhém to,co uspokojuje jeho touhu po
nadsmyslném Bohu.Zdravou vyváženost obou přirozeností představuje
pak sociokulturní systém,kterému Sorokin říká"idealistický"a který
se v historii lidstva ustálil. Bohužel vždy jen přechodně v obdo bích mezi dvěma extremními. Neklidní,stále hledající a stále
ne
jistí lidé,tvořící určité společenství,se vrhají jednou sem,jednou
tam,jako velké kyvadlo s dobou výkyvu vždy několik set let;vždy od
počátečního nadšení,s nimiž objevují nové zdroje hodnot až vždy do
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slepé uličky, v níž zjišťují, že zdroje jsou vyčerpány a že nové
jsou jaksi na druhé straně.V současné době se podle toho nachází evropské resp.atlantické lidstvo ve slepé uličce přes 600 let trva
jící vlády sociokulturního systému senzitivního,který následoval po
neméně dlouhém období ideačním-atd. Naše situace se^tudíž
podobá,
skoro jako vejce vejci,situaci na konci Staré říše Římské. A
jako
tehdy byl vystřídán vypotřebovaný senzualismus radostným
systémem
křestanských hodnot duchovních-tak i my čekáme dnes na příchod nové
spirituality.
Když Sorokin koncipoval v třicátých letech před válkou své čtyřsvazkové dílo Sociál and Cultural Dynamics,zdálo se být
uprostřed
tehdejšího politického napětí na takovéhle věci přinejmenším
dost
času. Když v letech padesátých vydal The Ways and Power of Love,vý
zvu k tvořivému altruismu a k oživení náboženství,byla už
hodina
dvanáctá.Zvonění na duchovní poplach utlumila ale tehdy zbujelá po
válečná hospodářská konjuktura,kterou neoliberál W.Ropke nazval vý
stižně obdobím dlouhé chvíle,dodejme zejména dlouhé chvíle - rádoby
vzdělaných mas.Na druhé s traně je oslabila též z této
konjunktury
plynoucí dodatečná opožděná móda vědeckého pozitivismu v teoreticky
interesantních jakoby pokrokových marxistických variacích a
malý
zájem příliš etablovaných křesťanů.Po uplynutí dalších dvaceti let,
by dnes už tedy mělo být vlastně pozdě,přede dveřmi by měla být ka
tastrofa. Anebo veliká přeměna-takřka nejvyšší čas. Ve vzduchu
je
dnes věru obojí-opravdu tak,jak to Sorokin viděl už brzy po
první
světové válce. Klade se otázka zdali se duchovním,jak Sorokin říká
"residuím" současné společnosti podaří vyvolat ještě včas a v
do
statečné míře onu vytouženou přeměnu a zahnat hrozící katastrofu, a
to konkrétně katastrofu třetí a na dlouho asi poslední světové války
-anebo ještě více zničující katastrofu totálního rozkladu. Ta pře
měna by měla mít charakter"idealistický",tedy by měla být přiroze
nou syntézou hodnot duchovních a smyslových resp.materiálních.
Po
nežádoucí katastrofě by se dala očekávat-pokud vůbec něco-tedy spí
še převaha hledání spirituálních.
Tolik podle Sorokina a tolik podle něj pohled na časy budoucí. My
ovšem žijeme-i podle Sorokina-v čase přítomném. A jako-jak jsem
o
tom přesvědčen-nositelé oněch důležitých"residu.í" máme k tomu času
přítomnému veliké povinnosti. My Evropané především v Evropě.
Vraťme se proto k původnímu politickému tématu-k podmínkám přeži
tí Evropy "sine qua non"-k jejímu sjednocení a k atlantickému společenství-at ze strachu-či"doopravdy".Jaká ona ta dnešní Evropa asi
vlastně je? Moje odpověS by byla tato: Nadměrná rozmanitost,koncen
trovaná nota bene na celkem velmi malý prostor.
Rozmanitost je především národnostní»náboženská a co do politické
koncepce.V Evropě žije na 35 národností,plus 21 v Sovětském svazu .
Je pravda,že příslušníci těchto národností žijí také v USA a to bez
podstatných diferencí.Jenomže v Evropě jsou doma,jsou každá národ
nost suverénem a takový,jak by se řeklo "poctivý"senzualistický su
verén má každý trochu komplexu méněcennosti a je přesvědčen o tom,
že ho kde kdo šidí,na kde koho se zlobí a kde komu má co za zlé. A
někdy více,někdy méně. Určitou oázou v Evropě je např.Švýcarsko. Je
to nejstarší evropská demokracie,se čtyřmi jazyky a čtyřmi kultura
mi,federální státní organizací s tzv.přímou demokracií a s kolegi
álni vládou.Už sousední Německo ale nemá ani v nejmenším kolegiálni
vládu-i když jsou tam hlavní politické strany pouze tři.Jsou státy,
kde jde do voleb i na dvacet politických stran a straniček.Ty hlav
ní jsou sice sdruženy více méně v příslušných internacionálách- ale
doma jsou každá jiná. Mezi švýcarskou křestanskou demokracií a kře
sťanskou demokracií např.italskou nebo německou .ie veliký rozdíl, -
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stejně jako mezi stranami jiných politických směrů v různých stá
tech.A totéž platí o životě náboženském. Sice je v Evropě sotva ví
ce denominací nežije jich v USA,ale opět-tady se jaksi více
cítí
býť'doma". Alespoň katolíci a protestanté-což má pochopitelně his
torické kořeny,které se promítají zase nazpět do politických stran.
Základní politické směry jsou v evropských zemích tři- povětšině -,
liberálové,socialisté a křesťanští demokraté -tedy pravice,levice a
řekněme střed. Jenomže k těmto třem směrům patří ke každému jeden a
nebo více většinou se potírajících extrémů-ještě pravicovějších až
fašistů,anebo ještě levicovějších až komunistů-ba ještě dál. My ve
Švýcarsku máme např.ještě více nalevo od komunistů,kteří si říkají
strana práce,tzv. socialistickou stranu práce,pak autonomní stranu
socialistickou a tzv. POCH-Pokroková organisace Švýcarska. Tu "po
krokovost" jsem se jim při jedné příležitosti pokoušel vymluvit, a
vysvětlit,že v Československém jaru 1968 by byli označování
spíše
jako konzervativní-jako"konzervy" jak se tehdy říkalo. Úspěch jsem
pochopitelně neměl.
Rozmanitost národnostní ,náboženskou a politickou podtrhují navíc
v Evropě rozdíly hospodářské.Nemám na mysli tzv.rozdíly třídní,kte
ré existují po celém světě- a právě v Evropě jsou snad nejméně pro
vokativní , poněvadž celkem obecně vysoká zdejší úroveň jejich útočnost smazává.Jsou ale značné rozdíly mezi národy a státy i
uvnitř
států.Zatím co např.v Curychu musí občan odpracovat na nákup urči
tého spotřebního koše průměrně 19 hodin,musí v Miláně,jen pár
set
kilometrů vzdáleném,na totéž odpracovat dvakrát tolik. Výsledek je
velký pohyb pracujících za lepším výdělkem z chudých oblastí do bo
hatých- a ovšem i nevraživost a neochota ke společným akcím. Na př.
s prý bohatou Amerikou-ale i v rámci společenství evropského. S po
kračující hospodářskou depresí a 3 nejistotami strukturálními - se
tato situace ještě zhoršuje.
Úplně jiný svět je pak navíc na východě-za železnou oponou.
My,
kteří jsme odtamtud přišli,víme oč tam jde-že jsou tam,jak jsem již
říkal-na jedné straně národy,t.j.lidé jako jsou všude a na
druhé
straně-skupina několika snad desítek tisíc-která se dnes začíná označovat jako"nomenklatura",která je jen^tam a jinde nikde není ani
nebyla -jejímž smyslem existence je zmocňovat se postupně vlády nad
celou zeměkoulí. Cesty k tomu má všechny možné-třetí,čtvrté či ko
likáté kolony po celém světě,doma armádu,tak zv.poradce vojenské a
politické, i jakoby hospodářské v zemích,kde se jí podařilo získat
vliv - a pak marxistickou ideologii třídní nenávisti a třídního bo
je s naukou o ráji až tento boj bude dobojován a marxleninská stra
na se definitivně újmě veškeré vlády. Jenomže na východě Evropy už
tento boj jaksi dobojován byl a výsledek je místo ráje-peklo.Třídní
nenávist tu vystřídala nenávist k vládám resp.k ústředně v Kremlu a
představa ráje marxistického se změnila v představu přece jenom da
leko, daleko lepšího života v podmínkách stále ještě současného zá
padního liberalismu,neboli-jak se tam říká-kapitalismu.
Tuhle skutečnost většina lidí v západní části Evropy nechápe. Po
kud vůbec má zájem o to jí pochopit. Schema této většiny je jedno
duché a jaksi"klasické".Východ je jeden blok - Amerika tj.USA, dru
hý.0 světovládu usilují oba.Chudáček západní Evropa je právě
mezi
nimi a má být tedy bojištěm při jejich střetnutí.Všichni mu
proto
chtějí zabránit.Jedni-ti moudřejší a zatím stále ještě
politicky
rozhodující,mu chtějí zabránit politikou síly,hospodářským oslabo
váním SSSR a pevným semknutím s USA v atlantickém společenství.Dru
zí mají představu,že SSSR je jen proto tak vyzbrojen,že se bojí , a
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chtěli by ho toho strachu proto zbavit,až např.vlastním příkladným
odzbrojením a zřeknutím se Ameriky.Doposud se mi nepodařilo zjis
tit,kolik je takových,jsou-li vůbec-kteří jsou si vědomi,že obča
né za železnou oponou jsou vlastně jejich nejoddanějšími spojenci,
kteří jsou se svými vládami vlastně v trvalém válečném stavu a že
evropský mír, a vůbec všeobecný mír,by nejspolehlivěji
zajistila
všestranná podpora těchto odbojových sil. Pochopitelně včas, před
tím,než se Kreml rozhodne obléci svoje národy do vojenských unifo
rem, v nichž se pak odboj dělá strašně obtížně.
Je pochopitelné ,že rozdíly v názoru na mír a bezpečnost
Evropy
jsou dalším činitelem zvyšujícím celkovou rozrůzněnost tohoto pro
storu,který nejenže je tak nesmírně členitý,ale ještě navíc neoby
čejně koncentrován. Hustota evropského obyvatelstva,včetně východ
ních satelitů je 4 x větší než v USA a asi 7,7krát větší než USA a
Kanady.V Evropě,která je bez SSSR plošně asi polovina USA je - 32
státních plně suverénních celků. Jak to všechno volá po sjednocení-po spojených státech evropských-jak se rýsovaly už po
první
světové válce.Ale co chcete dělat v době,která je čím dále tím ví
ce hektičtější,čím dále tím nervóznější ?
My ve Švýcarsku máme občas zvláštní jižní vítr zvaný"Fohn". Slu
níčko svítí,ale lidem je zle,bolí je hlava a jsou krajně neklidní,
krajně nervózní.Dnes se zdají být lidé v Evropě nervózní i bez to
ho Fohnu. Jako v očekávání něčeho nedobrého,o čem nevědí co to bu
de a v čem to nebude dobré. Předvídal to Sorokin-ale co to bude a
jak to přijde nevěděl. Současná věda to také neví-ani nemluvě
o
současných organizátorech společnosti- a už vůbec ne o jejich sdě
lovacích prostředcích a o těch,co jimi vládnou. Všechno tohle něk
dy tak namáhavé a vyčerpávající chození dokola je vlastně trapné.
Ani umělci,ti pátrači lidstva vysunutí zpravidla tak daleko dopře
du,nemají-zdá se-než mlhu před očima a nevidí-někdy ani ne tak da
leko jako po první světové válce viděl např. náš Janáček,nebo Maře
Chagal.
Sorokin mluvil o positivních residuích,na nichž by se mělo
za
chytit a vzklíčit to nové,co má přijít.Ta tu jsou.Ne všichni a ne
vždy na sebe lidé v Evropě nevraží.Síla pěkného pohledu je stále
obrovská. Přibývá náboženského uvědomění mezi mladými,kteří je be
rou zdá se,čím dál tím více doopravdy-jako např.Communione et Liberatione v Itálii,či jako různá hnutí na ochranu věřících za Že
leznou oponou.Vzniká řada nestátních občanských organisací, která
si berou za úkol péči o základní mravní a občanské hodnoty, péči o
rodinu a o člověka a jeho práva vůbec .Jenomže všeho toho je zatím
stále málo. A evropský člověk,znepokojený strachem z války nebo z
obsazení Sovětským svazem,je stále neklidnější a nejistější. A ne
jenom člověk evropský-nejistí a neklidní jsou lidé v celém světě.
Ne nadarmo píše už v r.1977 John K.Galbraith o naší době jako
o
" Age of Uncertainty".Peter F.Drucker vydává 1980 bestseller"Management in Turbulent Times",v němž varuje zejména před pochopitel
nými pokusy tento tak neprůhledný stav zastírat a zamlžovat, vyhý
bat se novým skutečnostem,nesnažit ae je objevovat a pronikat,
a
nechtít je řešit.
Švýcar Guido Casetti shrnuje tyto nové skutečnosti do šesti kon
krétních bodů takto: Co nás čeká? Především všeobecné
zpomalení
hospodářského růstu. Pak potíže s energií,které začne být nedosta
tek. Pak eksportní ofenzíva NICS tj. Newly Industrializing Countries, které budou čím dále tím více podbízet evropské pracovní sí
ly. Už dnes zaměstnávají např. švýcarské MULTIS v této cizině asi
498.000 lidí proti 137.000 doma,tedy 3,6krát více. Čtvrtým závaž
ným problémem,který je třeba očekávat,je"třetí průmyslová revolu-
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ce",vyvolaná mikroelektronikou, mikroprocessory a průmyslovými ro
boty. Ta nás povede s největší pravděpodobností brzy k tomu, co
Alain Touraine či Daniel Bell nazývají"poprůmyslová společnost", a
kdy průmyslová či zemědělská výroba přestane být předmětem aktivi
ty většiny obyvatelstva,které se přesune převážně do oblasti slu
žeb, tedy do obchodu,finančnictví,dopravy,zdravotnictví,výzkumu
a
školství atd. A nakonec už začala a bude prý dále pokračovat"tichá
revoluce našeho systému hodnot". O této se vyjadřuje též např. Ronald Ingelhart nebo Elisabeth Noelle-Neumann-a nejde o nic jiného
než o Sorokinovskou erosi měšťanského systému hodnot převážně senzualistických.
Klade se otázka,čím dále tím častěji a intenzivněji - co
tedy
dělat?! Dovolte mě pokusit se na ni závěrem takto odpovědět.
Co dělat? Začít tím,čím Guido Casetti zkončil svůj výčet součas
ných problémů a nač přišel Sorokin brzy po první válce- ozdravit a
podle přirozenosti člověka doplnit náš současný jednostranný a ta
ky chorý systém hodnot. V atlantickém prostoru sotva něčím
jiným
než novým,abych tak řekl velkým pokřestaněním-snad ještě větším a
hlubším než kdysi dříve-včetně uznané křesťanské altruistické
vstřícnosti na universální měřítko věcí a dění.I vůči jiným - než
křesťanským sociokulturním prostorům našeho světa.
A pak tento
pokřesťaněný systém hodnot vpracovávat do všech malých i
velkých
kroků,do vztahů mezi národy a státy,do postoje k SSSR,do programů
politických stran,které by se jistě leckteré i přejmenovaly,
do
programů odborových organisací i organisací podnikatelských, které
by se pak jistě daly do tak potřebné spolupráce,do organisací cír
kevních,které by dostaly nové další úkoly,do prací vědců, kteří by
si o moc lépe uvědomovali jakou to vlastně a v čem mají doopravdy
velikou cenu-i do života umělců,kteří by byli-zase jako kdysi-citlivými ukazovateli cest do časů budoucích.
Dovedete si představit jak naplno by se při dostatku odtud pra
menící dobré vůle podařilo sjednotit Evropu? Ještě lépe a poctivě
ji než tehdy kdysi za Karla Velikého? A navíc s Amerikou,která by
si pak určitě věděla snadnější rady i s potížemi,které má s všeli
jakými mocipány ať malými či velkými,na Východě,na Západě či
ve
své vlastní střední či jižní části? A mezi námi-dovedete si před
stavit kam a jak rychle by zalezli páni z Kremlu,postavení
proti
této,konečně jednou skoro skutečné jednotě?
Prosím za prominutí všechny,kterým se bude zdát závěr referátu o
tak vážném problému-málo vážný.Já jej ale myslím velice vážně.
A
nejsem zdaleka první ani sám.Jen v mém švýcarském politickém a od
borářském okolí-kolik nás je- a kolik-jen co vím-v Německu,' v Itá
lii, ve Francii. Po celém světě se zvedají hlavy vyzývající ke spo
lupráci na novém díle této nové jednoty,hlasy,které volají:
Doba
je velice vážná-zdaleka ne jenom v Evropě-otevřte svá srdce - není
jiné cesty- otevřte svá srdce!
o

o

o

o

o

Láska se nedívá očima,ale duší.

Nadšení je denní chléb mládí,skepse je denní víno stáří

Shakespeare
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VELKÁ ZTRÁTA PRO EXIL ... /K úmrtí Ing.Ladislava Husáka/
Naše čs. exilová obec ve Švýcarsku je postižena velkým smutkem!
Její smutek však přesahuje daleko hranice této krásné a
svobodné
země. K pohřbu Ladislava Husáka v pátek 11. února zalátaly do· Winterthuru myšlenky hlubokého smutku a přicházely nespočetné projevy
soustrasti od našich krajanů z mnohých i vzdálených zemí. V Ládi slávu Husákovi ztrácí celý čs. exil jednu ze svých nejvýraznejších
postav. Oď svého příchodu do exilu r.1968 se hned zapojil
velmi
tvořivou prací, organisační a publicistickou, do první linie
bo
jovníků v zahraničí za uplatnění lidských práv ve své vlasti, za
její národní a státní nezávislost a svobodu. Takový cíl a
taková
jeho činnost ho velmi brzy přivedla do studijního a akčního spole
čenství s ostatními svobodnými představiteli podmaněných národů z
celé střední a východní Evropy. Mimo jiné to potvrzuje i jejich účast na mezinárodně-exilových symposiích., která se mu podařila, s
jeho nejbližšími spolupracovníky v Čs.svazu křesťanských pracuji cích, pravidelně organisovat ve švýcarském Zurzachu a Wislikofenu.
Význam těchto symposií byl vždy zvýšen projevy představitelů
z
řad švýcarského, křesťansko-demokratického veřejného života. A na
víc rovněž pravidelnou účastí mluvčích z jiných skutečně demokra tických směrů československého i jiného exilu, ba i jiných
než
křesťansko-demokratických švýcarských přátel. Na předposledním sym
posiu r.1980 měl mimořádné významný projev i býv.předseda Politické
komise a Komise pro evropské nezastoupené země v Radě Evropy, tehdy
švýcarský poslanec a universitní profesor Walther Hofer. A loňského
roku se symposia zúčastnila i početná delegace polské Solidárnošči.
Organisování těchto exilově-mezinárodních symposií byla však
jen
jedním úsekem jeho činnosti. Ostatní jeho činnost byla tak rozsáhlá,
že ji nelze ani jen prostě vyjmenovat. Budiž tedy jen a jaksi letmo
vzpomenuto: Pravidelné vydávání "Zpráv ČSKP", vydávání zvláštních ,
obsažných zpráv o konaných symposiích pro cizí přátele redigovaných
také v němčině. Dále vydání několika vlastních studií - jako na př.
"Nástin problémů křesťanské demokracie·' a "Osnova manifestu
čs.
křesťanských demokratů v exilu". Pro vedoucí představitele křesťansko-demokratičké strany švýcarské, v jejímž rámci ustavil čs. stu dijní a pracovní sekci, sepsal dobře dokumentované podání o situaci
v CSSR a stanovisku ča. křesťanských demokratů v exilu, před zahá jením následné helsinské konference v Madridu r. 1980.
Je také známa jeho studie o myšlenkách křesťanského filosofa a so
ciologa ruského původu Pitirima Sorokina, k jehož společenským názo
rům měl "náš" Láda zvlášť vřelý vztah. Pokládal ho za předního, mo
derního, křesťansko-sociálního myslitele a svého učitele. Ze všech
významějfcích projevů a prací Ladislava Husáka lze vyvodit, že jeho
koncepce lidské důstojnosti obsahovala nejen hlášení lidských práv,
nýbrž zároveň i lidských povinností. V tom směru se také sám snažil
jednat. A z takové koncepce lidské důstojnosti nutně vyplýval jeho
zásadní odpor proti mechanismu démoniského násilí každé totalitní
politické ideologie a vládního režimu. Všichni, kdo ho blíže znali,
naši i cizí, ho obdivovali, že po tolika létech ztrávených hrůz
v
komunistickém kriminále, měl v exilu ještě tolik životního elánu a
pracovní energie, a vedle celodenního zaměstnání inženýra, si našel
ještě dosti času k rozsáhlé exilové činnosti.. Jistě k tomu přispěla,
mravní podporou a zájmem o odbojovou činnost, jeho choť Helena,kte
rá doma rovněž prožila mnoho let v komunistickém žaláři.
Mše sv. s duchovními zpěvy a hudbou Dyla konuelebrovaná Čtyřmi na
šimi kněžími. 0 zemřelém a jeho vroucné prozívaném křesťanství pro
mluvil Otec Šimčík, veaoucí C3. katolické misie v Curychu.Další roz
loučeni se zeiuu. elým se konalo v rozsáhlé smutečními hosty přeplněné
síni krematoria. V čele síně, zaplněné věnci a kyticemi, stáli čest
nou stráž dva Sokolové a dvojice mladých krajanů v národních krojích.
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První vzdal posmrtnou poctu Ladislavu Husákovi Guido Case^ti,
předseda ústředí švýcarské křesťanské všeodborové federace. Vysoce
ocenil jeho všestrannou činnost, jeho obětavost, inteligentní vzdě
lanost a jeho úsilí v obhajobě práva na obnovení svobody v ČSR.Ta
ké vyzvedl význam konaných exilově-mezinárodních symposií. Ve stej
ně procítěném duchu pak o Ladislavu Husákovi vydali svědectví před
stavitelé Svazu býv.čs.politických vězňů, Sokola, SVU, Rady Svobod
ného ČSR a čs. Poradního sboru v Záp.Evropě. Tato jeho činnost, i
ostatní mimo Švýcarsko, a jeho účasti na různých mezinárodních se
tkáních - je všeobecně známa. Méně už známé je, že Láňa měl
ta£é
duši, srdce i pero básníka. Patrně jen málo osob zná jeho verše,ty
s jeho skromností byly spíše jen jeho tajnou láskou. Často v nich
vyjádřil svoji "metafysickou tužbu".
V takovém muži, v takovém křesťansky hezkém člověku, ztrácí čs.
exil, především v Západní Evropě, jednoho ze svých nejlepších
a
nejstatečnějšich představitelů.
E Řehák

o

o

o

o

o

Nevěř, že jsem už odešel
Až přijdeš budu tu ještě
Abych Tě pohladil
Za dnešní den
Abych Tě osušil z deště
Abych Ti pošeptal, že jsi doma
Abych Ti řekl nejhezčí z jmen.

Nevěř, že jsem už odešel
Až přijdeš budu tu ještě
Budu se dívat jak vstoupíš
Otevřeným oknem, všemi čtyřmi zdmi, podlahou,
celičkým stropem
Až přitečeš jako velká voda, jako světlo,
jako smích
Až Tvoje oči jak velké modré kleště

něžným chapadlem sevřou to všechno zde
Jako když krajinu oblije spod mraku najednou
měsíční záře
Anebo jako když na cestu necestu napadá čerstvý sníh.
Nevěř, že jsem už odešel
Až přijdeš budu tu ješte
I když si budeš myslet, že jsem pryč
Až přijdeš budu už vlastně zas 'zpátky

Jako když na věčnou ze<5

Věčný hážeš míč.
L.Husák
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MASARYK T.G. - 7·března
Ladislav Husák-Uvaha prednesená na vzpomínkovém večeru pořádaném v
březnu 1982 spolkem Svatopluk Čech.____________ _ __ ___________________
Velice milí přátelé, na pozvánce,kterou jste dostali stojí stručně
"TGM-křestanský politik".Bratr Rajmon se mnou sice dohodl, že si
Vás dnes dovolím oslovit,ale titul ne.Ale jak už to bývá mezi lid
mi,kteří jsou jedno a mají se rádi-jak se říká uhodl přesně to, co
se mi zdá dnes být na Masarykovi nejzávažnější,co se mě zdá
dnes
být jeho definitivním odkazem a co jsem měl od začátku v úmyslu k
poctě"starého pána" dnes říci.
"Starý pán"- Je to už vlastně dávno.Říkali jsme mu tak jako
stu
denti. Je zajímavé,že se mezi námi mladými nevyskytlo nikdy oslove
ní hanlivé,přesto,že jinak se ve 20.a 30.letech hanlivými
slovy
nešetřiloJNejtvrdší slovo pro TGM bylo prostě"Masaryk". Když
pak
chtěl někdo nadávat neříkal Masaryk-říkal"Hrad". Nedobré věci/rozhodnutí zavinil Hrad at v tom měl TG.M prsty nebo ne-Hrad. Masaryk
jako osoba vždy byl jaksi mimo,i když se pod tím Hradem , na který
se nadávalo,myslel především nebo také on.
Masaryk byl totiž nejenom osoba-Masaryk byl OSOBNOST- a to je
vždy záležitost mimořádná a zvláštní.Otázka"Podle čeho se
pozná
osobnost"TDodatečně se pozná celkem snadno-podle toho jak
dlouho
vydrží: - Jak dlouho se o ní pořádají sympozia - jak dlouho se po
ní pojmenovávají instituce - jak dlouho se národy svěřují pod je
jí třebas nebeskou ochranu - jak dlouho bez ohledu na její
veli
kost a závažnost vyskočí její jméno automaticky,když se řekne" ná
rod"- aniž by se dotyčný předem díval do slovníku nebo do
nějaké
příručky.
Tak např.jsme stále národem sv.Václava.Např.máme bez počet
in
stitucí cyrilometodějských.Karel IV.je stále"Otcem vlasti" a
ne
rozpakujeme se organisovat symposia,abychom po 600 letech
přišli
ještě na další důvody"proč" tím otcem Vlasti" je. Hus a
Komenský
jsou naši velcí předbojovníci za náboženské a mravní hodnoty - na
počátku času,které pak s nimi nezacházely zrovna nejlépe, čímž tím
více vynikly hodnoty těch dvou.Nebyli tito všichni,co jsem
jako
příklad jmenoval jistě naši jediní velcí-ale jediní zůstali osob
nostmi.
V 19.století a zač.20 stol.jsme měli velmi mnoho úctyhodných pra
covníků na"národa roli dědičné",velmi úctyhodných a velmi zasloužilýeh-ale jako osobnost v tomto smyslu snad jen Havlíčka- ani Palacký,Rieger či Dobrovský,či před tím Balbín,či ještě dříve někte
ří naši králové nemají už dnes sílu okamžitě se ozvat,když se řek
ne národ. Ani"kapitáni" z r.1968,jejichž jména byla ještě před 14ti lety na každém domě a na každém rohu ji nemají. Nejpravděpodob
něji nám odtud zůstane jako osobnost jedině Jan Palach? ...
Než vratme se,milí přátelé,k Masarykovi a k otázce nejenom
jak
se osobnost dodatečně pozná-podle toho že vydrží,ale v čem spočívá
její osobnostní síla,neboli-co je to-co činí člověka osobností,ne
boli konkrétně,co je to,co učinilo osobností Masaryka ?
Podle mého soudu je to trojí: 1/ Okamžik-doba-vystoupení
2/Tvořivá rozpornost
3/Jeho dopřednost
Ad l/Dnes čím dál tím více se zdá být jasné,že doba na konci minu
lého a na začátku tohoto století představuje konec celé dlouhé epochy a začátek nové.Sám jsem měl příležitost před časem připome
nout na podobném shromáždění,že l.svět.válkou skončil novověk - a
začalo něco,co ještě nemá jméno.Ke konstruktérům táto
představy
patří mezi jinými např»křestanský myslitel Romano Guardini.
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Masaryk se tedy se svým intelektem a nespornou genialitou naro
dil do doby,která byla svým způsobem dychtivá po velké změně, ale
která ještě nevěděla ani o tom,že jí taková změna čeká,ani o tom,
jaká to změna by měla být.Konec minulého a začátek tohoto století
byla přepestrá a skoro trochu neúnavná zahrádka. V politice, filo
sofii,umění .
A teä si představte,že v tomto houfu všech možných lidí- vzděla
ných i nevzdělaných,nadaných i nenadaných,šikovných i nešikovnýchkteří všichni vytrvale chodí kolem dokola/čemuž říká jí''pokrok·' po
něvadž se prostě pokračuje/-že i v tomhle houfu se vyskytne jeden,
který sice chodí také s nimi dokola,který je také profesorem,poli
tickým bojovníkem za obyčejné občanské věci a dokonce učitelem fi
losof ie-ale který tvrdošíjně výkřikuje:"Ne Caesar ale Ježíš",nebo
li "Tyhle smyslové hodnoty,za nimiž se pachtíte a o které se mezi
sebou perete,ty jsou docela"fajn"-k něčemu vám budou dobré,až jich
budete nabývat a užívat podle slov Evangelia Ježišova a "na
tom
nic nemění,že to jsou slova již 2000 let stará-tím jsou pravdivěj
ší." - Arne Novák píše:V době náboženské a mravní lhostejnosti,tr
pného liberalismu a jalového utilitárství přišel T.G.Masaryk,virou
ateista a nadšený vyznavač Dostojevského.Hroze se nemoci století společenské krise a mravního úpadku,volal po obrodě mravní, po opravdovosti náboženské,po svědomí sociálním;proto mu nemohly vyho
vovat! ani historický empirismus,ani indeferentnost školy positivistické,ani hospodářský determinismus marxistických materialistů.
Byl ovšem spíše kritikem než dogmatikem.Jinými slovy- v
určitém
smyslu spíše provokoval než učil-spíše dával k přemyšlení než pre
sentoval hotový názor.A tu přichází hned na mysl to druhé,co jsem
si dovolil přičinit Masarykovi jako vlastnost
předznamenávající
jeho osobnost.
Ad 2/ Tvořivá rozpornost.Masaryk vyslovil mnoho myšlenek - podle
našeho soudu dnes velmi správných.Nejenom ony týkající se nábožen
ství .Byl v Čechách např.prvním průkopníkem sociálního přístupu
k
problému společnosti.Dělnická otázka mu byla jednou z hlavních. Ne
nadarmo se Čsl.Akademie práce-ustavená v 2.roce existence ČSR- po
jmenovala Masarykovou.A nebylo to jen tak a bez účasti presidenta,
že hned několik týdnů po vyhlášení samostatné ČSR její provizorní
ještě parlament jako první v Evropě vyhlásil zákon o 8mi hodinové
pracovní době.
Masaryk podrobil kritice zaslepený liberalismus a jako jeden
zs
prvních u nás marxismus-zejména pro jeho nekřesťanskou zásadu tří-'
dního boje resp. třídní nenávisti.Masaryk se zabýval i ženskou otázkou a všemi možnými problémy své doby-a na vše přikládal
své
křesťanství.Proto mu byli např.tak blízcí tehdejší křesťanští sociálové/vycházející z encykliky Rerum Novarum/.
Z hlediska křesťanského přístupu řešil vztahy Čechů a Slováků- i
problémy národnostních menšin,především menšiny německé. A z hle
diska přístupu křesťanského koncipoval i své ideály humanitní.kte
ré ja’obychom dnes po něm podědili ve formě"lidských práv".
Navíc k tomu,jak opět píše Arne Novák; Veškeré své ideje, pojaté
celou bytostí neobyčejně vznětlivou a stále sžíranou vnitřním oh
něm, i prožívané vášnivě při zdánlivé střízlivosti přeměňoval T.G.
Masaryk hned v čirý od doby klidných a patriarchálních klasiků Palackého a Purkyně nebylo ducha takového organisačního nadání jako
temperamentní a útočný T.G.Masaryk.
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Masaryk vyslovil mnoho myšlenek správných a zorganisoval mnoho
správných počinů-důrazně-nahlas- a vždy se spoustou sporování
a
odporování se všech možných stran-liberálnj^ socialistické/ marxistickézi cirkevní i prosté občanské.Masaryk vyslovil a pokoušel se
realisovat,ale také nejednu myšlenku nesprávnou.Vždyt to byl člo
věk a každý člověk je chybující a nic nezkazí jen ten,kdo nic ne
dělá. Ovšem co Masaryka při všem jeho potýkání se-at pravdu měl či
nakonec třeba neměl-co ho odlišovalo od jeho prostředí-to byl způ
sob,kterým se pouštěl do polemik pohánějících kdekoho z bližních i
nebližních,aby povstali,aby zabrali,aby začli myslet i se hádat,ale hlavně chtít sami k něčemu dojít.
Arne r.Novák k tomu píše: Masarykovo třídění věd se neujalo,
je
většinou zamítnuto;jeho výklad moderní sebevražednosti neuspokoju
je; jeho synthese positivismu a theismu vyhovuje pouze jeho osobní
mu způsobu;jeho pokus o ztotožnění mravně náboženských
požadavků
křestanských s osvícenskými jest sotva udržitelný;jeho metoda eti
cké kritiky literární vystihuje jen jednu složku sloveaných děl,
atd.atd.Ale kouzlo jeho osobnosti,která poutala svými krajnostmi a
svou umíněnou jednostranností»svádělo žáky i odpůrce,aby polemisovali a polemisovali.Ty polemiky,v nichž nejednou Masaryk prohrál,
ty polemiky a diskuse znamenající život,znamenající cestu
vpřed
prakticky pro celé na začátku české a pak československé prostředí
představující i zdravě se rodící čsl.demokracii/"demokracie je di
skuse"/.Ty polemiky a diskuse znamenající stálé dávání se do pohy
bu a trvající kolem Masaryka vlastně dodnes.Ty představují
podle
mne druhou důležitou složku,vytvářející Masarykovu, historickou osobnost.
Ad 3/ tu^třetí jsem si dovolil nazvat dopředností.Komu se to slovo
nelíbí,at je prosím zapomene.Ale já jsem chtěl udělat rozdíl mezi
Masarykem burcujícím k následování Krista Pána,který je přece"Cesta" a "Láska"/Cesta dopředu a láska vytvářející časy budoucí/,roz
díl mezi Masarykem a mezi tím,čemu se říká pokrokář a myslí
se
dnes většinou rozhněvaný Marxista.Přešla doba před první světovou
válkou,dychtivá,neklidná,přešla doba před druhou světovou válkounavíc kvasící a plná tvůrčích počinů.Masaryk už dávno zemřel.A my
jsme v současnosti,která je typicky chorá.Velmi chorá.Čím?
Mezi
všemi známými klasickými odpověďmi jedna zní nejvěrohodněji: Nedo
statkem duchovních hodnot,nedostatkem vyplývajícím z toho, že ne
jsme dost poslušní slov,pokynů či chcete-li příkazů Ježišových. Že
nejsme dost dobrými křestany.Že jsme,pokud se jimi cítíme vůbec nejvýše takoví jak psal Chesterton?kterým je v neděli hlavní kni
hou bible,ale ve všední dny je jejich biblí hlavní kniha účetní.
Ale tu si vzpomeneme,že tohle říkal Masaryk už dlouho před Chestertonem,už tehdy na počátku téhle zlých časů.A že to říkal ne ja
ko kněz,ani ne jako filosof-ale jako praktický politik,jako stát
ník.A že byl jaksi mezi všemi současnými politiky a státníky nové
doby vlastně první,který to říkal tak jednoznačně a který si podle
toho také celý život počínal.Nebylo v jeho době na světě státníkakterý by se tak přímo hlásil ke křestanství.A není přehnané o něm
říci,že byl de facto prvním evropským KD^politikem-dávno před Adenauerem,Schumanem,De Gasperim. Jeho křestanství bylo z počátku až
přísně katolické,pak neméně přísně protestantské a nakonec vlastně
svým způsobem necirkevní-spíše jako světový názor"interkonfessio nelľ'.Asi tak jako když syn začně říkat,že mu nezáleží na tom zda
li jeho otec je jeho otcem-ale při tom ho miluje a na slovo
po
slouchá. A to je strašně důležité,zejména když jde do tuhého a když
ten syn musí zápolit nejenom se svým okolím-ale i se svou vlastní
přirozeností,třebas prudkou,umíněnou,která ho nutí stále se vyví
jet,stále na sobě pracovat.
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*-do ví,jak by vypadalo Masarykovo křesťanství dnes, kdyby se byl
mohl propracovat od toho"kdysi"dalšími padesáti či kolika lety. Já
si alespoň myslím,že by předně bylo zase církevnější nežli
tehdy
už proto,že nikdy nepřestával uznávat význam církve a ctít podsta
tu jednotné církve Kristovy,v čemž se od jeho smrti a především od
času na začátku století hodně změnilo- a také proto,aby se v nich
mohl aktivně angažovat,v následování našeho Krista Pána!
Masaryk to neměl lehké,ani jako teprve zrající mládí, ani jako
profesor a politik ještě starého Rakouska,ani nakonec jako presi
dent čsl.republiky-. A to,že se dovedl stále vyvíjet a také to že
nakonec vždycky obstál, a to,že se dnes říká"Kdyby byl Masaryk....
tak by to či ono bylo bývalo jiné a daleko lepší"- za to vděčí jen
a jen svému křesťanskému uvědomění.Je radostné číst příslušné ka
pitoly v Čapkových Hovorech^které jistě všichni znáte:" Já nejsem
ani historik,ani filosof,ani theolog či jiný odborník. Nepřísluší
mi snášet a vybírat historická fakta a povznesená slova.
Přátelé-ale právě jako s tohoto hlediska obyčejnému člověku mně
velice přísluší právo vynést tuto závěrečnou chválu a tento závě
rečný dík Masarykovi za to,že je dnes historickou oporou všem,kte
ří v této nemocné době věříme v křesťanství a v jeho sílu a schop
nost vyvést svět ze současné tak nebezpečné slepé uličky.
Za svého života v tomto směru následovníků neměl.V určitých ob
lastech byli např.prof.Rádi ve filosofii.Měl obdivovatele a opěvatele jako byl ^erben,částečně Machar,ale hlavně pozdější
neblahé
paměti komunistický ministr Zdenek Nejedlý.Ale na následovníky
a
pokračovatelé a dovršitele opravdu křesťanské koncepce společensko
politické vlastně stále ještě čeká.
To,co je dne3 KD-at sebe poctivější-i ve Švý cársku- i zásluhou
našeho ČSKP a jeho ideového programu-to všechno je teprve
rodící
3e křesťanská koncepce,na které je třeba udělat ještě mnoho ideové
a organisační práce.
Nu,dala by se dopředu ta definitivní koncepce alespoň trochu na
značit? Inu dala! - Brzy po první válce v r.1923 se ^asaryk
ujal
jednoho sociologa/tedy kolegy/ uprchlého z Ruska.Ten se
jmenoval
Pitinin Sorokin,přednášel jeden rok na Karlově universitě a pak se
přemístil na universitu Horward do USA,kde zemřel 30 let po Masa
rykovi v r.1968.Tenhle Sorokin vydal na počátku druhé války, tedy
brzy po Masarykově smrti,4 svazky díla nazvané Sociál and Cultural
Dynamics a pak stručnější ale tím důrazněji působící Crisis of our
age/Krise našeho věku/.Ne nadarmo chtěla Karlova universita českým
překladem uctít 600 let své existence.we nadarmo i proto,
že po
hrůzách války přicházelo křesťanství k nebývalé úctě a že
tento
Sorokin,kdysi Masarykův chráněnec,toto křesťanství
nekompromisně
po masarykovsku prohlašoval za jediné řešení současné krise světa.
Zcela nekompromisně:"Ježíš-ne Caesar. Žádné obcházení dokola, žád
né positivistické páté přes deváté.
Stručně:Pro to,co člověk shledává dobrým,je směrodatné to,co pova
žuje za hodnotu.Z dvojí přirozenosti lidské,duchovní a tělesné,vy
plývají dva základní sociokulturní hodnotové systémy-sensitivní a
ideální.V prvém je člověku hodnotou především to,co uspokojuje je
ho smysly-v druhé to,co uspokojuje jeho touhu po Bohu. Zdravou vy
váženost obou přirozeností představuje pak sociokulturní systém ,
"idealistický",který se v historii lidstva ustálil bohužel
vždy
jen přechodně v obdobích mezi dvěma extremními. Neklidni,stále též
hledající a 3tále nejistí lidé,tvořící určité společenství se vr
há ■’í jednou sem jednou tam, jako veliké kyvadlo s dobou výkyvu vždy
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několik set let; vždy od počátečního nadšení, s nimiž se objevují nové
zdroje hodnot až vždy do slepé uličky,v niž zjišťují,že zdroje
jsou
vyčerpány a že nové jsou jaksi na druhé straně.V snučasné době se pod
le toho nachází evropské resp.atlantické lidstvo ve slepé uličce přes
600 let trvavší vlády sociokulturního systému senzitivního,který
ná
sledoval po neméně dlouhém období ideačním-atd. Naše situace se tudíž
podobá,skoro jako vejce vejci,situaci na konci staré říše římské.A ja
ko tehdy byl vystřídán vypotřebovaný sensualismus radostným
systémem
křesťanských hodnot duchovních-tak i my čekáme dnes na příchod
nové
spirituality.
A "Krisi našeho věku" Sorokin končí slovy Písma:Požehnaný jenž při
chází ve jménu páně. - Tento rusko-americký myslitel,který nás
mnohé
svou určitostí a přesvědčivostí zachraňoval od beznaděje v koministických kriminálech a jehož vdově jsem já po příchodu na Západ v r. 1968
psal,že mě zachránil život.Tento myslitel byl masarykovsky aktivní
a
prakticky rozhodný i ještě dále.Při harwarské universitě založil v du
chu své koncepce"Harwardské výzkumné středisko tvořivého altruismu tj.
tvořivé lásky k bližnímu.Sorokin věděl,stejně jako před ním Masaryk,že
proti "pseudoctnostem" těch několika posledních sensualistických století-proti chtivosti vlastního prospěchu-proti chtivosti pro sebe- mu
síme teň postavit "chtivost pro druhého"-křestanskou lásku. Asi podle
zásady,jak já říkám"Pro sebe uděláš jen tolik-co uděláš pro druhé". A
Sorokin věděl,stejně jako před ním Masarvk,že všeho se člověk
dokáže
jakž takž zbavit,všechno dokáže jakž takž překonat- jen své hněvy
a
nenávist skoro ne!
Harwardské výzkumné středisko tvořivého altruismu dnes neexistuje. Positivistickým následovníkům Sorokinovým na Harwardu to myslí prozatím-bohužel-jinak.
Už před lety jsme navrhovali zřídit-když ne ústav-tedy alespoň Stu
dijní skupinu křesťanského tvořivého altruismu v rámci čsl.křesťanské
ho exilu.Zatím jsme k realisaci neměli dost sil.Nešlo by zkusit třebas
něco menšího-ale aby to bylo? Třebas Curyšskou skupinku nebo jen takový"Stammtisch" tvořivého křesťanského altruismu? Mohli bychom jej na
zvat třeba Masarykovým-ale starý pán by nám asi vynadal-jak
jsme ho
znali.Možná by řekl: Jména hloupých na všech sloupích- možná by dodal
-mě se stejně nezbavíte- i kdybyste po mě nepojmenovali ani tu posled
ní uličku. A měl by úplnou pravdu. Jeho se nezbavíme. Jasnovidec čis
tého křesťabského srdce Kavka^který zahynul v komunistickém koncentrá
ku, by řekl,že je vtisknutý do ovzduší národa. Je. A odtud se bude stá
le vracet.
Sorokin končí svou"Krisi našeho věku": Požehnaný jenž přichází
ve
jménu Páně. Řekneme s malou obměnou myslíce na Masaryka: Buň pochválen
ten,jenž se vrací ve jménu Páně,jenž se ve jménu Páně stále vrací - a
stále bude vracet pokud bude žít na tomto světě český a slovenský ná
rod. - Děkuji za pozornost.

Národ,který by žil jen pro sebe,byl by právě tak ubohý,jako jedinec,
který žije jen pro sebe.
T.G.Masaryk
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Jožka Pejskař: POSLEDNÍ POCTA.

Stalo se mi osudem být v Praze během dvou tragických událostí-za
státního převratu v r.1948 a za sovětské invaze,dvacet let pozdě
ji.Tyto zkušenosti zanechaly ve mně hluboké podvědomí
tragického
údělu,s nímž se setkalo tak mnoho Čechoslováků mojí generace.Mnoho
schopných mužů a žen,kteří již poskytli svoji zemi dobré služby a
byli připraveni poskytnout ještě více,byli donuceni jít do exilu a
začít nový život v cizím prostředí.Znal jsem mnoho obětí osobně a
měl jsem pro ně obdiv,porozumění a příchylnost.Mohl jsem si dobře
představit jakou mohli hrát roli ve své těžce zkoušené zemi, kdyby
se jim osud nebyl tak katastrofálně postavil v cestu.Vím kolik asi
zoufalství jim odchod způsobil,zejména proto,že si uvědomovali, že
snad už nikdy neuvidí svoji vlast,své příbuzné a přátele. Většina
lidí je silně připoutána k zemi svého původu,ale pro Čechy a Slo
váky toto odloučení přinášelo okamžitou bolest.Po staletí usilova
li o znovunabytí neodvislosti,o záchranu jazyka před vymřením.a tu
pojednou květ celé generace československého národního žití ztrá
cel obojí;jazyk se nemůže rozvíjet v prostředí,kde se jim nemluví
a kde se mu nerozumí.Když se zamýšlím nad jejich situací a také i
těch kteří zůstali,připomíná mně to jedinečná slova hraběte z Kentu v Shakespearově Králi Leárovi,když uslyšel z úst
panovníka,
kterému tak věrně sloužil,slova odsuzující ho k vyhoštění,pod trestem smrti:" Sbohem,králi,jestlit toto vůle tvá; svoboda
přežije
i zapuzení."
Ano,skutečně tak tragické byly důsledky sovětské intervence pro
osud těchto hrdých občanů,že zůstalo jejich údělem udržovat vlajku
svobody,zatímco ti opuštění doma a ve"vnitřní emigraci",vedou ži
voty vyděděnců a nacházejí podzemní samizdaty jako jediný
výraz
svých protestů.
Aby udržel vzpomínku na československé exulanty,kteří
odmítli
sklonit šíje před diktaturou a zůstali věrni svobodě a demokracii,
známý novinář a rozhlasový pracovník,Jožka Pejskař,se oddaně ujal
poslání sestavit poctu,v níž jména a výsledky snažení těch mužů a
žen,kteří nedožili,budou zachovány pro všechny časy.Když jsem pro
čítal záznamy v Poslední poctě,uvědomoval jsem si plně,jakou
ne
představitelnou ztrátu tyto dvě vlny emigrace znamenaly pro
Čes
koslovensko a jeho lid.Jen si představte,co by to bylo
přivodilo
pro Československo a pro Evropu mezi dvěma světovými válkami,kdyby
Tomáš Masaryk byl zemřel v exilu,místo aby se vrátil domů - uvítán
národem a byl pak zvolen presidentem nové republiky! Tu si uvědo
mujeme v těchto posledních desítiletích dvacátého století,že přes
existenci Spojených národů a Helsinské dohody o lidských právech ,
jsou obyvatelům tolika zemí odepírána nejzákladnější ze všech práv
-to je příležitost žít v míru a svobodě ve svých domovech,vychová
vat rodiny jak se jim patří a věnovat své schopnosti blahobytu
a
pokroku své země- práva-která jim nikdy nebyla odepřena v době Ma
sarykovy republiky.
V závěru jiné scény v Králi Learovi,Shakespearův šlechetný rozkolník hrabě z Kentu,zůstává upoután v sevření mučidel. Odtud pak
volá:" štěstěno,dobrou noc; usměj se ještě jednou,otoč kolo osudu".
Rád bych řekl na adresu všech příbuzných a přátel těch, jejichž
jména jsou zachycena v této Poslední poctě a také všem Čechům
a
Slovákům v exilu i doma,že moje modlitba patří tomu,aby se opravdu
otočilo kolo Štěstěny,protože tomu tak musí být a usmálo se na je
jich tak těžce zkoušenou zemi.
Cecil Parrott
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PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNI ZÁPADOEVROPSKÉ UNIE, v Paříži
zasedalo
parlamentní Shromáždění Západoevropské Unie.tzv."Sedmičky"/Belgie,
Francie,Holandsko,Itálie,Lucembursko,NSR a Velká Britanie/. ZEU je
zvl^št pověřena otázkami evropské obrany s Radou ministrů a par
lamentním Shromážděním.Na oficielní pozvání od generálního sekre
tariátu se zasedání jako pozorovatel zúčastnik za ACEN/Shromáždění
evropských podmaněných národů/jeho zástupce v Záp.Evropě,
Edmund
Řehák,člen Rady svobodného Československa.
/RSC/
NOVÍ UPRCHLÍCI V AUSTRÁLII.Prosincové číslo Informačního zpravodaje Cs.klubu v Adelajdě píše pod titulem"Vítáme dvěstěpadesát
no
vých", že v"posledních týdnech přijelo do tábora ve Finsbury v Ade
lajdě nezvyklé množství čs.uprchlíků ,kteří budou trávit první vá
noční svátky v cizině—v Austrálii".Dále se píše o tom,jak Cs. klub
a jeho členové se spontáně o nové uprchlíky postarali. " Nemůžeme
dělat zázraky,ale můžeme pomáhat.Je na nás všech,abychom
splnili
dobrý úmysl."
/RSČ/

ZEMŘELA Dr.RŮŽENA VACKOVÁ. Lidová demokracie ze dne 17. prosince1982 oznámila,že 14.XII.zemřela v Praze univ.prof.PhDr.R. Vacková,
profesorka klasické archeologie a dějin umění na niversitě Karlo
vě. Za války byla v koncentračním táboře,její matka a bratr
byli
popraveni.V r. 195-1 byla zatčena a rok na to odsouzena v Brně " pro
špionáž ve prospěch Vatikánu a Spojených států" na 22 let těžkého
žaláře.V r.l9&7 byla propuštěna a během roku 19t>8 vydala
mnoho
studií z dějin umění a filosofie náboženství.Byla první ženou,kte
rá podepsala Chartu 77.
ZPRÁVY Z NORMALIZOVANÉHO ČESKOSLOVENSKA. V ČSSR pracuje a studuje
na 26.000 Vietnamců.Jejichž přítomnost není obyvatelstvem vítána.
Mladá fronta z ll.Xli.82 napsala,že Vietnamci nejsou nositeli tro
pických nemocí,protože prý je vietnamská mládežnická
organizace
podrobně vyšetřuje než do ČSSR odjedou....!
Od 1.ledna se zvýšila cena benzínu a topného oleje na 3,7o Kcs za
litr.Roční lístky na verejné dopravní prostředky v Praze byly nahraženy měsíčnímx,při čemž se jejich cena zvýšila o 75%,z 1.500 na
3.7bO ročně .... V r.1982 dosáhla inflace 8%.Národní důchoa v Če
chách se v r. 1982 zvy»il jen o 0,2%,zatímco mzuy stouply o 2,3%.
/RSC/
POSELSTVÍ PRESIDENTA REAGANA. Zahraniční referent Rady svob. Čes
koslovenska poslal telegram presidentu Reaganovi,v kterém vyslovil
vděčnost za jeho prohlášení v poselství kongresu dne 25.ledna/State^of the Union Message/.President Reagan v něm poukázal na svůj
loňský projev v britském parlamentě a opět zdůraznil,
že Spojené
státy budou aktivně podporovat demokratizační proces v zemích,kte
ré jsou ovládány totalitními režimy.
Výňatek z poselství pres.Reagana americkému kongresu 25.ledna 1983
"Naštěstí my a naši spojenei rozpoznali znovu sílu našich společ
ných demokratických hodnot.A používáme je jako základ naší komprehensivní strategie míru se svobodou.Minulého roku jsem oznámil
v
Londýně,že se Spojené státy zavazují rozvíjet infrastrukturu demo
kracie v celém světě. Jsme rozhodnnti sledovat tuto demokratickou
iniciativu důrazně.Budoucnost nepatří vládám a ideologiím,jež
utiskují svůj lid,ale samosprávnému demokratickému systému,
jenž
podporuje soukromou iniciativu a zaručuje osobní svobodu.
/RSČ/
o o o o o o
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DROBNIČKY Z MEZINÁRODNÍHO TISKU.
Dr.M.Červíkové
AMERICKÝ PŘEDNÍ MĚSÍČNÍK TIME překvapil veřejnost volbou tzv.Osob
nosti roku 1982.Nebyli jí prohlášeni navržení Menachin Begin,Marg.
Thatcher či E.T./dítě-humanoid z cizí planety jako hrdina US- fil
mového bestselleru/nýbrž-computer. Pokud to čtenáři"Zpráv" nevědí,
prohlásil TIME za"osobnost r.1981" Lecha Walesu.
Computerová lavina není v USA zřejmě k zastavení a ovlivňuje sou
kromý i veřejný život Američanů v daleko větší míře,než se předpo
kládalo .Existují computery domácí,veřejné,úřední... Logickou associací ke computerům jsou roboti-zatím jen v některých strj.závo
dech. Mimoděk člověku v této souvislosti přichází na mysl Orwellův
román"1984"./Ostatně-ke shora uvedenému letopočtu není tak
dale
ko./ A též Čapkův román RUR.. Tedy computer jako symbol/i ba osob
nost/ uplynulého roku,jako symbol završené II.průmyslové revoluce.
A co člověk?
PROSLULÁ ČÍNSKÁ ZEŽ získala v našem věku kosmických letů novou dimensi své věhlasnosti či kuriozity; je totiž-jako jediné dílo lid
ských rukou - viditelná s Měsíce.
100 LET VINNÉ RÉVY "MULLER-THURGAU" .Uvedená odrůda bílého vína zabírá největší plochu západoněmeckých vinic.Pěstuje se i ve Švýcar
sku,Rakousku,Československu a jinde-i mimo Evropu.MULLER-Thurgau "
je na trhu známé,značně rozšířené a znalci vysoko ceněné bílé po
losuché či suché víno.Uvedená vin.odrůda vznikla jako
výsledek
šlechtitelské práce Prof.Hermanna Mullera z Tagerwilen ve švýcar
ském kantónu Thurgau.Představuje křížence mezi odrůdami Riesling a
Sylvaner.Byla vyšlechtěna v tehdejším Královském učilišti pro ovo
cnářství a vinohradnictví v Geisenheimu na Rýnu. Jehož ředitelem
byl tehdy zmíněný Prof.Muller-Thurgau.Na oslavy’’stého výročí naro
zení” této významné vinné odrůdy se dostavil dokonce i ministers.
předseda N.Zélandu Robert Muldoon.
SVĚTOVÉHO REKORDU v konzumu alkoholu dosáhl Londýňan Vanhorn,žijí
cí v období let 1750-1811.Po dobu 23 let prý pil denně čtyři láh
ve portského vína.Zbylo po něm/odhadem/ 35.688 prázdných lahví.
NEJČASŤÉJI SE VYSKYTUJÍCÍ nakažlivou chorobou je rýma- tedy odborně-akutní katar horních dýchacích cest.
REKORDU V CO NEJHLASITĚJŠÍM CHRÁPÁNÍ prý dosáhl v r.1968 jeden pacient na krčním a ušním odd.v St.Mary Hospital v Londýně.Intenzita
zvuku,"vyluzovaného”chrápajícícm spáčem,prý dosáhla hodnoty 69 de
cibelů.
NEJDELŠÍ PROTESTNÍ HLADOVKU - trvala 94 dny-drželo v r.1920 devět
uvězněných Irů ve státní věznici v městě Cork. Tři z nich později
na následky hladovky zemřeli.
o

o

o

o

o

ZAHÁJENÍ”SVATÉHO ROKU” VE VATIKÁNU.Desetitisíce poutníků ~ z celého
světa shromáždili se v pátek 25.3.83 v Římě k slavnostnímu otevření
"Svateého roku spasení" papežem Janem Pavlem II.
Dostavili se zvláštními vlaky.autokary a charter lety do věčného
města,a^y byli u tradičního otevření bronzové "Svaté brány” u Petr
ského Domu. Papež připamatoval smrt Krista před 1950 lety. Svatý rok
má sloužit ke smíření lidí nejen mezi sebou ale s Bohem.Ve svém ká
zání prosí papež o pomoc Boží k odvrácení rostoucího ohrožení a ne
bezpečí současného světa.
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KGB.
Pavoučí sít konspirace, divei-z.« a sabotáže,již sovětská rozvecmá
služba rozpletla na ceiem světě,se náhle dostala na oči
veřejno
sti.V Říme se uau,ly stopy vedoucí od vykonavatele nezdařeného
atentátu na papeže Jana Pavla II.do Soíxe a zřejmě dále do Moskvy,
kuc zatím dlouholetý šéf Kutí Andropov povýšil na prvnino
tajemní
ka. Vedie těchto dvou událostí se skoro ztratila skutečnost, že z
různých zemí bylo během uplynulého roku vykázáno 30 sovět.špionů.
Poolední dva z nich,vojenského ataše ve Štokholmu Skirokeho
a
konsula v Goteborgu Averina,provázely fotografie jejich"rybaření ”
v zakázaném prostoru švédských vojenských základen.Znovu se tak i
připoměly aféry se sovětskými ponorkami,z nichž jedna i s atomový
mi torpédy najela na mělčinu ve vjezdu do největšího švédského vo
jenského přístavu a druhá po velké pátrací akci nějak zázrakem "unikla".nejspíš proto,aby se zápletka nerozrostla do příliš velkých
rozměru.Ministerstvo ohřány pak bleskurychle zkorigovalo a zmírni
lo prohlášení náčelníka gener.štábu,že SSSR koná přípravy k válce
proti Švédsku.
V blízkosti ponorek,jež ve skandinávských fjordech vysazují od
poslouchávající a naváděcí zařízení,operují sovětské a východoně
mecké rybářské a nákladní lodi,jež se všechny vyznačují
velkou
spoustou antén všech druhů.Přišlo se na peníze,za něž mají skandi
návští komunisté vykonávat podvratnou činnost,počítá se s tím, že
40% všech sovětských diplomatů pracuje pro KGB.
Sovětský či prosovětský propagandista by samozřejmě namítnul, že
se jedná výlučně o ochranu sovětských zájmů a záruku
bezpečnosti
SSSR.Za tím účelem byla po revoluci 1917 založena Čeká,jež se pod
různými jmény rozrostla v obří organisaci s pěti centrálami, s řa
dou dílčích oddělení a direktorátů.Dle slov jednoho z
někdejších
prominentů KGB neexistuje na světě místo,kde by sovětská rozvědka
nebyla zastoupena.Má v zahraničí desetitisíce,snad statisíce agen
tů, z nichž na každého se váže 5 domácích zpracovatelů.Připočítámeli 300.000 mužů elitních jednotek pohraniční stráže,dostáváme
se
do oblasti šestimístních čísel. V samotném SSSR a v jeho
bratr
ských zemích jsou navíc ještě miliony udavačů,práskačů a informantů,před nimiž si nikdo nikde a nikdy není jist,jež dodávají- někdy
velice pochybný-materiál,z něhož sestává kartotéka bezpečnostních
složek,materiál,z něhož se pak vyrábí posudek směrodatný pro kari
éru, postavení a vzdělání jednoho každičkého občana a jeho dětí.
Za 65 let existence získala sovětská zpravodajská služba nepře
hlednou řadu zásluh.Ve třicátých letech se v Asii přemistovaly ce
lé národnosti, při čemž se’,ztratily" miliony lidí .Celá Stalinova éra se vyznačovala rozsáhlými čistkami,z nichž poslední postihla i
čsl.komunisty v čele se Slánským.KGB se vůbec specializovalo
na
likvidaci komunistických buněk,na Ukrajině,v Německu,v Polsku
a
jinde.Hromadná poprava polských důstojníků v Katyni těsně před na
cistickým vpádem do SSSR byla zřejmě dílem sovětské vojenské rozvědky,jež se tenkrát jmenovala NKVD.Její důstojníci byli za váleč
ných operací v týlu sovětských jednotek,jež raději riskovaly
hr
dinnou smrt na bojišti než kulku do týla při útěku.
Obětmi brutality KGB se často stali i vlastní členové.5 náčelní
ků KGB bylo zastřeleno,1 otráven,1 dohnán k sebevraždě a zaklada
tel Čeky Džerzinskij podlehl mrtvici po prudké hádce s
tehdejším
stranickým vedením.
V r.1967 přišel Andropov a s ním nový styl modernizace,zefektiv
nění a přizpůsobení době.Skončila éra mučení a vraždění a všude v
zemi vyrostly psychiatrické léčebny a pracovní tábory. Nepolepši-
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telné protivníky začaly postihovat různé nehody, např. sebevraždy,
jež se vposlednich letech zvláště rozmohly na Ukrajině,odkud
po
chází nynější velitel KGB Fedorčuk.
Ti,kdož od elegantního technokrata Andropova očekávají zmírnění
a zlepšení,poukazují na jeho kladný vliv na události v Maďarsku v
r.1956, v ČSSR v r.1968 a v Afganistanu v r.1979·Je pravda, že so
větský velvyslanec Andropov dosadil do sedla Kadára,jenž už koncem
padesátých let zahájil reformní kurs.K tomu bylo třeba ale popra
vit Imre Nagye a další vůdce revoluce,rozstřílet Budapest a pobít
desetitisíce vlastenců.
V Maďarsku asi Andropov moc přátel nemá.Čechoslovákům je nejspíš
více méně lhostejný.Afgánci proti němu bojují zuby nehty a rozhod
ně se nechtějí dát normalizovat. V Polsku se Andropovi,jenž - prý
byl největším odpůrcem invaze,podařil geniální tah; Solidarita by
la rozbita nasazením polských vojáků,jež tak pozbyli vlasteneckoromantickou gloriolu a postavili se na stranu nenáviděných
Rusů.
Vytvořila se hluboká propast mezi národem a ozbrojenými silami. Z
vojenského,stranického a státního vedení,k němuž se upíraly naděje
obyvatelstva,se vytvořil pes,jenž teď musí hlídat 30 mil.Poláků.
Stejně jako v Polsku sedí poradci z rad KGB na ministerstvu ob
rany, v generálním štábu,v ministerstvu vnitra a na jiných strate
gických místech všech zemí Varšavské smlouvy.Vedle účinné kontroly
tak vzniká také systém"plodné spolupráce" se spřátelenými rozvědkami,jež si často musely pálit prsty místo KGB.
Za účelem posilnění vlivu SSSR a znemožnění USA v Indonésii pro
vedla čsl.rozvědka špinavou hru ďábelských intrik,jež v celé zemi
vyvolaly silně puotiamerickou náladu.V okamžiku,kďyž si čsl. a so
větští rozvědčíci vzájemně začali mnout ruce,nastala nepředvídaná
katastrofa. Pročínsky orientovaná komunistická strana Indonésie se
rozhodla využít situace k převzetí moci.30 září 1965 se spiklencům
sice podařilo zavraždit 6 vedoucích generálů,ale armáda se
tvrdě
obrátila proti pučistům.Přes půl milionů indonéských komunistů by
lo popraveno.
Kromě čsl.rozvědky vykonávají také špinavou práci KGB východoně
mečtí .kubánští a bulharští agenti.Bulhaři,nechvalně známí politic
kými vraždami jedem vstříknutým ze špičky deštníku,se při atentátu
na Jana Pavla II.moc nevyznamenali.Vražda se nepovedla, atentátník
neunikl a po dlouhých měsících mlčení se rozhodl demaskovat
své
chlebodárce na bulharském velvyslanectví.
Odboru likvidace se v poslední době zřejmě moc nedaří. Andropov
si rozhodně více slibuje od oddělení pro desinformaci
zahraničí,
propagandu a podkopávání kapitalistického řádu,jež dosahuje stále
lepších výsledků.Nebýt akutních hospodářských problémů, probíhala
by hra o ovládnutí světa k úplné spokojenosti stratégů v Kremlu.
Pomocí průmyslové a vojenské špionáže,jakož i obchodní spoluprá
ci se získávají různá tajemství a novinky,jichž lze využít přede
vším k vojenským účelům.Např.amerického výrobního zařízení na ná
kladní auta použila Rudá armáda na modernizaci svého autoparku,jež
se pak plně osvědčil při obsazení Afganistanu.Vojensky se využívá
i velké části ze 3000 typů minicomputerů,jež SSSR od začátku sedm
desátých let nakoupil od západních firem.
Export mamutího koncernu KGB se především soustřeďuje na zbraně,
jež se přes východní i západní subdodavatele dostávají do ruky ko
munistickým a socialistickým revolucionářům,mafii a
teroristům,
jež přímo či nepřímo slouží zájmům SSSR.
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Propaganda,jež kdysi byla naivně směšná a průhledná, se od války
ve Vietnamu naučila využívat situace,nálad a hlavně vhodných osob.
Vedle Moskvě věrných komunistů,jež se otevřeně bijí v první linii
ideologického boje,ovlivňuje dnes KGB celou řadu osobností veřej
ného života na Západě-socialisty,sociální demokraty a nejrůznější
exponenty.
Kampaň kolem války a míru probíhá v různých fázích a mnoha kaná
ly.Např.v Dánsku navštívil agitprop Dašičev řadu gymnásií s před
náškou o významu sovětského mírového úsilí v době horečného zbro
jení : "Zatímco Reagan a jeho administrace hrozí rozpoutat
ničivý
konflikt,musí SSSR vyrábět rakety»neutronové bomby a jiné
mírové
zbraně jako nutnou protiváhu Reaganova válečného šílenství". Mladí
Dánové sice nejsou padlí na hlavu,ale mnozí z nich nemají v lásce
Reagana ani NATO.
Velkou pozornost věnují propagandisté KGB západním mírovým hnu
tím, jež jsou v současnosti nejlepší sovětskou zbraní.Dostává
se
jim chvály za statečný boj proti neutronové bombě»skladištím ato
mových zbraní a proti raketám středního doletu.Kreml současně de
monstruje své mírové úmysly opakovanou nabídkou na stažení polovi
ny existujících sovětských raket,když NATO upustí od příprav
na
rozmístění 529 nových raket.Pod okázalostí sovětského gesta zcela
se ztrácí podstatavěci,totiž,že jde o likvidaci zastaralého mate
riálu. - KGB zřejmě počítá s tím,že s mírovými hnutími bude mani
pulovat, jak tomu bylo loni v létě,kdy se severským ženám na jejich
mírovém pochodu do Minsku dostávalo ujištění,že soudruzi v Kremlua s nimi všechen sovětský lid- plně podporují mírové snahy ve Skan
dinávii a v ostatním západním světě.Dle jejich vzoru projel celým
Sovětským svazem od východu až na západ mírový vlak,jenž na
své
cestě sebral 20 milionů podpisů,jež pak byly odeslány
válečným
štvancům v hlavním stanu NATO v Bruselu.
J.C. Dánsko
o o o o o
MLUVČÍ CHARTY 77 ZATČEN.Podle zprávy z Prahy byl ve středu 5»ledna
zatčen StB v Severočeském kraji mluvčí Charty 77 Ladislav Lis.Pod
le 3dělení Charty č.1,1983 se měli počátkem ledna povinnosti mluv
čích Charty 77 ujmout nástupci.Vzhledem k zatčení L.Lise se zbýva
jící dva mluvčí,Radim Palouš a Anna Marvanová,rozhodli,
že svou
práci předají,až se situace L.Lisa vyjasní.Lis zůstává i
nadále
mluvčím Charty.Protože je však ve vazbě,zástupuje jej Jan Kozlík,
nar.4.1edna 1946 v Mšeně u Mělníka.Po vyučení elektromontérem vy
studoval průmyslovou elektrotechnickou školu,v r.1967 začal studo
vat na Komenského bohoslovecké fakultě,odkud byl ve čtvrtém roční
ku vyloučen z politických důvodů na nátlak ministerstva kultury.Od
té doby pracuje jako revizní technik v jednom pražském
stavebním
podniku.
Mluvčí Charty 77,dr.Palouš,A.Marvanová a J.Kozlík,poslali 10. I.
83,dopis ministru vnitra ČSSR dr.J.Obzinovi,v kterém píši,že poli
cie provedla u Lise domovní prohlídku a obvinila ho z pobuřování
podle paragrafu 100/la tr.z."Známe dobře smyšlení i způsob
vyja
dřování L.Lise a jsme pevně přesvědčeni,že žádné své event. připo
mínky a kritické soudy... neučinil z nepřátelství,nýbrž s úmysly
prospět celému našemu společenství",praví se v dopise.V závěru se
uvádí,že Lis "je vážně nemocen.Trpí astmatickými záchvaty a v po
slední době kašlal krev.Je otcem dvou malých dětí...Invalidní pří
davek je nízký, přivydělával si proto jako domácí dělník,· svařováním
polyethylenových sáčků.V r.82 se na něj soustředila vyděračská ak
ce neznámých teroristů...".
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OTEVŘENY DOPIS - Adresováno:B.B.C.Department Czech Broadcasting London
Vážení pánové,- Poslouchám řadu let pravidelně Vaše ranní zprávy.
Jejich ton mne v poslední době značně znepokojuje.Kdybych nevěděl,
že se rádio automaticky zapne na Londýn,mohl bych se často domní
vat, že poslouchám pražské zprávy. - Oproti dřívějším letům přiná
šíte jen ojedinělé zprávy z ČSSR.Cožpak se tam denně nic neděje ?
Není tam žádná politická,kulturní,ale i sportovní činnost? My,kte
ří nemáme přístup k pravidelným zprávám z domova,bychom tyto zprá
vy uvítali.Pokud již o Československu mluvíte,) ®ůže ae posluchač
domnívat,že jste je převzali z Rudého práva-jakoby BBC nemělo své
zpravodaje v Praze!
Komunistické terminologie jsou nám,politickým emigrantům,cizí a
žel,najdeme jich ve Vašem vysílání více,než je pro čistý český ja
zyk zdrávo. - V minulých dnech jste ohlásili,že bud· te v únoru vy
sílat u příležitosti 35 let komunistického převratu ve čtyřech po
kračováních program,který jste nazvali:Sovětský orel a
východoe
vropské ptactvo".Poslouchal jsem pečlivě,kdy bude pořad
vysílán,
nebot to může být velmi zajímavé a dozvěděl jsem se,kdo bude v po
řadu vystupovat.Slyšel jsem tam jména bývalých komunistických pro
minentů, tedy lidí,kteří přímo připravovali únorový puč v r.1948' a
neslyšel jsem ani jedno jméno obětí jejich režimu.Lidé z procesu
se Slánským dostanou-jako již kolikrát předtím-slove;kdo bude
ve
Vašem vyaílání vystupovat z procesu s Dr.M.Horákovou,generálem Pi
kou,nebo poslancem Černým?Kdo tam bude mluvit z těch desetitisíců
politických vězňů,kteří za hladu a zimy,za nelidských podmínek ku
tali uran pro sovětské střely SS 20? Teorie,že.tito lidé nemají co
říci,je nesmyslná. - Váš výběr tisku je velmi často na
rozhraní
neuvědomělosti poslání Vašeho vystlání a záměrné
prokomunistické
tendence.
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Před 50ti lety přišel Hitler k moci a svět se mu nedokázal po
stavit. 1'ehdy BBC napsalo nesmrtelnou kapitolu svým vysíláním do
zemí pod nacistickou knutou. Domnívám se,že je nejvyšší čas,aby se
pracovníci českého vysílání v BBC zamysleli nad svou zodpovědností
a vyvodili pro budoucnost z toho závěry.Jejich zodpovědnost je ji
stě větší,než-li se domnívají. Potřebujeme nejen pevnou vojenskou
obranu před "ruským orlem",ale i pevnou páteř jasného a nekompro
misního vyjadřování se k událostem. »Jistě nejen já, ale i tisíce
Vašich posluchačů by uvítalo změnu tónu Vašich zpráv.
J.J.Staněk
Holandsko
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