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CHICAGO, PROSINEC 1969

O návrat k tradici

nejdestruk ti vnějších válek, jež do té
doby Evropa zažila a jež v zemích,
které zasáhla, zarazila na celé generace
vývoj kultury, civilizace a hospodářské
prosperity. Skončila teprve tehdy, když
propagovaná svoboda svědomí byla nahražena zásadou "cuius regio, eius religio", jež omezila svobodu ještě daleko
více nežli v dobách před Lutherem a
podřídila náboženské přesvědčení libovůli politických autorit. Křesťanská
společnost, kterou chtěl Luther zreformovat a zlepšit jako celek, se naopak
rozložila natolik, že již nikdy nedosáhla ani takové kvality a efektivnosti,
jakou měla před reformací.

Jan Akord
(jak se kdysi někteří heretičtí vykladači
Opět přicházejí vánoce. Vánoce v exilu. Pro desetitisíce Čechů a Slováků mylně domnívali), nýbrž před tím, aby
první, pro jiné desetitisíce dvacáté, pro lidé nepodlehli pokušení domýšlivosti, že
některé — ty nejpředvídavější — už jejich vlastní rozum, ať jakkoliv vzdělaný, dokáže nahradit Boha, tj. autotřicáté.
Vánoce jsou svátky lásky, porozu- ritativně vyhlásit vlastní normu o tom,
co je pro lidskou společnost dobré a
mění a odpouštění. Zpozorujeme-li něco zlé. Kdykoliv lidé tomuto pokušení
kdy nějakou nedůvěru mezi příslušníky
podlehnou, kdykoliv vypracují a uplatní
třetího a čtvrtého exilu, vzpomeňme si
nějakou vlastní sekulární teorii o dona počáteční vzájemný poměr mezi přísažení "štěstí", "spravedlnosti" atp.,
slušníky exilu druhého a třetího. Jak
nezbytným důsledkem není vytvoření
se ti, co zůstali v cizině už od 2. svěDokud bylo přijímáno Masarykovo
ráje na zemi, nýbrž ztráta i toho ometové války, někdy dívali na ty "poúnoheslo "Ježíš — ne César", poměry v
rové" buďto jako na krátkozraké hlu- zeného ráje, který měli předtím.
páky, kteří ke své vlastní škodě neLuther v XVI. století v mnoha smě- ČSR (i v mnoha jiných zemích) nebyly
uvěřili, že Benešova politika koexistence
rech oprávněně kritizoval různé ne- sice rajské, ale vyvíjely se tím neja mostu mezi Západem a Východem dostatky v tehdejším křesťanském svě- lepším a obecně nejblahodárnějším směnemůže vést jinam nežili k brzkému
tě. Když však přišel s názorem, že rem. Když však na jedné straně přezotročení Československa Sovětským každý člověk má právo číst Bibli a vy- vládlo "Marx — ne Ježíš", na druhé
svazem; anebo jako na egoisticky opor- kládat si ji podle svého vlastního roz- "Mein Kampf — ne Bible" a mezi tím
tunistické kolaboranty, kterým se neumu bez odborného teologického ná- sekularisticko-liberální snaha o nějaký
hnulo svědomí při pohledu na nespra- vodu, velmi tím sice zalichotil lidské racionalistický kompromis mezi dobrem
vedlnosti při provádění Benešových tzv. samolibosti i touze po svobodě, ale do- a zlem, nepřineslo to nikde lidem ráj,
retribučníoh dekretů, na krutosti při
sáhl pravého opaku toho, co doufal. nýbrž peklo 2. světové války a jejích
odsunu i demokratických spoluobčanů
Lidé si opravdu začali interpretovat dosavadních následků. A nebude vyněmecké národnosti, na ožebračení a Písmo po svém, vybírat si z kontextu to, koupení, dokud si lidé neuvědomí se
likvidaci nej schopnějších podnikatelů, co se jim podle jejich individuelního
stejnou pokorou, s jakou si Syn Boží
na nichž závisel hospodářský rozkvět rozumu právě hodilo bez celkové har- vybral za místo svého narození chlév,
státu, nařízené ve jménu "znárodnění"
monické perspektivy — a výsledkem že jablko se stromu vědění je ještě nea "sociální spravedlnosti" — a kteří byla serie itejdelšídh, nejhroznějších a
(Dokončení na str. 3.)
byli ochotni žít si klidně pod vládou
košické Národní fronty až do té doby,
nežli přišla řada i na ně. A jak se ti
poúnoroví naopak někdy dívali na ty
předcházející jako na pravicové extrémisty anebo i zbabělce, kteří opustili
Letos stráví mnozí z nás své druhé vánoce v exilu. Budou to svátky stejně
bitevní pole ještě dříve, nežli byl boj
chmurné a málo nadějné jako předchozí výročí Kristova narození, prožitá doma —
definitivně prohrán, a oslabili tím ove vlasti — v uplynulých dvaceti letech. Z našeho života se pravděpodobně již
brannou linii.
navždy vytratila ona úsměvná pohoda vánoc, jak jsme ji dovedli prožívat v době
A to by nám mohlo jaksi i připome- bezstarostného dětství nebo jak ji známe z idylického světa Nerudových a Dickennout, že vánoce jsou, resp. by měly sových povídek. Kdo z naší generace by si neoživil v paměti výtvarný doplněk
být, především svátky křesťanskými. vánoční selanky, jak nám ji po léta zobrazoval malíř Lada na svých zimních
Někteří lidé při pohledu na dnešní, kdy- krajinkách s nezbytnými kostelíky a hejnem kluků kolem sněhuláka. Příčiny
si veskrze křesťanský svět (k němuž
této změny k horšímu netkví pouze v nás samých, ale jsou integrujícími vlastpřece patřívalo i samo Rusko) jsou nanostmi nelidského a mravně zpustošeného světa, v němž jsme odsouzeni žít.
kloněni k názoru, že křesťanství zklaExulant může pociťovat nejvýše ra- opřít? Vždyť všichni cítíme s každou
malo. Takovýto úsudek by byl ovšem
zcela nelogický. Zbavím-li se např. svédost trosečníka vyváznuvšího z ruin vánoční a novoroční gratulací odeslaho spolehlivého Volkswagenu a roz- rodného domu, jenž se z neznámých nou domů, jak výjimečně ironickou pahodnu se pro jiné auto, které považuji
příčin zřítil, nebo byl zachvácen niči- chuť dostávají přívlastky "veselý, raza krásnější, modernější a pohodlnější, vým požárem. Bude to nutně vždy podostný, šťastný."
a mámili pak s tím novým vozem sou- cit člověka, jemuž shořel krov nad hlaDokumentem
beznaděje,
dantovstavné potíže a výdaje, jež mě přivedou
ským "Lasciate ogni speranza" nad
téměř na mizinu, nemohu potom přece vou a který bude do konce svého žirozumně tvrdit, že "Volkswagen zkla- vota cítit zahořklou vůni spáleniště. S československým infernem je obsah
každou neodbytnou vzpomínkou na
rozhovoru Slávy Volného se sovětským
mal". Zklamalo-li v tomto případě něco,
byl to kromě toho nového auta přede- rodnou zem a všechny ty, jež byl dospisovatelem Anatolijem Kuzněcovem,
vším můj vlastní lidský rozum a úsu- nucen opustit, se mu vždy znovu sevře
uveřejněný v posledním čísle TEXTU 69.
dek, který přecenil mé omezené možhrdlo vnitřní hořkostí a mučivým poKuzněcov — nadaný a nesmírně citnosti a nepředvídal různé eventuality. citem zmaru.
livý umělec je jedním z nepovolanějKdekoliv tedy dnes vidíme nedostatek
ších svědků, kteří jsou schopni lidem
Avšak i ti, jež byli neúprosným Osukřesťanských principů ve společenských dem donuceni v těchto troskách dona Západě odhalit přísně utajovaná
vztazích, není to proto, že tam křestajemství, podvody a příčiny životní
ťanství zklamalo, nýbrž proto, že se mova žít, nemají úděl o nic lehčí. Nebe
tragiky
milionů nevinných lidí v Sonad
tragicky
zkoušenou
zemí
se
zatátam lidé a režimy dobrovolně vzdali
hlo temnými mraky beznaděje. Skepse větském svazu.
křesťanské víry a křesťanských zásad
a nahradili je výplody vlastního rozumu, a zoufalství jsou denně prohlubovány
Dominantou Kuzněcovovy skepse,
které považovali za lepší, modernější a vtíravým vědomím přítomnosti okupantideovou premisou jeho teorie realisticpohodlnější. Jenže důsledky (byly ovšem ských hord. Otupělost a resignace hrokého pesimismu je strohé zjištění. "LInakonec vždycky katastrofální.
zí vyplnit prostor ohraničený ostnatým
DÉ SE BOJÍ". Strach je výchozím moNikoho, kdo někdy četl Bibli a po- drátem a minovými poli.
tivem všech činů, všeho jednání, všech
chopil její nadčasovou moudrost a věčrozhodnutí. Hrstka statečných intelekUvědomujeme si, jak nezbytně důlenou platnost, to ovšem nepřekvapí. Hned
tuálů je v očích ustrašených, nevzděv její první knize, na samém počátku žitými abstrakty v otázce přežití okulaných mas daleko více obrazem zoupačního temna jsou pojmy — víra a
existence lidstva, řekl Ničitel v .podobě
hada Evě:
"Budete-li jíst z onoho
naděje. Odkud je však čerpat, oč je falých sebevrahů než příkladným vzostromu (vědění), otevřou se oči vaše a
budete jako bohové, vědouce dobré a
zlé.." (l.Moj.3,5.)
Následovala ztráta
ráje.
Všem čtenářům a činorodným "kontrarevolucionářům" na
Lidé s prozaicky omezenou chápavodomácí i zahraniční frontě
stí považují tuto epizodu za jednu z
POKOJNÉ
VÁNOCE a ŠŤASTNĚJŠÍ NOVÝ ROK
nejnepravděpodobnějších z celé Bible.
pre|e
Ve skutečnosti však vyjadřuje nejzákíladnější, nejdůležitější a nejtrvalejší
Sdružení čs. exulantů v Chicagu a redakce tJ.
pravdu veškeré historie lidstva.
Nevaruje před věděním jako takovým

Úvaha málem nevánoční
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Michal Racek:

1 VÁNOČNÍ FANTASIE
Štědrovečerní hvězda
jak stříbrná kočka
sedí nad komínem
a zvědavě nahlíží do vůní
jež vystupují k oblakům
Stín stromku v okně
rozevřel náruč
a začal házet koulemi
jak zelený žonglér
Domy se k sobě naklánějí
a jedno druhému zpívá koledy
do okna jak do ucha nastaveného
magickému gramofonu
Pestrý svět se hemží mezi světly
mravenčení komet a vzpomínek
Obraz do kterého se jako do
tlumoku
nashromáždila přechodná radost
a stará bolest
převázaná zlatými nitěmi
jak zdánlivě spoutaný obr
Na ten jeden večer se odmlčí
aby nezkazil ilusi
lidem kteří prožívají zlomek
navrátivšího se dětství
jejž zítra budou musit odevzdat
popelu
jak bezcenný střípek
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rem burcujících vůdců, schopných probudit tyto otrocké davy z jejich nevědomé lethargie.
Ze sugestivních otázek Slávy Volného cítíme upřímnou snahu slyšet z
úst Kuzněcova jediné slovo naděje,
jediný náznak, připouštějící možnost
obratu k lepšímu. Kuzněcov^ je však
nelítostně upřímný a říká: "Československo vstoupilo na dlouhou a tragickou cestu své historie. Sovětský svaz
nedopustí, aby se Československo vyvíjelo svobodně. On to totiž nedovolí
nikomu.
Nemám iluze, že by bylo
možné se vymanit z jeho kontroly."
Naše myšlenky se vracejí čím dál
častěji domů v úzkostných obavách o
naše nejbližší, ve strachu o osudy našich přátel. A tak dnes v tento vánoční čas k nám z domova místo "hlasu zvonů, táhnoucího tiše nad závějí" — zaznívají hlasy Husáků, Strou(Dokončení na str. 3.)
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Z P R A V O D A J

ENÏOIIMACMÎ
PROBOLŠEVICKA FRONTA V USA
přila s novou zbraní, jež má zdiskreditovat americkou armádu, znemožnit obranu proti rudému imperialismu a zaručit co nejrychlejší kom. ovládnutí
jihovýchodní Asie: senzací s tvrzením,
že četa amerických vojáků postřílela
všechno civilní obyvatelstvo vesnice My
Lai. A senzacechtivý tisk celého světa
(i ten, který není ve službách komunistických a frontovních organizací) ji s
rozkoší roztahuje po prvních stránkách,
nesrovnatelně obšírněji nežli jakékoliv
zprávy o soustavném hromadném vyvražďování civilistů záškodníky Viet
Kongu. Samozřejmě: Komunistické zločiny proti lidskosti jsou na denním
pořádku už přes půl století, takže už
asi nepatří do kategorie zajímavých novinek.
Nechceme předbíhat výsledkům vyšetřování, jež americké úřady zavedly,
rozšiřováním dosud neověřených pověstí. Ale několik základních údajů je
nutných k posuzování celého případu
ze správné perspektivy:
1. Se zprávou o události v My Lai
přišel nejprve S. M. Hersh, loňský tiskový tajemník sen. Eugena McCarthyho,
jednoho z presidentských kandidátů při
předvolbách v r. 1968. Jak by mělo
¡být dosud v živé paměti, zatímco sovětská propaganda tehdy podporovala
kandidaturu Roberta Kennedyho až do
jeho smrti, McCarthy byl od samého
začátku vyvolencem a nadějí Pekingu.
Hershovi kolegové z kampanního tábora
(např. Sam Brown) také organizují a
vedou letošní akce "moratoria proti americké intervenci ve Vietnamu".
2. Hershova zpráva byla založena na
výpovědi 23-iletého bývalého vojáka R.
L. Ridenhoura, který sám v My Lai
nikdy nebyl, ale během své branné
služby vyvíjel vytrvalou snahu o podlomení vojenské morálky a discipliny
svého okolí a dostal se proto několikrát
do konfliktu s představenými.
3. Hershova zpráva byla rozšířena
dvěma dalšími radikálně-Ievicovými organizátory rozvratné činnosti ve Washingtonu, rovněž 23-letými Obstem a
Morrovvem, vydávajícími se za "tiskovou agenturu Dispatch News Service".
Otiskly ji nejprve nejdestruktivnější a
nejjednostrannější levicově-fliberální časopisy v USA (Milwaukee Journal, St.
Louis Post Dispatch atp.).
4. Dotyčná "agentura" získala touto akcí vydatné sumy peněz (např.
pouze od televizní společnosti
CBS
10.000 dolarů). Odběratelé zmíněných
časopisů a zákazníci sponsorů příslušných televizních programů přispěli tudíž sami mnohatisícovými obnosy na
financování podvratné činnosti ve Spojených státech.
5. Původní zpráva tvrdila, že Američané vyvraždili v My Lai téměř 600
civilistů, vesměs žen, dětí a starců. Když
se však ukázalo 'lehce zjistitelným, že
Mv Lai mělo pouze okolo 200 obyvatel,
byflo nutno změnit tóninu. Jestii tam
totiž spojenci opravdu pobili 500 lidí,
nemohlo jít pouze o civilisty, nýbrž
především o silnou jednotku Vietkongu.
A pobíjeli-li opravdu pouze domácí ženy
a děti, těch nemohlo být z 200 obyvatel
více než něco přes 100. DaJlší tvrzení
byla tedy opravena na "něco mezi 100
a 600 povražděných civilistů, téměř výhradně žen a dětí" — což už samo o
sobě vrhá podivné světlo na důvěryhodnost celé zprávy.
RUDÝ TEROR
6. Už před několika lety se washingtonské a saigonské autority snažily najít vysvětlení zdánlivě nelogického zjevu, že ačkoliv drtivá větina Jihovietnamců je protikomunistická, příslušníci
Vietkongu přece nalézají pomoc u civilního obyvatelstva, kdekoliv se objeví.
Zjistilo se, že příčinou je rudý teror.
Komunisté vždy pošlou do oblasti, kde
chtějí operovat, nejprve zprávu, že kdekoliv se jim nedostane plné podpory,
spolupráce a poslušnosti, vyvraždí celou
obec. Na vzorek pak skutečně vyvraždí
jednu vesnici (bez ohledu na to, zda
její obyvatelé byli ochotni spolupraco-
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vat nebo ne), aby se o tom roznesla
zvěst jako přesvědčující výstraha ostatním, že to myslí vážně. Pro ještě
větší a bezprostřednější názornost pak
v každé obci, do níž přijdou, nejprve
zabijí pokud možno nejbestiálnéjším
způsobem několik lidí, aby tím odstrašili obyvatelstvo od eventuelního pokušení odmlouvat.
V důsledku toho jim vyděšení Jihovietnamci i proti svému přesvědčení nejen pomáhají zásobami, prací, zprávami
a úkrytem, nýbrž se nechají i odvést do
vietkongských branných sil. Bojují-li
totiž na straně komunistů, mají přece
aspoň nějakou naději, že třeba padnou do amerického zajetí a dostanou
se do nějakého tábora, kde se jim
povede mnohdy lépe než doma. Odmítnutí odvodního a bojového rozkazu Vietkongu znamená naprotitomu zaručenou
okamžitou smrt.
OTÁZKA SEBEOBRANY
Proti tomuto způsobu boje a těmto
komunistickým úspěchům není tedy jiné
účinné obrany nežli vyvolat u obyvatelstva stejný strach ze spojenců, jaký
má z Vietkongu. Pouze přesvědčení, že
uposlechnutí Hanoje znamená i pro
civilisty stejně jistou smrt z rukou
spojenců jako neuposlechnutí z rukou
komunistů, může přimět domorodce k
tomu, aby se pokusili o zorganizování
nějaké vlastní preventivní sebeobrany
proti nájezdům ze Severu. Avšak americké velení takovouto metodu protiakcí
odmítlo jako necivilizovanou. Naprotitomu jednotky asijské, zejména jihokorejské, ji v principu přijaly — pročež Korejci, ač v poměrně velmi malém
počtu, dosáhli brzy ve Vietnamu největších úspěchů ze všech spojeneckých
armád. (Jihovietnamští vojáci, na rozdíl od severovietnamských, nevyvražďují s obzvláštní chutí své vlastní soukmenovce, ale uznávajíce vnucenou nezbytnost
tohoto způsobu boje, jsou
vděčni, udělá-li to za ně někdo jiný.)
7. V rozporu s mezinárodním právem
vietkongští voiáci nepoužívají uniforem
a distinkcí, nýbrž běžného civilního oděvu. Proto zabití člověka v civilních
šatech není ještě žádným důkazem, že
šlo o zavraždění civilisty. A šlo-fli o
ně přece, vina a zodpovědnost opět padá
na komunisty a jejich barbarské bojové
metody, jež znemožňují rozeznání vojáka od normálního občana.
NEPftlTEL V CIVILNÍM ODÉVU
8... Na straně Vietkongu bojují z výše
uvedených důvodů i ženy, děti již okolo
deseti let a pohybu schopní starci, ovšem rovněž v civilních šatech, a způsobují spojencům, kteří takovéhoto nepřítele neočekávají, obzvláště znervózňující ztráty. Dodržování galantnosti
podle civilizovaných zásad evropského
způsobu boje se zde rovná sebevraždě.
9...My Lai bvlo hlavní bojovou základnou komunistického operačního pásma. Celá vesnice a jeií okolí bvla podkopána tunely a podzemními kryty, z
nichž Vietkonsr podnikal vv+.rvalé útoky
na americké oddíly a působil jim mimořádně těžké ztráty, poněvadž po nájezdu vždv zmizel v My Lai a tam s
pomocí obyvatel se ztratil.
10. My Lai není tedy možno srovnávat s Lidicemi nebo Babím Jarem,
jak se o to pokouší otevřeně sovětská
propasranda a více méně nenápadně její
američtí i jiní spolupracovníci. Lidice
ani Babí J*r nebyly strategickými pevnostmi v bojovém pásmu, ani se z nich
pod ochranou civilistů nepodnikaly vytrvají é útoky proti německé armádě.
Vyhlazení Lidic a masakr u Babího Jaru
byly také akcemi v podstatě politickými
a nikoliv vojenskými.
RYTÍŘSKOST = SEBEVRAŽDA
Dodržování rytířských pravidel boje
je velmi ctnostné. Ale vyjede-li ctný rytíř s předepsaným kopím a štítem do
otevřeného pole věda, že jeho protivník
na něho čeká za křovím se samopaflem,
nejde už o ctnost, nýbrž o nezodpovědnou, ba slabomyslnou sebevraždu. Američané mohli v jihovýchodní Asii zvítězit už dávno a s daleko menšími ztrátami, kdyby netrvali na způsobu boje
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podle evropských mezinárodních pravidel, jež komunisté s výsměchem a
výhodou ignorují. Zápasí-li protivník
ve volném stylu, je nezbytné reagovat
stejně.
Ukáže-li se Hershova zpráva aspoň
částečně pravdivou a bude-li některý z
účastníků vojenské akce v My Lai soudně potrestán, zaslouží si zatracujícího
odsouzení především americká vláda za
to, že posílá své občany do zbytečného
nebezpečí smrti a pak je trestá, když
se nechtějí dát zbůhdarma pobíjet a sáhnou k sebeobranné protiakci stejným
způsobem, jakého vytrvale a úspěšně
používá nepřítel.
Hromadné sdělovací prostředky, které
nechtějí pomáhat komunistům k rozkladu a zotročení civilizovaného světa,
by měly výše uvedená fakta soustavně
a vytrvale zdůrazňovat americké (i
ostatní světové) veřejnosti; neboť jinak tábor rozvratu jistě využije případu My Laie ke svému dosud největáímu psychologickému vítězství u veřejného mínění, jež pak již skutečně
může ohrozit pozici americké vlády
vůbec a s tím i celý zdejší politický
systém.
*

*

*

SITUACE V ČSSR
Zmatené velebení soudruha Dubčeka
už konečně zmizelo z krajanského a
exilního tisku i té nejnižší přijatelné
úrovně, avšak jiný zásadní omyl dosud
přežívá: Že prý se politické poměry v
ČSSR vrátily, vrací anebo vrátí do
éry A. Novotného.
Takovéto tvrzení
může vyslovit jen málo vzdělaný nezletilec, který sám už nezažil hrůzovládu
Gottwalda a Zápotockého (ve srovnání
s nimiž byl Novotný i přes všechny
své zavrženíhodné vlastnosti a činy takořka humanistickým liberalizátorem),
nebo dospělý člověk s neomluvitelně omezenou pamětí a inteligencí, anebo jedinec, kterému krvavost prvních dvou
komunistických presidentů nevadila, jestliže kolaboroval.
Za Novotného (na rozdíl třeba od
Gottwalda) se např. nikdy nestalo, aby
během krátkého údobí byl zastaven bez
jakékoliv náhrady takový počet časopisů jako v posledních měsících za Husákovy vlády a abv jejich redaktoři,
většinou členové KSČ, byli v takovém
počtu posíláni do dolů, do zemědělství
nefbo i do vězení. Novotný sice změnil
redakci Literárních novin, a několik jejich spolupracovníků bylo pro jeho kritiku i vyloučeno ze strany — ale našli
ihned uplatnění v Plameni, Hostu do
domu a na jiných místech. Letos však
byly zakázány po Reportéru, Literárkách, Zítřku, Studentských listech, Kultúrném životě a podobných vyhraněněji
"kontra revolučních" tiskovinách i takové časopisy jako Filmové a televizní noviny, Sešity, Dotftavník, Universita Karlova, Věda a život, Dějiny a současnost,
Mateřídouška ajv. Zájmovým a odborným organizacím či nakladatelstvím,
které je vydávaly, nebyla dosud za ně
dovolena žádná, ani režimně usměrněná
náhrada.
Bývalý redaktor Reportéra
Jiří Hochmann může být ještě rád, že
si smí jakž takž únosně vydělat na živobytí v pískovém dole. Mnoho jiných
byflo natrvalo odsouzeno nejen k výhradně manuelní práci, nýbrž jim bylo
zakázáno i jakékoliv působiště, v němž
by mohli ovlivňovat širší okolí — včetně
např. zaměstnání ve větších podnicích,
řízení tramvaje či autobusu atp.
V mnichovském měsíčníku čtvrtého
exilu Text 69 je otiskována na pokračování Škutinova reportážní kniha "Presidentův vězeň", líčící osudy intelektuála, který byl zatčen a nějaký čas
vězněn za vlády Novotného za údajný
výrok, že president je vůl. Jeho líčení
vězeňských poměrů v oné době se může
zdát z hlediska svobodných obyvatel
"buržoazních" demokracií odstrašujícím.
Ale ti, kdo prošli žalářem za Gottwalda
a Zápotockého, mohou Škutinovi jeho
kriminál jenom závidět jako velmi "fešá,cký" a srovnávat, jak mnoho se za
Novotného změnilo k lepšímu — nehledě k tomu, že urážka presidenta bvla
trestně stíhána už i v letech "lidové"
demokracie Benešovy.
NAŠE VLASTNI PťfcEDPOVÉĎ,
že situace v ČSSR se nevrátí do dob
Novotného, nýbrž až k režimu Gott-
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waldovu a Zápotockého, byla aspoň v
některých bodech příliš optimistická. I
za vlády prvních dvou "diktátorů proletariátu" měly např. strana lidová a
socialistická v ústřední vládě resortní
zastoupení. Šlo ovšem o ministerstva
politicky bezvýznamná, většinou o pošty
a zdravotnictví (teprve Novotný svěřil
národním socialistovi Neumanovi i důležité ministerstvo spravedlnosti), ale
přece jenom nějaká. Šlo ovšem o kolaboranty, ale zatímco lidovec a exkomunikovaný kněz Plojhar byl vždy prototypem bezcharakterního politického padoucha, vrtichvostský socialista a někdejší českobudějovický primátor Neuman se hned od února 1948 aspoň
snažil zmírnit osud mnoha obětí komunistické justice. Dnes však nemají bratři z Národní fronty ani jedno resortní
ministerstvo v ústřední vládě. Předseda
českých socialistů Bohuslav Kučera a
tajemník ČSL Jan Pauly jsou pouze
zástupci svých stran bez portefeuille.
LEGALISOVANA SUROVOST
Ani za Gottwalda a Zápotockého (a
tím méně za Novotného) nebylo dále
legálně dovoleno policii držet občana
několik týdnů ve vazbě bez souhlasu
soudu nebo prokuratury, nepustit k němu obhájce až do dne přelíčení a zacházet s ním hrubě. To všechno se
samozřejmě ve skutečnosti dělalo, ale
nikdo neměl tolik otrlosti, aby tuto
praksi vyloženě přikázal zákonem nebo veřejným nařízením. To učinili teprve letos Dubček (ještě jako předseda
parlamentu) a Grosser (ve funkci vnitra). Policisté, vyšetřovatelé a dozorci, kteří o vflastní újmě zadržovali a
týrali zatčené bez možnosti obhajoby
v dobách Gottwalda a Zápotockého,
mo<hli být (a v mnoha případech loni
také byli) pohnáni k zodpovědnosti za
"porušování socialistické zákonitosti". Ti,
kdo se takových nelidskostí budu dopouštět nyní, zůstanou legálně nestihatelní.
Nynější vedení strany se tedy snaží
vládnout takovým terorem, k jehož
schválení a předběžné legalizaci se dosud
žádná čs. vláda (včetně vlády protektorátní za nacistické válečné okupace)
nesnížila ani pod největáím cizím nátlakem.
Ale lidé dosud drží pospolu
a mohou se stále ještě spolehnout na
sympatie převážné většiny soudců a prokurátorů, ba i policistů. Proto se u nich
projevuje spíše deprese a apatie nežli
strach. Ten panuje zatím daleko více
v samotném vedení strany a vlády nežli
v národě.
STRACH V ÍÍV KSČ ROSTE
Jak jsme se totiž zmínili už v minulém čísle, v nejvyšších kruzích nynějšího režimu se rozmáhají obavy, že
nepodařili se v dohledné době zvýšit
v ČSSR pracovní morálku a výkonnost,
Moskva se může rozhodnout vrátit do
čela nějakou Sovětům vždy oddanou
"obět nenáviděného režimu — nejspíše
dávného Brežněvova chráněnce Dubčeka. ÚV KSČ si tedy vytkl za přednostní
úkol "vytvořit v široké veřejnosti ovzduší klidu a optimismu" jako nutný předpoklad pro zvýšení produktivity, ale přitom není ochoten upustit od svého úmyslu vládnout terorem (protože jinak
by zřejmě vůbec vládnout nemohl). To
je ovšem problém neřešitelný a morálka
(nejen pracovní) v ČSSR tedy samozřejmě i nadále klesá, čímž opět strach
ve vedení stoupá. Jediným sebezáchovným východiskem pro příslušníky dnešní vládnoucí kliky by tudíž bylo přesvědčit Kreml, že kromě nich samých
nikdo v ČSSR Sovětům doopravdy od(Dokonč. na násled. str.)
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dán není. To by ovšem nebylo příliš
obtížné nebýt právě Dubčeka, o jehož
loyalitě Kreml nemá pochybnosti, i když
mu vytýká některé omyly v strategii.
Proto byla zahájena taktická kampaň
za účelem ápriorního zdiskreditování
všech potenciálních nástupců, zejména
loňského 1. tajemníka KSČ, v očích
Moskvy. Tak např. Vasil BiPak při zasedání "QV KSČ, z něhož zápisy jsou v
Kremlu pečlivě studovány, "vyjevil" něco ze svých údajných "soukromých
rozhovorů" s Du/bčekem během minulého roku. Tvrdil mj., že Dubček se
mu vyjadřovaJl velmi zpupně a neposlušně vůči SSSR a že o Brežněvovi dokonce prohlásil, že je "senilní". Tím
dhtěli dnešní vládci v Praze zřejmě
docílit toho, aby Dubčekův ochránce
Brežněv "svého Sašu" vyškrtl definitivně ze seznamu kandidátů nástupnictví.
CO SE POŘAD JEŠTÉ TAJI
Lze však pochybovat o tom, že by
takováto taktika v Moskvě zapůsobila.
Ačkofliv se v ČSSR nynější komunistická
prominence skládá převážně z idiotů,
v SSSR určitě ne. Prohnanost, s jakou
Sovětský svaz dosahuje úspěchů na nejrůznějších polích, svědčí o tom, že Brežněv je všechno jiné nežli senilní. Za
dnešní konstelace v Kremlu pod bdělým
zrakem Kosyginovým i několika jiných
vlivných soudruhů by se, na rozdíl i
od dob Stalinových, senilní 1. tajemník
KSSSSR nemohl dlouho udržet ve své
funkci. To ví jistě velmi dobře i Dubček
a je proto maximálně nepravděpodobné,
že by byl něco takového o svém hlavním
protektoru řekl.
Zejména ne svému
dávnému konkurentovi, notoricky bezpáteřnému, závistivému a šplhounskému
BiFakovi. Kromě toho v Kremlu také
docela přesně vědí, že Dubček ještě i
dnes zachovává vůči svému ochránci
naprostou a neotřesnou loyalitu. I pod
nátlakem a hrozbami svých soudruhů
dosud např. odmítá
vyzradit obsah
svých důvěrných rozhovorů s Brežněvem, jež s ním vedl během loňského
roku telefonicky i osobně, zejména v
červenci v Čiernej.
Kdyby v těchto
rozhovorech bylo něco, co by Dubčekovi
mohlo uškodit, a kdyby Moskva měla
skutečně již v úmyslu hodit Dubčeka definitivně přes palubu, byl by jejich obsah sdělil do Prahy už Brežněv sám.
Skutečnost, že se tak dosud nestalo,
ovšem pouze ještě zvyšuje nervozitu a
obavy dnešních vůdců KSČ, že Brežněv
s Duběekem dosud kuje něco, co možná
připravil už loni.
Po již oznámených čistkách v ústř.
parlamentě bylo nyní vyloučeno přes
60 poslanců i z České národní rady,
včetně bývalých ministrů Císaře, Galusky aj.
Paradoxem dnešní situace
zůstává, že ti již vyloučení mají nyní
už méně důvodů k strachu (a potenciálně dokonce i více naděje na delší politickou kariéru v budoucnosti) nežli ti,
kteří je vyloučili a dosud zůstávají u
koryt. Boží mlýny melou i v ateistických společnostech.
Emil Ludvík

O
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opravňuje k vlastnímu bohorovnému úsudku o tom, co je dobré a co zlé, že
jejich vlastní plány na dosažení ráje bez
ohledu na Slovo Boží dosud vždy zklamaly a přinesly jim naopak peklo.
Prostě dokud se znovu dobrovolně nevrátí k tradicím křesťanské víry, ignorujíce lákavá tvrzení a slliby různých
falešných proroků ve vědeckém rouše,
jejichž věčným biblickým předobrazem
je had, "nejdhytřejší ze všech živočichů zemských" (l.Moj.3;l).
Ačkoliv naše stará cyrilometodějská
píseň "Bože, cos ráčil" není zrovna vánoční koledou, nebude naškodu, připomeneme-li si právě o letošním výročí
Kristova narození aspoň část jednoho
jejího refrénu:
"Nezhyne rod, jenž věřit nepřestane,
dědictví otců zachovej nám, Pane!"
Dědictví cyrilometodějské, svatováclavské, křesťanské.
Jedině v tomto
znamení zvítězíme. Jinak ne — aspoň
ne nadlouho.

ODEŠEL DR. JOSEF LETTRICH
V pátek 28. listopadu t.r. navždy
opustil naše řady Dr. Josef Lettrich.
Zvykli jsme si jej po celá léta vidět
stále v plném zanícení jeho exilového
poslání, v pilné a houževnaté práci pro
věc slovenského a českého národa, plného nadšení, víry i naděje
. Smutné
zprávě bylo jen ztěžka uvěřit.
Odešla v něm významná osobnost slovenského politického života a celého čs.
exilu. V posledních 30 letech, kdy se
bořila tradice nejen českého a slovenského způsobu života, ale i celého našeho demokratického řádu pod hrubým
násilím nepřátelských ideologií, zůstal
Dr. Lettrich nekompromisním obhájcem
zásad, na nichž byl náš politický život
vybudován a zejména pak myšlenky
jednotného nedělitelného československého státu.
Politicky vyrůstal Dr.
Lettrich v době prvé republiky v hnutí
Čs. re publikánské strany, kde se naučil
znát politickou a demokratickou zodpovědnost. V době druhé světové války
nalezl brzy své uplatnění v boji za
svobodu svého národa. Jeho vysoký intelekt a politický rozhled přivedl ho
brzy do čela odboje proti německým
okupantům jako představitele národně
a vlastenecky smýšlející části národa. V
poválečné zmatenosti doby dovedl pak
v novém nerovném boji s nový ideovým
nepřítelem vyhrát politickou bitvu více
než 60 proc. v parlamentních volbách
1946 a prokázat, že národ odmítá i komunismus. Jen hrubým násilím mohlo
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galů, Hrbků a jim podobných — jako
známé echo ¡nkvísice padesátých let.
Právem se znepokojujeme nad budoucností vlastenců, kteří dali přednost nerovnému boji s tankovou přesilou doma, odmítnuvše příležitost přežít v
bezpečí svobodného světa.
M
Presidentův vězeň" —
Vladimír
Skutina byl údajně znovu zbaven svobody; poprvé Novotným za výrok, který tak prostě a výstižně určil zoologickou skupinu dělnického "otce vlasti".
Nyní za vlády moskevského místodržícího — právníka Husáka — pro nekompromisní statečný boj — vyhlášený
okupantskému bezpráví. Obáváme se,
že odpovědí na Skutinovu okřídlenou
otázku: "Co tomu říkáte, pane Werich?" — dlouho zůstane temná ozvěna vězeňské kobky. Nebo — a to
je případ ještě méně příznivý — hlas
tajemného
prokurátora z
proslulé
"presidentské aféry".
Trialog Jana
Beneše s dvojicí estébáků — Kubík a
Vavřík — jak jej známe z polednové
éry — určitě ztrátí nadlouho svůj diskusní charakter. Václav Havel si již
stěží veřejně postěžuje na odhalenou
realitu odposlouchávacího zařízení ve
vlastním bytě. Ludvík Vaculík má ¡en
nepatrnou naději stát se šéfredaktorem
"ZPRÁV" nebo "TRIBUNY".

Kromě tristních a alarmujících zpráv
z domova dostáváme i četné doklady
svědčící o nezlomném humoru našich
bodrých lidí. Za daných okolností ¡e
to vedle pasivní resistence jediný způsob, jak čelit okupantům a jejich domácím lokajům. Naši naději na svobodný život nelze nyní — stejně jako
tomu bylo v minulosti — postavit na
reálný základ. Zůstává nám však vlastní, specificky český druh víry; víra v
přežití (náš národ přežil císaře pána,
Hitlera i Stalina) a s vědomím pravdy,
která je od samého počátku na straně
slušných lidí — přežijeme i Brežněvy
a Husáky.
Na závěr si připomeňme
odpověď A . Kuzněcova na Volného
otázku, co by chtěl říci lidem Československa: "POPŘÁT JIM, ABY SI UCHRÁNILI LIDSKOST, NEZMĚNILI SE V
PODDANÉ, STÁLI ROVNĚ A ZŮSTALI
LIDMI."
PAT.

být jeho velké demokratické vítězství
zlomeno.
Nenáročný, skromný, houževnatý a
pilný Dr. Lettrich přicházející v r. '48
do exilu vyzbrojen mimořádným rozhledem a vzděláním, stal se exelentním
mluvčím svého národa a státu. Nevynechal jediné příležitosti, aby vhodným
a výstižným způsobem neupozornil na
bídu a utrpení zotročeného domova a
na jeho touhu po svobodě. Uznáním
jeho významné exilové osobnosti bylo
jeho loňské zvolení předsedou Shromáždění porobených národů. Čs. exil utrpěl
odchodem Dr. Lettricha ztrátu velikou. Čest jeho památce.
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Ruině zprávy
Členská schůze Sdružení čs. exulantů
v Chicagu koná se v neděli 28. prosince
ve 2.00 h. odpol. v sokolovně HavlíčekTyrš. Na programu je mimo běžných
organisačních věcí, přehled světových
událostí a řada důležitých informací pro
nové čs. exulanty. • Velkou událostí
hlásící se plesové sezony bude opět
XII. Representační ples Sdružených čs.
organisaci v Chicagu, pořádaný v sobotu dne 31. ledna 1970 v sokolovně
Havlíček-Tyrš. Je připravován s velkou péčí, v tradici minulých úspěšných plesů, aby byl opět největší společenskou událostí krajanského Chicaga. Zahájen bude v 9. hod. večer promenádou a valčíkem a pak následuje
taneční vystoupení mládeže s uvedením
debutantek plesu, připravené pí V. Martínkovou.
Tlumočíme tímto pozvání
všem naším čtenářům. • Valná hromada Chicagské odbočky svazu čs.
sportovců v zahraničí koná se v pátek
9. ledna 1970 v restauraci Mir. Umlaufa
na 27. ull. a Lawndale Ave. • Pomocný
výbor pro ěs. uprchlíky v Chicagu
koná výroční schůzi ve středu 14. ledna
v 7.30 h. večer v Mid-America Federal
v Ciceru. Bude to jistě radostná přehlídka pomocné a sociální práce, kterou
výbor vykonal od loňského srpna. Za
tu dobu bylo výborem umístěno v Chicagu téměř 500 exulantů, obstarána
jim zaměstnání, byty a různá bytová
zařízení a v celé řadě případů poskytnuty půjčky pro prvé dny jejich zdejšího pobytu. Je to práce, která jistě
zaslouží uznání. • V Ústí n L. konal
se hromadný proces s 50 účastníky protisovětských demonstrací po hokejovém
utkání se sověty 28. března t.r. Většina
z nich byla odsouzena do vězení od 5
měsíců do 2 let. • V Praze napadlo
koncem m.m. 20 cm. sněhu — což
podle zpráv tisku "ohromilo život v
hlavním městě". Shání se brigádníci,
kteří by ten "bílý šok" odklidili a slibuje se jim 8-10 Kčs. na hodinu. I vojáci byli zalarmováni k zdolání "kalamity", která 'lidem v zemích s nesocialistickým přístupem k problémům takovou hlavu nedělá. • Z ústředí čs.
psychiatrů bylo oznámeno, že od sovětské invase stoupl v zemi počet nervových zhroucení o 10 proc., pokusů o
sebevraždu o 8 proc., spotřeba alkoholu,
tabáku a drog o 20 proc. • Uma s
popelem Dr. Jos. Lettricha byla uložena
na Českém národním hřbitově v Chicagu při smutečních obřadech v sobotu
6. prosince. ZemřeHi exulanti: ve Washingtoně Dr. Zd. Smetáček (68), v New
Yorku Milan Zvoníček (45), v Kanadě
Rudolf Nekola.

1 dopisu čtenářů
. . Kéž by vaáe nekompromisní
stanovisko zastávaly též Americké listy.
Zhrozili jsem se, když jsem v jejich
příloze ze dne 22. srpna t.r. četl články
Eugena Loebla a Ludvíka Veselého.
To pan vydavatel Švehla již zapoměl,
že pan Loebl byl šedou eminencí Komunistické strany od roku 1945 až do listopadu 1949 a že "kroutil krkem" tehdejšímu hospodářskému systému ČSR?
Vždyť to byl on, kdo prakticky znárodnil celý čsl. zahraniční obchod v r.
1948 a tak se stal otcem dnešního ekonomického krachu. Marně se domýšlím,
čemu dobrému může pan Loebl naučit
americké universitní studenty.
Snad
jen jak rozbít americký hospodářský
systém. A pan Ludvík Veselý? Vždyť
i on byl jedním z těch statisíců, kteří
tleskali při každém novém rozsudku
státního soudu po roce 1948. Co dělat
měl však vědět již v roce 1950 nejpozději.
Oba pánové by si měli uvědomit, že
svět je rozdělen na dvě půlky. Kam
by utíká1!! kdyby nebyl?
A pan vydavatel Švehla ať si uvědomí, že spolupráce s bývalými prominenty komunistického režimu v CSR popularitě AL
mnoho nepřidá.
S pozdravem váš
V. E., Canada
Z POZDRAVNÝCH PftÍPISÍT SČsE
"Kolik "skalních komunistů", kteří se
vydatně podíleli po 20 roků na provádění diktátorských komunistických brutalit v Československu, prchá dnes do
zemí kapitalistického západu, aby se
vyhřívalo na slunku a mělo se dobře
ve svobodné demokracii, a při tom nezapomínají zdůrazňovat svoje komunisticko-socialistické přesvědčení. Jaká
to politická ubohost nebo snad tendenční taktika oněch, kteří taková komunistická individua, na příklad ve
Švýcarech, Anglii a Spojených státech
severoamerických vítají a podporují."
Z dopisu univ. prof. Dr. F. Krále
k 20. výročí Sdruž. čs. exulantů
v Chicagu.
Pennsylvania.
ZOUFALÉ ZÁSOBOVÁNÍ VE VLASTI
V ČSR je v současné době o některé
potřeby větší nouze nežli za války.
Přechodně nebývají zápalky, jindy sůl
nebo ocet. S trhu zmizely téměř všedhny
textilie od kapesníků po ložní a osobní
prádlo. Ba nejsou ani nitě.
Nejvíce
jsou postiženy maminky s batolaty,
protože nemají pro své děti plénky.
Budoucí matky musí mít od lékaře
potvrzení, že čekají dítě a potom se
jim podaří čas od času sehnat balíček
se třemi plénkami a tak před narozením
dítěte zajistit alespoň část dětské výbavičky.
Ačkoliv je doma k dostání téměř jen
mražené hovězí, vyvezla ČSR do západního Německa větší zásilku kachen.
Kachna cca 2 kg- stála 7.-DM, což jsou
necelé 2 dolary. Velmi svízelná je situace s uhlím. Ještě před okupací byly
na Ostravsku, Mostecku a j. haldy neprodejného uhlí. Část prý neproduktivních ^olů byla zavřena a dokonce i zasypána popelem a odpadem. Letos uhlí
není (asi bylo odvezeno dál na sever
kde jsou tužší zimy) a spousta krajanů
bude ve vlasti mrznout.

ZEMŘEL VELKÝ UČITEL A PSYCHOLOG
S určitým opožděním přišla do exilu
zpráva, že v září 1969 zemřel ve věku
78 let Dr. Cyril Stejskal, docent Karlovy
university. Jeho oblastí byla zejména
dětská psychologie. Jako nadšený žák
se hlásil k americkému pedologovi G.
Stanley Hallovi a k německému psychologovi Williamu Sternovi. Po neblahém únorovém puči 1948 komunistický
tisk zaútočil na t^to úctyhodnou postavu a někteří universitní studenti,
kteří tehdy byli nástroji v rukou vysokoškolské soudružské organisace, se
odvážili i provokací vůči němu, až nakonec Dr. Stejskal z university odešel.
Brzy na to zmizel v konoentraním táboře. Až po létech byl propuštěn s podlomeným zdravím, napůl zmrzačen, šedivý a vrásčitý, ale nezlomného ducha.
Svůj zájem o vědu neztratil, pečlivě sledoval psychologický odborný tisk, byl
vděčen za každou připomínku, nezůstával pozadu a stále věřil, že dříve či
později bude rehabilitován. Nedočkal se
toho. 2il až do konce svého života mezi
svými drahými v malém pohraničním
městě, kam ho někteří jeho žáci jezdili
navštěvovat pro úctu k tomuto velkému
psychologovi a humanistovi, na nějž by
bývala naše universita vždy mohla být
hrda.
Dr. J. V.
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SPOLEČENSTVÍ SRDCÍ
Motto: Z jistého hlediska je obdivuhodné, jak se tyto živly umějí spolčovat
bez ohledu na prostředí: ve vězení i v kapitalistické cizině.
"Dvacetileté jubileum existence exilního spolku není doopravdy důvodem k
radostným oslavám. Znamená totiž také
20 let marných nadějí a tužeb, 20 let
zklamání — což tedy nebývá obvykle
nejvhodnějlm podnětem k bujarému veselí. Místo toho, aby větina z nás byla
nyní podle svého původního úmyslu
dávno už zase zpátky v Československu,
vítáme dnes mezi sebou naopak mnohé
z dalších desetitisíců nových exulantů;
mnohé z těch, kteří před dvaceti lety
byli buďto podstatně mladší anebo podstatně optimističtější, nežli jsme byli
tehdy my, "poúnoroví", a doufali, že
budou moci přežít údobí komunistické
vlády doma a přispět k jejímu ukrácení
na vnitřní frontě. Loni se už mohlo
téměř zdát, že se jim to podaří a že
tedy třeba i odchod nás, poúnorových,
pokud jsme nebyli osobně přímo ohroženi, byl možná celkem zbytečný. Žádný
omyl ve svém životě bychom si nebyli
přiznali s větší radostí nežli takovýto.
Bohužel se však loňského 21. srpna ukázalo, že to omyl nebyl. To nás však
opravňuje k tomu, abychom se na 20
let Sdružení dívali ne pouze se smutkem, nýbrž především s hrdostí."
Prof. R. K. Janský na oslavě 20 let
Sdružení čs. exulantů v Chicagu.
•
"Politika ustupování, nerozhodnosti a
nejednotnosti vedla k rozvratu státní
moci . . . k zdiskreditování komunistické strany, socialistických idejí a spojenectví s SSSR . . . Prosazoval se požadavek prohlásit ČSSR za neutrální
stát tím, že odbory představují most k
této neutralitě . . . V redakcích převládl
vliv pravicově oportunistických sil a
negativně ovlivňovaly celé redakční kolektivy . . . většina odborových svazů
a Česká rada odborových svazů se
stavěly na obranu svobody tisku atd. To
pochopitelně velmi ztěžovalo řešení problémů v tisku.
Z referátu K. Poláčka, předs. ROH
na jeho plenární schůzi.
•
"Víte, ta idea komunismu je na první
pohled velkolepá, ale ve svém jádře,
v svém základě, je fiktivní, nepravdivá.
To je snad dobrý námět pro rozhovory,
ale nic víc. Já si myslím, že kdykoli
máme co dělat s dobrodinci lidstva, že
je to vždycky podezřelé. Vždy, jakmile
někdo prohlašuje, že našel tajemství
štěstí lidstva, je to podezřelé . . . Jestliže toto prohlásí člověk nebo lidé nevzdělaní nebo nedostatečně kulturní — a
podle mého názoru bylo komunistické
učení vytvořeno takovými lidmi a ztělesňováno takovými lidmi — potom se
z toho učení stává nestvůra. A já tuto
nestvůru znám. Já jsem v ní prožil 40
let . .
A. Kuzněcov v interview pro
pro mnichovský TEXT 69.
•
"Nactiutrhači, pomlouvající Ameriku,
včetně jistých učenců z Institutu pro
pokročilé studie v Princetonu dokonce
shledávají podobnosti údajného masakru v My Lai s vyvražděním civilního
obyvatelstva v Lidicích. Poukaz na Lidice a nikoli na katynské povraždění
14,000 polských důstojníků a intelektuálů staJlinskými hordami napovídá
mnohé o ideologické a emocionelní orientaci těchto strážců národního svědomí."
Chicago Tribune, 29.XI.69.
•
"Koncem července resp. začátkem
srpna t.r. navštívili: Američané Armstrong-, Aldrin a Collins Měsíc, Ital
Montini Ugandu, Američan Nixon Asii
a Rumunsko, a Čechoslováci Svoboda a
Husák Jaltu (SSSR). Všech sedm jelo
do daleké ciziny ve jménu míru, demokracie a přátelství."
Čecho-Evropan, Brazílie.
R O Z Š I Ř U J T E

ZPRAVODAJ!

Věta, která uvádí tento článek, je snad jediná kladná z mnoha invektiv,
Ižt a nepravd, snesených do jediného obsáhlého článku R. P. ze srpna: "Síť
K-231 a její úloha." Čím jsme si přátelé zasloužili po roce klidu znovu takovou pozornost?
Po loňském zakolísání KSČ, když jen vězni tak snadno organisovali na jaře
ozbrojená intervence zachránila čsl. ko- '68, proč stejně snadno bez ohledu na
munisty téměř v hodině dvanácté, trva- vzdálenosti, dokonce na světadíly, nalo právě celý ten čas, než se podařilo vazují kontakty nyní v emigraci?
hrstce nejskalnějších znovu obnovit a Vždyť přímo ve vedení strany byli a
zkonsolidovat komunistické kádry v ú- jsou lidé, (Husák, Smrkovský, Pavel a
další), kteří sami poznali podrobně žistředních orgánech, ve vnitru a armádě. Podařilo se pomocí tuhé censury vot vězně v komunistickém režimu. Oni
znovu "ukáznit" noviny, rozhlas, tele- dobře vědí, že ta dlouhá léta zkoušky
visi. KSČ tedy znovu po nejnutnější charakteru, odvahy, nesmlouvavosti a
reorganisaci a čistce mohla obrátit po- důsledného hájení základních mravních
zornost na problémy, které ji tížily celý principů, utužila soudržnost a přátelství
ten čas. Ukázat těm, kdo budou o- tisíců, které přece oni sami svou nespravedlností, sadismem a brutalitou
chotni věřit, příčiny loňské "krise":
Protisocialistické, protisovětské
síly. soustavně zpevňovali, zakalovali.
My, bývalí vězni jsme samozřejmě mezi
Jen ten, kdo to všechno prožil na
prvními. Tisíce estébáků, bachařů, zno- vlastní kůži, zná pravou cenu tohoto
vu volně vydechlo. Nebezpeční svědci
bratrského souručenství, toho téměř pubyli umlčeni, strana dala znovu pože- dového instinktu, se svými tvrdými, nehnání jejich těžké, společensky důležité kompromisnímy pravidly a zákony. Pro"práci".
Právě tak pohraničníkům a tože i když jsi v zimě, o hladu, ve tmě,
jejich pomocníkům.
A tak ve velmi sám, v beznaději, pak zeď, trubka tokrátké době jsme se my, "stará garpení, vodovod, ti dá věděť, že vedle
da" z let 48 a dalších, dočkali "dotebe nalevo, napravo, nad tebou i pod
rostu". Kriminály se znovu plní politebou je kamarád, který je na tom
tickými vězni. Začala nová etapa odstejně špatně, nebo ještě hůř, ale
poru. Pisatelé a rozšiřovatelé letáků,
"drží."
hanobitelé států socialistické soustavy
Ale za předpokladu, že přes všechno
a jejich představitelů, "kopečkáři" a j. jsi zůstal rovný, nezlomený, nejsi ani
se zas po delší době objevují na scéně udavačem, ani jsi nikdy nespolupracoval
politických deliktů.
se svými nepřáteli, všechno je dobré!
Proč komunisté pokládali bývalý K- Protože v té tmě, hladu, zimě, na ko231 za tak nebezpečný, proč se bývalí rekcích, v nemocnici, v isolaci, váude

IVANOV A MIL. PÍSEŇ KR. VÁCLAVA

(M. Ivanov ve své knize "Tajemství RKZ" tvrdí, že Mil. píseň kr. Václava
i báseň Jelena na zadní straně ¡e padělek — ovšem V. Hanky a ¡eho přátel.
Prof. Rutar ukazuje v tomto článku, že Ivanovovy "důkazy" jsou velmi pochybné. Zkratka RU—Rkp. Universitní—¡e jiné jméno pro tentýž rukopis. ! A b 5
¡e číslo rkp. ve sbírkách Nár. musea, kde se rukopis dnes nachází. — P.r.)
Při svém studiu RU jsem používal na reprodukci objevit. Mohlo se tak stát
fotografie A. Bláhy, pořízené pro mne
nedopatřením autora — mohlo se to
1966 v Nár. museu. Palimpsestové fo- však přihodit i jeho dopatřením. V tom
tografie tehdy museum pořídit nemohlo, případě by ovšem bylo nutno označit
takže ve svých přednáškách v Kalama- metodu pana dr. Ivanova za klamání
zoo a Washingtoně jsem pouze konstaveřejnosti, když bychom se již chtěli
toval, že Střemchovy snímky z r. 1914 vyhnout přiléhavému slůvku "podvod".
by vyžadovaly ověření novými metiho- RU(lAb5) je snad středověký palimpdami. — Team M. Ivanova objevil nyní sest, jelho svrchní text ve sloupcích nelatinský text z konce 13. století či ze jen středních ale i ve zbytcích na okrazačátku 14. století pod textem středního ji pergamenu je však prokazatelně stasloupce RU na obou stranách. Ivanov ročeský. Tato teorie "amerického prof.
musel přiznat, že tato skutečnost "není
Sidneyho Z. Rutara" se tedy nezhrouještě důkazem falzátorství" (578). Sna- tila, jak by chtěl světu namluvit pražží se však čtenáři namluvit, že v okraský autor, protěžovaný rudým minisjových sloupcích, jak text spodní tak terstvem vnitra.
S. Z. Rutar
vrchní se prý kryjí a že jsou oba latinské. Dle Ivanovových nedokonalých
reprodukcí se mnohé tahy okrajových
Na jedné hromadě
písmen nekryjí. Moje emendace okraBylo bezmála senzací číst v "Amejového textu Ivanov odmítl jako nerických Listech" ze 7. listopadu článek
přesné, aniž by specifikoval. Podle
mých soukromých informací však okra- p. dra Jiřího Veselého, v nemž polemijový text ve vztahu k mým doplňkům zuje s p. Ferdinandem Peroutkou o problému postoje nekomunistického exilu
nebyl zkoumán.
vůči novým immigrantům-marxistům
Závažnější však je neseriosnost, s kte(rozuměj: komunistům).
rou Ivanov použil reprodukce, pořízené
Vycházeje ze zásad křesťanské etiky,
prý dle fotografií N. Chmelíkové a A. která, jsouc shovívavá k přechodným
Žižky z kriminalistického ústavu VB. prohřeškům a poblouzením, je neúprosně
V novinách i v knize jsou provedeny
přísná vůči hlasatelům heresí a faritak, že na nich nelze rozeznat žádný zeismů, dr. Veselý odmítá pardonování
z okrajů nepravidelně odtrženého pervšech těch nově do exilu přicházejících
gamenu a zejména v hustším sloupci
"a" (recto) jsou poslední řádky dole komunistických prominentů, kteří i nyznečitelněny natolik, aby nebylo možno ní všude vystupují a píší ve prospěch
rozeznat bezpochyby staročeské zbytky marxismu, propagují atheismus, hlásají
neznámého svítáníčka, o nichž jsem re- materialismus a vůči jiným ideologiím
(včetně demokratické) chovají se stejně
feroval již před více než 2 roky ve
Zpravodaji. Toto ovšem Ivanov musel nepřátelsky jako donedávna v ČSSR.
zamlčet. Báseň končila na předposled- Dr. Veselý připouští možnost dohody
ním řádku slovem: "jutru", psaném pís- s nimi jen tehdy, vzdají-li se marxismu
a uznají-li, že sovětská agrese byla jen
meny "íut" a drobným zkratkovým
"v" nad písmenem "t", což podobně ja- důsledkem a logickým vyvrcholením
marxistické revoluce.
Stanovisko, se
ko v Rukopise "C" stř. hor. něm. Písně
kterým jistě každý exulant, kterého
o Nibelunzích (13. stol.) byla zkratka
komunismus, ať už v r. 1948 anebo
oro slabiku "ru". Na posledním řádku
1968, vyštval z vlasti, plně souhlasí.
jest pak staročeská slabika "sno", psaná
Jinak pan Ferdinand Peroutka!
s dlouhým gotickým "s", což byl zřejmě
Ve své úvaze v 49. čísle "Amerických
konec obratu " (slunko ja)sno". Slabika
-sno na konci řádku nemohla být roz- Listů" projevuje politování nad osudem
těchto ubohých liberálních komunistů,
hodně latinská. Proto se asi nesměla

Prosinec 1969
je is tebou tvůj nejbližší přítel, bratr,
"mukl".
Tady neplatí ani školy, ani titul, majetek, krása, mládí, nebo stáří.
Jen
ty nej lepší lidské vlastnosti rozhodly o
tom, zda můžeš být uznávaným členem
této organisace, která ovšem je organisací bez funkcionářů, legitimací, příspěvků. O přijetí se nežádá, vylučuje
se nekompromisně. Proto "spolčování
těchto živlů" podle komunistů, není obdivuhodné, ale je přirozené a logické!
Ota Rambousek

horký cocktail
"Večerní Praha" z 26.XI. aby podnítila zájem čtenářů, (které statistiky o
hypotetickém blahobytu, který má být
výslednicí theoretického plánování socialistické společnosti dávno omrzely)
se diletantsky pokouší o výrobu sensací. Referuje o kořisti příslušníků Veřejné bezpečnosti v Libni, kteří dopadli
22-letého mladíka, u něhož se přišlo na
hrůznou věc:
Prodával lidské lebky.
"Pracoval totiž před časem na Olšanských hřbitovech a při výkopech hrobů
odcizil čtyři lidské lebky. Pak je prodal za 50 Kčs", píše list. Je-li zpráva
pravdivá, pak jedna lidská lebka v
ČSSR stojí Kčs 12.50. To je ovšem
cena lebky "byvších" lidí. Po lebkách
mužů, jsoucích v ČSSR na čelných
místech dnes, je poptávka nepoměrně
vyšší a jsou zájemci, ochotní podat nabídku mnohonásobně převyšující uvedenou cenu . . .
Pe—
* *> *
Není nad to, když se lidem srozumitelně a jasně naznačí, co mohou očekávat od budoucnosti, aby nabyli opět
nezvratného přesvědčení, že strana je
vede k velikým a světlým zítřkům a že
mají vládu, která svou genialitou předčí
všechno, co tu kdy na tomto odpovědném poli vůbec bylo. Pražská "Práce"
z 28. listopadu píše o tiskové besedě
"šéfredaktorů a publicistů" s předsedou
vlády OSR prof. inž. Kempným, z níž
si tito odnesli následující poznání:
"Za dnešní situace bylo možno vypracovat vládní prohlášení jen -tak,
že se budeme zabývat krátkodobými
úkoly, ale zároveň položíme základy
koncepce nutné pro řešení širší problematiky v budoucnosti. Určili jsme
si hlavní zásadu: v dané situaci nejsme schopni řešit všechno, ale musíme vytipovat několik hlavních článků, jejichž řešením budeme vytvářet
kvailitativně novou situaci."
Kam se hrabe Pythie delfská!
— te.
nad jejich prý "bezmocností a rozpaky".
Český a slovenský exulant "osmačtyřicátník" zůstane nad tímto "obrazem
bídy" udiven, tím více, uhodne-li o které exulanty se jedná. (Ostatně úvaze
by byl lépe seděl titul: "Sešli jsme se
na jedné hromadě")
O řadové uprchlíky — tisíce obětí marxistieko-sociaJlistického podvodu — očividně panu
Peroutkovi nejde. Jemu leží na srdci
osud "československých intelektuálůliberálních komunistů" (jaké to sQovní
žonglérství!) pp. Goldstueckerů, Svitáků, Loeblů, Kohoutů, Šiků, Veselých, a
j., kteří materielně jsou sice více než
dobře zaopatřeni, ale nemají dosud v
exilu toho renomé, jakému se těšili v
jejich ČSSR . . . A tu pan Peroutka,
nestor exilních, liberálně-socialistických
intelektuálů, pociťuje zřetelně cosi jako
morální závazek podat svým dávným
druhům či žákům pomocnou ruku. Výstižně praví jedno maJloruské přísloví:
"Svůj svojevo poznau i na pivo pozván."
o. Stach
Z P R A V O D A J — Vydává Sdružení
Československých exulantů v Chicagu.
Adresa: 2619 So. Lawndale Avenue,
Chicago, Illinois 60623, U.S.A.
Vychází měsíčně. Předplatné $3.00 na
rok. Uzávěrka 10tého každého měsíce.

