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Salva do přátel 

J isti: se z ní s nadn o vzpamatují, zejména 
až bude .z Prahy vržena zpět do řad 
„zrádné emigrace", tedy mí.s všech bez 
ro7.dílu. Ale přece jen soudíme, že vypálit 
ji mus íme právě v zájmu přátelství, pojící
ho nás a mnohými, kteří m ezi nás přišli 

po událostech roku oam ášedesá tého. A být 
mezi nimi krapet skromnosti se špetkou 
echczpytování, dávkovan ých, 7.dálo by se, 
škodami a malfry způsobenýmí také jími 
hned nčkolika českým a slovenským 
generacím, byly by tyto řádky zbytečné. 
N;;dto jis tá újma na pravdě i :zdravém 
rozumu byla již způsobena, legen d y se 
mnoH dčl cním a alternativy p ro levici 
(novou, sta rou a tu mc-.átím) se betonují 
v ideologické bunkry. Miíme za to, že 
j e na čase, a pokud n~lož stačí, je detono
va t. 

Fail' play 

Je nevhodné pfipomcnout, že ve svém 
rozumn<:m ccllcu prvn í emigrační vlna 
lcakoolovcmld1 nepoložila st rnnickému 
c111·abliehmcntu, lctc ré se vzbouřilo proti 
novotnovakého samovl:',dě, nni s tébla přes 
nesnndno11 cestu, nrrntoupenou v druhé 
polovině llcd cmítých let? Že dokonce 
jedna její U,s t postupnou destal inizaci a 
revol tu ve Hlmně antic ipovala, :malyzovala 
a v m ezích možností aktivnč poclporova
ln I i\ že když ke 11tfot nutí došlo, poúno
rov!Í crnigrucc s i ulož ila krajní d iscipii.nu 
vu v~em , co v té době veřej ně říknla, 

psal" nebo vysllnl11 ? Tento časopis (na-

příklad) nevyšel po dobu trvání pražského 
jara jen aby odpůrcům reforem nE:byla 
dána záminka podle hesla „Wedte, kdo 
vás chválí" ! A našlapovali jsm e opatrně 
n a špičky ještě když byl Dubček, byi i 
j en nominálně, u vesla. 
Po porážce začal exodus. Poúnorová e mi
grace, opět ve své rozumné většině, přijala 

své nové druhy v osudu vl ídně. Mnohým 
pomohla, jiné doporučila a těm , kteří 

ch těli, poradila. Dlouho nutně utajovaná 
přátelství byla obnovena, nová navázá na. 
V redakcích zahraničních vysílání nejeden 
psací stůl byl uvolněn na samozřejmé 
zásadě rovného s rovným. Na televizních 
obrazovkách o d Vídně až po San Francis
ko se objevily nové tváře marxistů- re

formistů , na knihkupeckých pultech jejic h 
kn ihy. Tiskové konference stoupenců 

socialism u s lidskou tváří byly pozoru
hodné spíše svou kvantitou než kval itou : 
n ejeden nesmysl, tu troufalý, tu spíše 
t rapný, zde spatřil světlo světa. Al e první 
emigračn í vlna, a nejen její pol itická čás t , 

nevyšla ze své rezervy, odolala svodům 
k polem ice a s j istým pobaven ím pozoro
vala občasnou ideologickou balanc na 
nepříliš v>•soko položené t rapé:zc. Uvol
ni la dráhu novým běžcům; vždyč byli 
čerství , čersrvč poučení, na nich by lo, aby 
posvítili do temnot tota lity , z niž vyš li a 
o n iž první emigrační vlna u ž fe kl::t vše, 
co dovedla a mohla, před dvěma desítkami 
let. 

Únava z události 

Prnvdn, po roce, dvou, se všichni t rochu 
unavili, publikum trochu znudilo. Jeden 

Po dcs(tilctlch trapné chudoby vláda poprvé nabí:d v íce předmětů d e nní, 
snud u ž i svi\teční potřeby, u lidé to př ijímnjí, neříkají: N echte si to. 
Nnptl<ltl n,b : proč by nepřijírnuli p r vní splá tku na vel.ký s ta rý dluh? 

Ferdinand Peroutka. 
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z hrdinů pražského jara pochop il , že nemá 
smysl posílat prostřednictvún velvysla
nectví členské příspěh-,, straně, z niž byl 
vyloučen, a koupil si vilu; j iný si veřej n ě 
pos,ěžoval, že na stará kolena bude možná 
muset děl at něco jiného, než přednášet 
na universitě, a zařídil se podle toho. 

N ormaliza ce - nikoli rn, j iž diktuje 
Husák, ale život, dostala se na pořad 
všedního dne také v zem i, do n íž před 
pěti lety zcela nenormá l ně, ale srozum.itel
ně, pronik.ly bratrské tanky udělat pořtí
dek. Padlé ideály i pseudoide:íly byly 
pohřbeny; vče rej ší hrdinové jsou d n ešní. 
důchodci v rodinných domech s právem 
nimrodů c, pěstitelů včel; rá ny byly 
ošetřeny a shledány těžkými , n ikoli však 
smrtelným i; život je nesnndný , ale ni koli 
nesnesitelný ; lidé pracují , zásobování se 
zlepšilo, weckendové chaty rostou j ak po 
dešti houby v okolních lesích a kdo nej ede 
do Tater jede k Balotónu nebo k Černému 
moři. Soudruh Husák nás uj istil čtyř i roky 
po svém n ástupu k moci, že Českoslo
vensko prožívá dny kli dné, ba dokonce 
„slunné"; kd yby řekl, že jistá, nikoli 
zanedbatelná čás t českého a slovenského 
lidu žije s11esít el11ě a že za socia lismu 
všichni už žili /11iř, m ohla by se rozvinout 
rozprava o rela tivitě všeho, a taky o Lidu, 
který nemá na vybranou. 
Bude namítnuto, že i kdyby tomu tak 
b ylo , nemá se to ř ík a t nahlas a zejména 
ne v emigraci : žene se tak voda na Hu
sákův mlýn a vn áš í zmntek m ezi osvěd

čené antikomunisty a pražskojarní refor
misty. Je třeba odpovědět, že to by byl 
přístup dogmatický, který jsme aspo11 v 
tomto i':asopise vždy odm ítali : snnžili 
jsme se vidět skutečnosti takovéjnké byly, 
nikoli jaké by měly být podle nějakých 
teorií. Jinak bychom totiž byli propásl i 
už v padesátých letech první pokusy 
komunistů o analýzu a později reformu 
stalinismu. Byl by nám unikl politicko
společenský pohyb, který vyvrcholil 
pražským jarem. Jsme v tomto ohledu 
pragmatisty: zajímá nás, jak se vede 
lidem, nikoli jak se aplikuje marxismus-

leninismus ; pozorujeme,jal; se lidu vl:íd
ne, nikoli kdo mu vhidne. O těch kdlo 
v ládnou , at je to Novotný n ebo H usi.k, 
víme přesně, kam až mohou j ít a co si 
mohou dovol it, že jsou , byli a vždy b udo u 
politickými i ideologickými zaje1 tci . Na 
rozdíl od svých marxistických druhů v 
exi lu jsme skeptičtí k možnosti t rvn lých, 
struktuníln ích reforem tot:1litn ího syst.S
mu. Nem:ime ilu zí o tom, .že občanské 
a jiné svobody jsou vždy li m itov:lny n i 
tyto lim itnce n eus t:\ le ohroženy v systému, 
který si vynucuje npl ilrnci z:lsndy „n:doud 
úlohy" strany. 
Ale když v nlmci tčchto neměnných 

omezení a konst:rntn ího nebezpeč í, k zase 
bude hů ř, je trochu líp, n ebudeme to 
popírnt. Pr:lvč proto, že nejsme stoupenci 
žádných is m C1 tl že se mim ideologie st,lle 
v íce j eví jnko nndstnvbičkn, j ež s životem 
má prnmtllo společného. Obču n o n! 
bezpečně ví, že slouž íj nko z:lstěnn kdeja ké 
neřes ti n jeho vl astní nesvobody; může 
se jí b ez r iz ika n s jistou in te lekttull n! 
elegancí vyhýbnt. 

Příčiny a následky 

Bude namítnuto, že nejen chlebem 1 iv je 
č l ověk; že HU to n ehntn mu n a oprnvdovém 
štčstÍ nepřid {,; že jsou t:u ještě tokové 
zá ležitosti, jako svobodu , nez,lv islost, 
p n'ivo a spravedl nost. Tu odpovíme , 
n ikoli z přemíry bujnosti, nic prostč pro 
stručnost , nby nás o tom nikdo nepou čo 

val. Proto jsme odešli do emigrace před 
více n ež čtv rt stolet ím a .řekli. j sme k 
těmto otázk:lm ne j ednou, ale ti s íckn\t vše, 
co bylo nutné. 
Ostatně pr:ívě v tomto punktu je třebu 
vysvětlení : marxisticky oricntovnn/: č:',sti 
emigrace záleží převelice na propagaci 
odchodu okupačních vojsk z Čcskoslo
venslrn; soudě podle některých, je to 
hlavní slou p jejího politickl:ho programu. 
Ale sovětská vojenská pf-ítomnost v ČSSR 
není příčina, ale chisledeh celé j edné 
politi cké éry, důsledek války, důsledek 

února 1948. Kdyby sovětská vojska z 
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Československa zítra odtáhla, nic - nebo 
jen velmi málo - by se změnilo na 
struktuře režimu. Rozhodně by jejich 
odchod nesignalíwval návrat svobody a 
tedy i návrat náš. Náš zápas není proti 
sovětské okupací, ale proti komunismu 
sovětské provenience a československé 

realizace. Vpád Péti v srpnu 1968 byl 
náailnick :Ý čin, který způsobil mnoho zla; 
ale je dčtskou h rou ve srovnání s tím, 
co napáchala v láda KS(; za čtvrt století 
svého působen í. 

Perzekuce 

Bude namítnuto, že 1-lus:íkuv režim pro
v:ídl existenční genocidu proti celé jedné 
vrntvč nfiroda; že v podloudných proce
nech ods uzujo lidi do krimin:ilu pro 
údajné politické přečiny. Ncspornč. Do
dejme jen, že tak činil, v míře nepomčrně 
včtňf, rež im Gottwaldův, Zápotockého a 
Novotného. T'ehdy ov~em občt( byli 
pfcdevším nekomunisté, dnes jsou to 
včt~inou komunisté. Dyla to mizerie 
tehdy, je to i dnes. Ale jak mohl nčkdo, 
kdo vyrostl v komunistickém hnutí, 
pochybovat i jen na okamžik o tom, že 
poms ta na vlastních, kteří „zrodili", bude 
z l:\ n z1\kdn(1? Že učitclum marxismu
lcninismu, lctcří j ej chtčli re vidovat a 
prohdli, bude ,.nemožnčno tuto dis ci
plinu pfcdnMct, historikům se: znk{,že 
přlutup do archivů, strnnicl<ým funk
cioni\řc1m se přidč l [ lesní s práva nebo 
výtopnn ? Že ve s lužb/ích t.:':to pomsty 
d ojde i k rnnn.ipulnci justice? 
Juou to ov~cm v~cchno ošklivé d lcž ilosti, 
11 nnši nov( druzi v emiwnci včdí, že jsme 
ncncchnli lt{1111cn 1111 lrnmcni, abychom 
tčmto pcrnclcvovnným zn loajal itu k v,i::ci, 
jc;l. nen í včel naší, nspoň trochu pomoh li : 
burcovali jsme vlivné tohoto svi::tn, zalo
žil i mc1.irn'1rodn( výbo,-y proti pronilslcdo
v,',n[ l< omunisti'.1 v republice, jež si řílcú 

sociulial iclu\, poclcpisovnli petice a mnni
ťcsty. Z11pomnčli jsme (jak se s lul\í) nn 
lo, fo ledy;, v pndes,hých le tech byli 
di8krin,lnov1íni, včznčni n poprnvovtln i 
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naši přátelé a příbuzní - a řekněme 
rovnou - zničen.a celá jedna generace, 
která se z toho rul;dy nevzpamatuje, 
nezvedl se tehdy an.í prst. Máme tu 

na mysli zejména ty, západní levicové 
intelektualy kteří mohl.í: kteřídnes burcují 
,,svědomí světa", jež nesmí zůstat lhos
tejno k osudu pronásledovaných komu
nistů v Československu. Tehdy to byl 
třídní boj, dnes je to perzekuce ; a rul;do 
už neříká, že když se kácí les lítají 
třísky. 

Kouzla s alterntivou 

Ano, na Československo a jeho osud 
- od roku 1948 - by se nemělo zapo
menout. A le také by nad ním neměli 
nedůstojně a veřejnč fňukat ti, kteří na 
tom osudu m ají svůj nesporný podíl. 
Do této kategorie patří propagační zveli
čování represe v Československu; zejména 
když se ru, snad podvědomě, zahánějí 

občasné pochyby o správnosti rozhodnutí 
jít do emigrace. - Patří sem i tvrzení , že 
svčt této zemi v s rdci Evropy něco dluží, 
a že se na tento česmý dluh zhusta a 
sobecky wpomíná. (Ostatnč bylo možno 
si všimnout, že francouzská ex-komunis
tická levice zapomně la na toto tvrzení po 
nčlcolik předvolebních týdnů, aby ho s nad 
„reakce" nezneužila.) A nelze opomenout 
v této souvi slosli argument, který by 
bylo třeba doložit : že p ražské jaro bylo 
a je modelem reformy a humanizace 
komunismu, a (to především) že socialis
mus s lidskou tváří je jediná reálnft poli
ti cká alternativa pro český a slovenský lid. 
Co třeba alternativa demokratického so
cialismu, osvobozeného z pout marxismu 
n usilující o společenskou a sociální 
reformu p ragmaticky a ztíroveň moderně 
a diisledně - v iz atraktívní program 
ni5meckýc h soci:ilních demokratů, z novu 
prodiskutovan ý a schv,ílený na dubnovém 
sjezdu v Hannoveru ? Anebo snad -
když už revoluce, pak důslcdn:i, jak se k 
ni hl:ísí nová levice maoistická a trock is
tická? 



  

Pod zámkem a v pod:z:ámčí 

Tyto řádl, jsou myšleny k posilen.í spolu
práce mezi oběma čs . emigračními vlnami 
a také, aby této spolupráci bylo správně 
rozuměno v Praze a v Bratislavě. Akční 

jednota nepředpokládá nutně i jednotu 
myšlenkovou a politickou; naopak před
stírání takovéto jednoty za každou cenu , 
i za cenu pravdy, přináší víc škody než 
užitku , jak nás o tom mohly přesvědčit 
Lidové, jednotné i národní fronty . 

Snaž[me se v tomto časopise prokáza t, že 
soudobá krize česká a slovenská není 
kriz í jen rež imu , a le lidí, nejen politiky, 
ale etiky. Aby se z této krize vyš lo 
natrvalo, nikoli n a devět měsíců č i na 
devět let, je třeba víc než reformy : 
proměny, přestavby a určení národního 
ideálu a státní raisony. Práce je tedy dost a 
na dlouho - některým se to bude zd{,t 
přili š dlouho. Pro ty dekretoval president 
Svoboda amnestii a Státní bezpečnost 

rychle vykouzlila několik vcelku pohodl
ných sběrných táborů, dříve rekonvalcs
cenčnich středisk se zah radou a plotem 
kolem - pod zámkem, ale zase ne tuk 
n1oc. 
V podzámčí bylo pak rozhodnuto ohledat, 
zda některé osobnosti pražského jara , 
nyní v cizině a jež s i pří liš nezada ly 
protirežimními akcemi, by byly svolny k 
rozhovoru, prozat.ín1nímu a nezávaz nému, 
samozřejmě . Toto všechno není apriori 
zavrženíhodné či dokonce zrádné : v 
prvním případě je to otázka vkusu, nervů 
a stupně osobního zoufalství; ve druhém 
bude zá ležet na mnoha okolnostech ; za
tím je zajímavé, že pražský režim hledá 
kdejakou škvíru, j en aby zaflikoval svou 
prošoupanou respektabil itu . Jen se dom
níváme, že Evžan Erban, ned,,vný dis
krétní návštěvník crzmy, muž všech 
počas í a kdejakého průvanu , není zrovna 
osoba povolaná a důvěru vzbuzující : 
není opravdu k mání nikdo jiný, n ež tento 
bývalý sociální d emokrat, jehož akcie u 
socialistů nejsou o nic vyšš í než u ko
munistů ? 

Jak dál? 

J ako dosu d. V dohodě a spolup nici obou 
emigračních vln proti zpá tcč.n.i cké.rnu, 

satelimín1u režimu v Praze, n.le t ,1ké. u 
vědomí společenského pohybu jako neo
dolatelné a vítězné. s íly nad lidm.i, kteří 

nejsou víc než ka~pař-i těchto dnů, z,t 
nimiž nikdo nestojí, nejméně pak n:\rod 
a jeho mladí. A u vědomi té to sku tečnosti 

můžeme púnúm v Praze i pochv,\lit jej ich 
guhišový socialismus n dopo ručit jim, nby 
ho ještč zahustili . Není důvodu, nby v 
obrodném procesu, který bude dlouho 
t rvnt, Češi a S lováci ž il i jnk nuz,ki, bez 
životního e l.lnu , bez radosti a bez výhledu . 
Tak smýšlíme. K protisalvč našich př,\tel 

j sou strany tohoto časopisu, jako dosud, 
zcela otevřeny. 

Výzva z Prahy 

,. ... proto dneslrn má tnkový význnm. čsl. 
poli tická em igrace, ktcr:I jedirnl., skrytě 

podporovaná z domova , mť,žc být skuteč
ným mluvčím našich mí rodů", pišc :r.n 
pseudonym se skrývající autor z Pruhy v 
londýnském. čtv rtletníku S urvcy (číslo 2, 
j aro J 973, český text v Listech, č. 2, 
duben 1973). 
Nakolik zrcad l.í tento niízor mínění nnpř. 
československé bezpartijní 11 komunistické 
intelige nce? Nakolik je ví1bcc spn',vný 11 

nako li k je realizovntelný? L ze opmvd u, 
jak žnd:I auto r pra,.ského dop isu, nby 
„politi cký a kulturní rozvoj (I) našich 
n:írodů" mč l „formu j akési moderní 
diaspory" ? 
Třeba o tom pochybovat. Národ j e doma . 
Núrod doma musí znovu nalézt svůj 

mravní, politický a kulturn í profil. On s i 
musí nalézt cesty, jak říci svčtu, co chce 
a kam směřuje . J eden čin je víc, než 
s to proklamací. Ku ltu ra se nedá přesa

zovat jako brambory. - Ale politická 
em igrace nejen může, ale musí zf,rostfed
lwvdvat mezi národem a ostatním světem. 
To je patrně její nejpřirozenějš í, bez
prostřední ·a také dlouhodobý úkol. Její 
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