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Smutné
Vánoce

Vánoční

modlitbička

Svíce už dávno zhasly
na vánočním stromu
větve zavřely oči
a hračky šly už spát
radost vyslaná ze srdcí
se pomalu vrací domů
a milencům bude se jistě
o dvou úsměvech zdát

Bohdan Chudoba

Je tomu právě dvacet let, co jsem
naposled slyšel české koledy. Vzpomínka nemá pevné povahy.
Jednou
bledne, podruhé zase palčivě vyskočí.
Vzpomínám a stýská se mi.
Chtěl
bych se vrátit. Ale kam?
Kam? Když mi před několika dny
západoevropský přítel napsal, že už
byl zase v Praze na obchodní cestě,
vyjádřil ¡sem mu svou závist. Na to
mi napsal: "Má návštěva v Praze se
v Tobě zdá vzbuzovat smutné myšlenky. Jenom bych ti chtěl říci, že
bys měl být rád, že tu zemi teď nemusíš vidět: dělá na člověka tak tristní
dojem, jako by tam všechno bylo neodvratně požíráno rakovinou . . ."
Změnila se tedy asi česká země,
změnila . . . Ale jen česká země?
Není to snad můj vlastní přelud, když
si ji představuji, jak jsem ji znal, zatím co svět kolem již nenechal jediného elektronu tam kde byl ještě včera? Ještě i další pochybnosti se ozývají. Co když byla i ona česká vlast
pouhým snem již tehdy, když jsem si
také o ostatním světe dělal všelijaké
klamné představy?
V létě 1947, když jsem zůstal v klubu lidových poslanců zcela sám a sám
s názorem, že přece nelze odmítnout
účast na Marshallově plánu jen pro
pouhý moskevský rozkaz, uvědomoval
jsem si, že mnoha věcem nastal konec.
Mé vlastní politické kariéře především.
Ale také tak zvané vládě národní
fronty. O čem jsem byl přesvědčen,
že bude následovat (a co také po půl
roce, v únoru 1948 skutečně přišlo),
mohly být již jen pouhé dozvuky osudného rozhodnutí z léta 1947 — rozhodnutí, které jedni učinili ochotným
zvednutím ruky a jiní zase tím, že se
kvapně odebrali na záchod. Ale celá
tragika onoho rozhodnutí byla tenkrát ještě zastřena tím — aspoň pro
mne — že jsem měl ještě velmi klamné představy o vnějším světě. Věděl
jsem snad již, že liberální kapitalismus
není o mnoho lepší kapitalismu státního; ale také jsem si ještě myslil, že
vedle světa, který se křesťanskému
poselství vysmívá, existuje svět, který
to poselství ještě respektuje.
Pán Bůh ví, zda to tenkrát ještě
opravdu bylo. Jisté je, že tomu tak
již není dnes. Dost možná, že tomu
tak již nebylo ani tenkrát. A jestliže
jsem podléhal falešným představám
o vnějším světě, třebas i má představa
o vlastní vlasti byla stejně falešná.
Třebas to byl bláhový sen; čekat, že
několik českých lidí bude na vzdory
celému světu schopno nezvednout ruku nebo neběžet kvapně kamsi.
Dnes již takové dělení na dva světy
zřejmě nemá nejmenšího smyslu. I stát
jako Francie vyssává své občanstvo,
jen aby si mohl vyrobit vodíkovou
bombu. A jiný mocný stát si počíná
tak, jakoby "welfare" se rovnalo
"warfare" — čili, že je třeba určitý
počet poddaných vybít, aby se druzí
mohli nakrmit. Od chvíle, kdy se Velká
Britanie s Francií rozhodly, že raději
se půjdou mlátit za akcie Suezského
průplavu než pomáhat maďarskému
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Ježíšku než usneš v jesličkách
vyslechni tichý vzdech
Tu jednou malou svíčičku
s nadějí jak lékem na lžičku
v mém srdci ještě čas hořeti nech
Dárky už nejsou pod stromkem
zbyly tam jesličky
dvě ruce se v nich setkaly
a žijí z úsměvů
spáčům popěvky večera
tancují pod víčky
kometa zpívá do dáli
tesklivou úlevu
Ježíšku než usneš v jesličkách
nic jsem ti nepřines
jen s malou prosbou jsem přistoupil
se smutným uzlíčkem hořkých chvil
dostal jsi tolik úsměvů Jeden mi
daruj dnes
Hlasy už dávno utichly
a vklouzly do úst zpět
nad hlavami spáčů
jen dech se zachvěje
Hvězda se dávno netřpytí
ztlumená vzpomínkou let
pod stromkem mezi jehličím
zůstala naděje
Ježíšku než usneš v jesličkách
smím j li též přistoupit
z víry kterou mi vítr vzal
a do čtyř stran světa roztrhal
dopřej poslední útržek a srdci
dovol bít

Kresba: J. Smrčková

POKOJNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
PŘÁTELŮM DOMA I V CIZINĚ PŘEJE
ZPRAVODAJ A SDRUŽENÍ ČS. EXULANTŮ

pracujícímu lidu, zrychlilo se tempo materialistického prolínání nevýslovně.
Zrychlila se také abdikace mravních
autorit. Dnešní autority západních
církví výslovně potírají to, čemu ještě
před sto lety učil římský biskup Pius
IX. (ve svém monumentálním syllabu,
odhalujícím všechny pověry současného intelektuála), ba co ještě před
pouhým půl stoletím hlásal biskup-světec Pius X. (v "Pascendi dominici gregis".)
Kde v tomto vývoji najít svobodu?
A kde aspoň naději? Či máme snad
toto obojí čekat v událostech ničivých?
Určitá část české emigrace (tak jako

mnoho emigrací v minulosti) čekala
a snad posud čeká mnoho od konfliktu, od nové velké srážky mocností
ve světě. Jaký konflikt a pod jakým
heslem může přinést co kladného?
Fotografie z Moskvy zobrazuje několik chlapců pod nápisem "Vperjod k
kommunizmu." — Jiná fotografie z
Washingtonu zobrazuje několik chlapců pod nápisem "Forward to the Great
Society." Opět jiná z Pejpingu zobrazuje několik chlapců pod nápisem
"Vše za kulturní revoluci." Co se v
každém případě opravdu myslí, je cesta za petrolejem nebo cesta na měsíc. Může dojít ke konfliktu ruských

petrolejářů (pod arabskou vlajkou) s
americkými petrolejem (pod israelskou
vlajkou). Může dojít k tomu, že Sovětský svaz strčí Rudou Čínu do války s
USA, anebo k tomu, že USA strčí
Sovětský svaz do války s Rudou Čínou — v prvním případě se bude
mluvit o "osvobozování Koree nebo
Vietnamu", v druhém případě se bude
hovořit o "boji za svobodu Mongolská".
Kdo může vyhrát kterýkoli budoucí
konflikt — i kdyby byl, jak se domnívám, třebas již jen za rohem? Jen a
jen stát, kterýkoli stát, v přímé nebo
nepřímé kombinaci s kapitalismem.
Mocný stát, který vždy a všude potlačuje svobodu člověka, rodiny a města
právě tak jako svobodu kulturní tvorby. Je to stát, který je bud1 ovládán
mocnými kapitalisty a nebo který je
sám ještě mocnější kapitalista.
A v
kapitalismu není ovšem nic nového. V
Marxových dobách se kapitalisté předháněli: každý chtěl mít nádhernější
vilu. I v našich dobách se kapitalisté
předhánějí: každý chce mít raketu špičatější a s větším doletem.
Co se
absolutně nezměnilo, je vykořisťování
pracujícího.
Starý kapitalista aspoň
říkával, že dává lidem práci — a bylo
na tom něco pravdy. Nový kapitalista
jim slibuje, že je první dopraví na
měsíc.
Ta někdejší robota přinesla
sem tam skývu chleba. Ta nová robota, po dosažení měsíce, přinese další
(Pokrač. na str. 5)
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ZPRAVODAJ

IMrORMAČNI
KDO KONTROLUJE SUEZ?
V záplavě senzačních zpráv o důsledcích devalvace britské libry, o provokativních projevech pres. de Gaullea, o
ohlášené resignaci ministra
obrany
McNamary, o neobyčejně tuhých bojích
ve Vietnamu, o presidentské kandidatuře souputnického sen. E. McCarthyho,
o nebezpečí války okolo Cypru atp. uniklo zřejmě pozornosti značné části lidstva, že tento měsíc dosáhl světový komunismus svého ne j významnějšího úspěchu od chvíle, kdy Castro za podpory mnoha amerických liberálů ovládl
Kubu: strategické kontroly Suezského
průplavu. Nikoliv ze severu sovětskými
loďmi, operujícími z alexandrijského
přístavu, nýbrž z jiihu, opanováním
vjezdu do Rudého moře z nově vzniklé
"Lidové republiky Jižní Jemen."
Angličan! si byli vždy dobře vědomi
mimořádné důležitosti Adenu.
Proto
ačkoliv již všechny někdejiší britské
državy, schopné (a namnoze i neschopné) samostatné existence, byly už dávno "dekolonisovány", jih Arabského poloostrova se Londýn snažil až donedávna
všemi prostředky udržet. A to i přesto,
že dvě adenské odbojové organisace, nacionalistická pro-egyptská FLOSY a komunistická Národní osvobozovací fronta, ( N L F ) , vyvíjely teroristickou činnost daleko intensivnější a úspěšnější
nežli podobné skupiny v kterékoliv jiné
bývalé britské kolonii kromě snad
Keňje.
Teprve kritická finanční situace a levicový nátlak uvnitř Wilsonovy vlády
přiměly Brity k rozhodnutí vzdáti se
Adenu, na jehož udržování již delší dobu
dopláceli. Nechtěli mu však z důvodů
praktických i politicko-taktických přizná, t nezávislost jako samostatnému
státu, nýbrž pouze jako součásti projektované federace spolu se šestnácti
malými šejkovstvími v oblasti Hadramautu, jež byila dosud rovněž pod britským protektorátem. Tato proanglická
šejkovství měla pak svým politickým
vlivem v ústřední vládě vyvážit a převážit protibritskou a protizápadní nenávist PLOSY a N L F z Adenu. Zmíněná Jihoarabská federace byla skutečně ještě pod anglickou správou formálně ustavena; avšak další situace se
vyvinula nikoliv podle plánů Londýna,
nýbrž Moskvy.
V POČÁTEČNÍ F Á Z I ODBOJE
adenští komunisté spolupracovali s nacionalisty. Avšak záhy po ustavení Jihoarabské federace změnili kurs a zaměřili své akce proti režimům v ostatních
částech nového soustátí. Zatímco FLOSY nyní bojovala proti Angličanům v
Adenu téměř osamocena, N L F opanovávala jedno šejkovství po druhém, až
získala kontrolu celého Hadramautu.
Potom se podle klasického leninského
receptu obrátila proti svým dřívějším
spojencům — nacionalistům, zdecimovaným mezitím britskou převahou, a
zasadila jim smrtící ránu. Pro-nasserovská FLOSSY byla tak zlikvidována jako politická síla a odcházejícím Angličanům nezbylo nic jiného nežli předat
vládu nad celým územím do rukou komunistické Národní fronty, jež ihned
změnila ústavu i název nového státu z
Jihoarabské federace na Lidovou republiku Jižní Jemen.
Tento vývoj nikterak nepotěšil egyptského presidenta Nassera. Nejen proto,
že s koncem své politické strany v Adenu pozbyl i naděje na rozšíření své tzv.
Spojené arabské republiky přes Rudé
moře.
Podle jeho názoru byla totiž
jedním z hlavních z hlavních důvodů
rychlého vítězství Israele v nedávné
válce skutečnost, že elitní bojové jednotky Egypta byly v té době vázány
v Jemenu, kde pomáhaly tamním republikánům v občanské válce proti monarchistům, podporovaným ze Saudské
Arábie. Proto se Nasser v rámci příprav k nové válce proti Židům odhodlal
uzavřít se saudským králem F a j sálem
dohodu, že oba stáhnou své vojáky z
Jemenu a přestanou podporovat tamní
válčící strany. Tato dohoda byla skutečně provedena a několik dní, zejmé-
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na po svržení radikálního republikánského presidenta Sallála, se zdálo, že
oba jemenské tábory, neschopny zvítězit bez vnější pomoci, uzavřou kompromisní mír. Avšak jakmile byla v
Adenu vyhlášena "Lidová republika"
komunistické národní fronty, začala
jím náhle proudit sovětská pomoc jemenským republikánům. Nasser se rozhodně nevzdal své části kontroly nad
Jemenem proto, aby ji přepustil Sovětskému svazu. Avšak s israelským vojskem podél Suezského průplavu a s ruskými válečnými loďmi v Alexandrii
mu zatím nezbývá nic jiného nežli skřípat zuby.
S PERSPEKTIVY TÉTO SITUACE
je nutno pohlížet i na současnou politiku
francouzského presidenta de Gaullea.
Nasser, i přes opačná tvrzení některých
pravicových politiků, není komunistou,
ba ani prokomunistou. Nenávidí, stejně
jako většina nacionalistů v jiných arabských státech, Anglii a USA, avšak
nenávidí i domácí marxisty, které neúprosně pronásleduje. Poněvadž mu z
Moskvy dávali soustavně najevo, že jim
to nevadí, byl ochoten využít nabízené
pomoci Sovětského svazu, který byl daleko, proti Anglosasům a jejich přátelům Židům, kteří byli a jsou blízko.
Přitom však lze s určitostí předpokládat, že se denně modlil k Alláhovi, aby
někde ve světě vyvstala nějaká třetí
velmoc, o níž by se mohl opřít namísto
SSSR. V době Adenauerova kancléřství
poskytl dostatek náznaků, že by si přál,
snad v důsledku tradičních arabských
sympatií vůči Němcům, aby z tehdejší
úzké bonnsko-pařížské spolupráce vyrostla nová západoevropská mocnost,
jež by byla eventuelně schopna a
ochotna tuto funkci převzít.
Po nahražení Adenauera vyloženě proamerickým Erhardem se Nasser podobných nadějí vzdal a považoval za takticky nezbytné přiklonit se ještě blíže
k východnímu bloku, který byl tehdy
pořád ještě v bezpečné vzdálenosti. Ale
dnes jsou komunistické síly již na protějším břehu Rudého moře, a to nikoliv
aby mu pomáhaly proti Židům, nýbrž
aby pobíjely jeho vlastní stoupence a
přebíraly pro sebe posice, které on musel vyklidit. Jeho modlitby o nějakou
"třetí velmoc" byly v posledních týdnech nepochybně obnoveny s mimořádnou naléhavostí a opakovány i mnoha jinými arabskými nacionalisty v
ostatních zemích.
TÉTO SITUACE SE N Y N Í SNAŽÍ
VYUŽÍT DE GAULLE
Při každé příležitosti dává ostentativně najevo, že Francie je tou třetí
velmocí a Alláhovou odpovědí na nacionalistické modlitby, že taky nemá rád
Anglosasy a že je zejména přítelem
Arabů. Jeho taktika sklízí ovoce. Nejen že tisk většiny arabských států
pravidelně opěvuje de Gaullea jako nejgeniálnějšího státníka, nýbrž i po stránce konkrétně praktické; např. irácká
vláda přidělila Francii naftové koncese,
které v době israelské války odňala
společnostem anglickým a americkým.
Plné důvěry a plného úspěchu může
ovšem de Gaulle dosáhnout pouze tehdy,
podaří-li se mu opravdu vybudovat
Francii (Případně Západní Evropu) jako vojensky a zejména nukleárně úctyhodnou a obávanou mocnost, jež by byla
skutečně schopna poskytnout s posice
síly záštitu těm, kteří ji hledají. Je
nepochybné, že v tom případě by se
do "francouzského bloku" zapojili nejen Arabové, nýbrž i převážná většina
států dnešního tzv. Třetího světa, které
nedůvěřují Americe a bojí se Rusů i
dary nesoucích. A to je ovšem cílem
politiky francouzského presidenta, který sdílí tytéž pocity. Jeho úspěch by
nesmírně posílil i světovou posici západní Evropy a positivně ovlivnil i situaci v Evropě východní. Je tudíž v
životním zájmu všech Evropanů, ibez
ohledu na jejich posudek o de Gaullově
povaze, aby Francie tohoto úspěchu dosáhla. Není totiž zatím na obzoru žádný
jiný Evropan (ba ani jiný .Francouz),

jenž by projevoval schopnost a ochotu
uvedené cíle stejně energicky, obratně
a v rámci daných možností i úspěáně
prosazovat.
Ohledy na situaci v Třetím světě nejsou ovšem jediným motivem současné
de Gaulleovy politiky. Pro ospravedlnění jeho odporu proti přijetí Anglie za
plnoprávného člena Společného evropského trhu by stačil pohled na hospodářskou i politickou situaci současné
socialistické Anglie, jejíž nákazu by
nebylo radno přenášet na kontinent.
Avšak de Gaulle má ještě i jiný důvod, pro nějž vetoval i členství někdejší
spořádané a prosperující Anglie konservativní. Je totiž přesvědčen, že britským posláním v Evropě bude vykonávat funkci trojského koně americké
hospodářské, případně i politické hegemonie. Toto přesvědení je dokonale opodstatněno mj. např. Nassauskon dohodou, uzavřenou kdysi mezi J. F. Kennedym a H. Macmillanem. Ačkoliv pres.
Johnson nevymáhá její uskutečňování
tak naléhavě jako jeho předchůdce a i
min. předseda Wilson se snaží vzbudit
dojem, že Britanie netrvá na jejím
důsledném provádění, nebyla tato dohoda dosud odvolána. Škody, které způsobila hlavně právě Francii ve své první
fázi, jsou již neodčinitelné a není zatím
nikde záruky, že se nebudou opakovat,
zejména dostane-li se americký trojský
kůň prostřednictvím Anglie do Evropy.
P L Á N DO BUDOUCNOSTI
Tato okolnost vrhá určité světlo i na
další aspekt současné francouzské politiky, nad nímž mnoho komentátorů dosud pouze kroutí nechápavě hlavou:
náhlý de Gaulleův zájem o suverénitu
Quebecu. Nejde jen o pomstu za to, že
USA až do druhé poloviny poslední
světové války uznávaly Petainův režim
ve Vichy (a nikoliv de Gaulleovu vládu
Svobodné Francie) a že v r. 1942 Kanada s požehnáním Washingtonu připravovala anexi francouzských ostrovů
St. Pierre a Miquelon. (De Gaulle se
tehdy o tomto plánu ještě včas dozvěděl a zabránil mu na poslední chvíli
rychlým odesláním svých válečných lodí z afrického bojiště ke břehům Kanady.) Nejde ani jen o to, že obyvatelé
Quebecu jsou francouzského původu a
že když dnes skoro každému divošskému kmenu černochů je přiznáváno, ba
někdy i vnucováno právo na sebeurčení,
kulturně a ethnicky distinktní obyvatelstvo bělošské, připojené kdysi ke koloniální říši násilím jako menšina, by
je mohlo mít také. Tyto okolnosti existovaly a byly známy již dříve. Problém, který je vynesl na povrch, je
právě otázka "trojského koně*'.
De Gaulle nepochybuje o tom, že tu
nebude věčně, tj. že aspoň po jeho smrti
se Anglie do Společného trhu dostane
a bude se snažit pTnit své nassauské poslání. Proto se naží již předem vyvážit
amerického trojského koně v Evropě
nalezením evropského trojského koně v
Americe.
Hledání takovéhoto vozidla
bylo zřejmým účelem i někdejší cesty,
kterou de Gaulle podnikl nedlouho po
uzavření Nassauské dohody do Latinské Ameriky, jmenovitě do Mexika.
Avšak ačkoliv byl všude vítán s nadšenými ovacemi, přece jen dospěl k názoru, že labilní hospodářské i politické
poměry v latinsko-amerických státech
a mělkost proevropských sympatií jejich obyvatelstva nevytváří dostatečné
předpoklady pro spolehlivé splněni úkolu, jež chtěl některému z nich svěřit.
Koňský protáplán byl tedy až na další
zakopán. Teprve když se během posledních let zintensivnila aktivita guebeckých separatistů, kteří skutečně cítí
bližší vztah k Evropě nežli k anglosaské Americe, vyvstal tím nový potencionální prospekt vyrovnávacího trojského koně Starého světa v Novém. I
když je to prospekt dosud velice hypothetický, de Gaulle chce mít čisté svědomí, že nenechal ani tu nejmenší a
nejvzdálenější možnost plně nevyčerpanou.
FRANCOUZSKÁ SNAHA VYŘADIT
DOLAR
z funkce mezinárodního valutového podkladu (a tím i do značné míry hospodářství Spojených států z vlivu na
světové finance) se dočkala dvou dalších ospravedlnění přímo z Washingtonu.
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Jedním bylo prohlášení pres. Johnsona,
že inflace v USA pokračuje v tak nebezpečném vzestupu, že podstatné zvýšení daní je naprosto nezbytné pro zachování hospodářské stability. Druhým
je případ ministra McNamary.
Tento
člověk působil před svým odchodem
do Washingtonu v administrativě automobilového průmyslu, jemuž svými katastrofálními nápady (zejména fiaskem
s Fordovým Edselem) způsobil nedozírné škody. Pro svou politickou bezpáteřnost byl pak presidentem Kennedym
povolán jako representant republikánů
do jeho demokratické vlády. Poněvadž
na rozdíl od většiny ostatních kennedistů slíbil naprostou loyalitu i presidentu
Johnsonovi, setrval až do nynějška ve
funkci ministra obrany.
Svého úřadu
však využíval k sabotování a znemožňování snah armádních odborníků o
úspěšné vedení války ve Vietnamu, o
vybudování účinné ochrany proti sovětským dálkovým raketám, o konstrukci
atomového motoru pro vojenská letadla
ajv. To potvrdili ve svých lítostivých
komentářích k jeho odchodu souputníci,
kennedisté a "pacifisté" jako sen. Fulbright, Arthur Schlesinger, J. K. Gal(braith, Mary McGroryová a řada dalších.
Pres. Johnson zřejmě dospěl k poznání, že jeho ministr obrany je ve skutečnosti žábou na prameni a že s McNamarou ve vládě nemá naději na uspokojivé vyřešení vietnamského konfliktu,
jež tak nutně potřebuje do voleb příštího roku. Proto se konečně rozhodl
"přijmout jeho resignaci' (bratří Kennedyové tvrdí, že ho prostě propustil).
Avšak McNamara, který zavinil ztrátu
milionů dolarů automobilového průmyslu a tisíců životů amerických vojáků
(např. nařízením 37-denní přestávky v
bombardování Severního Vietnamu v
zimě 1965-66 proti přání i samotného
ipres. Johnsona, zamítnutím dodávky
dostatečného počtu helikopter záchranným jednotkám v Jižním Vietnamu v
letech 1963 a 1964 ajv.), byl promptně
jmenován ředitelem Světové banky. V
celém správním sboru této klíčové mezinárodní finanční instituce našel pouze
francouzský delegát dostatek odvahy k
tomu, aby s tímto absurdním jmenováním projevil nesouhlas.
De Gaulleovy snahy se ovšem jeví
mnohým jako don-quixotsky fantastické
neboť možnosti Francie jsou ve srovnání s USA nebo SSSR pochopitelně
omezené. Tím úctyhodnější je však jeho
odhodlání a úsilí vyrovnat materielní
náskok velmocí umem diplomatickým
i za cenu vlastní popularity.
Z dějin
jsou známy četné případy, kdy diplomatická strategie malého národa se
ukázala nakonec účinnější nežli hrubá
síla velkých.
Při de Gaulleové stáří pracuje ovšem
proti němu nejen americká politika
vnější a komunistická vnitřní (např.
podněcováním stávek, demonstraci a oposičních politických hnutí), nýbrž i čas.
Neboť nepodaří-li se mu vybudovat
evropskou velmoc v nejbližších letech
a bude-4i v USA vzrůstat neochota angažovat se v boji proti komunismu důslednou a účinnou pomocí skutečným
spojencům západní civilisace, nebudou
státy Třetího světa vidět jiné východisko nežli následovat příkladu Kambodže; a případy Kuby, Jižní Arábie,
Jemenu atd. se budou stále častěji opakovat po celé zeměkouli.
Je-li tedy de Gaulleovo úsilí opravdu
tak zcela beznadějné jak tvrdí někteří
jeho kritikové, je pak stejně beznadějná i budoucnost důstojné a svéprávné
Evropy. A po ní, ba možná ještě před
ní, i Ameriky. A tím i světa.
Veselé vánoce!
Emil Ludvik
Opakování vyvrácené insinuace. Mezi
vyvrácenými tvrzeními odpůrců, které
Ivanov podržel zaujímá čelné místo v
závěru lež, jakoby mariánská tradice na
sv. Hostýně vznikla teprve r. 1665 na
podnět jesuity Balbína, ač toto tvrzení
bylo vyvráceno zejména dp. dr. A. Neumannem v Hlídce 1933 a 1934 a P. F.
Šigutem tamtéž 1940. Moravská svatohostýnská úcta mariánská s tradicí po
více než 725 let musí být zřejmě nadále oficielně režimními sluhy bagatelizována.
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Různé zpráiy
Členská schůze Sdružení čs. exulantů
v Chicagu koná se v sobotu dne 6. ledna
1968 v 7:30 h. večer v sokolovně Havlíček-Tyrš.
Na programu bude mimo
běžné organisační záležitosti přednáška
o současných problémech boje svobodného světa s komunismem a referát o
nejnovějších událostech v ČSR. • X.
jubilejní Representační ples pořádají
Sdružené československé organisace v
Chicagu v sobotu 27. ledna 1968 v sokolovně Haviíček-Tyrš.
Ples bude zahájen v 9 hod. večer promenádou a
valčíkem a pí. Vilma Martínková připravuje zvláštní taneční vystoupení
mladých, spojené s uvedením debutantek
plesu. Účinkují dvě hudby Fr. Zákrockého a třetí hudba v dolejší místnosti.
¡Representační plesy mají již svoji velkou tradici. Také nynější, pořadím již
desátý bude opět největší společenskou
událostí v Chicagu. Tlumočíme tímto
všem našim čtenářům srdečné pozvání.
0 Chicagská odbočka čs. sportovců v
zahraniční uspořádala v neděli 10. t.m.
zdařilou mikulášskou nadílku pro 90
dětí členů a přátel. Všichni byli pohoštěni a obdrželi dárky, e Výroční Novoroční slavnosti pořádají každoročně chicagské vzájemně pojištující organisace.
Slavnost ČSA koná se v neděli 7. ledna
a Jednoty čes. dam a pánů v neděli
14. ledna 1968. • New Yorkská odbočka
Svazu čs. sportovců pořádá II. representační ples 31. prosince t.r. ve známém hotelu Plaza na 5th Avenue. • Á j a
Vrzáňová, dvojnásobná mistryně světa
v krasobruslení (1949 a 1950), vystupovala po 13 ¡let v krasobruslařské revui
"Ice Capades". Nyní bylo oznámeno, že
opouští lední plochu stadionů a stává
se členem vedení "Ice Capades" ve funkci propagačního referenta. Připravuje
k vydání anglicky psanou knihu svých
vzpomínek. © Jana Mrázková, rovněž
známá z ledních revuí, stala se trenerkou v torontském Silver Blades Skating
Clubu.
©
Sokolská jednota v New
Yorku oslavila 100 let své činnosti.
® V Chicagu bylo vydáno další číslo
Noviny, které je věnováno památce nedávno zesnulého jejíího redaktora Josefa
Šámala.
© Černošský bojůvkář Dr.
Martin L. King, který má komunistické
školení v záškodnictví prohlásil na tiskové konferenci, že na jaře povede tisíce demonstrantů na Washington, jestliže vláda neprovede důkladné změny
a nezakročí "proti bídě." Bude prý to
poslední pokus a jestliže vláda nepovolí,
snese prý se nad americkou civilisací
soudný den. • Ve Vídni konala se konference obhájců míru s bojovým programem. Delegáti z velkého počtu zemí
dostali podrobné pokyny jak dále postupovat v demonstracích proti válečnému úsilí Američanů ve Vietnamu,
jak tyto účinně stupňovat a jakých
prostředků a zbraní používat. Byli mezi
nimi i delegáti z USA. Velkým povzbuzením byl pro ně výsledek demonstrace
proti Pentagonu. Mezi instruktory byl
také jakýsi Čech Bohumil Svoboda.
© V kanadských Našich Hlasech podrobuje rozboru poslední svazek Feierabendových pamětí red. Fr. Třešňák a zle
se rozčiluje na autora, že otevřeně odkrývá Benešovu účast zapojit ČSR do
sovětské sféry.
Říká závěrem: . . .
svádět katastrofu na jediného člověka
1 když presidenta . . . je buď slepota
anebo pokrytectví nejhoršího druhu.
Naše Hlasy měly uložit Třešňákovi jako povinné čtení před napsáním článku,
Benešovy Paměti, kde tento sám říká
mnohem víc o svém prosovětském úsilí,
než Feierabend. © Recensi k Feierabendově knize přineseme v příštím čísle
z pera současníka londýnských dnů druhého odboje red. R. Kopeckého. • Jak
oznamuje J. Příkazký, předseda výboru
pro postavení památníku čs. obětem
prvé i druhé světové války ve Francii,
byla stavba památníku již zadána a má
být dokončena na jaře 1968 a tak připravena k slavnostnímu odhalení v rámci oslav 50. výročí vzniku ČSR. • V
"Čs. světě", časopise vydávaném pražskými komunisty k propagandě mezi
našimi krajany na západě rozepisuje se
jakýsi pan Kocourek o 28. říjnu 1918
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ŠVÝCARSKO

OBČAN A STÁT
Švýcarský svéráz podmínkou národního bytí

V těchto dnech má dojít k vydání kritické, leč naprosto positivní publikace
Dr. Adolfa Guggenbuehla (' Švýcaři jsou jiní") o švýcarském národním charakteru.
Několik dosud uveřejněných ukázek tohoto díla poskytuje velmi výstižný obraz
o poměru švýcarského lidu k "res publicae", t.j. k věcem veřejným. Podle názoru
autorova ovládají duši průměrného švýcarského občana dvě protichůdné tendence:
Oddanost a věrnost vůči státu na straně jedné a jakýsi revolucionářský oodpor
na straně druhé. Z tohoto dilemmatu autor vyvozuje, že v souhrnu nutno označit
postoj švýcarského lidu vůči vlastnímu státu jako positivně-negativní.
To se projevuje na př. tím, že Švýcar
sice zásadně přiznává své vládě určité
kompetence, zároveň však setrvává v
permanentně-kritickém střehu vůči těm,
kdož její nařízení uvádějí ve skutek.
Kdo po léta žije ve Švýcarsku, zaslechl
bezpočtukrát pohrdlivé poznámky o
"Monjteur le Bureau" — tedy cosi jako
"pan Ouřad", a "Bern", čímž jsou míněni jak volení zástupci lidu v parlamentu, jakožto instituci zákonodárné,
tak i vláda, co by představitel moci výkonné.
Každý zákon či nařízení do jisté míry
omezují osobní svobodu jednotlivcovu, na
niž je Švýcar — v důsledku dějinného
vývoje a nabytých prerogativů — neobyčejně hrdý. Jestliže tedy některá
opatření znamenají proň jakousi újmu,
reaguje mnohdy tím, že dotyčné nařízení
sabotuje. Tento vrozený odpor vůči zásahům veřejné moci — byť i větší mírou zcela oprávněným a zajisté důkladně promyšleným — je v podstatě
nerozumný; nicméně — podle řečeného
autora — projevuje v praksi též i positivní účinky, neboť zabraňuje zjevu,
který jest v diktaturách a totalitních
režimech zcela běžný: Zneužívání státní
moci! K té automaticky dochází tam,
kde neexistuje oposice a kritika, brzdící
přehmaty nositelů veřejné moci. Ve Švýcarsku tato trvalá bdělost občanstva až
dosud nepřipustila, aby byrokracie přebujela.
Před vznikem dnešního státního souručenství bylo i Švýcarsko spravováno
autoritativní vrchností a prodělalo tedy
dlouhý proces, než dospělo v průběhu
posledních 100 let k státní formě, jež je
poměrně blízka ideálu demokracie, v
praksi těžce dosažitelnému. V přítomné
době, kdy se úkoly státu neobyčejně

a rozplývá se nadšením o tomto velkém
svátku všech Čechů a Slováků. Vzrušení davů lbylo prý tehdy dobrosrdečné
a provolání slávy nebralo konec. Čs.
socialistická republika—světe div se —
oslaví také 28. říjen 1918. Tolik říkají
na západ. Doma však v kalendářích
mají 28.X. stále Den znárodnění a Den
svobody z nich nadobro vyřadili. • V
Praze došlo k studentským demonstracím, které byly bezohledným způsobem
potlačeny policií, prý jako za stalinských časů. Nyní prý pod tlakem veřejnosti se provádí nějaké vyšetřování
jak původu demonstrací, tak i brutality policejních orgánů. • Svatoprokopská kolej v Lisle, 111. zahájila stavbu
nového kostela pro 800 osob a nové
klášterní budovy.
•
Společnost pro
vědu a umění je v křížové palbě exilového žurnalismu. V Našich Hlasech
obořil se na ni Dr. Vr. Bušek a red.
Ivan Herben ve věci oslav 28.X.1918.
V jejich snaze pořádat samostatnou
oslavu a nepodřídit se Čs. nár. radě,
která prý dala první podnět k uspořádání oslav, vidí rozkolnictví a dokonce vyhrožují, že vytvoří skupinu, která
by se pokusila "o pozitivní oposici proti
aparátnictví ve SVU." • Kazatel Přemysl Pitter ze Švýcar oznámil, že R F E
přestala vysílat jeho relace. Také ze
Španělska bylo oznámeno, že tamní České vysílání bylo zrušeno. Děje se tak
pod tlakem politiky stavění mostů, kterou uplatňuje státní department. • V
Praze zemřel známý herec Rud. Deyl
ml. ve věku 55 let.
V Marianských
lázních zemřel Ing Bohuš Svoboda ve
věku 85 let, otec známých exulantů
Ing. Míly a Ládi Svobody, žijících v
Kalifornii. • Kolem Vánoc a Nového
roku nezapomeňte na svou čtenářskou
povinnost vůči Zpravodaji.
Děkujeme
za zaslání předplatného.

rozmnožily, je opět nebezpečí, že trvale
rostoucí aparát úřednický se tu a tam
pokouší omezit občana v jeho nárocích
na osobní swobodu. Zatím, na štěstí, je
poměr mezi správou a obyvatelstvem v
podstatě srdečný a úřady zachovávají ve
styku se stranami přislovečnou zdvořilost a vlídnost, což autor knihy kvalifikuje pojmem "zlidštění státu". Ostatně
pokud se švýcarské byrokracie týče, je
zvláště příznačným a příkladným zjevem, že se zde ve veřejné správě takřka
vůbec nevyskytuje korupce, zneužití moci k vlastnímu obohacení!
Také moc
soudní je na výši; soudy sice pracují
dosti zdlouhavě, avšak naprosto korektně a nestranně.
Zvláště cenným regulativem proti zneužívání moci je dočasnost výkonu určitých funkcí a s ní spojená výměna osob.
Jak v celostátních, tak i v kantonálních
a obecních úřadech je doba působení
jednotlivých magistrátů omezena, což
platí i pro kategorii soudců, kteří nebývají voleni na doživotí. Tento systém
však není nikterak na újmu stabilitě
a kontinuitě ve věcech veřejných, neboť
mnozí z vedoucích činitelů bývají, po
vypršení platnosti mandátu, lidem znovuzvoleni. To platí především o ústřední
vládě švýcarské, nazývané Spolkovou
Radou (Bundesrat). Je tradičním zjevem, že její členové vynikají přirozenou
skromností jak ve své funkci úřední tak
i v životě soukromém. Přepych a jakási
bohorovnost, jež se vyskytují v mnohých
zemích, jichž finanční podstata zdaleka
neodpovídá možnostem švýcarským, jsou
zde prostě neznámým zjevem. Každý
resortní ministr je si příliš vědom, že
je svým okolím pozorován, než aby si
dovolil se nějak zvlášť odlišovat. Jestliže není vzácností, že spolkový rada za
své dovolené zasedne ve venkovské hospodě ke stolu denních hostů, aby si s
nimi zahrál karty, nelze v tom spatřovat
ani jakousi bonhomii ani theatrální gesto ve stylu na př. Josefa II., neb z
dnešní doby třeba t. zv. presidenta Novotného, poněvadž zde je představitel
státu typickým příslušníkem středního
stavu, ve Švýcarech převládajícího, a
poněvadž tomu za posledních 100 let
nebylo jinak.
Nositelé veřejné moci nejsou lidem
považováni za vyšší bytosti a nejsou
také nijak zvláště uctíváni a obdivováni.
Příklady z jiných zemí dokazují, že jakmile se vysoký státní funkcionář svým
životním stylem odlišuje od průměrného
občana, ztrácí automaticky též pochopení pro jeho slasti a strasti. Ve Švýcarsku — na rozdíl od různých pseudodemokracií — nelze si představit, že by se
masa lidu spokojila s tím, že za ni jiný
myslí a tím i přejímá odpovědnost. Zde
téměř každý občan tradičně participuje
na veřejném dění a je si vědom své spoluodpovědnosti. Ve svém kritickém založení neočekává proto zvláštních zázraků
a nevěří v efektní radikální nápravy na
světě. Tento postoj se stal součástí národního charakteru a nelze si představit,
že by Švýcar mohl bez něj existovat.
Rš.

Přijďte na X. jubilejní
REPRESENTAČNÍ PLES
27. ledna 1968!

Čtěte,
rozšiřujte • . .
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Americká poštovní služba o letošních
vánočních svátcích musí zvládnout rozeslání přibližně 4 miliard vánočních pohledů—kromě běžných zásilek a balíčků.
• Poslední novinkou, která se objevila
na kosmetickém trhu jsou psychedelické umělé řasy, přicházející v rozmanitých barvách, které mohou ženy
zkombinovat s odstínem svých toalet.
• Dotázán na svůj názor, týkající se
americké inflace, starý německý finanční odborník Dr. Hjaimar Schacht
prohlásil: "Průmyslové národy si předsevzaly, že rozvinou celý nevyvinutý
svět.
To vyžaduje nesmírný kapitál.
Tisknout peníze je vždycky snadná záležitost." • President de Gaulle definitivně svým vetem odmítl přijetí Velké
Britanie za člena Evropského společného trhu. • První úspěšnou transplantaci
lidského srdce se podařilo provést lékařům v Kapském Městě v Jihoafrické
Unii. • President Johnson plánuje pro
příští jaro schůzku s Leonidem Brežněvem, sovětským vůdcem KS. • R. S.
McNamara, dosavadní sekretář obrany
Spojených států, byl presidentem Johnsonem uvolněn, aby se ujal místa ředitele Světové banky ve Washingtonu.
Jeho nástupce nebyl dosud jmenován.
• V New Yorku zemřel ve věku 78
let Francis kardinál Spellmann, někdejší
blízký přítel papeže Pia XII. O Vánocích vždy navštěvoval americké posádky v bitevních liniích už za 2. svět.
války a jezdíval pravidelně i do Vietnamu. Pro svůj výrok loňského roku,
jímž se přimlouval za "nic méně než je
spojenecké vítězství nad komunisty" se
stal terčem útoků všech rudých i narudlých pacifistů. • U. S. senátní podvýbor pro vnitřní bezpečnost publikoval
v těchto dnech dokumentární analysu o
vlivu, který vykonávala skupina komunistických úředníků pod vedením sovětského agenta H. Dexter White-a na
býv. sekretáře pokladu Henryho Morgenthau-a, který byl pravou rukou tehdejšího presidenta Roosevelta. Plán
na odindustrialisování Německa a jeho
proměnu v zemi pastevců, známý lépe
pod jménem "Morgenthauův plán", byl
dílem této skupiny, která si slibovala
od uskutečnění tohoto záměru snadnější
zkomunisování Západní Evropy. Muži,
pracující dle Whiteovýdh příkazů byli:
Frank Coe, Harol-d Glasser, W. L. Ullman, Irving Kaplan a Victor Perlo.
• Universita v Delhi byla uzavřena následkem rostoucích bouří a demonstrací
indického studenstva, které protestuje
proti záměru vlády, aby angličtina byla
ponechána jako úřední řeč. • Časopis
Look přinesl velmi obsáhlý profil muže
stojícího v zákulisí americké mezinárodní politiky; je jím oblíbenec pres.
Johnsona, jeho zvláštní poradce a úředník, obsluhující proslulou "hoMine"
mezi Washingtonem a Moskvou - Walt
Whitman Rostow. Dlouhé pojednání o
jeho funkci vyzvedává Rostowův mocný
interest na americké intervenci ve Vietnamu, ale nezmiňuje se kupodivu o
Rostowově theorií o krotnoucím komunismu, jejímž je autorem a propagátorem od dob kennedyovských. • Někdejší
presidentský kandidát a senátor Barry
Goldwater navštívil Jižní Afriku.
V
Johannesburgu prohlásil, že vietnamská
válka skončí nejdéle do 10 a půd měsíců. • V Kremlu nyní vystavují jeden z největších "výdobytků" bolševické
revoluce — poklad ruských carů. Nejpřítažlivějším exponátem je carská koruna se 4,936 diamanty a proslulý 189karátový diamant Orlov, vsazený do
žezla, užívaného carevnou Kateřinou
Velikou.
• Podle výsledku dotazníkové akce, kterou provedli katoličtí sociologové za
podpory týdeníku National Catholic Reporter, takřka třetina římsko-katolických duchovních by prý vstoupila do
manželství, kdyby došlo k církevnímu
zrušení celibátu. • V Anglii zaznamenali
a nyní studují pozoruhodnou souvislost:
ženy, které nyní přivádějí na svět dvojčata, zpravidla někdy předtím používaly
pilulek proti početí, od čehož později upustily.

Strana 4.

A když se přiblížil čas, o němž mluvili proroci, sestoupil archanděl Gabriel na zem, aby vyhledal vhodné
prostředí, do něhož by se narodil
Spasitel.
Kdyby byl pozorně sledoval Starý
zákon, mohl v něm najít různé náznaky, jež by mu byly hledání podstatně usnadnily. Avšak v oné době
začali různí mudrci od Západu brát
v potaz věrohodnost Písma svatého:
Zda autorem knih Mojžíšových byl
opravdu Mojžíš, zda člověka stvořil
Bůh či zda ho zplodil nosorožec, mlok,
klokan, pštros, vačice potkanová, tchoř
nebo dokonce třeba i opice a tak podobně. A Gabriel rozhodně nechtěl
vypadat jako zpátečník, který svou
tradiční vírou stojí v cestě pokroku
vědy. Kromě toho i sám považoval
za naprosto absurdní a nesrovnatelné
s jakoukoliv racionalistickou logikou,
že by se Syn Boží měl narodit ve stáji
pro hovada, ležet pak v dobytčích jeslích a nechat se olizovat oslem a
volem. A tak nechal bibli biblí a vypravil se na vlastní pěst. Byl přece
anděl Boží a Písmo psali pouze lidé
na poměrně nízké vědecké úrovni.
Nicméně považoval za docela rozumnou poznámku o Ježíšovi jako o
králi židovském, pročež zamířil rovnou
do paláce Herodesova.
Mariamna Herodesová ho přijala
zdvořile, ale nekompromisně.
"Pane
archanděli," pravila, "musíte přece
uznat, že v důsledku postavení mého
manžela mám určité společenské povinnosti. Musím se representovat. Těhotenství by mi na čas znemožnilo zúčastnit se diplomatických recepcí, provázet muže na státních cestách, jezdit
do krajů, postižených přírodními katastrofami, a tak dále. Kromě toho na
mne judské ženy hledí jako na vzor
módní elegance. Nesmím je tedy zklamat, musím si zachovat štíhlou linii
i za cenu toho, že eroticky plně neuspokojím svého manžela, nutíc ho k
používání protioplozovacích prostředků. Obětuji se však z lásky a zodpovědnosti vůči lidem, to je přece ušlechtilý důvod, ne? Neboť i kdybych
měla dítě, nemohla bych se mu při
všech svých povinnostech věnovat. A
než je svěřit někomu cizímu, to je
lepší je vůbec nemít a zabránit hned
jeho početí, že ano. Eventuelně, až
to politická situace dovolí, budeme
ovšem potřebovat následníka trůnu.
V tom případě by mi bylo ctí státi
se matkou syna Božího. Nemohu Vám
ovšem slíbit, kdy to bude, protože pro
dohlednou dobu budou pochopitelně
mé světské povinnosti přednější. Ale
kdybyste mi tu nechal visitku . .
Gabriel tam visitku nenechal, protože žádnou u sebe neměl. Neočekával totiž, že nepochodí.
Ale svého
poslání se samozřejmě nevzdal a rozhodl se hledat dále.
Protože chtěl
Božímu Synu zajistit co možná nejlepší
a nejdůstojnější zaopatření, šel navštívit bohatého a vznešeného farizeje
Eleazara, který měl pověst velkého humanisty a bojovníka za lidská práva.
U něho bylo možno s jistotou očekávat porozumění pro to, jak neodkladně
lidstvo potřebuje Vykupitele.
"Ano, jsem velký humanista a bojovník za lidská práva," potvrdil archandělovi farizej. "Miluji lidstvo a právě
proto musím trvat na tom, že jedním
z nenákladnějších práv manželů je
svoboda vlastního určení a rozhodnutí,
kolik dětí chtějí a kdy. To by tak
hrálo, aby nějaký Pán Bůh či Duch
Svatý mohl zasahovat do toho, kdy
a jak vznikne nový lidský život!"
"Chcete tím říci," podivil se Gabriel,
"že to byl člověk, který nejen stvořil
člověka, nýbrž mu dal i nesmrtelnou
duši podle vlastního úradku a receptu?"
"Podívejte se, nechoďte na mne s
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nějakou scholastickou dogmatikou,"
rozzlobil se lidumilný Eleazar. "Pro
moderní vzdělané a pokrokové lidstvo je Bůh mrtev a co vidíte dnes ve
světě kolem sebe, to stvořil člověk bez
jakéhokoliv nadpřirozeného přispění!"
"Myslíte tím, že člověk nařídil Vesmíru zákony např. o volném pádu,
o magnetických polích, o vlastnostech
chemických prvků, o působení měsíce
na příliv a odliv, o rychlosti světla a
zvuku . . .?"
"Neodbíhejte od věci," přerušil archanděla farizej. "Vy jste ke mně přišel
s návrhem nějakého početí v mé rodině z vůle Ducha Svatého, a to já
prostě z principu ideálů o nezadatelných lidských právech kategoricky odmítám. To je vše. Poroučím se!"
Gabrielovi nezbylo nežli poroučet
se také. Odebral se na policii, kde
si v registračním oddělení nechal zjistit
adresu zámožného kupce Jeroboáma,
jehož zbožnost byla známa jako v
nebi tak i na zemi.
Při spatření tak vzácného hosta
manželé Jeroboámovi padnuvše klaněli se mu. Gabriel si byl jist, že zde
své poslání zdárně zakončí, a tudíž
bez okolků přednesl své přání, aby
se paní domu stala matkou Syna Božího.
V očích obou manželů se zaleskly
slzy. "Ach, velebný archhanděli," zvolali v pohnutí, škoda že jsi nepřišel o
pár let dříve! My už totiž jednoho
syna máme! Narodil se nám právě
0 posledním slunovratu!"
"No to přece nevadí" uklidňoval je
Gabriel. "Při svém finančním a společenském postavení si přece můžete dovolit víc dětí — tolik, kolik Vám jich
Bůh pošle."
"Ba právě naopak," zabědovali Jeroboámovi, "náš majetek, postavení a
heslo 'Vše pro dítě' nám ukládá povinnost abychom dali svému synovi
jenom to nejlepší a poskytli mu vše,
co může v životě potřebovat, včetně
nejvyššího možného vzdělání a poznání světa cestováním. Jsme dnes zámožní, to je pravda, ale kdo ví, jak
bude zítra! Víš, co dnes stojí vydržovat syna na studiích, zejména v
Athénách nebo v Římě? A při té stálé
stoupající inflaci kdo ví, kolik to bude
stát za 15 nebo 20 let, jestli si to i
pak ještě budeme moci dovolit! A potom, až jednou umřu," pokračoval kupec sám, "chtěl bych tady synovi
zanechat také nějaký majetek a úspory, aby měl lepší život nežli jeho
předkové a nemusel začínat úplně od
píky jako kdysi já. Nehledě na to,
že jeden nikdy neví, co se může stát,
třeba přijde nějaká změna režimu nebo
1 socialistická revoluce, podnik mi znárodní a já ztratím všechno, co mám.
Tak vidíš, velebný archanděli, že i při
mém nynějším bohatství není ještě budoucnost ani mého jediného syna dosud zcela zabezpečena — a dokud
nebude, nemůžeme si vzít na svědomí
přivést na svět ještě i další dítě. Proto
moje manželka používá nyní antigest
a jiné antikoncepční pilulky, přestože
je s tím spojeno značné zdravotní risiko. Tolik žen už z nich dostalo sražení krve, zánět žláz, ba i choroby
jaterní, oční a jiné! Ale ta moje se
obětuje, chudák, v zájmu rodičovské
zodpovědnosti za blaho dítěte."
"Vaše dítě je teprve několik měsíců
staré," podotkl Gabriel. "Co byste
dělali, kdyby se s ním náhodou něco
stalo a plodnost Vaší ženy byla mezitím oněmi drogami trvale porušena?"
" O to se nestrachuj, velebný arch-

anděli," odvětil Jeroboám. "Náš syn
je očkován proti všem dětským chorobám a kromě toho jsme mu najali
dvě chůvy, které ho ve dne v noci ani
na moment nespustí s očí, takže nemůže přijít k žádnému úrazu!"
" A co kdyby se třeba stalo," pokračoval dále Gabriel, "že by z rozhodnutí strany a vlády byla například
náhle všechna mláďátka do dvou let
úředně pohubena?"
"Ale Velebnosti," pozastavil se Jeroboám dotčeně, "něco takového se
přece u nás nikdy nemůže stát! V naší
zemi jsou principy Desatera dlouhými
staletími zakořeněny příliš silně, než
aby něco takového bylo možné!
I
naše prořímská strana je především
vlastenecká a nikdy by se neodhodlala
k podobnému zločinu! Jsme přece všichni národem Mojžíšovým a to nepatrné procento atheistických ztřeštěnců nemůže nikdo brát vážně. A pokud
jde o vládu v Římě, i když dosud
patříme proti vlastní vůli k latinskému
bloku, nesmíme přehlížet, že od smrti
Caesarovy se i na Kapiolu mnoho změnilo.
Nastalo tání a dřívější hrubý
imperialismus se už pozvolna mění v
humanitní stoicismus, takže je s ním
možno již i vésti dialog a mírově koexistovat. Pouze zaslepení pravicoví
extrémisté používají dosud McCarthyovských strašáků, ale takové lidi my,
věrní služebníci Boží, musíme ignorovat nebo ještě raději zdiskreditovat a
ostudou umlčet, protože překážejí porozumění mezi národy!"
Gabriel se nesmírně zalekl toho, že
by i přes svou upřímnou snahu jít s
duchem doby mohl být považován za
pravicového extrémistu, a nechtěje býti zdiskreditován, rozhodl se umlknout
sám a odejít raději s nepořízenou.
Venku na chodníku zaslechl ještě z
otevřeného okna poznámku paní Jeroboámové: "Tak se mi zdá, že je
nejvyšší čas, aby v nebi někdo začal
aggiornamento. Kurie andělská je
zřejmě příliš konservativní a zaspala
dobu!"
I rozhodl se Gabriel, že dokáže
svou pokrokovost tím, že se obrátí na
někoho, kdo místo starého evangelia
proroků propaguje nové tzv. evangelium sociální. Proto se vypravil za známou sociální pracovnicí Rebekou. Tato
žena byla předsedkyní Mírového výboru židovských žen, Národního hnutí
pro zaručený roční příjem svobodným
matkám, Organisace pro státní podporu osobám práce se štítícím, Spolku
pro nahražení věznic a polepšoven
rekreačními tábory, Sesterstva pro pomoc nepřátelským vývojovým zemím a
mnoha jiných lidumilných institucí.
Když jí archanděl navrhl, aby se
stala matkou Spasitelovou, podívala
se na něho popuzeně. "Cožpak nevíte," zeptala se ostře, "že Indie je
přelidněná a v Číně miliony lidí hladoví?"
"To jsem někde skutečně četl," připustil Gabriel, "ale Vykupitel se nemá
narodit v Indii nebo v Číně, nýbrž zde
v Palestině.
A ta je dnes součástí
říše Římské, toho času nejvyspělejšího
a nejvíce prosperujícího státu světa."
"To není naprosto směrodatné," řekla Rebeka suverénně. "Naše organisace se snaží pomáhat hladovějícím
národům nevyvinutých zemí hromadnými dodávkami pesarů, intrauterálních spirál a podobných antikoncepčních prostředků. Následkem toho
však musíme těchže věcí používat i my,
poněvadž jinak bychom byly právem
obviněny z rasové diskriminace a neo-
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imperialistického pokrytectví, že se jiným snažíme radit to, co samy neděláme."
" J e Vám však jistě známo," namítl
archanděl, "že sousední Arabové Vaše
rady naprosto ignorují.
Naopak se
těší na to, že budete-li Vy, Židé, praktikovat tak zvanou kontrolu porodů či
plánované rodičovství, získají nad Vámi během několika generací takovou
populační převahu, že zaplaví i Zemi
zaslíbenou a svou početní přesilou si
podrobí, rozeženou nebo zlikvidují
zbytek jejího obyvatelstva."
"To je sice politováníhodné, ale musíme věřit, že se tak nestane anebo
že nám Jehova pomůže."
"Proč by Vám měl Jehova pomáhat
ze situace, do níž se dostanete protivením se Jeho zákonům?"
"Pane, Vaše chladná argumentační
logika nemá v sobě ani trochu soucitu s trpícími. Proto nemůže otřást
mou vřelou láskou k lidstvu a snahou
o jeho šťastnou budoucnost. Zbytečně
se mnou ztrácíte čas."
To Gabriel už poznal také a odešel.
Dospěl k názoru, že lidé, kteří projevují nadměrnou starostlivost o budoucnost tohoto světa a jeho dočasných obyvatel, jsou na tuto svou starost velice řevniví a nechtějí se o ni
ani trochu podělit s Tvůrcem. Patrně
nechápou, že ne samým chlebem, vědou, politikou, módou nebo pilulkami
živ je člověk.
A tak se archanděl
rozhodl změnit kurs a vypravit se do
Nazareta za jistou Magdalénou, o níž
lidé široko daleko říkali, že si žije naprosto bezstarostně, ba lehkomyslně.
Jako obvykle se představil, vysvětli I účel návštěvy a otázal se zdvořile,
zda by dotyčná nebyla ochotna pocítí z Ducha Sátého a státi se matkou
Vykupitele. Magdaléna na něho vyvalila oči jako houpací kůň.
"Máš
křídla a říkáš, že jsi archanděl, ale
jsi labuť" řekla periférním tónem . . .
"Mně nabízet mateřství! Mně, která
si už dvakrát dala pomoct — a víš
co takový zákrok stojí a jaké jsou s
tím i legální problémy? Jednou jsem
musela odpřísáhnout, že mě někdo
znásilnil, a podruhé, že jsem používala
LSD, takže dítě by bylo pravděpodobně zdeformované. A ty bys mně do
toho chtěl dostat znova a ještě k
tomu s Duchem Svatým, na němž bych
ani nemohla soudně vymáhat alimenty!
Tos teda přišel na špatnou adresu!"
To si Gabriel už zase uvědomil také,
ale tentokráte ještě neodešel. Usoudil, že zde má před sebou vyloženou
a vědomou hříšnici, kterou by se měl
pokusit obrátit na víru. I začal vysvětlovat smysl přikázání Nezabiješ a
Nesesmilníš. Ale daleko se nedostal.
"Asi budu muset objasnit správnou
víru já tobě," přerušila ho Magdaléna.
"Cožpak jsi ještě nic neslyšel o situační ethice?
Což opravdu nevíš, že
dnešní kněží — a ti jsou přece na
místě Božím — sami namnoze propagují kontrolu porodů, žádají uvolnění potratových zákonů a hlásají, že
mimomanželský pohlavní styk není hříchem, je-li motivován láskou? A já
ti říkám s naprostou upřímností, že
jsem milovala každého muže, s nímž
jsem se kdy milovala — já nejsem nějaká profesionální běhna! Já si mohu
vybírat a jdu jenom s těmi, které mám
ráda. A že jich mám ráda mnoho a
nejsem sobec, to je přece jenom hezké,
ne? Vždyť 'Lásku a ne válku!' je dnes
heslem vší pokrokové mládeže. Kromě
toho takováto láska je přece znamenitou synthesou moderního náboženství a Komunistického manifestu — a
o takovou synthesu dnes usilují všechny
obrozené církve při svých dialozích s
Marxisty! Jedině tím může být podle
nich natrvalo zajištěn mír a štěstí soudobého člověka — a ty by ses chtěl
(Pokrač. na násled. str.)
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proti tomu stavět se svými předpotopními názory? Zbytečně. Revoluci nové morálky nezastavíš!"
Gabriel se nikdy nechtěl stavět proti štěstí soudobého člověka ani proti
míru nebo pokroku, ale tohle se mu
zdálo už přece ¡en trochu moc. Kromě
toho nebyl také nijak přesvědčen o
historické nevyhnutelnosti vítězství revolucí nových morálek. Vzpomínal si
ještě docela dobře na jeden takový
případ, kdy sám kdysi bojoval po boku archanděla Michaela proti podobné
revoluci Luciferově. Ten si byl také
tehdy docela jist, že ho už nic nemůže
zastavit a že jeho nová morálka převládne natrvalo v celém Vesmíru, a
přece nakonec skončil v pekle i se
všemi anděly a dušemi, které kdy získal na svou stranu.
Zmínil se o tom Magdaléně, ale
ta se mu jenom vysmála: "I jdi ty
jeden, to je přece jenom jedna z episod židovské mythologie, kterou se už
ani žádný pořádný theolog neodváží
obhajovat! Přece si nemyslíš, že ¡sem
tak praštěná, abych ti věřila, že je
to pravda!"
" J á si nemyslím, že jsi tak praštěná,
abys neviděla na vlastní oči kolem
sebe, že to pravda je, a věčná!",
rozohnil se poněkud Gabriel.
"Od
začátku stvoření, kdy o tom píše bible,
přes naše časy až do konce světa! V
nebi byl sice tento boj už vyřízen,
ale na zemi se stále opakuje. Vždy se
už zdá, že Satan dosáhl totálního
vítězství, vždy je však potom i se svými
pomahači uvržen do pekel, ale vždy
se zase vzchopí k nové ofensivě s
novými svedenými a ¡e posléze znovu
poražen. Je to něco podobného jako
ten případ s Adamem a Evou, který
je také věčně pravdivý: Kdykoliv se
před lidmi otevřou brány ráje, někteří z nich uvěří Satanovi, že jablko
se stromu vědění je postaví na roven
Tvůrci, kterého pak už nebudou potřebovat; že i bez Božího zjevení budou sami schopni správně rozeznávat
mezi dobrem a zlem, ba že pak dokáží stvořit i lepší svět, nežli jaký
stvořil sám Bůh a jaký by pro ně
mohl být rájem, kdyby poslouchali
Jeho ponaučení — ale místo toho
vytvoří pro sebe i jiné nové utrpení,
nový chaos, nové války, nové peklo.
To už jsi přece musela vypozorovat
sama! Ale abych se vráti! k tvému
specielnímu případu: I v Církvi vyvstávají čas od času falešní proroci, v některých dobách je jich více nežli v
jiných, ale Bůh řekl naprosto jasně:
"Žádný smilník anebo nečistý nevejde
do království mého!' "
Tohle bylo trochu moc zase pro
Magdalénu. Odstartovala jako dělová
koule a překvapujícím ¡iu-jitsovým
hmatem vyrazila nepřipraveného Gabriela ze dveří. Když se tak řítí! se
schodů, ještě ho napadlo: "Jak se
téhle atletce podařilo někomu namlu*
vit, že ¡i někdo dokázal znásilnit!?"
Ale na odpověd už neměl čas, protože
mezitím přistál s temným žďuchnutím
do veliké kaluže v rozblácené vozovce
před domem.
Kolemjdoucí chodci,
považujíce ho patrně za jednoho z
odmítnutých nápadníků Magdaléniných, propukli v pustý smích a několik
Výrostků na něho začalo vulgárně
povykovat.
Když se Gabriel konečně vyhrabal
z bláta a podíval se na sebe, zděsi!
se. "Takhle zdělaný se už přece nemohu objevovat mezi lidmi," pomyslil si s hrůzou, " a do nebe se v tomhle
stavu také vrátit nesmím, zejména když
jsem dosud nesplnil své poslání. A
do slušného hotelu, kde bych se mohl
aspoň umýt a očistit, mě takhle také
nepustí!"

Jak tak stál v rozpacích a studu uprostřed nevydlážděné ulice, vyšla z
protějšího chudobného domku prostě
oděná dívka a zamířila k němu.
" J á jsem Maria, dcera Joachima a
Anny," představila se způsobně, " a
viděla ¡sem z okna Vaši nehodu.
Pojďte k nám do světnice, ohřeji Vám
vodu, budete se moci umýt a až Vám
to bláto trochu oschne, vykartáčuji
Vám roucho. Budete-li chtít a máte-li
čas se pozdržet, ráda Vám je i vyperu."
"Zdrávas Maria, milostiplná, Pán
s Tebou," pozdravil vděčně oslovený.
" J á jsem Gabriel archanděl, a jako
takovému mě ty co by hodná duše
můžeš tykat. Tvé pozvání s hlubokým
povděkem přijímám."
Zatímco Maria připravovala na kamnech vodu, vyprávěla Gabrielovi o
svém životě. Vyšlo najevo, že ¡e zasnoubena jistému Josefovi, hodnému
ale chudobnému tesaři, a ačkoliv ho
má upřímně ráda, její názory na průvodní zjevy lásky se diametrálně lišily
od názorů Magdaléniných.
Dokonce
ani nesouhlasila s tím, že principy situační ethiky a Nové morálky jsou
všeobecně přijímány soudobou mládeží — aspoň mezi jejími přáteli a kamarádkami prý rozhodně ne! Archanděl si přitom maně vzpomněl na dvě
sřaročeská přísloví — "každý cikán
podle sebe hádá" a "vrána k vráně
sedá". A pak začal Marii vypravovat
sám o sobě, o svém úkolu a svých nezdarech.
Když tak rozebíral fiasko svého poslání, napadla ho náhle zoufalá myšlenka, kterou však ihned zapudil. Ale
myšlenka se tvrdošíjně vracela.
'To přece není možné," říkal si v
duchu. "Když ani tak bohatí a zbožní
manželé jako Jeroboámovi, nemluvě
už o těch ostatních, se nepovažují za
dosti majetné, aby mohli řádně vychovat ještě jedno dítko, jak bych mohl
očekávat souhlas od této chudobné
dívky, která ještě k tomu není dosud
ani vdaná? A jak by se na to tvářil
ten její Josef, třeba by ¡i nechal sedět
a co by s ní bylo potom? Já jsem
přece chtěl pro Syna Božího ¡enom to
nejlepší — jak bych mohl pro Něho
vybrat takovouhle chudobu?
Jenže
vyzkoušel jsem už lidi tolika typů,
nikde jsem nepochodil, z lásky k lidem nikde nechtěli o dítě navíc, i kdyby to měl být Spasitel lidstva — což
se tedy svět nedočká Vykupitele? Ale
zase s nepořízenou se do nebe vrátit
nesmím, dokud jsem nevyčerpal všechny i sebepochybnější možnosti!"
A tak když už byl Gabriel připraven
k odchodu, přece jen se odhodlal k
nesmělé otázce: "Poslyš, panno Maria,
nebyla bys náhodou třeba ty ochotná
počít z Ducha Svatého a porodit Božího Syna, jemuž bys pak dala jméno
Ježíš?"
I řekla Maria: "Aj, já dívka Páně,
staniž se mi podle slova tvého!"
Gabriel ztrnul úžasem. Takovouhle
odpověd* nečekal. Neměl se přece ¡en
napřed pokusit ještě někde jinde, nežli
se zeptal této chudé panny? Ale teď
už bylo pozdě, nabídku jednou vyslovenou ¡¡ž nemohl vzít zpět.
A tu si náhle uvědomil, že tak to
vlastně bylo psáno od prvopočátku.
Že všechno jeho bloudění, hledání a
experimentování, a ť sebelépe míněné
v zájmu Krista, bylo zcela zbytečné.
Že všechny nezdařené pokusy, potupná odmítnutí, urážky, posměch i ostudný pád do bláta, to všechno si
mohl ušetřit, kdyby byl měl více víry
v Písmo a nesnažil se jiti s duchem
doby místo s Duchem Věčnosti. A že
i ty nepochopitelné dobytčí jesle ve
stáji budou vlastně důstojnějším lůžkem
pro Syna Božího nežli by byla lůna
žen, kterým se on napřed pokoušel
nabídnout mateřství Spasitele.
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I zastyděl se Gabriel za svou malověrnost a vše, co jí způsobil; a vyšed
ven, zaplakal hořce.
Et Verbum caro factum est, et
habi tavit in nobis. In ipso vita
erat, et vita erat lux lhominum.
Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hune
mundum. Et lux in tenebris lucet,
et tenebrae eam non comprehenderunt. Quotquot autem receperunt eum, dědit eis potestatem
filios Dei fieri, his, qui credunt
in nomine eius.
Deo gratias.
A Slovo tělem učiněno jest a
přebývalo mezi námi. V něm byl
život, a ten život byl světlem lidí.
Byl světlem pravým, jež osvěcuje
každého člověka, přicházejícího na
tento svět. A to světlo v temnotách svítí, leč temnoty je nepochopily. Všem těm však, kteříž
Ho přijali, dal moc stati se Božími
dětmi, těm, kteří věří v Jeho
jméno.
Díky Bohu.

Vánoce —
(Pokrač.)

robotu za účelem konstrukce špičatějších raket pro dopravu na další nebeské těleso . . .
Betlémský chlév je někde zcela na
periferii této produkce pro produkci.
Chlapec, který se tam narodil, nestaral se o to, pod jakým číslem ho státní
manažér Quirinius zaregistroval do své
"sociál security". Když jednou za čas
jeho pohled padl na lidi stříhající ušima, aby ¡im neušel žádný pokyn mocných, hovořil o liškách podšitých a
hrobech obílených. Necestoval po světě; chodil po nejbližších dědinách své
rodné, zastrčené Galilee — a jen tam
zaznívala Pravda.
Zatím co tohle píši, kupí se mraky
obtěžkané sněhem. Myslím na Betlém.
Nemyslím na osvobození. Spíše se ho
obávám, poněvadž v našem století se
osvobození zdají růst geometrickou řadou, jsou čím dál tím více davajčasovitější . . . Myslím na Betlém u nás doma. Snad ještě někde v českém kraji
zbyla nějaká galilejská periferie, kde
rozhlas nevyřvává socialistické pochody, kde Otto Schlick nemanažuje
produkci pro produkci a kde také nežije žádný servilní monsignor, kterému
se ze všech potních pórů řine snaha
zalíbit se těm nejpokrokovějším a nejstátotvornějším. Snad se ještě někde
v tom kraji sešla hrstka skutečných proletářů pozdravit Toho, "jenž druhým
všechno dává, sám je chudý a nic nemá."
Jak to řekl bolševiky umučený básník:
I já tu cestu znám . . . Ji letím
léta zpátky
přes žné a setby kletby zlé, přes
rozvícené svátky . . .
A vpravo láska má a vlevo naděje
k pospěchu pobízejí, že ač pozdě je,
že přijdu ještě včas . . . Ze neodešli
naši od stolu prostřeného v prázdno
bezcitné,
že najdu dům a stůl a vůni chvojných
plaší,
i zvonku prvotného radost procitne.
Ta radost, radost hlubší žalu o noc,
jenž všemi hlubinami nám se rozední,
ta cestu křížovou od vánoc do
velkonoc
přetrvá v trnech svých a bude
poslední
a bude světlo veliké . . . Už množství
moje zpívá
pod kruchtou kostelní, kruh
prastarého zdiva
zpěvem se rozstupuje, hvězdy
rozžaty
v Betléma nebeského prostor
lidnatý . . .

Přátele Rukopisů
bude zajímat:
Newyorská
přednáška
prof. S. Z.
Rutara o Rukopisech se bude konat
při příští schůzi NSČK 29.1.1968 večer
ve škole P. M. Ust. Pomoci, 62. ul. mezi
Ist a 2nd Avenue.
Ukázka Rutarova pokusu o emendaci 2. Mil. písně krále Václava II.
(podle středohornoněmeckého překladu
z Manesische Hs.) ve sloupci 'c' reeto
RU byla poprvé předvedena 23.IX. v
Chicagu:
1
2
3
4
5

A ( c dotad kwieti kryese zi)
m(a:ptaczek sladko na luczi)
n(ach: takož w lesu pyese: z)
ceo(z razu: lepe myeti)
r(adost . . . )

Pozn.: "z če(h)ož razu," t.j. pročež radím, obsahuje stě. zkrácené slovo, které
v žádném případě nemohlo být latinské.
Třetí přednáška v Městské knihovně
v Praze se konala 26.X. na thema Historická kritika RKZ.
Řečník, dr. J.
Nezník z Brna, opakoval na př. dávno
vyvrácený argument Z. Nejedlého o novověkosti (koncertnídh) lesních rohů, i
když jde v RK o válečnické rohy kovové
(lesken - kov). Kap. 26b, 244-245, to
dokazuje jedinečně rýmem v tomto dvojverší: . . . wzezuucíálí hlásí rohow les
(k)ních
udeřili zuukí bubnow brsíeskních.
Pro srovnání je též zajímavá čeština 1.
vydavatele RK V. Hanky, jenž jako redaktor slovníku Josefa Dobrowského,
Deutsch-böhmisches Worterbuch n , —
1821, str. 405a, překládá: "Waldhorn lesnj trauba, waldhorna". (szr)
V přednášce čtvrté (2.XI.) a páté
(9.XI.) se pražský dr. Z. Fiala a olomoucký dr. M. Komárek oficielně zařadili mezi umírněné odpůrce. — Dr. Fiala
se vyhnul chemickým a technologickým
důkazům pravosti a proti RZ opakoval
vyvrácenou námitku o nesourodnosti t.
zv. 'dvoubříškového' "a", což připomíná
dr. Vojtíška z r. 1937. Dr. Fiala zřejmě
nezná Zprávy Čsl. Spol. Rukopisné, č.
9-10, 1937, s reprodukcí tohoto 'a' podle
Dizionario paleografa Capelliho již pro
století VHI.! Červeným iniciálám v RZ
vytknul, že "nemají žádný zahajovací
význam". Neuvedl však, že v RZ mají
zřejmě význam hudební. Do jaké miry
jde o obdobu byzantských písmen pro
označení (hudebních modů ze začátku
abecedy (alfa, vita, gamma, delta) —
RZ má A, V, C, D — nechť rozhodne
srovnávací hudební věda.
O písmu RK prý prohlásil, že 'vypadá
na první pohled jako písmo 14 století.'
O proužkovém důkazu řekl, že nepatří
do paleografie. (Ukázka emendací na
jubilejní pohlednici mu byla před přednáškou zaslána). Dr. M. Komárek přiznal, že se RK jeví jako památka moravizující. Gebauerovi vytkl, že "spojil
současně otázku pravosti s otázkou osoby padělatele, což je nesprávné a důkaz falsifikace oslabilo". Gebauer "se
rozhodl, že Hanka je autorem interpolace Prokopa"
(t.j. textu ztraceného
folia 2 v Rukopise Hradeckém). Toto
však dle Komárka "není dnes zcela
bezpečně ujištěno".' (Dle grafémického
rozboru prof. Rutara v interpolaci chybí několik veršů. Folio 2 muselo být tedy
poškozeno před ztrátou hůře než fol. 1.
Text fol. 2 byl znám Dobrovskému a
Dobnerovi ještě před Hankovým narozením.) Flajšhanse a pogebaurovské období přelétl Komárek jen zběžně a
skončil prý 16ti námitkami, k nimž se
příležitostně vrátím.
(Komárek nyní
obdržel separáty ze Zpravodaje. Věnujeli mé theorii o stč. izoglosách místo ve
své stati o jazyku RZK ve Sborníku
Üstavu pro čes. lit., uvidíme, až bude
publikace vytištěna.)
Rukopisný sborník rediguje t.č. dr.
Mojmír Otruba, jenž je nyní též zodpovědný za obsah přednášek o RZK na
t.zv. Lidové universitě. Mezi jeho spolupracovníky patří: Štěpánková, Dolanský, Heřman, Holub . . . TJstav pro čes.
•lit. projevil zájem o separáty Rutaxových článků o RZ - RU - RK
Lidová demokracie (8.X.1967) přinesla reprodukci jedné ze dvou pohlednic
(Pokrač. na str. 6.)
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Organisovaná hysterie

R. Kopecký
Každý z náš viděl — někdo přímo a většina pak ze zpravodajských
pořadů nebo na televisi — projevy davové psychosy, tak charakteristické pro
snahu totalitních směrů nastolit svou vládu nad světem. Kdo z nás se nepamatuje na davy, vřískající do pomatenosti své "Duce, duce!", nebo "Sieg heil - Sieg
hei!"
Mysleli jsme, že toto davové šílenství je omezeno jen na dvě země, Itálii
Musolliniho a Třetí říši Adolfa Hitlera a po skončení války jsme doufali, že
zůstane omezeno jen na vlast a kolébku moderních totalitních diktatur, totiž
na Sovětský svaz a jeho protektoráty. Tato naděje byla zklamána. Od nejzápadnějšího Polska až po nejvýchodnější Cínu je tato hysterie pěstována a
přenášena do zemí, jež by měly být imunní, ale nejsou.
Od Spojených států na západě až k
Japonsku na východě vidíme hysterii
davů stejně ohavnou a zarmucující, jaké jsme byli svědky, když tato nákaza
byla omezena jen na země totalitní dik-
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"Pooděšení a konservativní kritici takových (dnešních) změn zdají se mít
dobrý důvod, když zatracují revoltujícího ducha Ameriky. Prominentní senátor
může vykřikovat cosi o "nemocné společnosti"; americký biskup známý i z
televize může mluvit o "věku vrahů".
Ale to jsou všichni unavení lidé, kteří
nejsou s to zaslechnout rytmus historie. To jsou jen zděšení muži, kteří
stojí mimo proud života a proklínají
každou lidskou nabídku svobody a míru . .
Páter-"vyklouz", Rev. J. J. Kavanaugh, autor knihy "Moderní kněz
hledí na svou zastaralou církev".
•
Bezplatná lékařská klinika v Haight
Ashbury (donedávna hlavním středisku t.zv. hippies — dítek to "květů,
svobody a míru") ještě než ukončila
svou činnost v září t.r. ošetřila během
3 měsíců na 13.000 pacientů nemocných
zápalem plic nebo hepatidou, způsobených vstřikováním amfetaminů (omamných dro£) špinavými jehlami.
tJřad
pro potírání venerických nemocí v Los
Angeles ohlásil 507 případů venerických
chorob, připadajících na každých 100,000 osob v tomto okresu.
Z kalifornské statistiky.
•
"Skladba 'She's Leaving Home', jedna z dvanácti písní, které obsahuje
nové album britských Beatles 'Sgt. Pepper', je rovnocena kterékoli písní, kterou kdy napsal Schubert", říká soudobý
skladatel Ned Rorem. Ocenění dirigenta Leonarda Bernsteina je stejně vysoké — připomenul Schumanna."
Magazine "Time", New York.
*
"Nikdo z nás ve skutečnosti neumí
ani číst ani psát hudbu. Způsob, kterým komponujeme spočívá ve hvízdání.
John hvízdá na mne a já mu pískáním
odpovídám."
Beatle Paul McCartney.
•
"Starší generace se diví, proč jejich
děti odpadají od americké společnosti.
Odpověď je jednoduchá a samozřejmá:
Mladí hledají autoritu v naší zemi a
nenalézají ničeho — ani osobnost, ani
zásady — več je možno věřit.
Naši
vůdcové jim ničeho neříkají. Připadají
jim absurdní . . ."
Bývalý poradce bývalého presidenta, A. Schlesinger, jun.
•
"Nikdo neudělali ví«ce píro to, aby
mladí lidé měli svobodu projevu než
president Johnson. Jakmile však mladí
barbaři dostali svobodu projevu, ihned
je napadlo, že by ji mohli brát jiným,
1 presidentu republiky . . . Za všech
časů existovali uličníci. Ale nyní jakoby se kamsi ztratili, a jakoby existovali už jen idealističtí protestující mladí
lidé . . . Demokracie, která směřuje k
důsledné svobodě, nepochybné se musí
časem ohlédnout, co se děje vzadu, kdo
je kdo."
Ferdinand Peroutka.

tatury. A zarmucující na tom je, že
to není náhlý a nevysvětlitelný výskyt
duševní choroby, ale záměrně organisovaná akce, jejíž dirigenti stojí pečlivě
v pozadí.
Projevy nesouhlasu, jimiž to začalo
prý v zájmu míru, prý v odporu proti
atomovým zbraním a prý proti "ustrnulému starému řádu a překonané morálce" se daly přehlížet, dokud byly
omezeny na nečesané a nemyté mladé
muže a ženy, holdující alkoholu, omamným drogám a tak zvané volné lásce.
Ale pokračující násilné demonstrace
dávno již přerostly původní rozměry,
mají jasně formulovaný politický a sociální program plný nenávisti a chorobné zaujatosti.
Jsou to především
Spojené státy, tato hlavní a patrně již
poslední bašta svobodného světa, proti
níž je zaměřena všechna zuřivost kampaní, dirigovaných z pozadí muži Kremlu, kteří dobře vědí, že nemohou zvítězit, nepomohou-li jim pomatenci ze svobodného světa. Zmatení studenti, vedení zmatenými "intelektuály" demonstrují pro mír ve Vietnamu, ale ne
proti těm, kdo začali tuto válku, ale
proti těm, kdo brání napadený Vietnam
proti útočníkům ze severu. Demonstrují
proti americkému bombardování země,
která s naprostým klidem porušuje
neutralitu i sousedních zemí, aby v
bezpečí jejich hranic prováděla svůj
nástup proti jihu. Jejich útoky proti
vojákům i civilistům nikomu nevadí.
Senilní filosof Bertrand Russell organisuje "¡soudní přelíčení" proti Spojeným
státům a nyní dokonce i proti Velké
Britanii, jež se tak pečlivě vyhnula
všemu, co by mohlo pohoršit bolševiky
a která ochotně po každém políčku se
strany Číny a jiných zemí nastavuje
ochotně druhou tvář.
Mohlo by se říci, že nezáleží na pomatených studentech a jiných nezralých mladých lidech, kteří stejně představují menšinu — i když hrozně hlučnou — mezi studentstvem a mládeží
vůbec.
Ale opakuji, nejde tu o náhodné a náhlé poblouznění části mladých lidí, ale o záměrně připravenou
akci, jež má rozvrátit svobodný svět.
Stačí ¡se podívat na lidi ve významném
postavení a zralého věku, kteří ač nejsou bolševiky, nerozumně slouží jejich
cílům.
Známý anglický katolický prý spisovatel Graham Greene napsal před nedávnem, že kdyby se musel rozhodnout
mezi životem ve Spojených státech nebo v Sovětském svazu, rozhodl by se
pro Sovětský svaz. V každoročním pořadí přednášek na počest lorda Reitha,
tvůrce Britského rozhlasu, pronesl tentokráte jeden universitní profesor přednášky, v nichž dokazoval, že rodina je
protisociální instituce, jež musí být
zrušena a v následující přednášce vyložil, že nejen je nutné dovolit a doporučovat potraty, ale že je potřebí uvažovat o tom, jak ukrátit život starým
lidem. A lord Reith, na jehož počest
jsou tyto přednášky konány, vtiskl původní B.B.C. pečeť přísné mravnosti,
lásky k vlasti a úcty k náboženství!
Právě nyní, když soud označil za pornografii americkou knihu "Východ z
Brooklynu" přišel jeden anglikánský kaplan, aby ji obhajoval. Hlava anglikánské církve, arcibiskup z Canterbury s
některými jinými biskupy, hlasoval ve
sněmovně lordů pro povolení potratů i
z jiných důvodů než ohrožení života
rodičky, pro beztrestnost homosexuality
a další rozšíření důvodů pro rozvod a
rozluku manželství.
TJvedl jsem zde
příklady z kléru anglikánskéhoy^w,.
/^řfj.fjl
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jeden kanovník napsal i knihu, v níž
vyslovuje názor, že Ježíš Kristus byl
homosexuální), ale jen proto, že jde
0 státní církev. Mohl bych uvésti stejně
významné hodnostáře metodistické, ba
1 římsko katolické. Ale čtenář amerických novin nalezne asi stejné případy
ve své zemi. Všude v kruzích tak zv.
intelektuálů, kteří chtějí být duchovními vůdci svých zemí, dominuje skupina,
jež vede zápas proti konvenční mravnosti", proti lásce k vlasti a úctě k
zákonům.
Hlučné demonstrace jsou jen viditelnou špičkou ledovce, na který narazí
naše loď, aby ztroskotala. Je jen důsledkem toho, co můžeme nazvat generálním útokem na naši civilisaci. A
tento útok pokročil tak daleko, že
většina, jež dosud zůstala věrna tomu,
v čem byla vychována a co by mělo
být pýchou naší doby, je zastrašena a
nemá dost odvahy tomu čelit, ze strachu, že by byla označena za "reakcionářskou."
Když jsem před několika lety byl
úrazem dlouhou řadu měsíců vyřáděn z
veškeré činnosti, a nemohl dělat nic jiného, než číst, vzal jsem do ruky konečně i knihu, kterou jsem se chystal
po mnoho let přečíst, ale pro jejíž obsažnost jsem to nikdy nedokázal. Jde o
Gibbonovu studii "Decline and Fall of
the Roman Empire". Od té doby, co
Gibbon napsal svou slavnou knihu vyšly
o tomto thématu knihy modernější, obsahující některé novější poznatky, ale
v podstatě autor postřehl ¡správně hlavní
příčinu pádu římského impéria a římské
civilisace. V rozmařilosti a změkčilosti přestali staří Římané věřit v ideje,
jimiž žil tento útvar — na svou dobu
jedinečný. Nebyl to nápor křesťanství,
ale poživačnost, cynismus a nezájem o
všechny vyšší hodnoty, co především
zničilo tuto civilisaci, jež se honila za
snadným životem, upadala z jedné pověry do druhé a dala vznik šíleným diktaturám, jež ještě více oslabily životní
vůli společnosti a učinily ji bezmocnou
obětí náporu barbarů. Dnešní společnost
je stejně ohrožena náporem barbarství
a mravní a duchovní rozklad ji připravuje k tomu, aby se stala bezmocnou
obětí. Jeden komentátor napsal, že válka ve Vietnamu nemůže být prohrána
na bojišti, ale v Americe. V tom je
více pravdy, než se zdá. Naši bezpečnost, naši svobodu a naši civilisaci nezničí Rudá armáda, protože na to nestačí. Může ji zničit teprve, až vlastní
pomateností a zbabělostí ji rozvrátíme,
takže nebude mít sílu odolat. Nestačí
se stavět jen proti organisované hysterii, ale také a to především, proti
jejím příčinám.

RKZ
(Pokrač.)
vydaných k jubileu ve Dvoře Králové s
poznámkou, že původ RK "je dodnes do
značné míry zahalen tajemstvím" a
tamtéž článek
"Ohlas RK a počátky
anglické bothemistiky" z pera dr. O.
Vočadla. Autor píše o Bowringovi a
Morfillovi, zapomněl však na prvního
překladatele Kap. 27c do angličtiny v
Blackwood Mag. 1821 (Sept.), jehož r.
1966 identifikoval prof. Rutar j"ko polského národovce jm. Colonel C(hristiaii)
L(ach) S(zyrma). O rozmnožených ukázkách Rutarových překladů Vočadlo
ovšem vědět nemohl.
Svobodné slovo (19X.1967) přineslo
článek M. Ivanova: "Rukopisy po 150
letech — Bude 'Tajemství' odhaleno?"
se zajímavým popisem místa nálezu RK
s fotografií vchodu do sklípku děkanského kostela pod padacími dveřmi na
kůru a za jinými dveřmi s těžkými
zámky.
Chce-li kdo používat materiálu Sté.
slovníku na lístcích (redaktorem hlavním je t.č. dr. B. Havránek) v Ústavu
pro jazyk český, musí se ohlásit dr.
Igorovi Němcovi a zapsat se do formuláře pro evidenci pracovníků stč. materiálu.
Zelenohorský zámecký archiv je nyní
uložen ve Státním archivu v Plzni. Není
dosud zpracován a je tudíž zatím nepřístupný.^ „ |
S. Z. Rutar
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Z dopisů

čtCMařu

Jak Rudá Čína zachránila Evropu
před komunismem
V roce 1961 jsem pracoval na výstavbě
socialistického sídliště v Isíovém Hloubětíné. Skoro dva tisíce vězňů přivážely
vězeňské autobusy s Pankráce přes Nusle, Vinohrady a Kariín na toto staveniště.
Jednoho dne ještě před započetím práce byla část vězňů svolána a odvezena
zpět na Pankrác. Byl jsem mezi nimi.
Tam jsme odevzdali vězeňské šatstvo
a prádlo, sbalili své věci a opět nastoupili do autobusů ve svých civilních oblecích.
Byli jsme převezeni do ruzyňské věznice. Cestou, vzájemnými dotazy jsme
si ověřili, že všichni jsme "političtí".
V Ruzyni jsme se setkali s vězni z
Jáchymova, Kladna a Borů, taktéž vesměs politickými. Pochopili jsme, že se
jedná o velkou akci, ale její účel jsme
ještě neznali. Teprve při transportu na
východ republiky, který nám poskytl
přehlídku branných sil Varšavského paktu (míjeli jsme jednotky sovětské, maďarské, východoněmecké a pochopitelně
i československé armády), jsme se dověděli, že je opět t.zv. "Berlínská krise".
V CSSR, jakož i v jiných zemích
Varšavského paktu, byla vyhlášena částečná mobilisace.
Vše bylo dokonale připraveno k útoku
proti zbytku nekomunistické Západní
Evropy. Čeští, a patrně i ostatní vojáci
V P byli instruováni v tom smyslu, že
prvních 200 km v NSR bude jen pouhou "procházkou"
Nelze domyslet, kde by se byl komunistický útok zastavil. Jistě nikoliv
už v prokomunistické Francii anebo
Italii. Vše bylo dokonale připraveno a
vše by patrně "dobře dopadlo".
A přece tehdy Chruščov v poslední
chvíli zaváhal, nevydal rozkaz k překročení hranic NSR. Balónek splaskl.
Dlouho mi to bylo nepochopitelné. Teprve nedávno jsem měl příležitost mluvit
s jedním žurnalistou, který v této kritické době byl — v Sovětském svazu.
Pan Chruščov nestáhl svá vojska proto,
že by se obával ozbrojené intervence
USA; byl si patrně jist, že "případ
E V R O P A " bude stejně projednán jako
"případ MAĎARSKO".
Pan Chruščov nenechal dopadnout dobrodiní komunismu na zbytek Evropy
proto, protože komunistická Čína stahovala svá vojska na rusko-čínské hranice.
Od té doby uplynula řada let.
Mně samotnému se podařilo opustit
socialistický ráj a dnes mám příležitost v různém levicovém tisku svobodného světa číst zajímavé články o "žlutém nebezpečí". A — nemohu se zbavit
dojmu, že tyto články sledují jeden
jediný cíl: zajistit Sovětskému svazu
pomoc, právě takovou pomoc, jakou mu
poskytly Západní demokracie v době II.
světové války.
Autoři a redaktoři tohoto tisku rádi
(zdá se, že až příliš rádi), přehlížejí skutečnost, že dosud nikoliv žlutému, nýbrž
rudému nebezpečí podlehla půlka Evro-
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Pomoc západu sovětskému imperialismu byl by zločin nejen na národech
komunismem již podmaněných, nýbrž
znásobil by nebezpečí pro všechny národy dosud svobodné.
V. Malý.
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