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Katolík se dív6 na udólosti ve svétè.

CML A POLITIKA
Pavel

Mnohokróte jsme jiZ vyjadÍovali své stano-
r isko k politickému déní v na5em exilu. Byli
isme si védomi toho, Ze jeho charakter jest vy-
.lovené poliiickli. Proto jsme také s ve5kerou
"óhou zdùraznlli jlí. na poóótku na5í óinnosti
pied dvèma lety, Le to, co se snaZíme délat, není
politika. Od té doby jsme stóle píesvédóovali
r:aée obóany o tom, Ze je tomu tak a Ze tomu
:ak bliti múZe. NeZ pÍed nékolika tfdny -dobé, kdy jsme se jiZ domnívali, Ze jsme nad

^x1'^-^'"1 pochybnost etablovali svúj nóboÉensko-
charakter ve veiejném mínéní naSí

':migrantské obce - 
jsme byli osloveni v sou-

isiosti s pohnutlim vlfvojem vécí v Americe.
-o nós vedlo k tomu, abychom starému problé-
ru vénovali opèt nékolik iódek.
TéZko se hledají slova, kterà by spróvné vy-

idiila postoj-- lidskf a nórodní - k tomu,
,r se stalo. Clovéku se dostóvají do rukou óaso-
isy, jeZ v dlouhlch sloupcích komentují neshody
politickém vedení na5eho exilu. KomentóÌe
lacinjm moralisovóním, se samospasitelnjmi

,151enkami, s nóvrhy na reorganisaci. Mnozi
: domnívají, Ze se situace dít zachrínit tim, Le

riaví je5té jedno, nove a dal5í politické téleso.
ele davy lidí se cítí povolóny k tomu, aby pro-
edly reformy. Ale pii tom móte smutnf a ne-
.iijemnj pocit, Ze to v5e uZ tady bylo, Ze to
,ení nic substanciólné a kvalitativnè nového,

Le to je jen rozmé1iov6ni a obmèúovóní zósad,
které v samém principu obsahují zf*odky roz'
kladu. Obóvóte se, Ze veíejno-politickó òinnost
na5ich exulantù propadia deliriu moci. A jako
kÌest'an víte, co fo znamenà: konec. S hrúzou
pozorujete, Ze politické délelí zacirvacuje jiZ i
nestranické organisace, a mané se ptóte, co to
zasiepilo naée bratry, ói jakf cíl sleduje Bùh,
Ze je ranil slepotou.

Nechceme moralisovat, protoZe situace je pii
li5 zló, zejména uZ proto, íe mnazi nesly5í. Ne-
chceme pouZívat silnjch slov, protoZe ta si prosí
o silné odpovèdi. Ale jestliZe ti neb oni, kdoZ
se na Cyrilometodéjskou Ligu obrétili o piízeù,
sympatie a podporu v novém politickern délení,
chtèjí sly5et piótelsky podané stanovisko, po-
kusíme se o né.

Nezdó se vóm, Ze krise, kteró se projevila,
mó daleko hlub5í koieny, neili ty, které se uvó-
déjí ve zprivích a argumentech? UZ ten fakt,
Ze stranicko-politickó pÍísluSnost se stala nej-
vy55ím kriteriem veSkeré pràce, ie relativní po-
litické hodnoty byly povli5eny nad vSechny ostat-
ni - uL to svèdói o velké bidé. JeJi celó kon-
cepce zahranióní osvobozovaci próce stavena na
takovfch zókladech, pak skuteèné nezblfvó jinó
odpovéd neZli ta, kterou jsme naznaóili nahoie:
Ze jsme propadli dychtèní po moci. Ale to je
piece r, na5ich pomérech tak malicherne a tak




