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Politická úvaha nad strategickou.
Bohdan Chudoba.

poklady celé této strategické úvahy.
Rudá Čína jistě může vydávat — a také
vydává — různá zásadní prohlášení,
týkající se dalekosáhlých záměrů na
obklíčení Evropy a Spojených států, v
kterých je neustále zdůrazňována nezbytnost války se Spojenými státy. Ale
to ještě neznamená, že by Rudí Číňané
chtěli válečnou srážku se Spojenými
státy dnes nebo zítra. Byli by právě
velmi pošetilí, kdyby něco takového
chtěli.
Kdo chce válku ve Vietnamu a zejména její vystupňování v konflikt mezi
Spojenými státy a Rudou Čínou, nejsou
Rudí Číňané, nýbrž moskevský Kreml.
Tomu jde o to, aby se dva jeho pravděpodobní soupeři, Spojené státy a
Rudá Čína, dostali do vzájemného křížku a důkladně se navzájem pohmoždili,
zatím co Sovětský svaz by jen radostně
a škodolibě přihlížel. V Hanoi a celém
Severním Vietnamu jsou dnes jen sovětské zbraně a sovětská letadla. —
Není tam takřka zbraní čínských. Ž á dný čínský bolševický potentát do Hanoi nezavítal rozdmýchávat válku, ale
zato tam zavítali již jak Kosygin, tak
Seljepin.
Nejsou tu tedy ani tolik strategické
důvody pro opatrnost v jiho-východní
Asii, jako jsou tu spíše a především důvody politické. Spojené státy nemají
zapotřebí, aby se utkávaly s Rudou
Čínou pro zájmy Sovětského svazu. —
Jestliže má dnes svět velmi zapotřebí
nějaké války, pak ¡e to válka mezi
Moskvou a Pejpingem.

Nepřímo ,skoro na dálku, se v oblasti americké zahraniční politiky rozpředla
(Z přednášky prof. R. K. Jánskýho,
proslovené na lednové členské schůzí debata mezi presidentem Johnsonem a generálem Gavinem, který, než odešel na
odpočinek, měl vynikající podíl na amerických strategických přípravách. V rozhoSdružení čs. exulantů v Chicagu.)
voru, který se mezi nimi rozvinul prostřednictvím zahraničního výboru amerického
Od konce 2. světové války až do ne- senátu, šlo především o americkou vojenskou strategii ve Vietnamu.
Generál
dávná jsme byli zvyklí vidět na celé Gavin zastával velmi kritické stanovisko vůči presidentovu současnému podnikání
zeměkouli pouze dvě země, jež prováděly v jiho-východní Asii. Jeho stať v "Harper's Magazine", která celou rozpravu
vlastní a nezávislou zahraniční politiku vlastně začala, budovala na nesporné výhodě toho, že autor je člověk, který
ve světovém měřítku: USA a SSSR. dlouhou dobu byl zodpovědný za strategické plánování ve washingtonském PentaDřívějším hlavním velmocím Anglii a gonu. I když generál Gavin již několik let je z Pentagonu vzdálen, jistě má
Francii byl ponechán vliv pouze na
řešení problémů uvnitř jejich vlastních velmi pronikavé ponětí o celé problematice dnešních vojenských událostí.
imperií, a to ještě pouze ve směru jeGavin ve svých vývodech vyšel z Indočíny pod tlakem Hočimiňových
jich likvidace. Jakmile se však pokusily předpokladu, s kterým dnes takřka vojsk, žádali o americkou brannou poo vlastní iniciativu i mimo tento domácí bez vyjímky operují všichni američtí moc a tato pomoc jim byla Eisenhowerámec (např. při Suezské akci) anebo politici, vojáci a publicisté: že totiž
rovou administrací odmítnuta právě z
kde projevily neochotu likvidovat co
za
severo-vietnamskými
vpády
do
Již.
toho
důvodu, že by si tak Američané
nejrychleji (např. v Indočíně), Spojené
státy i Sovětský svaz zasáhly rukou Vietnamu a za celým vietnamským kon- volili velmi nevýhodné bojiště.
Nelze nic namítat proti vojenským
téměř společnou a nerozdílnou, aby si fliktem stojí Rudá Čína. Z tohoto záuchránily vlastní monopol, vyřádily kon- kladního předpokladu přechází k od- vývodům generála Gavina. Jsou velmi
kurenci a zahnaly ostatní do řady nebo borně vojenskému, strategickému zkou- přesné a po odborné stránce jistě výaspoň domů. V této souvislosti stojí za mání, zda bojiště, které Spojené státy jimečné kvality.
Zejména je zajisté
podotknutí, že státy plně demokratické svou vojenskou přítomností ve Viet- pravda, že vietnamské bojiště — a ť
(vedle Anglie a Francie i např. Belgie namu zaujaly, ¡e s amerického hlediska za vstupu Rudé Číny do války nebo i
a Holandsko) podlehly nátlaku velmocí výhodným bojištěm. Toto zkoumání je
bez něho — je pro Američany bojia zlikvidovaly téměř všechny své záKdyby
mořské državy skoro bez protestu. Na- vedeno zejména za dodatečného před- štěm nesmírně nevýhodným.
proti tomu státy, jejichž politické zří- pokladu, že celý konflikt ve Vietnamu dnes měla vypuknout tak zvaná norzení neodpovídá obvyklé představě de- povede brz/ k branné srážce mezi Spo- mální válka s Rudou Čínou, dovozuje
mokracie (najmě Španělsko a Portugal- jenými státy a Rudou Čínou. Z a to- Gavin, patřičným bojištěm by byla průsko), dokázaly obhájit svou svrchovanost hoto předpokladu dochází Gavin k myslová Mandžurie a nikoli Vietnam. A
nejen vůči nátlaku zmíněných dvou názoru, že jde o bojiště velmi nevý- co se týče války s použitím jaderných
supervelmocí, nýbrž často i vůči celé hodně zvolené. Dokonce jde tak da- zbraní, na tu podle Gavinova mínění,
organisaci Spojených národů a jejím leko, že vyslovuje pevné přesvědčení, není zatím zapotřebí pomýšlet, poněČlenům i nečlenům.
že konečná a rozhodující bitva tohoto vadž — jak to Gavin řekl ve své stati
S touto okolností ovšem souvisí i konfliktu bude vybojována v Siamu. v "Harper's Magazine" — potrvá paskutečnost, že zatím co vůdčí politikové Srovnává tento již nastalý a očeká- trně ještě několik let, než si Rudá Čína
demokratické supervelmoci USA mají vaný vývoj věcí se stavem v roce 1954, tento druh války na sebe přivodí.
takřka panický strach z tzv. "světového
Něco jiného jsou však politické předveřejného mínění" a ustupují mu i tam, kdy Francouzi, tenkrát na ústupu z
kde je to proti vitálním zájmům jejich
země, maličké a chudé nedemokratické
Portugalsko se nejenom nenechá po- menšině, nepřipravené pro demokracii,
Komunisté v ČSR v bojí proti "temné síle".
hnout tímto "veřejným míněním" (jež byla dána "plná občanská práva".
je v jeho případě ještě světovější a ještě
Události ve Wattsu, v New Yorku a
intensivněji negativní nežli v případě
USA), nýbrž dovede ubránit sebe i své jinde, jakož i výtržnosti, demonstrace a
zámořské kolonie proti všem podvrat- absurdní ultimativní požadavky vůdců
ným i bojovým akcím komunistických černošských organisaci ukázaly, že hromadné, kolektivní, tj. nevýběrové uděagentů a liberálních idealistů.
Podobně je tomu i s Jihoafrickou unií lení občanských práv černochům proa dnes i s daleko slabší Rhodesií. — V spělo demokracii pouze teoreticky podle
Vladimír Štědrý (Mnichov).
těchto zemích panuje sice značný litery, avšak nikoliv v praxi — pokud
stupeň svobody pro obyvatelstvo běloš- ovšem neztotožňujeme demokracii s aV prvé větě "Komunistického manifestu" píše Karl Marx o "strašidle komuské, avšak nikoliv pro černochy. My narchiií, násilnostmi, loupežemi, vydí- nismu", které obchází Evropou. — Avšak docela jiné strašidlo obchází dnes
ráním
atp.
Češi máme určitou liberální tradici, máI ti největší idealisté humanitní by komunismus v těch zemích, které usilují o jeho uskutečnění. Toto strašidlo se
me rádi svobodu a demokracii a říkáme,
si
měli uvědomit, že demokracie je do- nazývá alkoholismus a jeho průvodními zjevy jsou podle slov jednoho z komuniže svobody kdo hoden, svobody zná
stických theoretiků "nezájem, lhostejnost a neodnovědnost".
vážiti si každé. Proto přejeme svobodu opravdy hra, založená na abstraktním
ideálu
teoretické
rovnosti
všech
lidí.
V
V Sovětském svazu je alkoholismus 31.8 procenty na vraždách. Aby bylo
všem a mnohým z nás se možná poměry např. v jižní Africe nelíbí. Musíme konkrétním světě realit se rovnost lidí veřejným nepřítelem číslo jedna, třeba- naprosto jasné", píše dále R.P., "jak
však uvážit, že tamní země stojí před nikde nevyskytuje, poněvadž každý jed- že tam, podle statistik, připadá na rozdílná je společenská nebezpečnost
dilematem: Buďto udržet bílou vládu a notlivec se aspoň v něčem liší ode všech jednotlivce méně litrů alkoholických ná- přestupků (z opilství) stačí uvést na
Rovnost znamená logicky
zachovat tak pokud možná svobodu a ostatních.
pojů než v satelit, zemích. Tuto nesrov- př. zkušenost u záchytek . . . Jen 2 0 %
demokracii aspoň pro bělošskou část identitu, a proto také křesťamé mohou nalost vysvětluje okolnost, že se v SSSR opilých leží bezmocně ha zemi, ale
obyvatelstva, spolu s hospodářskou pro- zcela logicky tvrdit, že Bůh je jeden
speritou a životním standardem, který ve třech osobách: Jsou-li si všechny tři vypije více vodky než vína nebo piva. 8 0 % jich ohrožuje své okolí".
V analyse alkoholismu mladých
je i pro tamní černochy vyšší nežli ve Božské osoby naprosto rovny, jak učí Ašak nejen v Rusku, ale i v ostatních
zbytku Afriky.
Anebo demokraticky katechismus, znamená to, že jsou to- zemích za želez, oponou stoupá pijáctví se praví, že jej zavinují vysoké mzdy.
předat vládu černošské většině, která tožné a že je tudíž jenom jeden Bůh. zejména mezi mládeží, jak o tom svědčí Mladý kvalifikovaný dělník vydělává
záhy nastolí, jako všude jinde v Africe, Ale co můžeme říci o Bohu, který je data, uveřejněná na př. v ústředním or- prý v továrně kolem 1.500 Kč i více,
svévolnou domorodou diktaturu jedné pouhý duch, nemůžeme říci o fysických gánu KSČ "Rudém Právu" ( 1 0 / 6 6 ) .
a mladý horník 1.900 až přes 2.000
Nemůžeme říci, že je pouze
strany, případně jednoho vůdce, a zbaví lidech.
Kč měsíčně.
V
letech
1951-53
bylo
jen
v
Praze
politických i jiných práv všechno oby- jeden člověk, a tudíž ani to, že všichni
"zachyceno protialkoholní
léčebnou
Z 34 dotazovaných hornických učňů
vatelstvo bez výjimky. I ti největší lidé jsou si rovni.
4
.
5
%
mládeže
do
20
let.
V
letech
27
pije pravidelně dražší dvanáctistupProto
jsem
(a
není
to
pouze
můj
idealisté a upřímní kritici Verwoerda a
Smitha by tedy měli logicky dát před- vlastní výmysl) označil demokracii za 1961-63 to však již bylo 16.5% mlá- ňové pivo. " Z 88 dotazovaných má
nost svobodě a demokracii aspoň pro hru. Hru na lidi, kteří jsou si rovni, tj. deže". " K a ž d ý desátý do osmnácti let, většina zájem jen o dobrodružné filmy
Je to který byl na záchytné stanici v Praze", a tancovačku", k čemuž tazatel podoněkoho, zvláště jde-li o vyspělou složku jaltoby si byli opravdu rovni.
obyvatelstva, před absolutistickou dik- velmi pěkná a ušlechtilá hra, ba často píše dále R.P., "je toxikoman, t.j. 'musí1 týká, to že ještě nemusí být špatné,
taturou domorodce, tj. svobodou a demo- i prakticky užitečná — ale ovšem pouze vypít denně větší množství piva". V avšak stěžuje si, že se "vůbec nezakracií pro nikoho; zejména znamenala- tehdy, jsou-li Všichni účastníci ochotni článku se praví, že obdobně se situgce jímají o četbu, o další vzdělávání či
li by změna režimů v jižní Africe pád ji hrát a dodržovat její pravidla.
jeví v Severomoravském, Severočeském, zvyšování kvalifikace" a "tři čtvrtiny
dalších protikomunistických pevností.
Problém je v tom, že tato hra byla
Východoslovenském
a Středosloven- z nich opovrhují divadlem, přednáškaA zvlášť ještě po zkušenostech, které vymyšlena — a její pravidla postupně
jsme měli sami i zde ve Spojených stá- vypracována — na podkladě několika- ském kraji. "Důsledkem alkoholismu mi atd.".
je, že se v celostátním měřítku podílí
(Pokrač. na str. 4.)
tech, když i jen poměrně malé černošské
(Pokrač. na str. 2.)

Alkoholismus za železnou
oponou.
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IMTORMAČKÍ
VÝSLEDKY MÍROVÉ OFENSIVY.
Vojenští odborníci konečně přesvědčili
pres. Johnsona, že přestávka v bombardování Severního Vietnamu pohnula komunisty pouze k tomu, aby urychleně
znovuvybudovali předtím zničené komunikace a dopravili po nich co největší
množství posil jak v mužstvu, tak i v
těžkých zbraních. Jediným konkrétním
výsledkem vánoční mírové ofensivy bylo
tedy ztížení vojenských úkolů amerických a spojeneckých armád a zbytečné
zvýšení jejich ztrát.
Papež Pavel VI. ještě v poslední chvíli veřejným projevem vyjádřil potěšení
nad tím, že bombardování nebylo obnoveno. Ale L. B. Johnson nebyl už tentok r á t ochoten obětovat ještě i další americkou krev a přestávku v náletech
ukončil.
Tím ovšem prestiž Vatikánu značně
utrpěla, poněvadž se t a k prokázala všestranná nerealističnost jeho požadavků.
Každý návrh, u něhož je apriorně zřejmé, že jej jedna nebo druhá strana
nepřijme, je ¡blamáží, která oslabuje
důvěru vlád v morální váhu Vatikánu a
v jeho schopnost positivně přispět ke
konkrétnímu řešení problémů i v budoucnosti.
Pavel VI. potvrdil vedením své mírové ofensivy dojem, vzbuzený již Vatikánským sněmem: že jeho dobrá vůle
podstatně převyšuje jeho schopnost rozlišovat mezi krásnými slovy a jejich
reálnými důsledky. Vysloužil si tím nejprve pohrdlivý výsměch se strany komunistů a nyní i nevyhnutelné, byť i
zdvořilé ignorování se strany USA a
jejich spojenců. Účinkem se minul i
jeho apel na státy neutrální, aby svolaly mírovou konferenci do Ženevy. Dojde-li dnes k nějakému příměří, bude to
důsledkem vývoje vojenské situace, případně i vlivu podvratných a rozkladných
živlů v USA, avšak nikoliv přičiněním
Vatikánu nebo neutrálů.
Je smutné, že i jinak seriosní katolické
časopisy vysoko oceňují tuto mírovou
snahu Říma. Nejen že neposlouží budoucí prestiži katolické církve, ale toto
počínání neprospívá ani nynější ideové
situaci v západním světě. To ukázaly
i protiamerické manifestace v četných
západoevropských městech po znovuzahájení bombardování Severního Vietnamu.
K MANIFESTACÍM V ZAP. BERLlNÉ.
Na první pohled se tato okolnost nezdá ničím mimořádným nebo souvisejícím s katolickou publicistikou. Komunistům a jejich souputníkům na Západě
se přece v minulosti vždy povedlo zorganisovat mírové i jiné demonstrace,
kdykoliv to zájmy Moskvy nebo Pekingu vyžadovaly. I jejich zvýšený počet
a hromadnost může být jen náhodným
zjevem.
A přece je tu jeden velmi důležitý
rozdíl proti dřívějšku: A ť byly jindy
podobné protesty kdekoliv, dosud nikdy
se nikomu nepodařilo vyprovokovat masovou protiamerickou manifestaci v Západním Berlíně. Tentokrát ano. l a m n í
obyvatelé jsou sice většinou socialisté,
ale socialisté vyhraněně protibolševičtí,
poněvadž mají téměř denní příležitost
sledovat osud. svých soudruhů ve Vých.
Německu. Dosud si byli vždy vědomi, že
za udržení své labilní svobody vděčí pouze Spojeným státům a jejich neústupnosti v konfliktu s Východem i za cenu
risika války. Proto všechny pokusy o
"mírová hnutí" dirigovaná komunisty,
se u nich setkávaly s pramalým úspěchem.
Tentokráte však byla situace jiná. —
Když se pres. Johnson rozhodl věnovat více zájmu situaci vojáků své vlastní
země nežli mírovým ilusím, řada katolických publicistů se postavila na stranu
Vatikánu, aby zachránila jeho reputaci.
Četné listy protestantů, příslušející ke Světové radě církví, jako£ i liberální a jiné levicové časopisy politické
promptně začaly chválit všekřesťanskou
ekumeničnost Říma a tvrdit, že jeho
ignorování pres. Johnsonem se musí dotknout náboženských citů členů všech
církví a vůbec všech lidí dobré vůle.

ČRTY

A tož se dotklo. Tak i Berlíňané, kteří
nebyli ochotni podporovat mírové demonstrace komunistické, projevili ochotu zúčastnit se manifestace ekumenické.
Někteří naivní katoličtí publicisté se
nad tím ještě radují. Patrně si neuvědomují, že bolševikům nezáleží hlavně
na tom, kdo demonstrace pořádá, nýbrž
na jejich výsledním psychologickém efektu. A ten je v každém případě týž:
rozklad morálky a odhodlání Západu
bojovat proti rudé agresi.
Skutečnost, že křesťanské kruhy převzaly iniciativu v mírovém hnutí je
ovšem v Moskvě i v Pekingu velice vítaná, prokazuje bolševikům nedocenitelnou službu a splňuje jejich dávné zbožné
přání.
MÍR ZA KADOU CENU?
Protiamerická demonstrace v Berlíně,
jakou se tam nikdy dříve nepodařilo
vyvolat, není jedinou ukázkou. Vzpomeňme si např. na "mírovou ofensivu",
kterou prováděla Rada světového míru
"za ukončení války v Indočíně" v době,
kdy tam ještě bojovali pouze Francouzi. Byla pouhou papírovou hračkou ve
srovnání s masivností dnešní mírové
ofensivy za ukončení války ve Vietnamu,
a přece šlo v obou případech o tutéž
principielní otázku: Kolik dalších milionů
lidí bude vydáno na pospas atheistickému bolševismu? Ba zatím co původní
boj Francie měl přece jen nádech války
koloniální a v sázce byl pouze osud
Indočíny, tentokráte jde o splnění smluvních závazků v rámci SEATO, neboť
ohrožena je svoboda celé jihovýchodní
Asie (prozatím!). A přece se podařilo
zmást více lidí a důkladněji v případě
vitálně důležité války obranné, nežli dokázali komunisté s válkou typu koloniálního.
Můžeme si všimnout i v denním životě,
kolik jinak slušných, rozumných a charakterních lidí okolo nás se dalo během
několik krátkých let t.zv. mírovou propagandou přesvědčit, že mír je a vždy
byl nejvyšší hodnotou a tudíž i hlavním
cílem jejich života.
Mír buďto za
každou cenu, nebo za cenu, na jejíž
výši mají strach myslet, anebo aspoň
za cenu obětování všech ostatních. Ani
Kuba nebo Dominikánská republika nejsou již dost blízko Spojeným státům,
aby stály za porušení míru. Natožpak
Vietnam Berlínu!
A přece to není ještě tak dlouho, co
platila pro každého čestného Evropana
slova Goetheho, že jen ten je hoden svobody a života, kdo je o ně ochoten denně bojovat.
Podobně pro Američany
bylo vodítkem zvolání Patricka Henryho: "Dejte mi svobodu, nebo mi dejte
smrt!'' A není to tak dávno, co se
stalo slovo "Mnichov" všelidským symbolem mezinárodní věrolomosti, poněvadž tam demokratické státy obětovaly
pro zachování míru a oddálení světové
války třeba i jen "malou bezvýznamnou
zemi, o které nikdo nic nevěděl".
Schůzka v Honolulu.
Jak jsme se zmínili už posledně, důsledky vánoční mírové ofensivy nejen
zvýšiiy bojovou kapacitu Vietkongu, nýbrž i zdemoralisovaly a uvedly téměř v
paniku i spojence USA v jihovýchodní
Asii. Od té doby si to uvědomil i pres.
Johnson, načež ihned pozval představitele jihovietnamské vlády na schůzku
do Honolulu a současně poslal i mistopresidenta Humphreyho na okružní cestu po ostatních zmatených zemích.
Hlavním účelem těchto kroků bylo uklidnit spojenecké národy v blízkosti
Cíny a ujistit je, že Amerika je nehodlá
nechat na pospas bolševickému útoku
jenom pro potěšení "obránců míru". —
Efekt tohoto uklidňování musel být
stvrzen i dalšími sty milionů dolarů
zahraniční pomoci, jež budou v letošním
válečném rozpočtu těžce postrádány.
Jedinou positivní zprávou z jihovýchodní Asie je tento měsíc oznámení, že
odkojnunisování Indonésie pokročilo již
tak daleko, že tato země odvolala i svého
vyslance z Pekingu. Rudá Čína se stává
předmětem útoků zvyšující se ostrosti
i se strany kubánského Castra. O vypovězení čínských diplomatů z několika
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zemí afrických jsme psali již před měsícem. Ve všech případech byl Peking
obviněn z proradnosti, zasahování do
vnitřních záležitostí a pokusů o agresivní neokolonialismus.
Emil Ludvík.

Tradice —
(Pokrač.)
tisíciletého specifického vývoje myšlenkové tradice Indoevropanû — a výlučně
Indoevropanû. U jiných skupin lidstva
se během těchže tisíciletí vyvinuly jiné
myšlenkové tradice, jiné hry s jinými
pravidly — anebo také vůbec žádné hry,
pouze realistické reakce na konkrétní
fakta života.
J e zřejmé, že žily-li tyto lidské skupiny, jimž říkáme rasy, tak dlouho ve
vzájemné isolaci, že se u nich vyvinuly
a udržely tak odlišné znaky fysické, musely se v itéže době vyvinout i odlišné
proudy myšlenkové. Obě charakteristiky
se za ony tisíce let zakořenily v řetězu
dědičnosti a permanentního okolí t a k
hluboko, že ani několik desetiletí, někdy
i století vlivu odlišného prostředí je nemůže zcela vyhladit. Rychlé přeřazení
je možné pouze výjimečně u jedinců
intelektuálně mimořádně nezávislých anebo od vlivů původní společnosti do
značné míry isolovaných, nikoliv však
hromadně u větších kompaktních skupin.
Není jistě pouhou náhodou, že pokusy
o zavedení demokracie byly (pokud mezinárodně-politické okolnosti dovolovaly)
úspěšné mimo Evropu a zámořské osady
Evropanů (Amerika, Austrálie) pouze
ještě v Indii. Kolektivní odrůda v Israeli
vděčí za své demokratické elementy židovským repatriantům, kteří se během
tisícileté diaspory, byt' i někdy v ghettech, do určité míry asimilovali okolním
myšlenkovým proudům indoevropským.
Nicméně trvalá síla tradice kolektivního
myšlení i u evropských Israelitů se zračí
vedle jiných faktorů i v ochotě, s jakou
se jejich mimořádně vysoké procento
stavělo do čela a do řad hnutí socialistických a komunistických, a to i přes
periodické antisemitické čistky v Sovětském svazu i ostatních komunistických
státech. Iniciativní spolupráce Židů s
marxismem i bolševismem téměř po
celém světě nemá příčinu v nějaké
pomyslné vadě anebo méněcennosti semitského charakteru, nýbrž ve skutečnosti, že masově ochranné principy těchto ideologií nejlépe odpovídaly tradiční
myšlenkové situaci židovské, kontrastující zde s individualistickým vývojem
myšlení indoevropského.
Naprotitomu jsou i v Evropě národy,
u nichž všechny pokusy o demokracii
skončily katastrofálně. Jde zde zejména
o Rusko a Pyrenejský poloostrov. Etnicky značně promíšené obyvatelstvo
Ruska bylo odedávna vystaveno orientálním vlivům a od XIII. století bylo pod
přímou vládou mongolských Tatarů, jejichž tradici v myšlení i politických metodách převzali i pozdější domácí carové. Zatím co národy v západní části
dnešního SSSR (Ukrajinci, Bělorusové,
Lotyši atd.) si udržely do značné míry
evropský způsob myšlení díky občasnému politickému spojení s Polskem a
Litvou, východní Rusové byli etnickým
smícháním a mnoha staletími nepřetržitých orientálních vlivů idepvě téměř
zcela odindoevropanisováni. — Proto je
možné, že demokracie by se mohla uplatnit např. na Ukrajině, avšak nikoliv,
aspoň v dohledné době, ve Velkorusku.
To neznamená, že by se i mezi Velkorusy
nevyskytovali lidé upřímně toužící po
demokracii, nýbrž že tito lidé tvoří
pouze procento nedostatečné k jejímu
nastolení a udržení.
Jiná jest situace na Pyrenejském poloostrově, jehož většinou snědí obyvatelé
sdílejí sice plně indoveropský jazyk, avšak v daleko menší míře indoevropské
myšlenkové tradice. Na začátku historické doby nacházíme v jihozápadní
Evropě iberské Basky a semitské Féničany, kteří eventuelně přijali románskou
řeč svých pánů. Avšak myšlenkový vliv
vesměs tenké vrstvy římských administrátorů a germánských kmenů, které
v době stěhování národů procházely jejich zemí, byl záhy opět vyvážen pří-

livem a 700-letou nadvládou arabských
Maurů.
Tato neindoevropská tradice
nemohla být rychle vymýcena ani úplným pokřesťanštěním nebo "osvobozením" Španělska a Portugalska. Španělskou inkvisici, stejně jako např. názory iberských delegátů na Vatikánském sněmu, dosti odlišné od stanovisek
většiny ostatních evropských prelátů,
nelze považovat za důsledek odlišného
systému politického či církevního. —
Zvláštnost systému i zvláštnost postoje
k otázkám náboženským je naopak sama důsledkem odlišné, neindoevropské
myšlenkové tradice obyvatel Pyrenejského poloostrova.
Tato tradice byla ovšem přenesena
vystěhovalci i do španělských a portugalských kolonií. Proto se dosud nepodařilo např. v Latinské Americe (kde
navíc přistoupila tradice domácích Indiánů a přivezených černochů) trvale
nastolit a pevně zakořenit spořádanou
demokracii. Pokusy, které se aspoň do
určité míry nebo na určitou dobu podařily, bývají často spojeny se jmény
germánskými (např. Frei v Chile), českými (Kubíček v Brazílii) atp. A pouze
se vzrůstem přistěhovalectví a vlivu neiberských Evropanů by mohla Latinská
Amerika dospět k podobnému politickému systému, jaký převládá v Americe
anglo-saské.
(Pokračování příště.)

Z f SVĚTA

• Tiskem prošla zpráva, že známý
americký astronaut James Lovell, pilot
rekordního letu Gemini 7, je po matce
českého původu. Jeho prarodiče se jmenovali Maškovi a usadili se po svém příchodu do Ameriky v Chicagu. • U španělského pobřeží se dosud pátrá po atomických bombách, které zmizely v moři
po pádu amerického vojenského letadla,
které je neslo. • Po osmi nezdařených
pokusech o hladké přistání podařilo se
Sovětům dopravit na měsíční, povrch
meziplanetární vehikl nazvaný Luna 9,
jehož televisní kamera vyslala zpět k
Zemi první snímky. Je pozoruhodné, že
první elektronické signály, vysílané Lunou 9 zachytili a přetransformovali v
obraz britští vědci v Manchestru. Rusové
uveřejnili snímky až o den později a
nazvali anglické kolegy piráty. •
V
Hollywoodu zemřel ve věku 70 let filmový komik a hvězda "němé éry" americké grotesky, Buster Keaton, u nás
známý pod jménem "Frigo". • Sovětští
občané, žijící na hranicích Bessarabie,
dostali od svých kremlinských dozorců
striktní příkaz neposlouchat rozhlas a
televisní vysílání ze sousedního Rumunska. V programu rumunských stanic se
často opakuje tvrzení, že Bessarabie,
anektovaná po druhé svět. válce Sověty,
náleží po právu Rumunsku. • Připravovaná cesta pres. de Gaulla do Moskvy
zahrne současně i návštěvu Polska, Rumunska a Maďarska. Kromě toho je
též připravována návštěva de Gaullova
v Kairu a Tel Avivu a ve francouzsky
mluvících částech Afriky. • Bonnská
vláda darovala Jižnímu Vietnamu nemocniční loď s celým vybavením. Západoněmecký Červený Kříž je zaplaven
žádostmi dobrovolníků z řad lékařů a
ošetřovatelek, kteří se hlásí ke službě
na této lodi.
•
Tělesné pozůstatky
N. Motta, Američana, který byl zatčen
a souzen v SSSR pro překročení sovětské hranice z Norska a který později
při převozu měl domněle spáchat sebevraždu, se vrátily do Spoj. států. Zdejší
autopsie připustila, že řezné rány na
jeho těle mohly být způsobeny až po
jeho smrti. • Sovětský vyzvědač Vadim
Isakov, který byl honorován jako úředník UNICEF z pokladny Spojených
národů 16.000 dolary ročně a jehož činnost byla odhalena, tiše sbalil svá zavazadla a vrátil se do SSSR.
Jeho
úkolem bylo nakupovat v USA součásti
a plány k řízeným střelám, které jsou
střeženy jako vojenské tajemství. • Páteru Gommar de Pauw-ovi, zakladateli
Katolického tradicionalistického hnut!,
který vytrvale bojuje proti nezdravým
liberálním zjevům, jež se rozšířily v
církevních kruzích po vatikánském kon(Pokrač. na str. 3.)
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Rií/jiť zjmivv
Vili. Kep resentaxiní ples, pořádaný
Sdruženými čsl. organizacemi v Chicagu
v sobotu 29. m.m. byl opět mimořádně
úspěšný.
Přesto, že byl velký mráz
(lo stup. pod nulou) byla návštěva
stejně velká jako minulá léta. Dostavili
se opět představitelé krajanského života a hosté i ze vzdálených míst, ba i z
jiných státu. (Ing. Svoboda na př. až
ze vzdálené Kalifornie). Uvedeni debuitantek a taneční vložky mladých za
řízení pi. Vilmy Martínkové velmi přispěly k vysoké společenské úrovni plesu.
• Přpravné práce k návštěvě kardinála
Berana pokračují. V (Chicagu bude pan
kardinal ve dnech 23.-26. dubna t.r. V
neděli 24. odpol. bude mše sv. v kostele
Bl. Anežky české a večer velký banket. V pondělí zajede host do Lásle, kde
obdrží čestný doktorát tamní koleje.
Večer pak se zúčastní pašijových her,
které předvede Klub Domov v auditoriu
Morton-West školy v Berwynu. V úterý
bude uvítána na universitě Loyola, která
mu rovněž udělí čest. doktorát. Večer
bude věnován rozloučení s p. kardinalem
v osadní síni Bl. Anežky české. • Valná
hromada Sdružení čsl. exulantů v Chicagu konala se v neděli 13. února t.r.
Činovníky pro r. 1966 byli zvoleni: předseda Jar. Kabas, místopředsedy Ing. VI.
Richter, Dr. Jar. Navrátil a Ing. V.
Zolman. O současné politické situaci
a o dalších pracovních úkolech byla vedena rozsáhlá rozprava. • Chicagská
odbočka Svazu čsl. sportovců v zahraničí připravuje svou výroční zábavu na
sobotu 26. března v sokolovně HavlíčekTyrš. Reservujte si již dnes toto datum.
• IV. sjezd čsl. sportovců v zahraničí
je připravován na dny 3.-5. září t.r. v
Chicagu. • Dramatický odbor CSA. připravuje divadelní hru "Podskaláček" na
neděli 13. března 't.r. v sokolovně Havlíček-Tyrš. • Clevelandská odbočka čsl.
sportovců uspořádala úspěšné kabaretní
pásmo "Večer v Praze". Uvažuje se o
uvedení tohoto pásma v rámci zábavního
programu IV. sjezdu sportovců v Chicagu. • New Yorský divadelní soubor
uvedl v Torontě Snížkovu hru "Má žena
je Xantipa". • Lední revue Ice-Capades
1966 má ve svém programu krasobruslaře čs. původu. Hlavními hvězdami revue jsou sourozenci Jelínkovi z Bronte,
Ont.ř Kanada, Aja Vrzáňová a Jana
Mrázková, mistryně ČSR. v krasobruslení, která minulý rok požádala v Rakousku o asyl. Revue vystoupí v Detroit 1-13. i n . , v St. Louis 15.-20. III., v
Chicagu 22.ni.-3.IV. • Tříčlenná delegace ACENu, ve které byl také Dr.
Jos. Letrich, navštívila v minulých dnech
předsedu U.S. Domu zástupců John W.
McCormaca a prodiskutovala s ním současnou situaci ujařmených národů, východní a střední Evropy a možnosti
kongresního výslechu této záležitosti.
• Mezi mladými zemědělskými pracovníky v ČSR. provádí se výběr pro
zvláštní školení těch, kdo pak budou
posláni na Kubu, aby tam pomohli budovat kolchozní hospodářství.
*
V
Praze obnovili pověstnou hospodu "U
Kalicha" podle popisu z Haškova "'Švejka". Má to být nová atrakce pro zahraniční turisty. • Petřínská rozhledna v
Praze má být zbourána a bude vystavěna nová televisní věž s rozhlednou
vysokou 260 metrů. • Zpravodaj Čs. nár.
sdružení v Sydney, Austrálie přetiskl
ve svém prosincovém čísle náš článek
"Z vašich milodarů exulanti
. . . "
• Kardinál Beran byl pozván polským
primasem Wyszynskim k 1000-letým oslavám pokřesťanštění Polska. • Známý
hudebník A. Švec ze Cicera přednášel
v Klubu čs.-amer. inženýrů o komunistickém školství za železnou oponou. Sděloval své zkušenosti, které nabyl za
loňské návštěvy. • V Praze se dožil 70
let Dr. J. Opatrný, kanovník u sv. Víta.
• V Londýně dožil se 70 let Gen. A.
Liška, který bojoval v ruských legiích
a za druhé války byl velitelem čs. jednotek na západě. • V Norman, Oklahoma
zemřel 29. ledna t.r. ve věku 49 roků
básník Dr. Robert Vlach, prof. moderních jazyků na tamní universitě. Působil
ve Švédsku a později emigroval do USA.
Řídil magazin "Books Abroad", vydávaný Oklahoma universitou.
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Pro mír čí proti němu?
Cyril List.
Velký ruský myslitel ze sklonku minulého století, Vladimír Solovjov, říkával,
že naše doba se blíží vůčihledě ke sklonku dějin. A podotýkal, že hlavním
příznakem tohoto dramatického vývoje je úpadek lidského slovníku — zejména
to, že se čím dále tím rychleji ztrácí smysl slov nebo že bývají slovům dávány
významy zcela jiné než jaké původně měla.
Slovník, kterého v naší době užívá A není to snad také důkaz, že mají
totalitní civilizace bolševická, je ovšem strach? Mim si nepřejí proto, že celá
na této dráze ještě mnohem dále než byl jejich moc se drží jen nenávistí. Po té
slovník používaný za života Solovjovova. stránce není rozdílu mezi Varšavou a
Jestliže na příklad slovem "demokracie" Prahou. V obou těchto hlavních měse označuje režim, který zotročuje lid, stech bolševické režimy, které ztroskonebo jestliže slovem ''ústava" se myslí taly jak hospodářsky, tak sociálně, nesbírka pravidel, která jsou jak vládními, mají již jiné opory, než právě jen stratak policejními orgány vytrvale ignoro- šák německého nebezpečí a tak zvaného
vána, jsou to velmi zřetelné důkazy o německého revanšismu.
pravdivosti Solovjovova domnění.
V Polsku ještě větší měrou než v naší
Mezi jinými podobnými výrazy, v kte- vlasti začala bolševická moc tím, že byla
rých již nezbývá ani zbla jejich původ- obsazena území, která do té doby byla
ního smyslu, nachází se dnes čím dále obydlena Němci. Tak zvané pohraničí,
tím častěji slovo "mír". Žít v míru, za- v kterém začal svou kariéru i dnešní
chovávat mír — tyto výrazy znamenaly polský diktátor Gomulka, je doposud úkdysi žt v souiadu s bližními a se sou- činnou holí v rukou obou bolševických
sedy.
Co toto slovo znamená dnes? režimů, českého i polského. Bylo obsaMáme ovšem v Praze, ve Varšavě i zení tohoto území činem poctivým a
Moskvě všelijaká mírové sdružení. A odpovídajícím zásadám lidského a mezibolševičtí politici také neotevrou takřka
úsit, aby hned nevypustili slovo "mír".
Ale tato mírová sdružení jsou tu zřejmě
jen na to, aby ..dokazovala, že mír je
nemožný. A bolševičtí státníci mluví c
ys
"BEAT GENERATION".
míru jen za'harašivého doprovodu zbraV . ."Festival českého filmu v Sao
ní.
Paulo měl ohromný úspěch. Až na pár
Stalo se letos na podzim, na zasedání
církevního koncilu v Římě, že se tam českých zvědavců a sentimentalista),
polští .biskupové několikrát sešli s bisku- většina obecenstva byla typu "Fidela
py německými. Z těchto rozhovorů po- Castra": vousatí mládenci v kožených
vstala myšlenka, že by snad bylo možno jupkách a úzce nalepených kalhotech,
vybudovat mezi polským a německým za doprovodu děvčat neméně výstředepiskopátem trvalé vztahy, které by ze- ních, se žvýkačkami v ústech. Tak zv.
jména sloužily k tomu, aby zabránily "beat generation". Celá tato tlupa,
zhoubné válce na hranicích mezi Západní až na pár výjimek, pochází z velmi boa Východní Evropou — a to znamená hatých brazilských rodin. Jsou to věttaké v naší české vlasti. Je dobře známo, že udržovat mír je a vždycky bylo šinou studenti a jako takoví, z velké
jedním z hlavních úmyslů a úkolů kře- části, proti všemu a proti všem. Hlavně
ale pro komunismus. Jelikož mají všeho
sťanských biskupů.
Když se polští biskupové vrátili z nadbytek, vyhledávají něco, co by je
A v tom má
Říma domů, rozhodli se, že využijí toho, vysvobodilo z nudy.
že Polsko bude v tomto roce slavit ti- komunismus dlouholeté zkušenosti. Dásícileté výročí svého pokřesťanění, a že vá jim k disposici spolky, "tajné úkoly",
k tomuto jubileu pozvou německé bisku- schůze, — dává jim jakýsi "jiný" ideál,
py — že je pozvou v zájmu dobrého sou- než na který jsou zvyklí (peníze) —
sedství a v zájmu míru. Tento úmysl prostě, zaměstnává je.
musí každý člověk dobré vůle shledat
Nedovedou si tito mladí naivkové
velmi přirozeným a opravdovým. Konec
konců křesťanství vytvářelo základy uvědomit, že všechny bolševické filmy,
Evropy a základy evropského, mírového knihy a divadelní hry mají jeden jedispolečenství národů, které stále zůstává ný účel — propagovat komunismus,
naším ideálem. Křesťanství přišlo do jaký ve skutečnosti není?
Pro tyto
českých zemí nejen z Oařihradu, pro- "Fidel Castry" platí jen to, co vidí na
střednictvím apoštolů Cyrila a Metoděje, plátně, a s tím ztotožňují celý režim.
ale také již o něco dříve — jak to do- Dostanou-li se však na stipendia někam
kazují vykopávky na Velehradě — z do socialistického ráje, začnou z a krátoblasti německé . . . prostřednictvím
irských mnichů ze Solnohradu. Do Pol- kou dobu hořekovat na miserii, bezska přišlo křesťanství jednak z Čech, práví a nedostatek osobní svobody a
prostřednictvím kněžny Doubravy a bi- dělají všechno možné, aby se horem
skupa-světce Vojtěcha, a jednak z Ně- pádem mohli utéci pod sukně své nemecka, prostřednictvím Vojtěchova ži- socialistické vlasti.
A jak se to již
vo topisce Bruna z Querfurtu. Již tedy s brazilskými studenty několikráte stalo,
vzpomínky na budování Evropy a ev- křičí pak do světa na plné plíce, že
ropského míru vedou, ba musí vést, ke
komunismus je docela něco jiného,
křesťanské a mírové součinnosti v troj- než co si představovali a o čem snili.
úhelníku německo-česko-polském.
A začnou vyhledávat novou zábavu,
Ale jakmile polští biskupové poslali
(na př. "amerikanismus", t.¡. rock'n'své pozvání biskupům německým, po- roll, automobilistické závody na hlavzdvihli se ve Varšavě všichni čerti. Polský episkopát byl bolševiky veřejně ob- ních tepnách města, "drugs" a p o d . ) " .
Irka Ostravská, Brazílie.
viněn z velezrady, začalo nové pronásle*
*
*
dování církve, varšavskému arcibiskupu, kardinálu Vyšinskému, byl odňat
ABY SE TITO UDRŽEL . . .
cestovní pas a dnes vyhlížejí věci tak,
Vážená redakce: Až zde u paciže polským křesťanům patrně ani ne- fického pobřeží se zájmem pročítám kribude dovoleno, aby oslavili tak památné
výročí z dějin své vlasti — natož aby tický postoj Zpravodaje. V lednovém
tohoto výročí nějak použili k upevnění čísle zaujal mne názor p. Ant. Pejska
"Jugoslávie se hroutí", — poněvadž
míru v Evropě.
Takto si počínají bolševické veličiny, zrovna před tím ¡sem četl v týdeníku
které dnes a denně hovoří o míru. Není čs. menšiny "Jednota" (Daruvar, Slato snad zřejmý důkaz, že míru nechtějí? vonie, 27. list. 1965) následující:
"Jugoslávie doveze ze Spojených
• Ve vánoční poště obdrželi jsme velkou států letos na 700,000 tun pšenice v
řadu dopisů od našich čtenářů s po- hodnotě 45,889.000 dolarů, které se
zdravy a se slovy uznání o hodnotě budou splácet 12 roků od r. 1967. Doobsahu Zpravodaje. Všem Vám, kteří hoda byla podepsána na základě amejste psali děkujeme srdečně za všechny rického programu "Potrava za mír".
vaše projevy, které těší i povzbuzují.
Úsudek nechť si učiní každý sám!
Děkujeme též všem, kteří poslali předJ. M., Oregon.
platné.
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národního práva? Jestliže ano, proč by
mělo být důvodem k neustálým obavám
a vystrašeným řečem ? Či je snad tomu
spíše tak, že tu došlo k činům bezprávným, k pouhému napodobení bezpráví nacistického?
Jestliže je snad třeba přikývnout souhlasně k této druhé otázce, pak ovšem
chápeme aspoň po stránce psychologické, že bolševici mají strach. Strach
ze spravedlnosti a také strach z míru.
Ale mír nakonec přijde. Skutečný mir.
A kdo tento skutečný mír nechce, bude
musit zmizet v propadlišti dějin.

Ze světa —
(Pokrač.)
cilu, se dostalo písemného svolení z Říma,
že může pokračovat ve své činnosti. P.
dePauw se pro svůj konservativní postoj
dostal do ostrého konfliktu s kardinálem
Shehanem z Baltimore. • Novopečení
státníci z nových samostatných států
Afriky a Asie vykazují jednu společnou
vlastnost: začínají svůj příchod k moci
dvěma fundamentálními objednávkami:
1. nového osobního automobilu a 2.
koupací vany. Většina van je nakupována v Západním Německu a je kladen veliký důraz na to, že musí být
smaltovaná barevně. •
V Anglii se
zvedla bouře protestů proti nedávno«
publikované knize židovského historika
a biblického badatele Dr. Hugh J. Schonfielda, nazvaná "Velikonoční pleticha".
Autor uvádí, že Kristus pečlivě plánoval vlastní ukřižování, aby tím naplnil
proroctví o příchodu Mesiáše, za něhož
se vydával. Zařídil prý to tak, aby byl s
kříže sňat už po několika hodinách, neboť v pátek začínal židovský Sabbath a
ponechání odsouzence na kříži by bylo
proti tehdejšímu zákonu. Ocet, podaný
mu římským vojákem na houbě byla
prý droga, která způsobila jen zdánlivou
smrt. Ježíš by se byl prý patrně zotavil,
kdyby pravděpodobně nezemřel od rány
zasazené mu do boku. Jeho tělo bylo prý
tajně z hrobu odstraněno a spáleno.
• V Sovětském svazu pracuje 52 proc.
žen, ve Francii 30 proc. a ve Spojených
státech 33 proc. Tradiční postavení ženy
nejúspěšněji hájí Holandsko, kde pracuje toliko 22 proc. žen. • Společnost
Walt Disneye zakoupila 27.500 akrů
půdy na Floridě, kde projektuje postavení druhého zábavního a pohádkového
parku — Disneyland. • Téměř polovina všech zločinů, spáchaná dnes ve
Francii jde na účet Arabů ze severní
Afriky. • Stoupenci názoru o domněle
liberalizačním procesu v Sovětech a satelitech dostali důkladnou sprchu: v
Moskvě odsoudili k pěti a sedmi letům
nucených prací dva spisovatele, Andreje
Sinyavského a M. Daniela za šíření
kritiky bolševického systému, kterou tito ukládali do svých satir a publikovali
na západě. • Přes všechna tvrzení o
"krotnoucím komunismu" Státní department byl nucen varovat americké turisty
před návštěvami SSSR. Příčina: případ
Newcomba Motta. • Černošský dramatik LeRoi Jones, jehož harlemské divadlo v New Yorku dostalo vládní podporu v rámci "boje proti chudobě" nedávno předpověděl na televisním programu, že bílý člověk patrně zmizí. Přirovnal bělochy k rakovině, která musí
být odstraněna a připustil, že by nebylo "špatnou myšlenkou, je vybít".
• Neúnavný aspirant na presidentský
úřad pro sebe i pro své děti, sen. Robert
Kennedy prohlásil na tiskové konferenci,
že Spoj. státy by měly pracovat k vytvoření koaliční vlády ve Vietnamu a
že by se na takové vládě měla podílet
také Národní osvobozovací fronta, jež
je politickým ramenem Vietcongu. Jedině tak prý se lze dobrat míru ve Vietnamu. • Člen bavorské státní opery,
sopranistka Ludmila Dvořáková, kolínská rodačka, sklidila při svém prvém
vystoupení v new yorské Metropolitní
opeře (v úloze Leonory v opeře "Fidelio") zasloužený úspěch. • Francie zahajuje oslavy 50. výročí bitvy o Verdun
v první světové válce. 21. února 1SML6
němetké armády zahájily obležení a
dobývání této francouzské pevnosti boji,
které trvaly řadu měsíců. Díky hrdinné
obraně pod velením gen. Pétaina, byl
zastaven a zpomalen německý postup na
západ.

l dopisů čtenářů

Alkoholismus —
(Pokrač.)

NAD NOVOU KNIHOU
BOHDANA CHUDOBY.
Nová kniha Dr. Bohdana Chudoby vyšla před krátkým časem v Madridě. Je
nazvaná "Los tiempos antiguos y la
venida de (Cristo", čili "Antické časy a
příchod Kristův". Vyšla v madridském
nakladatelství Rialp, které již vydalo
jiné Chudobovy knihy. Chtěli ¡bychom
dnes říci o této nové publikaci našeho
vynikajícího spolupracovníka několik
slov.
Ti, kdo si pamatují na první Chudobovu knihu "O dějinách a pokroku",
(1939), vědí, že dějepis nebyl Chudobovi
nikdy pouhým kronikářským zaznamenáváním minulé skutečnosti.
I jeho
knihy o politických proudech šestnáctého století, vydané česky, anglicky a
španělsky, i jeho dějiny českého národa,
které vyšly pod názvem "Jindy a nyní"
(1946), a ještě i jiné, drobnější publikace, jsou plny základních otázek, na
které Bohdan Chudoba znova a znova
hledá odpověď. Jsou to otázky po konečném smyslu dějinného dění, po pravosti nebo nepravosti různých dějepisných methodologií, o skutečném významu běžně užívaných slov jako "pokrok",
"vývoj", "národ", "stát" a podobně. Na
•ty se také soustřeďuje jeho jiná kniha,
která vyšla r. 1950, "The Meaning of
Civilization".
Bylo tedy možno čekat, že se Chudoba
pokusí také o napsání takových světových dějin, které by kritické nálezy
všeho tohoto usilování uvedly v praktický výsledek. "Los tiempos antiguos y
la venida de Cristo", je zřejmě pokusem
o první díl takových světových dějin.
Jde o lidskou historii od prvního výskytu člověka na této zemi, až po události,
které jsou pro křesťana vrcholnými událostmi lidské historie, totiž události kolem života Kristova a bezprostředně po
něm. Jde o cesitu světových dějin od
jejich počátku k jejich vrcholu.
Je zajímavé, jakým způsobem Chudoba tyto kapitoly zpracoval. Jeho methoda
je v jistém smyslu obrácením pojmu
historie jako výsledku životní zkušenosti.
Historie prvotní civilizace a právě tak
historie velkých vzdělaností starověku
je ovšem především historie mythická.
Ale pravěké a starověké mythy všechny
bez vyjímky spočívají nikoli na nashromážděných skutečnostech a zkušenostech, nýbrž spíše na určitém počtu
základních konceptů, které jsou zřejmě
obsahem člověkova intelektuálního života od samého jeho počátku. Intelektuální život prvotního i starověkého člověka objevuje se jako naplnění velkolepé psychické formy, která je vlastně
podstatou intelektu a v které základní
pojmy jako "theoria", "kosmos", "kosmický Bůh" nebo "zlo" a "naplnění
času" jsou dány od prvopočátku.
Autor se v této souvislosti znova vypořádal s materialistickým determinismem, který posud straší v mnoha Školách a publikáčích bolševického i svobodného, světa. . A jako výsledek tohoto
kritického vypořádání se čtenáři také
objevuje velmi zajímavé, skoro nezvyklé
pojetí tvůrčí svobody jako hnacího agenta dějin.
Profesor Fordham University v Novém Yorku, Oscar Halecki, kdysi ocenil
Chudobovu knihu "Spain and the Empire", když prohlásil, že "z tohoto materiálu a z těchto myšlenek by jiný dějepisec vyrobil při nejmenším pět knih".
Rozvleklost nikdy nebyla Chudobovou
vlastností. Spíše čtenář při četbě "Los
tiempos antiguos'' pociťuje, jak stručně
a shrnuté jsou vyjadřovány jednotlivé
nálezy a závěry. Snad ani nešlo jinak,
poněvadž i itu jde o ohromný materiál
čerpaný z podrobných studií všech velkých antických civilizací. Po této stránce není nevhodné připomenout, že Bohdan Chudoba, při veškeré úctě, kterou
chová k Rheinholdu Schneiderovi a
Christopheru Dawsonovi, oběma mi-
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Taková skutečnost je ovšem pro
marxistické theoretiky zdrcující, neboť
se jim zřejmě ani po desetiletích nepodařilo získat především mladé dělníky pro ideu marxismu-Ieninismu, pro
''socialistický způsob života", pro budování t.zv. socialistické společnosti a
přechod z ní k společnosti komunistické.
"Rudé Právo" sice píše, že mladé
dělníky a učně kazí také špatné příklady starších, avšak to neubírá nic
na faktu, že se alkoholismem z a železnou oponou projevuje stále rostoucí
odpor vůči komunistickým frázím a heslům, stále větší otupělost z bezútěšnosti života a z vědomí bezvýslednosti jakéhokoliv snažení o lepší zítřek. V neposlední řadě zrcadlí alkoholismus také
zklamání vyvolané stále ještě příliš
nízkou životní úrovní. Uvádět za příčinu pijáctví mladých dělníků a učňů
jen vysoké mzdy, to je příliš laciný argument. Životní podmínky jim prostě
neposkytují možnost naložit s volným
časem tak, jako jejich vrstevníci ve svobodných zemích kde sice 'problem*
mladých také existuje, avšak nikde v
té míře, jako za železnou oponou. K
zlepšení situace ve zbolševisovaných
zemích chybí jak technické předpoklady, tak i to, co bychom mohli nazvat
"svobodným ovzduším".
Zřejmá neschopnost komunistického
systému,
pro který musí často tvrdě pracovat,
jednotvárnost a šedost života vede k
demoralisaci nejen mladých, nýbrž i
starších dělníků. Ne nadarmo musila
"materiální zainteresovanost", t.j. přídavky za splnění norem, nahradit
nadšení pro ideu komunismu.
Jestliže i pijáctví nebezpečně ohrožuje plnění hospodářských plánů strany,
pak skepticismus studentů a posměch
mladých literátů podrývá její ideologickou základnu.
"Literární Noviny"
(č. 4 6 / 6 5 ) , týdeník Svazu čs. spisovatelů, přinášejí rozhovor jednoho ze
svých spolupracovníků s funkcionáři
studentských organisací, v němž se dotýká i příčin veřejných demonstrací
mladých lidí a jejich střetnutí s policií.
V rozhovoru pravil jeden z dotazovastrům dnešního dějepisu, kteří se vyznačují smyslem pro podrobnost, přece
jenom sleduje spíše sloh, kterému ho
naučili jeho oba již před léty zemřelí
učitelé, Antonio Ballesteros Beretta a
Heinrich von Srbik — je to sloh monumentální synthesy, která sice předpokládá obsáhlé přípravné studie, ale
která nikde čtenáře nenudí a nikde ho
nezatěžuje vybočováním z plynulého chodu vyprávění a rozboru.
Přáli bychom si ze srdce, aby poslední
dílo Chudobovo vyšlo také česky a aby
se brzy dočkalo pokračování. Autor těchto řádek byl v minulém červnu přítomen
sérii Chudobových přednášek, které
Christian University of Texas pořádala
v španělské Granadě. Bylo opravdovým
požitkem tam, ve stínu maurských paláců a zahrad na Generalife poslouchat
slova člověka opravdu evropského rozhledu a evropské formace, který dovedl
konfrontovat na příklad mínění španělského arabisty slavné paměti, jakým byl
Asín Palacios, s míněním velkého ruského básníka a badatele v oboru mythologie, Vjačeslava Ivanova — kteří oba
stáli, jestliže se nemýlím, (Chudobovi v
jeho mladších letech blízko i osobně. —
Tam, v Granadě, jsme také slyšeli něco
0 pokračování Chudobova díla o světových dějinách, které se snad bude nazývat "Cristo y los nuevos mitos" —
"Kri&tus a nové mythy* a které obejme
dějiny evropské a západní vzdělanosti
od ranného středověku do nové doby.
1 tohoto odvážného a jistě jedinečného
podniku bychom se rádi dočkali.
V.N.

ných funkcionářů o rozvrstvení, lépe
řečeno o rozřídění studentů v dnešní
ČSR: "Mezi námi jsou jednak hodní
hoši, kteří plní své povinností studijní
a víc se neangažují, aby se nespálili;
pak ti, kteří chtějí školu jen nějak protlouci. A nakonec významná, i když
nepočetná skupina lidí, kteří se vedle
studia chtějí také v naší společnosti
nějak angažovat. Jejich posice je věčně
nejistá, protože nikdy nevědí, kdy i v
nejlepším úmyslu překročí určitou mez
dovolenosti. Víte, kuriosní je to, že
lidé, kteří až bolestně prožívají náš
společenský život bývají předmětem
různých šetření a opatření. Jako by
z nich plynulo větší nebezpečí než z
lajdáků a podvodníků, nebo z té masy
apatických hodných hochů".
Jsou to tedy jen "lajdáci a podvodníci", kteří se odvažují demonstrovat
proti zkázonosné politice všemocné
strany! Spolupracovník
"Literárních
Novin" k tomu v umělém úžasu dodává:
" V tomto státě, který svého času nepochybně vznikal i z vůle nejmladší
generace, objevila se neorganisovaná
temná síla, mladá, asociální a zlá,
obsahující neevidovaný počet zcela
nových cyniků, čerstvých lumpen-proletářů a fašizujících elementů, takže
jednoho dne jsme užasle zírali na
dávno zapomenuté scény: Ulice zablokovaná davem a pak divoký úprk před
postupující policií.
Přemýšlel jsem o
tom . . ," dodává tazatel, a věru, měl
dosti důvodů k přemýšlení.
Také studenti přemýšlejí
o tom, co se kolem nich děje. Jiný
z jejich straně věrných funkcionářů přiznal, že "někdy se bavíme s chlapci o
tom, zda by mělo smysl odejít takzvaně z a kopečky (t.j. do svobodného
světa. Poz. pis.)
A ukazuje se, že
málokdo by chtěl takové rozhodování
vážně podstoupit." — Předpokládal
funkcionář, že mu některý z dotazovaných studentů naletí na tak naivní
chytačku? Že se přizná k úmyslu utéci
z koncentráku, který se dnes nazývá
ČSSR?
Zajímavější je, co funkcionář studentů dodal: "Naše práce je tady, až do
konečného úspěchu či zklamání". Tato
slova jsou v příkrém rozporu s marxistickým determinismem. V socialistickém státě na cestě k vytvoření komunistického společenství se dosud nikdy
nepsalo o možném zklamání jedince,
už dojista ne o zklamání vysokoškolského studenta, který prošel přísným
výběrem strany. Jen hlasitě projevovaná nespokojenost s životem během
studia a po jeho skončení mohla docílit, že časopis inteligence tuto větu
uveřejnil.
Vrcholem všeho jsou však odpovědi
dvou mladých spisovatelů na silvestrovskou anketu, které týž časopis uveřejnil v č. 51-52/65. N a otázku " C o
byste doporučil mladému muži, který
chce dosáhnout nevšedního úspěchu
na poli literárním?" odpověděl jeden:
"Cizí státní příslušnost".
Na otázku: "Kterou věc máte nejraději?" odpověděl jiný literát: " A ť
žije svoboda!"
Zavoláni po anketě k odpovědnosti,
mohli by se oba vymlouvat, že byli
buď pod vlivem alkoholu, nebo že
šlo o pouhé přeřeknutí. Avšak "přeřeknutími" se zabýval již zakladatel
psychoanalysy, prof Sigmund Freud,
který dospěl k přesvědčení, že přeřeknutí je nechtěným projevem v podvědomí potlačeného přání. K tomu dodáváme, že nikde na světě neexistuje
tolik v podvědomí potlačených přání,
co v zemích "socialistického tábora".
To vědí i vedoucí komunisté a je jen
pochopitelné, že v těchto zemích je
psychoanalysa v klatbě.

"Bez zákroku Spojených států byl by
jižní Vietnam a po něm postupně Kambodža, Laos, Burma, Thajsko, Malajsie
a Indonesio dobyty komunisty."
Neue ZurcherZeitung", Curych.
*
"Vidíme-li, jak počet našich oddílů a
dosah našeho bombardování roste, jak
se toto válečné divadlo rozšiřuje, ukazuje se zcela nevyhnutelným, že Spojené
státy se střetnou s Čínou v pozemní
válce na asijské půdě."
Walter IJppmann.
•
"Přišel čas, abychom čelili skutečnostem ve Vietnamu . . . NENÍ pravdou,
že většina výzbroje, určené pro Hanoi
je tam dopravována z Rudé Číny . . .
Čínská pomoc Hanoii je mnohem omezenějšího rozsahu, nežli pomoc, kterou
severnímu Vietnamu poskytuje Sovětský
svaz".
Dem. sen. Thomas J. Dodd.
•
"Zajisté, že existuje v jihovýchodní
Asii hrozící nebezpečí Rudé Číny, ale
hlavní odpalovací základnou této čínské
hrozby zůstává Kreml. Kdyby padl komunistický režim v Moskvě, rudá vláda
Číny by nepřežila o mnoho déle. My,
Američané, bychom měli soustředit svou
nejvyšší pozornost na svého hlavního
nepřítele — Sovětský svaz".
Alice Widener v Human Events.
•
"Department pokladu Spoj. států zakázal dovoz paruk, obsahujících čínské
vlasy. Doufá tímto opatřením zbavit
Čínu důležitého zdroje cizích valut".
•
"V intelektuálních kruzích je president Johnson považován za politikáře,
chytrého a vypočítavého, ale nedostatečně vzdělaného a nedostatečně kulturního, spíše krutého než rozvažujícího, velitelského spíše než sdílného, za manipulátora spíše než za manažéra, za vynalézavého politika bez zakořeněného
přesvědčení."
Walter Scott v "Parade".
•
"Zatím co nebezpečí roste, doma i v
cizině, je při nejmenším uklidňující míti
na paměti, že Lyndon Johnson, lhostejno
je-li či není laskavým nebo roztomilým
člověkem, je nepochybně geniem. Možná,
že se ukáže být velikým mužem".
Stewart Alsop v "Saturday
Evening Post".
•
"Nedělní náboženské vysílání televisní
společnosti NBC "Průkopníci víry" připravuje dvanáotidílný program z moderní ethiky, obsahující část "Lidské umění svodu", inspirovanou filosofií H.
Hefnera", (majitele známých nočních
klubů a vydavatele magazínu "Playboy").
Magazin "Time".

•

"Vláda Německé spolkové republiky
odkoupila od Německé demokratické republiky 2.600 politických vězňů. Cena:
97 milionů marek ve zboží . . . , r
"Der Spiegel", Hamburg.
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