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Svět ____Si_________

Vietnamská zkušenost
Autor článku, dr. Vladimír Fleischer byl v roce 1947poslán čs. vládou do Spojených států jako obchodní přidělenec čs. 

vyslanectví, kde po únoru 1948 resignoval. V roce 1951 se stal šéfredaktorem čs. vysílání Hlasu Ameriky. V roce 1958 
přešel do zahraniční služby a po šesti letech služby v Mnichově byljmenován rozhlasovým a televizním atašé v Indii. V roce
1967 byl přeložen do Vietnamu, kde pobyl sedm let až do roku 1974jako vedoucí zpravodajský pracovník USIA [ United 
States Information Agency\. Za svou činnost V. Fleischer dostal od americké vlády “Medal fo r  Civilian Service in 
Vietnam” a “Superior Service Award”. Za sedm let V. Fleischer dobrovolně napsal na 410 českých reportáží, které byly 
odvysílány čs. vysíláním Hlasu Ameriky do Československa.

Historie

Nejdříve si připomeňme trochu 
vietnamské historie.
Před mnoha tisíci lety několik kmenů 
Vietů žilo v horách Tibetu. Čínské 
armády ze severu je téměř vyhladily 
s výjimkou jednoho kmene Lac-Viet, 
který byl přinucen se stáhnout na jih 
a usadil se na území dnešního Vietnamu. 
Boje s Číňany se táhly asi tisíc let až do 
roku 939 po Kristu, kdy Ngo Quyen 
Číňany porazil na řece Bach-Dang. 
I když následovalo devět století nezá
vislosti, projevily se první třenice o nad
vládu mezi feudálními rodinami Trinh 
na severu a Nguyen na jihu. V tomže 
období, když se v Číně zhroutila vláda 
dynastie Mingů, asi tři tisíce Číňanů 
odešlo do exilu a usadilo se v dnešním 
Jižním Vietnamu, v místech, která jsou 
dnes známa jako My Tho, Bien Hoa 
a Ha Thien. V 16. století bylo zavedeno 
do Vietnamu křesťanství obchodními 
cestami Španělů, Italů a Portugalců, 
s nimiž přišli později italští misionáři 
řádů jesuitského, františkánského a au
gustiniánského. Hlavně zásluhou Jesuity 
Alexandra de Rhodesa bylo v 17. století 
na severu obráceno asi 82 tisíc na katolic
kou víru a na jihu asi 39 tisíc lidí. V 18. 
století král Nguyen Anh požádal bisku
pa z Adranu o vojenskou pomoc, aby u- 
končil feudální boje v zemi. Podle versai- 
llské smlouvy v roce 1787 s Ludvíkem 
XVI. dostal patnáct tisíc vojáků za 
určité ústupky včetně dvou ostrovů.
V letech 1802-20 Gia Long sjednotil 
zemi po 275 letech bojů a připojil k ní 
dnešní Laos a Kambodžu. Tím byl dán 
základ k utvoření Indočínské Federace 
pod francouzskou nadvládou, která 
trvala téměř sto let. Podle tradičního 
pravidla “divide et impera” Francouzi 
zemi rozdělili na Končinčinu, Annám, 
Tonkin, Laos a Kambodžu. V druhé svě
tové válce přišli Japonci, kterým se 
Francouzi vzdali. Japonci se pak v roce

1945 vzdali spojencům a Francouzi se 
vrátili, aby Japonce odzbrojili a získali 
znovu kontrolu země. Mezitím ovšem 
povstala řada revolučních osvobozova
cích hnutí jak na severu tak i na jihu.
V té době se objevil na scéně Ho Chi 
Minh (vlastním jménem Nguyen Ai 
Quoc). Po  studiu v Paříži v roce 1945 
odešel do Severního Vietnamu, kde 
organizoval komunistické hnutí, které 
se zmocnilo vedení původně čistě nacio
nalistického odboje a zahájil vojenský 
odboj proti Francouzům. Po porážce 
Francouzů u Dien Bien Phu v roce 1954 
podal v Ženevě Bidault návrh na příměří 
a údobí francouzské nadvlády v Indočí- 
ně skončilo.

Konec jí učinila ženevská konference 
téhož roku. Zem rozdělila podle 17. rov
noběžky na Severní a Jižní Vietnam 
a osamostatnila Laos a Kambodžu.

Když komunisté uchvátili moc 
v Hanoji, zahájili obvyklé čistky, před 
kterými uprchlo do Jižního Vietnamu 
přes dva miliony Vietnamců, většinou 
katolíků, včetně celého profesorského 
sboru hanojské university. Zatím co 
Jižní Vietnam stáhl veškeré oddíly 
a válečný materiál z území na sever od 
17. rovnoběžky, komunisté se ještě před 
podepsáním příměří a dohody v Ženevě 
již připravovali na podzemní činnost 
v Jižním Vietnamu. Zbraně a střelivo 
byly zakopány a ukryty, politické kádry 
splynuly s obyvatelstvem a tisíce mla
dých hochů bylo odvlečeno z Jihu na 
Sever, podrobeno politické indoktrina
ci, tréningu v sabotáži, propagandě 
a záškodnické činnosti. Nastalo údobí 
kom unistického  te ro ru  v Jižním  
Vietnamu, jem už padly za oběť tisíce 
vedoucích občanů na venkově, starostů 
vesnic a usedlostí. Účelem bylo vyhladit 
inteligenci, která byla největší překáž
kou šíření komunistické propagandy na 
vietnamském venkově. Granáty a miny 
byly namířeny na místa, kde mohly

zabít co největší počet civilního obyva
telstva, t.j. na autobusy, kina, tržiště, 
školy a kostely. Nastala vlna zastrašo
vání obyvatelstva terorismem.

Po šesti letech soustavného porušová
ní ženevské dohody komunisté své akce 
v Jižním Vietnamu dialekticky usměrni
li. V září 1960 se sešel kongres komu
nistické strany Severního Vietnamu 
(Lao Dong) a vzal si za úkol “osvobo
dit” Jižní Vietnam. O tři měsíce pozdě
ji byla pak ustavena organizace, která 
byla tímto úkolem pověřena - Fronta 
národní osvobození. Termín “národní
ho osvobození” už dnes nikoho neokla
me. Je to běžná forma vojenské inter
vence a agrese, kterou komunistické 
země používají na podporu své politiky 
soustavné expanse. Deset let se Jižní 
Vietnam bránil proti podvratné činnosti 
komunistů, jejich teroru a vojenské 
invasi. V roce 1965 požádal Ameriku 
o pomoc. Do Vietnamu byli posláni 
první vojenští poradci. Zbytek je 
historie.

Jak vysvětlit, že Američané, stále 
ještě ta největší velmoc na světě, mohli 
prohrát válku ve Vietnamu? Shrnul bych 
ty důvody do čtyř kategorií: koncept 
omezené války, americké sdělovací 
prostředky, americké veřejné mínění 
(ne světové, to nehrálo velkou roli) 
a americký kongres. Americká přítom
nost koncept omezené války byla v roce 
1965 omezena na 15 tisíc poradců. Na 
vrcholu války tam bylo přes půl milionu 
vojáků. Jejich úkolem však nebylo 
Severní Vietnam porazit. Měli jen 
bránit Jižní Vietnam proti komunistic
ké agresi Severního Vietnamu. Ame
ričané nesměli útočit přes demilitari- 
sované pásmo a nedovolili to ani armádě 
Jižního Vietnamu, protože by tím poru
šili ženevskou dohodu z roku 1954. 
Zatím co nikdo nesměl porušit neutra
litu Kambodže a Laosu, komunisté si 
klidně dodávali co chtěli po “ Ho Chi



Minhově stezce” , která vedla po území 
obou zemí. Jinými slovy, americká 
armáda měla svázané ruce a nelze ji 
vinit za porážku. Viníci jsou ti politi
kové, kteří si vymysleli koncept omeze
né války. Obrazně se dá vyjádřit vedení 
vietnamské války tak, jako  když vám 
teče u vodovodu kohoutek a vy na něm 
držíte prst, místo, abyste vyměnili 
těsnění. Agrese komunistů se dala 
zastavit jen tím, že by se byla musela 
porazit u zdroje - v Severním Vietnamu. 
A to nikdy nebylo plánováno, patrně 
ze strachu, jak by na to reagovala Čína. 
Byli jsme už tehdy zřejmě pod vlivem 
zkušeností z Koreje. A tak se vietnam
ská válka nezbytně táhla a “nebylo 
vidět světlo na konci tunelu” .

Američané jsou v podstatě isolacio- 
nisti. Jen zalistujme v historii a připo
meňme si, co dalo práce Wilsonovi 
a Rooseveltovi než překonali americký 
isolacionismus a než vstoupili do první 
a druhé světové války. Američané prostě 
neradi bojují v nekonečných válkách 
někde na druhém konci světa pro 
mlhavé cíle.

Pokud jde o neutralitu Kambodže 
a Laosu, to byla fraška. Bylo veřejným 
tajem stvím , že m anželka  prince 
Sihanuka vybírala za každé nákladní 
auto, které dodávalo materiál z přísta
vu Sihanukvillu do zázemí na vietnam
ské hranice, padesát dolarů. Sihanuk 
sám komunisty ze severu neměl rád ale 
byl proti jejich přítomnosti bezmocný. 
Soukromě se z toho radoval, když se 
konečně Američané rozhodli v roce 
1970 komunistické základny v Kam
bodži likvidovat, ačkoliv na veřejnosti je 
musel odsoudit. Stejně tak tomu bylo 
v Laosu, kde vládli dva bratři. Souvanna 
Phouma byl králem a jeho nevlastní 
bratr Souvanna Vong velel komunistic
kému Pathet Lao. Hráli tu neutralitu 
tak trochu jako kopanou: já  na bráchu 
a brácha na mě.

Americké sdělovací prostředky

R o le  a m e r i c k ý c h  s d ě lo v a c íc h  
prostředků ve Vietnamu byla dosti 
trapná. Musíme si předně uvědomit, 
že teprve po druhé světové válce americ
ká televize přinesla americkému divá
kovi světovou válečnou akci do obýva
cího pokoje - a to ještě v barvách.
V době největšího zájmu bylo ve Vietna
mu přes 500 televizních a rozhlasových 
reportérů, z toho dobrých 80% Ameri
čanů. Ti dobří se dali spočítat na 
prstech. Většina z nich měla jakousi 
perversní touhu ukazovat jen ty hrůzy 
2

války a to co tam jejich vlastní armáda 
dělala špatně. Nebylo hrdinů, byli jen 
váleční zložinci a jejich oběti, neudělalo 
se nic dobrého, američtí vojáci páchali 
jen zlo, pálili vesnice, vraždili nevinné 
obyvatelstvo a shazovali napalmové 
bomby. Viděl vůbec někdo někdy 
nějakou reportáž o velmi úspěšné 
pozem kové reformě, o budování 
vietnamského průmyslu, modernisaci 
rybářství, výstavbě celých vesnic, škol 
a nemocnic, a zavedení demokratického 
soudnictví, včetně Nejvyššího soudu, 
o opravdu svobodných volbách pod 
mezinárodní kontrolou, o zavedení 
nového druhu výnosnější rýže a o pacifi
kaci venkova?

Příklad: O novoročních svátcích 
-Tetu- v roce 1968 Hanoj změnil takti
ku a přešel od drobných útoků k hro
madné ofensivě. Přes 84 tisíc vojáků 
napadlo Saigon, Hue a tucet dalších 
měst. Na televizi to byla pastva pro 
oči. Devatenáct Vietkongů napadlo 
budovu am erického velvyslanectví 
v Saigonu a dvě divise ze Severního 
Vietnamu obklíčily základnu americké 
námořni pěchoty v údolí Khe Sah. Do 
týdne byla ofensiva odražena za 
těžkých ztrát pro komunisty. Za tři 
neděle poslední město, Hue, bylo od ko
munistů vyčištěno a do měsíce skončilo 
obklíčení v Khe Sanhu. Známý novinář 
Don Oberdorfer ve své knize TET 
napsal: “Zdrcující vojenská porážka 
pro Hanoj a těžká rána pro jejich tvrze
ni, že mají v Jižním Vietnamu morální 
a politickou autoritu” . Avšak nerefero
valo se o tom ani v televizi ani v americ
kém tisku. V podstatě se referáty daly 
shrnout pod téma: “Katastrofa ve Viet
namu” . Asi za čtyři týdny po té, když 
pravda přece jenom začala vycházet 
najevo, Time, N.Y.Times a Washington 
Post začaly zpívat poněkud jinou písnič
ku, ale ne na první stránce, nýbrž hodně 
vzadu. Televize mlčela. Americký pos
luchač a čtenář tak ztratil jakoukoliv 
perspektivu toho, co se ve Vietnamu 
stalo. Jiný novinář Peter Braestrop 
v roce 1978 napsal, že podle jeho názoru 
tento generalisovaný obraz katastrofy, 
jak ho americké sdělovací prostředky 
vylíčily, více ovlivnil politicky Washin
gton - tedy administrativu - než veřejné 
mínění. Ke katastrofě podle něho došlo 
ne ve Vietnamu, ale v Lyndon Johnso- 
nově Washingtonu. Jak  známo, Jo h n 
son krátce na to prohlásil, že v listopadu
1968 na další termín nebude kandido
vat. Johnson se boje vzdal a kritici viet
namské války, členové kongresu a ko

mentátoři si pospíšili, aby vyplnili poli
tické vakuum, které po sobě zanechal.

Příklad:

Jistě se někdo pamatuje na My Lai, 
kde oddíl amerických vojáků tuto zá
kladnu a útočiště Vietkong vyčistil, 
přičemž zahynulo přes sto obyvatel. 
Byl z toho monstrproces a odskákal to 
nakonec seržant, který oddíl vedl. Ame
rickému tisku a televizi to vystačilo na 
dva roky. Aniž bych omlouval vše co se 
v My Lai stalo, pravdou je, že mnozí 
civilisté byli teroristy a záškodníky. 
Pamatuji se dodnes jak nám dovedli na 
tiskovou konferenci po ofensivě Tetu 
v roce 1968 krásného desetiletého kluči
nu. Naše sekretářky ho hladily po vla
sech, dávaly mu žvýkací gumu a ne
mohly se ho nabažit. Ve skutečnosti to 
byl komunisty vycvičený vrah. Měl na 
svědomí sedm saigonských policistů, 
které zastřelil zezadu.

Ale slyšel někdy někdo o Dak Sonu? 
Byla to osada primitivního kmene Mon- 
tagnardů poblíže kambodžské hranice. 
Komunisté je násilím nutili k portáži. 
A když odmítli, napadli jejich osadu mi
nomety a raketami a dílo zkázy dovršili 
plamenomety. Nejen, že osadu vypálili, 
ale doslova uškvařili ženy s dětmi, které 
se schovaly v jámách vykopaných pod 
chatami. Výsledek: 225 mrtvých hlavně 
žen a dětí, 44 zraněných a 100 pohřešo
vaných. Ti pohřešovaní byli hlavně mu
ži, které komunisté odvlékli. Den nato 
jsem zorganizoval zvláštní letadlo pro 
korespondenty. Z  545 se přihlásilo pět 
a tři z nich byli Japonci. Američtí kores
pondenti neměli zájem shlédnout co 
napáchali komunisté, to se přijímalo 
jako samozřejmost. A tak se americká 
veřejnost o Dak Sonu nikdy nedovědě
la.

Americké veřejné mínění

Americké veřejné mínění v začátcích 
vietnamského konfliktu vládu i armádu 
podporovalo. Ale postupem času zkres
lené reportáže na televizi a protiválečná 
kampaň, v tisku nabývaly na intensitě. 
Začaly demonstrace v ulicích a na uni
versitách. Tak zvaná “tichá většina” 
národa se na obrazovkách a v sloupcích 
N.Y.Times a Washington Post nedosta
la ke slovu. V ulicích byla většinou mlá
dež. Šlo o rozdíl mezi generacemi, které 
prošly první a druhou světovou válkou 
a mezi generací, která za vietnamské 
války dospívala. Vietnam byl v šedesá- 
vých letech pro americkou mládež živou 
vzpomínkou a typickým symbolem.



Symbolem oblasti a zájmů, které se 
Ameriky netýkaly a jejichž výsledkem 
byla nejen vojenská porážka, ale také 
morální ponížení. Kdyby tatáž mládež 
žila před 42 lety v Anglii,patrně by se 
shodla s Nevillem Chamberlainem, 
když vysvětloval, že Československo, 
zrazené v Mnichově v zájmu “míru 
v naší době” , bylo pouze “vzdálenou ze
mí, o které málo víme” .

Není proto divu, že referáty o válce 
v tisku a v televizi vytvářely pacifistic- 
kou náladu. A šlo to dokonce dále. Za
čal se “kydat hnůj” na vše, co mělo tra
diční hodnoty a autoritu. Na president- 
ský úřad, FBI, CIA, policii, a armádu. 
Opovrhovalo se rodinou a pěstovaly se 
kulty a omamné drogy. Začaly se opě
vovat “války národního osvobození” 
a odsuzovat “ války imperialistické 
agrese” , jakou podle těchto živlů byla 
prý válka ve Vietnamu. V Kremlu si asi 
mnuli ruce nad tím, jak tato část ame
rické veřejnosti papouškovala jejich 
propagandu. Tato nálada v zemi, roz
dmýchávaná tiskem a televizí, měla 
patrně větší vliv na politický Washin
gton než na americký národ. Johnsono- 
vu nástupci Nixonovi nezbylo než vál
ku přivést k rychlému konci.

Americký kongres

Americký kongres měl v těch letech 
demokratickou a převážně liberální 
většinu. A stejně jako  Johnson podlehl 
hlasu ulice. Podporovat americkou ro
li ve Vietnamu by bylo bývalo v té do
bě politickou sebevraždou. Neslavná 
role kongresu se však ukázala až bě
hem pařížských jednání a dohody. By
la to neschopnost a nevůle vynutit si 
dodržení toho, co bylo v Paříži ujed
náno a odmítnutí finančních fondů 
pro slíbenou vojenskou a hospodář
skou pomoc, které zasadily Jižnímu 
Vietnamu ránu do zad a vedly k jeho 
pádu.
Všimněme si pařížských jednání blíže. 
Od prosince 1968 do června 1970 jsem 
byl více v Paříži než v Saigonu. Měl 
jsem na starosti všechny koresponden
ty vietnamských sdělovacích pro
středků jako  jejich politický a progra
mový poradce. Prvních šest neděl byly 
hádky o tvar stolu a kdo a jak u něho 
bude sedět. Když konečně došlo k 
podstatě věci, dohodli se většinou na 
tom, že se nedohodli. Komunisté byli 
přesvědčeni, že čím déle budou válku a 
jednání protahovat, tím spíše toho 
americké veřejné mínění bude mít dost 
a že jim spadne Jižní Vietnam do klína.

V podstatě měli pravdu. K jednáním 
došlo teprve v tajných schůzkách Kis- 
singera se zástupci Hanoje, které za
čaly v roce 1969. Na konci roku 1973 
byla dohoda o devíti kapitolách a se 
čtyřmi protokoly víceméně připravena 
k podpisu. President Thieu se však stá
le ještě zdráhal dohodu podepsat, ze
jména když měly oddíly Severního 
Vietnamu zůstat na půdě Jižního Viet
namu. Právem se obával, že jakmile 
poslední americký voják opustí Viet
nam a američtí zajatci budou doma, 
Amerika ztratí na jeho zemi zájem. 
A tak začal pozvolný, ale soustavný 
tlak na Thieua. V listopadu poslal 
Nixon Kissingerovi do Paříže instruk
ci, aby vyrozuměl saigonské zástupce, 
že americký kongres zastaví jakoukoli 
vojenskou a hospodářskou pomoc, ne- 
dojde-li k dohodě. Nixon byl ochoten 
se s Thieuem po podepsání dohody se
jít a ujistit ho americkou podporou. 
Podle jeho názoru nejlepším východi
skem bylo držet pohromadě, dosá
hnout té nejvýhodnější možné dohody 
a pokračovat pak na jejím základě s 
americkou vojenskou a hospodářskou 
pomocí. Hanoj vycítil, že Američané 
mají potíže s Thieuem. Začal klást no
vé podmínky a jednání opět p rotaho
vat. Kissinger o tom píše: “ Hanoj byl 
chamtivý. Podpořeni ve svých názo
rech zjevnou neshodou mezi Washing
tonem a Saigonem a tušíce správně co 
učiní americký kongres v lednu 1974, 
komunisté se domnívali, že jim vše
chno spadne do klína, že nás mohou 
přinutit ke kapitulaci, a že mohou de
moralizovat Saigon. V jednání s Nixo- 
nem se však dopustili kardinálního 
omylu. Zatlačili ho do kouta. A Nixon 
byl nejnebezpečnějším, když mu došly 
alternativy.”

A skutečně. 17. prosince nařídil Ni
xon zaminování Hajphongu a den 
nato obnovení bombardování H ano
je a Hajphongu. Reakce amerických 
sdělovacích prostředků a světové ve
řejnosti byla téměř hysterická.

Podle přiznání Severního Vietnamu 
byly jejich ztráty 1300 až 1600 mrt
vých. Londýnský Economist napsal: 
Počet hanojských obětí je menší než 
počet civilního obyvatelstva zabitého 
dělostřeleckou kanonádou Severního 
Vietnamu v An Locu v dubnu.

Za dvanáct dní měli komunisté 
bombardování dost a přijali podmín
ky, za jakých se měli vrátit k jednání 
v Paříži 2. ledna.

Téhož dne hlasoval demokratický

klub americké sněmovny 154 hlasy 
proti 75, aby byla zastavena veškerá 
finanční pomoc pro vojenské operace 
v Indočíně, budou-li bezpečně staženy 
veškeré americké oddíly a propuštěni 
všichni zajatci. V rezoluci nebyla žád
ná zmínka o příměří, ani o dodržování 
demilitarizovaného pásma anebo o 
skončení infiltrace ze severu na jih. 
Čtvrtého ledna odhlasoval demokrati
cký klub senátu podobnou rezoluci 36 
ku 12 hlasům. Jinými slovy, kongres 
vyhrožoval, že opustí veškeré ame
rické spojence v Indočíně. I když ko
munisté byli nyní ochotni podepsat, 
president Thieu se stále ještě zdráhal. 
A tak, podle Kissingera, president Ni
xon poslal do Saigonu tuto zprávu:

“ Mohu jen opakovat, co jsem často 
řekl. Nejlepší zárukou toho, aby Jižní 
Vietnam přežil, je jednota našich zemí, 
která by byla vážně ohrožena, kdyby
ste setrvával ve svém dosavadním po
stoji. Akce našeho kongresu potvrdily 
moje častá varování. Rozhodnete-li se 
jít s námi, což doufám učiníte, máte 
moje ujištění, že vám poskytneme po
moc v době po uzavření dohody, a že 
budeme reagovat s veškerou silou, bu- 
de-li dohoda Severním Vietnamem po
rušena.”

16. ledna následovala další depeše:
“ Rozhodl jsem se neodvolatelně, že 

dohodu podepíši v Paříži 27. ledna 
1973. Bude-li to nutné, učiním tak 
sám. V tom případě budu muset ve
řejně prohlásit, že Vaše vláda je pře
kážkou míru. Výsledkem bude nevy
hnutelné a okamžité zastavení ame
rické hospodářské a vojenské pomoci, 
kterému nebude moci být zabráněno 
ani změnou ve Vaší vládě.”

A tak Thieu kapituloval a podepsal. 
Vzpomíná si snad někdo, jak  s podob
ným způsobem Chamberlain a Dala- 
dier vyhrožovali Háchovi v Mnichově? 
Pak nastaly dva roky frašky s prosazo
váním pařížské dohody a s mezinárod
ní kontrolní komisí. Kanaďané, kteří 
byli členem původní čtyřčlenné komi
se, po šesti měsících z Vietnamu zne
chuceně odešli. Vedoucí kanadských 
oddílů, vyslanec Michel Gauvin, řekl, 
že “ klíč k Vietnamu je v podstatě v ru
kou Moskvy a Pekingu. Kdyby kom u
nisté dodrželi podmínky příměří, byl 
by dnes ve Vietnamu mír.” Víme 
ovšem, že komunisté podmínky nedo
drželi a nikdo se proti tomu neposta
vil. Sliby o hospodářské a vojenské po
moci se začaly rozplývat.

Nakonec se ukázalo, že Thieu měl



pravdu, když se zdráhal podepsat pa
řížskou dohodu. Věděl, že podepisuje 
vlastní ortel smrti. Jakmile byl z Jižní
ho Vietnamu stažen poslední americký 
voják a vrácen poslední americký za
jatec, americká veřejnost a sdělovací 
prostředky ztratily o Vietnam zájem. 
A konečně i vláda pod tlakem kongre
su měla svázané ruce a nemohla dodr
žet své sliby Jižnímu Vietnamu bez no
vého vojenského zákroku, nehledě ani 
k tomu, že nebyla schopna si vynutit 
dodržování pařížské dohody. K om u
nisté zatím bez ostychu porušovali jed
no ustanovení dohody za druhým. Z a
tím co Jižnímu Vietnamu byla postup
ně odříkána vojenská pomoc, Severní 
Vietnam dva roky budoval novou a r
mádu a nadále vraždil a terorizoval. 
Po dva roky jsem svědomitě referoval 
o všem, co komunisté ve Vietnamu pá
chali, ale pochybuji, že to někoho zají
malo. Byla to jen otázka času, kdy se 
komunisté zmocní celého Jižního Vi
etnamu.

V lednu 1975 měl Severní Vietnam 
armádu asi 650 tisíc mužů v 18 divi
zích. Z toho jich 11 už bylo opět v Již
ním Vietnamu. Bylo správně odhad
nuto, že komunisté koncem ledna 
nebo začátkem února zahájí novou 
ofenzívu. Bylo rovněž předpovězeno, 
že v těchto bojích budou značně osla
beny zásoby střeliva a válečného ma
teriálu, a tak byla letadla a nebyl ben
zín, byla děla bez náloží a ruční zbraně 
bez střeliva. Saigon padl.

Závěr

Naskýtá se otázka, zda byli Ameri
čané opravdu tak naivní, když se do
mnívali, že podepsáním pařížské do
hody mohou skončit se ctí válku, kte
rou od počátku nebyli odhodláni vy
hrát a současně zachránit Jižní Viet
nam před komunistickým pohlcením. 
Kissinger ve své knize říká, že se opra
vdu domníval, že by to mohlo dobře 
dopadnout, kdyby se bývaly dodržely 
podmínky pařížské dohody. Je těžko

věřit, že tak zkušený “ reálpolitik” , ja
kým Kissinger byl, nevěděl, jak to s Vi
etnamem skutečně dopadne.

Amerika, která šla do Vietnamu s 
dobrým úmyslem čelit komunistické 
expansi na Dálném Východě, nebyla 
ochotna válku skončit rychle a rázně. 
Snad proto, že se tehdy bála, jak by na 
to reagovala Čína. Sovětů se bát ne
musela, pro ně to bylo trochu z ruky. 
A tak se jen hrozilo prstíčkem útoční
kům ze severu s tím, aby té agrese ne
chali a vrátili se domů. To ovšem na 
komunisty neplatí. V tom směru sou
hlasím s těmi, kdo tvrdí, že válka ve 
Vietnamu byla nemorální. Válka se 
vedla proto, že se slovy nesvedlo nic. 
Když jsme nebyli odhodláni vietnam
skou válku vyhrát v co nejkratším ča
se, neměli jsme do ní jít. Jak to řekl je
den americký generál: “ Už nikdy ne
budeme bojovat ve válce, aniž by nám 
bylo dovoleno zvítězit.”

Vladimír Fleischer

Přátelství je  součást lidského stesti

Jan Werich *6.2.1905 f31.10.1980
Foto: Ant. Lhotský



Zajímavosti ze světa
Taiwan - rovněž malá země

Pokušení kuchyně a postele

V knížce “Bez Čedoku po Pacifiku” 
jsem se pustil do menší oslavné rapso
die o čínském kuchtění. Nebudu se te
dy opakovat k dokázání dávno již do
kázaného, že v kumštu u hrnců mohou 
Číňanům konkurovat jen Francouzi. 
Zmínil jsem se o úředně nařízeném 
utažení opasku s ohledem na válečný 
stav, že nesmí být víc než osm chodů a 
proto se ten poslední musí dělit a dělit. 
K pořádné tradiční večeři patří čtyřia
dvacet chodů: ano, dva tucty. Jako  po
slední se servíruje mandlová polévka. 
Doušek madlového moku a kvanta se 
ve vás slehnou a v krátké chvíli byste 
mohli pokračovat. Strach z tlouštky? 
Ne v tom horku a ne z tohoto  druhu 
stravy. Například v dobrých restau
racích, ať už si poručíte jakkoliv extra
vagantní hostinu, rýži vám servírovat 
nebudou. Přinesou ji toliko na požá
dání. Nechtějí vás totiž urazit předpo
kladem, že jste ochotni si zaplácat ža
ludek něčím tak ordinérním. Se vším 
obžerstvím všichni členové naší pro
fesorské expedice pozbyli na váze.

Pokud jsme nejezdili po ostrově, 
stravovali jsme se v universitní kanti- 
ně v Taipei. Kuchař připravoval na 
přesnídávku tři jídla a za celé léto se 
ani jednou neopakoval. M nohotvár
nost je důležité poznávací znamení. 
Číňané nejsou religiózní, nemají kuli- 
nární tabu jako  třeba Hindové s hově
zím, M ohamedáni a Židé s vepřovým, 
nebo dobří katolíci, kteří se boji masa
o pátcích. Jiná je severočínská strava 
ve studenější části země (obiloviny, 
hovězí) než na tropickém jihu (rýže a 
ryby u vody), a provincie se liší od pro
vincie. Nejkořeněnější je sečuánská 
krmě. Ještě historickou poznámku: 
Aby velikánská Čína uživila své multi- 
miliónové masy, nemohla si příliš vy
bírat. Naopak, musela vypěstovat ře
šení v maximální stravitelnosti všeho 
kolem - od trav ke cvrčkům, od opiček 
ke sloním varlatům, velice to považo
vané delikatese.

V Grand Hotelu vTaipei nám číšník 
moc doporučoval slavičí jazýčky. Čím 
dále od míst, kam zavítá bledá tvář, 
tím autentičtější vaření. Tak zvaná 
stoletá vejce, do země na dlouho za-

Dokončeni z minulého čísla

hrabaná, pak vyhrabaná, každopádně 
tuze páchnoucí, jsou k mání i v inter
nacionálních hotelech. Nevěřím však, 
že by mohl Hilton posloužit šanghaj- 
skou specialitou, s níž jsem se potkal 
v postranním městečku, totiž s jakýmsi 
knedlíkem, který nutno po dobu jed
noho měsíce marinovat ponořením do 
kanalizace.

Doporučuji aspoň jedno  poobědvá
ní v hadí restauraci. Lze je nalézt na 
každém okrese. Máte záruku, že to co 
přijde na talíř, je zaručeně čerstvé.
V samotném podniku, buď ve skleně
ném výkladu nebo v klecích blíž ke ku
chyni, lezou potvory - krajty a takové - 
a strávník si přijde svého plaza vybrat. 
Číňan vyvolence vyloví, před vámi po
praví, a vy pak chutně upravený vý
sledek konzumujete v téměř důvěrné 
blízkosti oněch klecí, z nichž si vás pře
živší příbuzní nevlídně prohlížejí.

Tropické ovoce je vynikající a ně
které druhy jako  litchi, mangosteen či 
pomelo jsem jedl poprvé. S pitím je  to 
slabší. Rýžové víno mi připomíná mi
zerné sherry a Kinmen Wine je zabijác- 
ký destilát, 80%čistý alkohol. Nej- 
lepšíje TAIW AN BEER - P ILSEN ER 
TYPE. Čínsky se pivo řekno “pížo”.

Největší konsumaci piva jsem viděl 
v tak zvaných tea houses. Neviděl jsem 
však, že by v těchto čajovnách podáva
li čaj. Uvedl mne do nich jeden z vyže
něných bratranců. Vejdete a oči si mu
sí zvyknout na šero, větší než v ame
rických barech. Pán nás zavedl do bo
xu, najednou se rozsvítilo a před námi 
skupina děvčat - bylo jich deset a ne
bylo jim víc než dvacet. Stály v řadě, 
chichotaly se, ani jedna šereda mezi 
nimi, všechny přijatelné, tři až bolesti
vě pěkné. Račte si vybrat.

Po výběru se zas zhasne. Slečny se 
nechovaly jak je  zvykem v západním 
světě, že by nutily kořena, aby jim ob
jednával hříšně drahou limonádu s ná
lepkou šampaňského. Brumlaly pís
ničky, loupaly oříšky, zapalovaly ci
garety a dolévaly pivo, aniž by nás 
však ponoukaly k větší spotřebě. Též 
nám seděly na klíně. Záleží nejen na 
pánovi, jak  naloží s rukama. Když 
slečna nechce, tak nemusí držet. Když 
chce, tak může poskytnout nadnorm a

tivní potěšení a pán š ij i  vezme za po- 
plateček domů. Nelíbejte však na ústa 
- j e  to nehygienický zvyk cizinců. Ne
chci z těchto orientálních animírek dě
lat světice, ale je prý docela možné za
chovat si panenství i po deseti letech 
v businessu. Co to je za děvčata: ve
směs z vesnic, přišly za prací, a zjistily, 
že takhle si vydělají třikrát tolik než 
při lopotě u továrního stroje. Tea 
houses, jichž jsem napočítal tucty i v 
nevelkých městysech, nejsou noční 
podniky. Otvírají již dopoledne.

Jedním z mých potěšení bylo pozo
rovat místní obyčeje. Víckrát jsem si 
všiml, že vešla skupina nikoliv nej
mladších pánů k posezení, jemuž by se 
na Západě řeklo “business lunch” - ně
co chroustat, popít a zejména projed
nat kšeft. Tak si tedy objednají oříšky, 
pivo a slečnu na klín. A za chvíli vidíte 
jednu ruku uvězněnou v podprsence, 
druhou v kalhotkách, obchodníci sou
středěně vyjednávají, aniž by čemuko- 
liv jinému věnovali zbla pozornosti.

Jako  si lze v západní zemi objednat 
do hotelového pokoje snídani, lze si 
v Japonsku objednat masérku a na 
Taiwanu víc než masérku. Ne že by 
Číňané v činnosti zpozorovali velký 
rozdíl - po obém se přece máte cítit lé
pe, že ano.

V městě T a ichungjsm e měli rezer
vaci v hotelu Tokio, a jen co jsme při
jeli, začaly k poctě vybuchovat ťire 
crackers - čili tradiční čínské prskají
cí, kravál činící kuličky a jiné explosiv- 
ní materiály. Lezeme po schodech a 
zjišťujeme, že v koridorech pobíhají 
nahaté dívenky. V naší delegaci bylo 
několik profesorských jeptišek. Pak se 
to vysvětlilo: kvalitní hotel byl též po- 
lobordel. A proč že se cílíme, nechápal 
management.

Jeden večer jsem se loudal uličkami 
největšího přístavu Kaohsiung. Ne
potkal jsem žebráka, nebyl jsem svěd
kem, natož obětí zločinu. Kriminalita 
v New York City za jeden den je větší 
než na Taiwanu za rok. Popis pozoro
vání by se rozlezl na stránky: jen řek
nu, že orientální vřavou se náhle pro
draly a zadominovaly medové zvuky 
Dvořákova violoncelového koncertu. 
Po půlnoci jsem se vrátil do hotelu a



Blaženost

jen co za sebou zavřu, někdo klepe. Byl 
to pan odpovědný vedoucí.

“ Honorable gentleman would like a 
nice clean call girl? I send one, If not 
like, kick out, I send another nice clean 
call girl”, pravil ve staccato angličtině. 
Už vzniklo české slovo pro “call girl”? 
Není-li ještě slovo, jistěže je fenomén. 
Tak tedy mi nabízel pěknou čistou 
slečnu na noc, a kdyby se mi nelíbila, 
jen ať ji vykopnu, a on pošlejinou pěk
nou čistou slečnu.

Uličky lásky v H am burku a Amste
rodam u vypadají jinak. Tady na ostro
vě, aťu žv T a ip e i  nebo o k resn ím Z ap a
dákově, je nevěstinec vedle kostela a 
hokynářství, pak zas další dům hříchu, 
drogerie, škola, též pouliční hojič im
potence a venerických chorob. Dívky 
se nechovají jako  sexuální živnost- 
nické agresorky. Způsobně sedí na žid
lích před podnikem, nedoráží, nevy
křikují, nevystrkují vnady. Prckové 
téměř předškolního věku patrolují ko
lem a někdy mají na starost i klíče.

V Hualien, onom zajímavém městě 
na východním pobřeží, kde jsem uva
žoval o zakoupení nemovitosti ke s ta
řeckému odpočinku, jsem si všiml vlá
dou stanoveného dělení domů lásky na 
jakostní třídy. Vedle obchodu s ovo
cem jsem fotografoval nevěstinec s 
dvoujazyčnou firmou. P R O ST IT U T E  
RO O M  - 2. C LA SS byl anglický ná
pis. Ano, od první třídy po čtvrtou, od 
perel po šmejd. Též jsem fotografoval 
v neděli v osm hodin ráno, a místo na 
pobožnost se mnozí páni trousili prá
vě do těchto dveří.

Když jsem si v Hualien obhlížel nej- 
větší, několikapatrový podnik tohoto 
druhu, vzpomněl jsem si na Vašatu na 
Václavském náměstí - ne kvůli velikos
ti, ale metodě práce. Totiž tady seděl 
v pokladně unavený pán, a nad ním na 
zdi byly očíslované čtverečky, od jed 
ničky až do padesáti, a u každého fo
tografie s jménem zaměstnankyně. 
Přistoupí zákazník k pokladně, řekne 
si o číslo třeba sedm, zaplatí (padesát 
taiwanských dolarů čili jeden americ
ký dolar dvacet, až do pěti odpoledne, 
poté až do  šesti do rána je sazba dvoj
násobná) a kasír zmáčkne knoflík, a 
sedmička začne svítit. Že slečna p ra 
covnice je  zadaná. Tady je ta vašatov- 
ská analogie: sedli jsme si v restauran
tu, dostali menu s očíslovanými jídly a 
co už svítilo na zdi, bylo vyprodáno. 
Na rozdíl od Václavského náměstí ta 
dy ovšem zákazník mohl počkat, až 
světélko u čísla kýžené oblažovatelky 
zhasne.
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V kopcích kolem Taipei je nejen ná
rodní park Yangmingshan, nejen ná
rodní muzeum se skvosty, ale též měs
tečko Peitou, národní a snad i světo
vý unikát. Oficielně jsou to siřičité 
lázně. Ale síra zřejmě čeká hříšníky až 
v pekle. Peitou je konglomerát asi 
sedmdesáti hotelů, kde lze obdržet na
prosto jakékoliv karnální lahodnosti.
V brožurce pro cizince, vydané mi
nisterstvem informací, se praví, že zde 
každý hotel dodá nejžhavější call girls. 
Bývá i nával a proto cituji doslova: 
“Guests are being adviced to make 
their reservation in advance because 
between seven o’clock in the eve- 
ning and midnight there is a rush 
hour.”

Na bojišti

Pozvali nás na operační poradu k 
instituci nazvané “Úřad na znovudo
bytí vlasti”. Za přesnost překladu ne
ručím, za surrealismus míst a jeho čini
telů však ano. Například jsem si všiml 
při obligátní výměně vizitek, že oficiá- 
lové uvádí nikoliv svoji taiwanskou, 
ale čínskou adresu, s ulicí a telefonem, 
kde už desetiletí nebydlí a netelefonu
jí. A při tom to  quichotickém paličác- 
tví se ani nezačervenají. Vzpomněl 
jsem si na šedesátiletého syna, jak se 
kutálí a hraje na děťátko k ošálení ro
dičů.

Jenže úřad na znovudobytí se nám 
postaral o zážitek: Zda prý bychom 
se nechtěli podívat na ostrov Quemoy 
(čili Kinmen). Aby ne! Ne každý se do 
stane na nejžhavější výspu, kam až 
pronikli uplatňovatelé beztřídních po
řádků. Nota bene, je to místo s histo
rickou vzácností: totiž s čankajškov-

ským vítězstvím. Dne 25. října 1949 
se zde vylodilo dvacet tisíc rudých vo
jáků  a byli zabiti nebo aspoň rozpráše
ni. Otázka ostrovů Quemoy a Matsu 
hrála nepodřadnou úlohu ve voleb
ním utkání mezi Kennedym a Nixo- 
nem, a ještě dnes přicházívá na pře
třes.

Pár zeměpisných údajů: Quemoy se 
skládá z dvanácti ostrůvků, které sko
rém blokují záliv důležitého přístavu 
Amoy. Nejkratší vzdálenost mezi Čan- 
kajškem a Maem, respektive mezi je
jich nástupci, je jeden a půl míle 
(2.310 metrů). Civilistů tu žije 60.000. 
Matsu má míň lidí, ale víc ostrůvků 
(devatenáct), 25 mil přes vodu od vel
kého města Fuchow. Tohle tedy vše 
máme v Taiwan Straits, úžině široké 
sto mil. V jejím prostředku je ještě jed
no souostroví. Číňané mu říkají Pen- 
ghu a na našich mapách čteme Pesca- 
dores, ostrovy rybářské. Je jich 64, 
suchá půda porodí jen burské oříšky, a 
vítr ohnul stromy jedním směrem.

Tchán pochyboval, že nás na Que
moy vpustí. Na této východní frontě 
nebyl a není zcela klid. V roce 1954 
začalo bombardování. Počínaje srp
nem 1958 si Mao za 44 dní vystřelil z 
kanónů půl miliónkrát. Když v roce 
1960 Eisenhower přijel na Taiwan, 
artilerie rozezleného kulatého předse
dy bouchla za jediný den 85.965 krát. 
Od té doby se však odpůrci p ropraco
vali k normalizaci čínského typu: jed 
nak po sobě metají vesměs (byť ne vý
lučně) propagační materiály, třaska- 
viny ideologické, nikoliv skutečné, a 
jednak došlo k dělbě práce - komunis
té střílí v liché dny, antikomunisté v 
sudé dny.



Čekali jsme na zprávu, zda tedy do
opravdy poletíme. Konečně telefono
valo důležité ministerstvo, že zítra rá
no v sedm hodin máme sraz na vojen
ském letišti. Zítra  bude středa 2. srpna, 
sudý den, to je dobře, bombardujeme 
my.

Nalezli jsme do transportního le
tadla na házení parašutistů. U stropu 
vedle šňůry, k níž se poutají skokani, 
vězelo koště - nejnormálnější, domácí 
koště. Okamžitě jsem si je vyfotogra
foval. Rychle jsem pozbyl důstojnosti. 
Vydali nám jakési vybavení - plovoucí 
vesta, snad i padák - a poskytli instruk
táž, jak se navléci. Byl jsem jediný, kdo 
nepochopil. Trpělivý důstojník mne 
oblékal. Tolik šňůrek! Kdybych ská
kal, určitě bych trhal ty nepravé.

K ochraně vzácného nákladu nás 
doprovázelo pět stihačů tryskáčů. Po
něvadž byly o tolik rychlejší než my, 
vždy se jen mihly, zmizely do ztracena 
a pak se zas vrátily.

Asi za hodinu jsme dorazili nad Pes- 
kadorské ostrovy s chudou půdou, 
jednosměrným větrem a moc hezkým 
koupáním. Z výšky několika kilomet
rů jsme se snesli sto metrů nad moř
skou hladinu a dole jsme zůstali, aby 
si nás nevšimly Maovy radary. Naše 
ochranné tryskáče zamávaly křídly na 
rozloučenou a pelášily domů. Zcela 
samotní jsme porušili výsostný vzduš
ný prostor ČLR - PRC. Nevím, zda to 
byla navigační nutnost, politická pro
vokace, zájem o internacionální inci
dent či obyčejná frajeřina: každopád
ně jsme letěli nad pevninou a jiná než 
rudá pevnina tam.není. Poznatek mne 
natolik zaujal, že jsem zapomněl pro
potit si strachem padáček.

Pilot se motal mezi kopci zpět k vo
dě a pak už jsme drcli o hlavní ostrov 
Kinmen, 20 km x 15 km. První co vidí
me, jsou dlouhé zákopy plné tanků 
pod kamufláží. Prý je na této výspě 
sedm nejlepších divizí, celá pětina 
nacionalistické armády - tedy zhruba
100.000 mužů. Na každé křižovatce 
stál vojenský policajt, aby řídil téměř 
neexistující dopravu: po Taipei to  byl 
dost nereálný kontrast. Perfektní silni
ce americké kvality vedly m noha smě
ry a též ke skalám tohoto  značně kop
covitého ostrova. Vjeli jsme do pod
zemí s kilometry koridorů a kompli
kovaných tunelů. V norách je dosta
tek munice a všemožných zásob na 
m noho měsíců úspěšné obrany. V této 
velmi tvrdé skále si vytesali i obrovité 
auditorium. M á to být nemocnice v 
případě potřeby; teď slouží kultuře.

Jedeme podél rybníka, v němž se 
čvachtali svalnatí opálení chlapíci. 
Přátelsky na nás mávali. Průvodce 
nám prozradil, že to jsou frog men - 
žabí muži, špioni a sabotéři. Vnikají 
do Číny a působí škodu. Priscilla pak 
mluvila s jedním, co se vrátil z Amoy, 
kde pobyl dva týdny; chodil do biogra
fu a různě se veselil.

Rodinný ostrov Priscilly je kousí
ček od Amoy. Stáli jsme mezi bunkry 
a dráty a s dalekohledem jsme si pro
hlíželi druhý břeh, opačnou stranu 
rozděleného světa. Nad hlavou láteřil 
amplión s nacionalistickými citáty, jež 
prý dorazí přes vodu.

Vzali nás též do muzea psychologic
ké války a tam se mi líbilo snad nejví
ce. Jak  jsem již nadhodil, kanóny vět
šinou střílí munici s ideologickou třas- 
kavinou - citáty, obrázky, exhortace. 
Smrtelná kanonáda to tedy není, jenže
i šrapnel s ideologií je ze železa, měří 
metr a váží m noho kilogramů, a jistě 
by bylo takový zásah cítit. Nezřídka 
udělá díru ve střeše a zabije dobytče.

Propaganda se expeduje nejenom 
střelbou. Nacionalisté vypouští balo
ny a k tištěnému slovu přidávají účin
ný agitační materiál, totiž jídlo a oble
čení. Není toho málo: 20 velkých a
5.000 menších balíků za noc. Komu
nistické potrestání rovněž není malé: 
za neodevzdání žvýkačky úřadům 
hrozí trest smrti.

Maocetung vysílá loďky velikosti 
dětských hraček a plachta, jež je má 
pohánět přes úžinu, je popsána pokro
kovými citáty.

Nacionalisté reagují na tuto diverzi 
vlastní flotilou se Sunjatsenovými slo
vy.

Mao posílá plastické nafukovací 
kachny s citáty v útrobách.

Čankajšek činí totéž.
Obě strany jsou z čínského těsta.
Mhouřil jsem oči, kde že se asi v 

úžině kachny potkávají a co si říkají: 
“ Kam jedeš kachno?” “ Reprezentuji 
vítězství světové revoluce, realizaci 
nezvratného zákona světového vývo
je. A co ty, kachno?” “ Prosazuji svo
bodu, zachraňuji svět od tyranie.” Na 
břehu třeba dřepí veterán někdejšího 
dlouhého pochodu a všech válek, celý 
život dal Straně, teďsi hřeje reumatic- 
ké kosti, a připluje nacionalistický 
pták. Veterán si přečte oznámení v 
útrobách a odhodí své celoživotní za
kalení, zatratí smysl svého strastiplné
ho života.

Quemoy vypadá značně čínštěji než 
Taiwan. Je to vidět na scenérii - od
hlédnuto od vojáků - až po ohnuté 
prolamované střechy vesnických ba
ráčků. Též tu nebylo tak horko a vlh
ko.

Velící generál uspořádal hostinu, 
jež mi připadala dost nečínská. Bylo 
v ní méně rezervovanosti. Snad lidské 
vztahy ovlivnila blízkost fronty. Zde 
na výspě se též hodně a bodře pilo, j a 
ko bychom byli pohrom adě s ruskými 
oficíry. Stále se připíjelo, jak  podle slo
vanského zvyku, dna se musela obra
cet s každým douškem, ďábelská osm- 
desátiprocentní pálenka Kinmen Wine 
nám ničila útroby, každý z nás šiji od-
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Stará Čína na bojišti



trpěl aspoň desetkrát. Na rozloučenou 
jsme od generála obdrželi nikoliv tuc
tové dary.

D o padáku jsem se neuměl navléci 
střízlivý - natož teď. Nevím, co se dělo. 
Zda na nás čekaly ochranné tryskáče či 
Maova artilerie. Probudil jsem se s tu 
pou hlavou až v Taipei.

Dnešek a zítřek

Taipejský starosta Kao mi řekl, že 
brzo vymýtí všechny pedicabs: tisíce 
tříkolek se již  nebude m ota t na přecpa
ných ulicích. Nevěřil jsem mu, ale on 
slovo dodržel. Při naší příští návštěvě 
v sedmdesátých letech ulice pozbyly 
tento výsostné čínský punc. Stalo se 
něco horšího: Ostrov byl ochuzen o tea 
houses, o čajovny bez čajů ale se sleč
nami. Jacísi extrémní puritáni p rosa
dili své - jenže nedostatečně ha, ha.
V postranních uličkách se lze stále ra- 
dovati a patrolující policii zasahuje 
slepota. Smilné letovisko Peitou bylo 
zachováno v plné kráse s ohledem na 
turistický ruch a dobrou pověst v za
hraničí. Zejména japonské hordy 
navštěvují ostrov. Výstavba bují a 
dneska je prý v Taipei víc hotelů než 
v Hongkongu. Rybářská vesnička 
Suao je dneska moderní přístav. A tak 
dále.

Ale na mezinárodním politickém 
nebi je zataženo. Jak  jsem již nadho
dil v úvodu, prvním zlověstným bles
kem byla Nixonova cesta do Číny v 
roce 1972. Pak se dostavilo h rom obi
tí na pokračování: navazovat diplo
matické styky s Pekingem a přerušo
vat je s Taipei, celá Evropa následova
la, až snad na Vatikán, a uskutečňoval 
se plán izolovat a vyhnat Taipei z vše
možných mezinárodních organizací, 
od OSN po olympijský výbor. Ano, 
tentýž Lord Killanin, jenž se zastává 
Moskvy a přísné nepolitičnosti her, se 
v roce 1976 v M ontrealu velice politic
ky angažoval proti čínským naciona- 
listům.

V témže roce Američané stáhli z 
ostrova 80% své zbylé posádky, včetně 
posledních pěti - ano, pěti - poradců 
na Quemoy a Matsu.

Končila éra a Čankajšek, studený a 
n ep ř í l iš  m i lo v a n ý  g e n e ra l i s s im o ,  
umřel. Prezidentem se stal jeho syn 
Chiang Ching-Kuo a ten je ze zcela ji
ného těsta. Myslí chytře a pružně, je 
moderní a neformální, chodí mezi lid 
a popularitu mu nemusí vydupávat 
policajti. Taiwanští - kapušanští už 
nejsou na politické periferii. Dneska 
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tvoří většinu členstva ve vládnoucí 
straně K M T - i když nejvyšší pozice
v politbyru a ústředním výboru jsou 
stále v rukách uprchlických kádrů z 
Číny.

Zajímavější je ale ekonomický ú- 
spěch v těchto podmínkách meziná
rodní izolace: v roce 1979 národní dů
chod vyskočil o dalších 20%, celkem 
na 32 miliard dolarů. Taiwan má not
né exportní přebytky. USA sice nemá 
oficiální diplomatické styky s Taiwa- 
nem, ale jejich obchod je desetkrát 
větší než s ČLR - PRC. Přes Pacifik 
se vozí mnoho elektronických výrob
ků; nejenom tedy košile. Evropané se 
rovněž potichu šoulají zpět a styky ky
pí.

Vedle ve Třetím světě je mizérie a 
tady je úspěch. Vyřknu nepokroko- 
vou samozřejmost: národy se liší jako 
jednotlivci se liší. Ne každý národ má 
stejný talent a stejnou motivaci. Italo
vé vskutku složili víc oper než Irové, 
a Afghánci se na rozdíl od jiných pre
ventivně nevzdávají. Číňané tvoří vět
šinu obyvatelstva též v Singapuru a 
podívejte se, jak tam též dovedou bu
dovat - na rozdíl, třeba, od takové Bur- 
my. Číňan je velmi pracovitý tvor a na 
Taiwanu má schopné, inteligentní vla
daře. Nemají tam osly s centrálním 
plánováním, kteří by výsledky pocti
vé práce mařili. Však víte, na co a na 
koho narážím.

Besedoval jsem s několika rudými 
gardisty, kteří uplavali buď do Hong
kongu nebo do Macaa. Byli to vesměs 
univerzitní studenti a poté, co se roz
povídali o školení, kádrování a vlád
noucích pitomostech, rozuměl jsem si 
s nimi okamžitě. Zněli jako  export 
z Československa. Ale m ohou si ro
zumět Číňané na opačných stranách 
barikády? Jsem nakloněn otázku zod
povědět kladně. Ze obě strany expedu
jí kachny s citáty je vícnežfrivolníepi- 
soda. Obě strany už byly ochotny se 
vzájemně podpořit. Když Maocetung 
obsadil Tibet, největším obhájcem 
agresivního aktu byl v OSN zástupce 
Čankajška.

Mao se nikdy nerozhoupal k váleč
nému tahu proti Taiwanu. Pokusí se 
jeho následovníci? Prozatím tomu nic 
nenasvědčuje. Každopádně by to byl 
krok hrůzně krvavý. Nejednou jsem 
mašíroval podél taiwanského břehu, 
koukal směrem k soudruhům  a myslel 
na Normandii a D-Day. Nevěřím, že 
by invaze byla proveditelná. Vyloďo- 
vací prostor  na západním pobřeží ne
existuje. Japonci se tu kdysi marně

snažili vydlabat přístav. Rudí vojáci 
by se museli brodit v mělkých vodách 
kilometr nebo i víc, než by došli k půl 
miliónu po zuby ozbrojených obránců
- pokud by došli. Ostrovní arm áda - 
jež pohltí polovinu národního rozpoč
tu - je  výborně vyzbrojená, trénovaná, 
a nikdo ji nepodezírá, že by váhala 
mačkat kohoutky.

Jak je západní pobřeží mělké, opač
ná strana ostrova jsou strmé skalnaté 
útesy a ještě se nikomu nepodařilo 
zbudovat horolezecké divize. Rovněž 
nevěřím, že by bylo technicky prove
ditelné parašutistické přepadení země.

Kloním se spíš k názoru, že se obě 
strany dohodnou - potichu, za rohem, 
s ohledem na zachování tváře. Oficiel
ně a velice nahlas se budou nadále ne
uznávat, budou si navzájem upírat le
gitimitu, čankajškovská klika tu, rudí 
bandité tam. Peking by velice přivítal 
přizpůsobení Taiwanu do role jakého
si super-Hongkongu, veletuzexové 
mocnosti, komerčního centra, přepra- 
viště a zdroje valut. Však se už teď 
konají všelijaké divy na moři mimo te
ritoriální vody, zboží se překládá z 
bárky na bárku, z džunky na džunku, 
a z velkého plavidla na ještě větší. Ru
dá rajská jablíčka doputují do ostrov
ních krámků zatím co průmyslové vý
robky Made in Taiwan už nejsou žád
né velké překvapení na regálech v pří
mořské provincii fukienské a kanton- 
ské.

Není nepřítel mého nepřítele mým 
eventuálním spojencem? Nezalovil si 
už Sovětský svaz v těchto vodách? Ale 
zalovil. Též poslal do Taipei svého 
mysteriózního emisara Victora Lou
ise, kágébáckého oficiála v novinář
ském převleku, aby předložil vábnič- 
ky. Pokud nevíte: Čankajškův syn a 
nynější prezident Chiang Ching-Kuo 
strávil mnohá léta v Sovětském svazu
- v době hrůzovlády Josipa Visariono- 
viče. Oženil se se sovětskou občankou. 
Dneska je první dámou nekomunistic- 
kých Číňanů ruská báryšňa.

Victor Louis prý přivezl návrh 
smlouvy o přátelství a bratrské pom o
ci. Nezdá se, že by Taiwan naletěl, 
vzdor šoku a reminiscenci Mnichova, 
který připravili Američané. Taiwan
ští nenaletí, nepodepisují, nevzdávají 
se.

Ze nemají rozum, mohl by někdo 
nam ítnout s odkazem na středoevrop
ský precedent - vždyť jsou taky malí.

Ota Ulč



Humor
V Cuzcu jako v Rusku
(s odstupem snad už trochu humorný cestopis)

Mohl bych vám vyprávět o cestách do 
dalekých krajů, o pečených červech, 
o kokosech, padajících do úst lenoší
cích domorodců, o vzácných zvířa
tech, či tisíciletých stavebních pam át
kách. Co však na tom? Povím vám ra
ději o jihoamerické byrokracii, abyste 
si připadali zase jako  doma.
Mám před sebou mnoho dokumentů 
z cest. Mezinárodní zatykač na Yeh Yi 
Jena  z Tajvanu, který jsem sbalil před 
očima bezpečnostního důstojníka na 
pohraniční stanici v Ecuadoru. Mám 
potvrzení o dezinfekci koše, provede
né úředníkem Ministerstva zeměděl
ství v Panamě. M ám obrázkový ná
stěnný kalendář z Bolívie s portréty 
46 prezidentů, i toho lynčovaného. Ale 
můj nejmilejší dokum ent je  nazván 
Potvrzení o denunciaci. Ano, přátelé, 
denuncoval jsem. Než mě však odsou
díte, čtěte dále. Bylo to v půli června, 
čili těsně před počátkem zimy tam na 
jihu, na polokouli, kde slunce vychází 
na východě, a pak putuje po obloze 
zprava doleva, proti směru hodino
vých ručiček. My jsme se rozhodli pu
tovat právě tak - chtěli jsme navštívit 
památky dávné minulosti. Přivstali 
jsme si s nechutí po páté ráno a po mi
nimální ranní toaletě jsme už mašíro
vali temnými ulicemi Cuzca k nádra
ží San Pedro, odkud se vlak zvolna 
plazí ke stanici Puente Ruinas, což 
buď znamená Zruinovaný most anebo 
Most k ruinám. Jako  prozíravý cesto
vatel jsem zakoupil lístky o den dříve. 
Přestože byla na lístku první třídy na
tištěna číslice 240.-, musel jsem za oba 
vysolit tisíc solů, jelikož mi úředník 
hbitě přepsal cenu na dvojnásobný ob
nos. Vůbec se neobtěžoval vrátit mi 
těch zbývajících 40 jednotek. Cestují
cím první třídy se patrně drobné ne
vracejí. Nestěžoval jsem si však, jeli
kož jsem si uvědomil další důkaz o po
bytu našeho velikána Járy  (da) C im r
m ana v Jižní Americe. Proč se vlastně 
jmenuje peruánská měnová jednotka 
“ Sol”? Nebyl to přímo nepřímý důkaz 
o tom, že Járovi tu také liknavě vrace
li drobné, až se rozčílil a křičel na ne
poctivého prodavače: “T ak  sol, sol!” 
Odložme však linguistické studie na

pozdější dobu, protože toto je studie 
geografické byrokracie.
Byli jsme rádi, že jsme měli jízdenky 
z předprodeje a mohli jsme ignorovat 
davy, které po sobě dychtivě šlapaly, 
aby si mohly koupit lístek. Zatímco 
se v hale u pokladen odehrávaly scény, 
připom ínajíc í  konec fo tbalového 
utkání mezi Hondurasem a Nicara
guou, v němž jedna strana prohrála, 
my jsme téměř pohodlně kráčeli tm a
vým nádražím a tmavými vagóny ke 
svým rezervovaným sedadlům. Náhle 
cestovatelova žena vykřikla. Rychle 
jsem ji vyhledal a pak jsme se usadili 
na svá sedadla, která jsem v té tmě na
šel pomocí silné baterky. Rozčilená že
na mi popsala, jak byla napadena pá
rem zlodějů. Octla se v uměle vyvolané 
tlačenici a pocítila, že jakýsi muž s ka
bátem spiklenecky přehozeným přes 
zlodějskou ruku jí tou pracičkou za
šmátral v kapse její tašky. Zezadu se na 
ni tlačila lupičova komplicka, která 
náhle padla dozadu a snažila se ji str
hnout s sebou. Jelikož však žena před
tím v obraně o krok couvla a pootočila 
se, bachratá zlodějka žuchla na zem 
sama. Byli jsme rádi, že to dopadlo

tak jednoduše. Za pár minut jsme po
zorovali jednoho belgického mladíka, 
který byl zaskočen podobným způso
bem. Zatímco do něho jeden kumpán 
tlačil zpředu, druhý předstíral, že 
ztrácí rovnováhu, a strhl turistu i s 
ruksakem zezadu na sebe. Bleskově se 
oba omluvili za tu fingovanou ne
obratnost a zmizeli v davu i s fotoapa
rátem značky Nikon, který Belgičano
vi ušmikli v té mele od pasu.
Vcelku jsme nebyli překvapeni. Už v 
Torontě mi kolega filmař pověděl o 
tom, jak přistál v Limě letadlem spolu 
s výpravou japonských turistů. Než 
cestující stačili najít svá zavazadla, tři
cet sedm Japonců ze sto dvaceti po
strádalo své náprsní tašky a názad- 
nicové peněženky. Však i naše cestovní 
bible “South American H andbook” 
má v závěru kapitoly o Cuzcu vážné 
varování: POZOR! Po celé cestě na 
Machu Pichu m noho zlodějů! Jenže 
oni mají takové varování na konci ka
pitoly o Limě, Arequipě, Punu, celém 
Peru a celé Jižní Americe. Je tam pros
tě mnoho zlodějů. Ovšem komu čest, 
tomu čest zlodějské práci. Když se že
ně pokusili ukrást na trhu kazetový

Cestovní taška rozříznutá dvěma znaleckými tahy. Staré pravidlo říká: neberte 
si na cesty to, oč nechcete přijít. Až na malé výjimky a nezbytnosti (fotoaparát. 
pas, manželka, přítelkyni) se tou radou musíte řídit. g



abychom si pro dokum ent přišli na
zítří, v sobotu.

po zdolání výstupu na Machu Pichu. Nápis na tričku říká: 
Quality Czech

magnetofon, když se mě snažila banda 
zlodějů povalit v Arequipě na hlav
ním náměstí za pravého poledne a roz
řízli mou brašnu na kameru, museli 
jsme s obdivem přiznat, že v Peru mají 
nej větší počet zlodějů na čtvereční 
kilometr.
Ten párek okradených Belgičanů si 
k nám přisedl. Po  cestě jsme si navzá
jem vylíčili, jak  se věci odehrály, kdo 
se na koho tlačil, komu co ušmikli. Ně
kolik hodin poté, když jsme už pokoj
ně žvýkali peruánské sušenky, ne že by 
nám chutnaly, ale protože byly hy
gienicky balené a nemyté ruce se jich 
nedotkly, šátrala žena v tašce, aby vy
lovila unikající bonbón. Jak  jsem se 
tak negentlemansky koukal do  toho 
jejího dámského nepořádku, něčeho 
jsem si všiml: “Prosím tě, jak  to, že ti 
do tý tašky jde světlo?” Tašku jsme 
prohlédli - a teprve tehdy jsme si všim
li, že byla z boku proříznutá. Obrázek 
je přiložen. Znovu jsme museli uznat 
profesionalitu domácích zlodějů. Z a 
tímco žena svírala svůj majetek obě
ma rukam a na prsou, oni jí zavazadlo 
prošmikli a vyrabovali ze strany. O ně
co jsme sice přišli, ale nechtěli jsme se 
s tím trápit, když jsme cestovali proti 
tomu směru hodinových ručiček a me
zi ty neschůdné, romantické homole. 
Machu Pichu bylo opravdu krásné, ale 
o tom se už hodně napsalo. My jsme 
se vrátili do Cuzca. Následujícího dne 
jsme šli ohlásit akci na policii. Prošli 
jsme úřadovnou, kde několik prostitu
tek plakalo. Tři slibovaly dobro tu  a
10

jedna se dušovala, že to dělala všechno 
jenom  z lásky. Nevím, neumím tak 
dobře Španělsky, možná, že dvě to dě
laly z lásky. Pak tam byl jeden školák, 
který rozbil okno v tělocvičně a asi šest 
jiných okradených. Vyslechl nás sám 
kapitán PIPu, Pedro E. Sabrozo Pare- 
des. Všechno si zapsal, pak vzal ženu 
něžně za ruku, plácl jí ukazováček do 
nějaké slizké hmoty a otiskl ho pod je 
jí  výpověď. Chtěl jsem protestovat, že 
manželka se umí sama podepsat, ale 
pak jsem pochopil, že šlo o jinou do
kumentaci. Pan kapitán nás vyzval,

Druhého dne se nás kapitán rozhořče
ně zeptal: “A kde máte formulář?” Sa
mozřejmě jsme o žádném formuláři 
nic nevěděli, protože on nám to neřekl. 
Jeho tajemník nám vysvětlil, že chce- 
me-li potvrzení o krádeži, musíme si 
formulář sami přinést. Chtěl jsem za
skočit na vrátnici, ale bylo mi řečeno, 
že dokument dostanu jenom na hlav
ním náměstí. Mašírovali jsme na Pla
za de Armas. Vedoucí papírnictví 
nadhodila, že máme jít do knihkupec
tví na Avenida del Sol. V knihkupec
tví nám prodavačka napřed nevěřila, 
že by lidi v Peru kradli. Pak uraženě 
prohlásila, že takové formy už dávno 
nevede. Snad budou za rohem v trafi
ce. Za rohem řekli, že je to o blok dál. 
O blok dál nás policista poslal o dva 
bloky dál. Pak nám další žandár uká
zal, jak  se dostaneme o pět bloků dál - 
čím dál tím víc do končin, kde bychom 
už museli zakoupit formuláře dva, ten 
druhý na popis loupeže, která by se 
odehrála cestou za zakoupením prv
ního dokladu. Tak ošklivě už ty kon
činy vypadaly. Když jsem ještě vyna
dal pár úředním osobám, někdo se 
zmínil o Banco de la Nacion. A skuteč
ně, sotva jsme se zeptali u sedmého 
okénka, už nám poradili. Našli jsme 
příslušnou úřednici a zakoupili formu 
COP1A C ERT1FICA D A  DE DE- 
NUNCIA. Ještě jsme potřebovali j i 
ný formulář. Ten zase prodával jiný 
úředník. Co doklad, to vydavatel.
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Voskové obličeje ve výloze varují občany před hrůznými následky alkoholismu a 
žvýkání listů koky.



Přestože dokumenty měly vytištěny 
cenu 30 solů, drobné na padesátku 
nám nevrátili, ani jeden z nich. Kdo 
cestuje první třídou a je vokradenej, 
tak nedostane zpátky drobné, dobře 
mu tak, volovi. Setkali jsme se s po
dobnou diskriminací ještě mnohokrát. 
Například vstupenky do zřícenin pev
nosti Ollantaytambo stály pro naše pe
ruánské přátele dolar, pro nás jako  ci
zince desetkrát tolik. To bylo v rámci 
typicky peruánského postoje, který se 
dá vyjádřit stručně: Co nejvyšší ceny 
za co nejmizernější služby.
No nic, dopravili jsme formuláře na 
PIP. Měli jsme si pro ně dojít v pon
dělí. Dožili jsme se pondělka a zjistili, 
že byl svátek. Všechno bylo zavřeno 
kvůli slavnosti 1NT1 RAYM1, takové
mu indiánskému slunovratu. Takjsm e 
to šli s dalšími turisty fotografovat.
V úterý se žena rozčílila. Vzala si náš 
jediný doporučující dopis a šla za hlav
ním komisařem. Ten dopis byl od pe
ruánského velvyslance v Kanadě. Pot
kal jsem ho před lety jednou jedin
krát, velice krátce a v nějaké stručné 
záležitosti. Před cestou na jih jsem ho 
požádal o doporučující dopis. Byl jsem 
opravdu překvapen, když mi poslal 
sáhodlouhé psaní. Stálo tam: Můj nej
dražší příteli, s pohnutím vzpomínám 
na naše srdečná setkání v Ottawě. 
S hlubokým zadostiučiněním si při
pomínám naše přátelské diskuze... 
Pak podal zprávu o zdraví, bydlišti a 
aspiracích všech členů své rodiny. Na
konec poprosil pocestné, aby mi co

nejsvědomitěji pomohli. Nu dobře, 
řekli jsme si tehdy, takový Španělsky 
zdvořilý dopis se může hodit. Doufali 
jsme však, že ho nebudeme muset po
užít. Stalo se jinak. Žena energicky 
zamávala dopisem od pana velvyslan
ce - a tajemník už sedal, aby naklepal 
dokument diktovaný panem komisa
řem. Všechno šlo najednou jako  na 
drátku. Jenom  abych podal další dů
kaz o tom, jaká  to byla byrokracie (ně
co podobného au tor zažil jen před 
mnoha lety v zemi ' de zítra znamená 
cokoliv), uvádím podací číslo toho 
certifikovaného záznamu o naší de- 
nunciaci: No. D1C-CS. Uždávnojsem  
si myslel, že země v nichž úřední čísla 
jsou vyjádřena písmeny, musí mít 
strašný šlendrián. Taky že jo.
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Anglická léta 
Járy 
(da) Cimrmana
Hřivna Jiřího Borského k vědecké dis
kusi o životě a díle českého polyhisto
ra a světoběžníka.

Většina předních cimrmanologů se 
shoduje na tom, že Já ra  (da) Cimrman 
Anglii navštívil nejméně dvakrát a to 
vždy v létě; jednou aby si v Londýně 
nechal patentovat svůj přístroj na vy
sávání prachu vzduchem stlačeným 
(viz Sborník, str. 76 a 77), podruhé aby 
osobně zasáhl do vleklého vyjednává
ní s britskou námořní pojišťovnou 
Lloyd ohledně svého kolena (str. 53). 
Domněnka, že zde byl ještě pobyt třetí, 
kdy Mistr na pozvání hraběte Bum- 
berleyho přijel předvésti prototyp své 
sedmihlavňové pušky zůstává nepod
loženým dohadem. Bumberley Hallza 
Járova pobytu záhadně vyhořela a 
veškerá dokumentace je ztracena.
Dnes je už nepochybné, že značnou 
část svých dvou prokázaných anglic
kých letních pobytů Mistr strávil v No
vém Zámku pod Lipou. Záhadou zů
stává proč si Cimrman vybral právě 
toto bezvýznamné ospalé městečko ve 
střední Anglii. Hledal zde klid? Osvě
žení sirným vzduchem, kterým je okolí 
proslulé? Byly to ovesné placky s ang
lickou slaninou, které mu zde zachut
naly? Jsóu milostné dopisy novozá- 
mecké vdově Alici G., otiskované na 
pokračování v News of the World, 
opravdu jeho, či jde o mistrný padě
lek Mistrovy ruky? Nevíme. Hypoté
za, že se jednalo o pobyt vynucený ka
ranténou slintavky a kulhavky, horli
vě prosazovaná profesorem Fiedle- 
rem, je nyní definitivně vyvrácena Ci
mrmanovým obdivovatelem a zvěro
lékařem panem Charlesem Lyonem.
Z dlouhé konversace v hostinci Koru
na & Kotva vyšlo najevo, že pan C. 
Lyon poznal našeho polyhistora právě 
v tomto lokále a byl rázem zaujat jeho 
vyprávěním o průzkumu IQ mezi tuč
ňáky v Antarktidě. C im rm an si s těmi
to ptáky velice rozuměl a po vysvobo
zení ledoborcem Borcov jim  pomohl 
emigrovat do zoologické zahrady v 
Casablance, u jejíž kolébky v r. 1888 
stál.
Dle ústního podání C. Lyona, či 
alespoň jeho počáteční koherentní čás
ti, J á ra  (da) C imrman bydlel v Novém 
Zámku u jistého pana Sterm ana, ob

všude, kde lid zvítězí. Všimněte si zarážejících podobností ve výrazu lidí, kteří 
podlehli otupujícím drogám alkoholickým i politickým.



chodníka hadry a kůžemi. Pomáhal 
mu obcházet domy a zpěvavé vyvolá
vání “ Hadry, kůže!” (“ Rag, bone!”) 
Járu  hned inspirovalo k hudebním 
skladbám s podivně synkopovanými 
rytmy. Nazýval je, po anglicku, Rag- 
times.
Doprovázel se k nim sám na nástro
jích, které si s typickou českou vyna
lézavostí stavěl 7 různého harampádí, 
povalujícího se na Stermanově dvoře. 
Žertovně se o tom zmiňuje v jednom 
ze svých ranných regtajmů:

“ Ha, Stermane. tatrmane, 
dej nám kůži na buben...”

Cimrman na Stermanově dvoře budu
je několik bimbafónů, kuriosních bi
cích nástrojů, konstruovaných převáž
ně z železného šrotu a mosazného žes- 
tě. Cimrmanovy bimbafóny jsou, pod 
různými pseudonymy vystaveny v 
předních světových galeriích.
O jednom  z Járových bimbafónů do
sud koluje popěvek v novozámeckém 
nářečí:

“Sudkulatý, rystubije 
tujekára, tentoryje.”

Jednalo se, jak  ostatně naznačuje i ná
črtek v Járově skicáři, o kulatý sud 
(čtverhrané sudy se v Anglii začaly vy
rábět až mnohem později) opatřený 
m embránou z pauzovacího papíru do 
které se bušilo paličkami (rys tu bije).

Po straně připevněná automobilová 
houkačka propůjčovala nástroji jeho 
typickou klaxonaci (tu je kára). Ten 
to ryje vztahuje se k módnímu výkřiku 
“Já  to ryju!” (“ I dig it!”), kterým pří
znivci Cimrman Džezu provázeli 
Mistrovy pravidelné sobotní jam 
sessions v zadním sále hostince Koru
na & Kotva.
Pakliže vyznavačů Cimrman Džezu 
byla pouhá, i když nadšená, hrstka, 
jeho hudební valchonium (walesské 
varhany) mělo odezvu dalekosáhlou. 
Na valchoniu, postaveném Mistrem 
v opuštěném methodistickém kostele 
z 56 pečlivě vyladěných valch, Já ra  
drhl prosté, lidu přístupné melodie, 
tzv. odrhovačky.
Se slečnou Esther Greenovou se Jára  
(da) Cimrman seznámil patrně ve ve
černích kursech stenografie kde krát
kou dobu suploval za těhotnou učitel
ku Oldu Shatterhandovou, což není 
ostatně důležité. Daleko větší význam 
má skutečnost, že ho slečna Greenová, 
náruživá akvarelistka, zasvětila mimo 
jiné do techniky malby vodovými bar
vami. Já ra  této vášni přímo propadl. 
Kdykoliv mohl, vycházel s Esther 
Greenovou do okolní přírody, aby 
tam, skryti před dotěrnými zraky, 
v mlází spolu malovali.
Z tohoto  šťastného údobí C im rm ano

va života pocházejí i jeho  rumovky. 
Náhoda tomu chtěla, aby Já ra  při jed
nom takovém výletu zapomněl ke své
mu akvarelistickému nádobíčku přilo
žit nezbytnou láhev s vodou. Neuvě
řitelnou shodou okolností v Anglii 
zrovna už týden nepršelo a versatilní 
Já ra  ředil tedy barvy rumem z ploché 
kapesní láhve, kterou pro všechny 
případy nosil vždy s sebou. Obrázek 
měl okamžitý úspěch. Obyvatelstvo 
si rumovky velmi oblíbilo. Zažloutlá 
barva jim dodávala antikvárního 
vzhledu, což se shodovalo s jejich 
představami o solidním umění. Jára  
tedy s jejich odbytem neměl potíží a to 
ani později, kdy po objevu, že silným 
anglickým čajem dosáhne stejných vý
sledků za poloviční výdaj, přesedlal 
od rumovek na čajovky. Šly na dračku 
a jeho “ Pohled na pohlednici katedrá
ly v Lichfieldu” byl prodán za rekord
ní sumu 40 guinejí. (Dnes ve foyeru 
hotelu Grand v Hanley, bohužel znač
ně poškozen výpary z přilehlé kuchy
ně a neodbornou restaurací). 
Cimrman byl úspěchy svých rumovek 
a čajovek povzbuzen k rozvětvení své 
výtvarné činnosti. V neodeslaném do
pise jistému Pavlovi Pikasovi napsal: 
“ Pronajal jsem si ateliér se spoustou 
světla.” (C im rm an’s Letters to Fa- 
mous Men, Londýn 1968.) Šlo o polo
rozpadlý skleník v zahradě Stermano- 
va souseda. Místo nájmu se Já ra  zavá
zal zahradu udržovat a stříhat ploty. 
Od samého začátku odmítal ekolog 
C imrman živé ploty stříhat bez před
chozí alespoň částečné narkósy. Té 
dosahoval - primitivně, ale účinně - 
pomocí skotské whisky, kterou před 
započetím střižby konsumoval v po
měru 4 unce na 10 běžných stop živé
ho plotu. “ Pracuji na zahradě v pod
mínkách přímo polních” stěžoval si 
v dopisu Mičurinovi (Cimrman, Miču- 
rin a Lysenko: Járovisace pšenice, 
Praha 1953). Příhody se stříháním ži
vých plotů Cimrman zachytil ve scéně 
“Jak o  když střelí”, později převzaté 
čs. kinematografií.
Ve skleníkové atmosféře ateliéru J á 
rův talent přímo pučel a rozkvétal. 
Brzy jeho malba přinesla žádané ovo
ce, totiž úchvatné “Zátiší s normální
mi a rajskými jablky” a obzvláště vy
zrálé dílo “ Pět sušených švestek”, kde 
scvrklé pastósní pasáže s přísadou po
videl mistrně imitovaly povrch suše
ných plodů. Ve skleníku také vzniklo 
známé C imrmanovo Nezelené období, 
kdy Mistr zavrhl zelené pigmenty ve 
snaze zmásti mšice.
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Z Cimrmanova anglického skicáře: Pracovní náčrtek k bimbafónů. 
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Je příznačné, že Cimrman se nespoko
jil s dosaženými výsledky, neusnul v 
Anglii na vavřínech, ale neúnavně 
experimentoval. Podobně jako  u jeho 
rumovek náhoda často hrála důleži
tou roli. Cimrman v tvůrčím zápalu a 
nemaje po ruce čerstvé plátno přema
loval “Krajinu se sosnou” novou pra
cí, “Zátiším s jablkem” (vystaveno v 
Royal Academy pod názvem Pine- 
apple). Pracoval pak touto metodou 
na celé řadě dalších obrazů. Zájemců
o tato díla bylo však pramálo, jelikož 
malby vypadaly nejpůsobivěji teprve 
pod rentgenem. Také byly drahé, Ci
mrman si za ně počítal dvojnásobné 
sumy - počátek jeho tzv. expensivis- 
mu.
Nedostatek zájmu veřejnosti o jeho 
expensivismus Já ru  poněkud rozladil. 
Stáhl se do ústraní.
Stále v introspektivním psychologic
kém rozpoložení C imrman vytvořil 
rozměrné plátno “ Rvu” (I scream), 
připomínající práce norského malíře a 
jeho přítele z dětství Edvarda Muněe. 
Dle výpovědi zvěrolékaře C. Lyona, v 
jehož zooordinaci je plenta nyní umís
těna, chtěl Jára  původně vyobrazit zá
tiší se zmrzlinou. Tato však za srpno
vého slunce ve skleníku tála rychleji 
než Mistr, maluje obouruč, mohl za
chytit. Zoufalý Cimrman náhle vrhl 
na plátno své kypící emoce i tající 
zmrzlinu a několika tahy změnil zátiší 
na auto-portrét zvěrolékařovy Ford- 
ky. Toto  dílo pak prý zdůvodnil slovy: 
“Nejsem žádný puntičkář. (Jemný sar
kasmus mířený proti pointilismu.) 
Maluju to co vidím, tím co vidím.” 
Teprve v pozdějších létech, už mimo 
Anglii, začal C imrman malovat nejen 
to co viděl, ale i co cítil - známé jeho 
obrazy “Spálený toust”, “Fůra hnoje” 
a břitká kritika maloměšťáckého živo
ta “Navoněné paničky”, reprodukova
ná na titulní straně Západu č. 2.

Z  Cimrmanova anglického skic>
Předběžná studie k obrazu “Pět

Jak z absurdní komedie
Soudce: Co jste vlastně udělal užiteč
ného pro vlast?
Brodskij: Psal jsem básně. To je moje 
práce. Jsem přesvědčen...věřím, že to, 
co jsem napsal, bude sloužit lidem ne
jen teď, ale i v budoucnu...
Hlas z publika: Tom u přece sám nevě
říš!
Soudce: Brodskij, raději vysvětlete, 
proč jste nepracoval v době, kdy jste 
byl bez zaměstnání.
Brodskij: Pracoval jsem. Psal jsem 
poesii.
Soudce: Kvůli poesii jste ale nemu
sel přestat pracovat?
Brodskij: Pracoval jsem. Psal jsem 
poesii.
Soudce: Jsou lidé, kteří pracují v to
várně a při tom píší poesii. Proč jste to 
nedělal také tak?
Brodskij: Lidé jsou různí. I barva je
jich vlasů a výraz obličeje se liší... 
Soudce: To nám nemusíte říkat. Radě
ji nám vysvětlete, proč se nepodílíte na 
velkém pochodu ke komunismu. 
Brodskij: Budování komunismu není 

jen otázkou práce u soustruhu nebo u 
pluhu. Intelektuální práce je také nut
ná.
Soudce: Nechte si ty fráze. Raději nám 
řekněte, zda budete v budoucnu pra
covat.
Brodskij: Chtěl jsem psát poezii a pře
kládat. Ale jestli to je proti sociálním 
normám, najdu si normální zaměstná
ní.
Přísedící Ťaglij: Každý v naší společ
nosti pracuje. Jak  to, že jste nepraco
val?
Brodskij: Psal jsem poesii, a to je prá
ce...
(Toto není parodie. Je to  část zázna
mu soudního přelíčení proti ruskému 
básníku Josefu Brodskému 18.února 
1964).

sušených švestek"

Vzhůru na Maďary
Na stránkách našeho exilového tis

ku se v nedávné době objevily zprávy 
a výzvy, poukazující na to, že maďar
ské organizace, kupř. American Hun- 
garian Federation, si stěžují na národ
nostní útlak, kterému jsou vystaveni 
Maďaři v Československu a R um un
sku. Zároveň autoři těchto zpráv vyzý
vají k boji proti těmto maďarským ob
viněním, a snaží se ukazovat, že ne 
Maďaři v Československu, ale Slová
ci v M aďarskujsou  utlačováni. Zdá se 
tedy, že směřujeme k podobnému ná
rodnostnímu boji, který po dlouhou 
dobu plnil stránky rumunských exilo
vých novin, ztrpčoval život exulantů 
rumunského i maďarského původu, 
a zatemňoval pravou příčinu těchto 
sporů.

My víme, že Maďaři v Českoslo
vensku jsou utlačováni. V Českoslo
vensku jsou také utlačováni Češi a Slo
váci, Poláci a Němci. To vše nemá nic 
společného s cítěním a názory obyva
tel Československa, s prostými Čechy 
a Slováky. Proč my zde, českosloven
ské či maďarské exilové spolky, by
chom měli obhajovat národnostní 
politiku socialistického Českosloven
ska či Maďarska? Jsou  snad česko
slovenští vládcové lepší než maďarští? 
Demokratičtí Maďaři, Slováci a Češi 
nejsou nepřátelé. Nepřítelem je  mono
pol socialistické moci, který se neustá
le utužuje v závislosti na tom, jak  ne
spokojenost lidí v Československu i v 
Maďarsku roste. Centralizace a kon
centrace moci v rukách malých, ale 
mocných gangů neustále pokračuje 
ve všech zemích socialismu. S tím ros
te i národnostní útlak. Vietnam vyhá
ní Číňany; Československo utlačuje 
Maďary: Rusové utlačují Ukrajince 
a všechny ostatní národnosti, a ome
zují pravomoci jejich svazových re
publik; český gang bojuje o moc v Čes
koslovensku s gangem slovenským. To 
vše je součástí a důsledkem systému 
centralizované moci, která nesnese 
žádné jiné mocenské centrum  vedle 
sebe. S tím vším my nemáme nic spo
lečného, a ani nic společného nechce
me mít. Byli bychom naivní, kdyby
chom tady napadali maďarské exu
lanty, kteří jsou na tom  stejně jako  
my, a mají stejného nepřítele jako  my.

Stanislav Reiniš



Interview
S domovinou v srdci: Režisér Vojtěch Jasný

S  Vojtěchem Jasným hovořil a článek připravil Jan Uhde, člen redakční rady Západu.

Chvíli mi trvalo, než jsem  s deset let 
starou mapou nasel na tichém m ni
chovském předměstí domek rodiny 
Vojtěcha Jasného. Konečně jsem  za
zvonil u jedněch dveří a doufal, že to 
hudou ty správné. Byl jsem  mile pře
kvapen vřelým uvítáním a zakrátko  
jsem  se cítil v jejich obývacím pokoji 
prozářeném odpoledním sluncem jako  
doma. A po dlouhé době jsem  ochut
nal báječného turka vařeného panem  
Jasným v džezvě, a podle všech pra
videl. Byl jsem  rád, že jsem  m ohl s 
ním volně hovořit, že mezi námi neby
ly ostnaté dráty a odposlouchávané 
telefony. A ještě  větší radost jsem  
měl z toho, že tento člověk může svo
bodně tvořit, dělat zhruba to, co chce, 
ukazovat své film y lidem v mnoha ze
mích - být prostě jedním  z těch, kteří 
nesou a rozvíjejí naši kulturu, dávají 
ji světu, když okupovaná vlast sama 
má málo co nabídnout. Poslouchal
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jsem jeho názory, jeho vyprávění, a bylo 
m i jasné, že v osobnosti a tvorbě toho
to velkého umělce se odrážejí a vždyc
ky budou odrážet nejcennější tradice 
českého národa. Měl bych spíše říci 
"Moravy", protože Jasného moravan- 
ství, i když on sám je  málokdy přímo  
zdůrazňuje, prýští téměř z každého je
ho slova a gesta, a z jeho  film ů také - 
připomeňme si třeba Všechny dobré 
rodáky.

Jasný, který žije od roku 1970 mimo  
Československo, strávil několik let 
v Rakousku a pracuje nyní v Mnicho
vě, ale také  v Jugoslávii, Francii a ji
ných zemích. Čeští film o v í diváci je j 
znali především jako  jednoho z  uměl
ců, kteří stáli na počátku proslulé "no
vé vlny" českého film u 60. let - jeho  
Touha a Až přijde kocour mají v tom 
hle ohledu přímo klíčovou pozici. Ro
ku 1968 natočil Jasný své slavné R odá
ky a za svého desetiletého exilu téměř

dvacítku dlouhohrajících i krátkých  
film ů, inscenovaných v několika ze
mích pro film  a pro televizi. Rozšířil 
přitom  znatelně i své konto meziná
rodních cen. Jasného film y byly téměř 
vždy odrazem jakési ryzí českosti, tra
dice v dobrém smyslu slova, a musím  
přiznat, že svůj charakter neztratily 
ani v cizině. Tuhle skutečnost jsem  si 
připomněl, když jsem  viděl jeho povíd
kový snímek Návrat (TMávrat a Strý
ček nebožtík,), vytvořený v Rakousku. 
Když se dědeček z první povídky na
vrací ve vzpomínkách do štědrovečer
ní nálady svého dětství, zdálo se mi, že 
na plátně vidím moravskou vesnici; 
německý dialog mi připadat spíše jako  
dabing. V tom ovšem není Jasný sám: 
díla našich umělců, kteří tvoří mimo  
svou vlast, si často uchovávají svou 
českost - připomeňme si takového  
Kunderu, a konečně i Formana.

V jednom ohledu se Jasný od  mno-



ha svých exilových kolegů od film u  
odlišuje: jeho pozornost se zaměřuje
i na televizi. Režisér v tom vidí výho
du - videokazety jsou poměrně laciné 
a lidé si stále více kupují magnetosko- 
py, takže si mohou film y na páscích 
individuálně přehrávat. To má velký 
význam právě v případě české emigra
ce, která je  rozseta v nevelkých sku
pinkách téměř po celém světě. Ale 
myslím, že to ostatní nám nejlépe vy- 
světlí režisér Jasný sám.

Západ: Myslím, že naše čtenáře bude 
nejspíš zajímat, co jste dělal od svého 
odchodu z Československa. Jak dlou
ho jste například tady v Mnichově? 
Jasný: Já  tady vlastně nejsem, jsem by
tem v Salcburku, ale častěji se zdržuji 
v Německu, protože tady je více práce. 
Když jsme odešli, to bylo v sedmdesá
tém roce, tak jsem myslel, že budu dě
lat hned, měl jsem tehdy s B511em při
pravené jeho Klaunovy názory. No, a 
trvalo to 5 let, než se ten plán prosa
dil. Klaun byl vlastně první hraný 
film pro kino, který jsem v emigraci 
dělal. Předtím jsem natáčel televizní 
filmy, protože jak  víte, televize je tu 
velmoc, kdežto kino ne - ale snažím se 
dělat občas i pro to kino, nebo pro obě 
strany. Ale situace se mění, dnes už 
může člověk dobrou látku prosadit 
pro kino i pro televizi, dokonce si

myslím, že videokazety jsou jaksi na
dějnější. Některé věci mají v televizi 
větší úspěch, myslím si třeba, že je to 
osud mého filmu Návrat, který se pro
mítal v Montrealu a který velice oceni
li v Cannes, kde to bylo mimo soutěž.
V Rakousku měl tento film úspěch v 
televizi, ale v kině ne. Rakušáci spíš 
sedí doma u té obrazovky a do kina ne
jdou.
Já  myslím, že jsem v cizině udělal da
leko víc filmů, než doma. Jsou to ob
vykle dvě až tři inscenace do roka, do
konce s divadlem někdy i čtyři. Všech
no začalo, když v německé televizi pro
běhli Rodáci, to bylo roku 1971; po
tom začal zvonit telefon a hledal se je
jich autor. Našli mě v Salcburku, do
stal jsem nabídku natočit komedii od 
Herberta Asmodiho, jmenovala se 
Nasrin, aneb umění snít /  Nasrin, oder 
die Kunst zu tráumen. Byla to taková 
povídka, jak z lásky se lítá, což bylo 
v duchu mého Kominíčka , kterého 
jsem kdysi napsal, a tak jsem ji insce
noval. Udělali jsme to na magnetosko- 
pu, takže jsem se obeznámil s touhle 
technikou, s níž pracuji dodnes, vedle 
filmu, a docela mě to baví, dělat se tře- 
ma či čtyřma kamerama - já  jsem totiž 
posedlý prací s kamerou.
Další námět byl od Mňačka, Maják/ 
Leuchtturm , který jsem navrhl natá
čet v Izraeli místo v Jugoslávii; v pouš

ti u Rudého moře. To je velice silný ná
mět, jehož hrdinou je takový napůl 
Polák, napůl Němec, co jezdí jako  ná
mořník na lodi; klepne při rvačce chla
pa, ten umře a námořník přijde do vě
zení. Z toho vězeňského kamenolomu, 
kam se dostane, se lze vykoupit - služ
bou na majáku, kde je člověk úplně 
sám, jen jednou za dva měsíce mu vo
jáci přinesou vodu a jídlo. Obyčejně 
tam každý z té samoty za rok zešílí, 
což se stane i v posledním případě, ale 
poměrně pozdě, protože náš námořník 
si najde přítele: J e j ím  krysák Jimmy, 
který tam připlave odněkud z lodi a 
on si ho vycvičí. Když mu pak arabský 
oficír tu krysu zastřelí, námořník chys
tá pomstu a brousí si na něho kuchyň
ský nůž. Skutečně nakonec toho důs
tojníka zabodne, to už je na majáku 
dva roky, a je nakonec taky sám za
bit, rozbijou mu hlavu kolbami pušek. 
M ňačko v tomhle filmu podvědomě 
vyjádřil - a vyjadřuje to i jinde - p rob
lém vykořeněného člověka. Stojí snad 
za zmínku, že jak  autor, tak i režisér 
a kameraman tohoto filmu byl emi
grant. A je to snad jedno z nejhezčích 
děl, které jsme tady udělali, všichni 
na to vzpomínáme.
Potom jsem měl možnost napsat vlast
ní film, a natočil jsem ve Stuttgartu 
celovečerní snímek Traumtánzer, ba
revně, o jedné paní, která stále víc a
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víc se utíká do svých vizí, až nakonec 
zemře na srdeční slabost. Prostě stá
le odchází, až se jednou nevrátí. Když 
jsme to dokončili, tak to lidé příliš ne
chápali, ale když se to uvedlo za pár let 
později - teprve potom měla tahle 
inscenace dobré kritiky. To jsou p rob
lémy, které se objevují, když člověk 
přijde z Prahy do Německa, kde jak  
říkám, byla v oblasti filmu doba  ka
menná - oni jsou například celí pryč, 
když vidí, že dělají něco ve stylu neo
realismu - a kde člověk často pracuje 
na poli neoraném, nemyslím technic
ky, ale lidsky.
No, nakonec jsem si ale svou pozici v 
jejich televizi prosadil a dělám filmy 
dál. Dostal jsem také možnost zfil
movat podle vlastního scénáře němec- 
ko-francouzskou koprodukci, opět 
pro televizi, ale na pětatřicítce, Jarní 
vody podle Turgeněva. Vzpomínám si, 
když jsem studoval ruštinu, řekl mi 
profesor Bohumil Mathesius “až bu
dete režisérem, natočte Turgeněvovy 
Jarní vody, to je nejlepší scénář, jaký 
kdy byl napsán, v barvě, ve zvuku, ve 
všem”. Když jsem se tím režisérem stal, 
tak jsem je  chtěl točit, ale přišel sedma- 
šedesátý rok a s ním šance zfilmovat 
Rodáky, do té doby zakázané. Láďa 
Fikar a další mí přátelé mě přem lou
vali, abych se do toho pustil, čili já 
jsem ty Jarní vody, které jsem měl to 
léto točit, předal Václavu Krškovi, a 
odejel na chalupu, kde jsem napsal de-
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finitivní verzi Rodáku. Na podzim 
jsem je začal připravovat, v osmaše
desátém jsme je zfilmovali, pak přišli 
Rusové. Stříhali jsme je po okupaci. 
A tak jsem ty Jarní vody neudělal. 
Přesto mi ale přišly k dobru, kdyžjsem 
později přišel do Baden-Badenu, kde 
Turgeněv žil - dohrom ady s tím F ran
couzem a jeho ženou - a kde jsem našel 
jeho stopy. On vlastně Jarní vody na 
psal dva roky před svou smrtí a ze vše
ho se tam vyznal.
Západ: To bylo kdy, prosím Vás? 
Jasný: Přibližně roku 1973. Potom 
přišla řada dalších filmů, ale přitom 
jsme tiše s Bollem pracovali na scénáři 
Klauna - to trvalo 5 let - a čekali, až na 
to dá někdo peníze, což se potom stalo. 
Jeden německý autor, který viděl Ro
dáky, přišel a vyzval mě, abych nato
čil jeho scénář pro 2. německou televi
zi (ZD F) - Život schizofrenního básní
ka Alexandra Márze. Hrál v tom  Jaco- 
bi, výborný herec, a dostali jsme za to 
Prix Italia. To byl daleko hlubší film, 
než Let přes kukaččino hnízdo - a také 
mnohem dřív natočený - protože 
Kipphardt byl šest let psychiatrem; 
také je ve svém díle něžnější k těm 
nemocným lidem. Někteří diváci ty 
dva filmy srovnávají a píší mi dopisy... 
Západ: To je škoda, že m nozí z nás ne
mají možnost Vaše film y  vidět a po 
rovnat, zvláště ti, kteří nežijí v západ
n í Evropě...
Jasný: T o  jsme u otázky jazyka - tak

například Jarní vody jsou jedním z 
mála mých filmů vyrobených v Ně
mecku, které se dostaly do Spojených 
států - dostaly se tam pravděpodob
ně přes Paříž. Jak  víte, americké obe
censtvo nemá příliš rádo titulkované 
filmy. Také Klaunovy názory, nato
čené pro první program německé te
levize (W D R ) běžely v Americe ve spe
cielních kinech, ale i v mnoha jiných 
zemích. Dostali jsme za ně ceny, mimo 
jiné v San Sebastiánu. Myslím si, že 
Klaun je morálně zajímavý, ale mys
lím, že je pro tenhle svět, který se zdá 
být naladěn na jinou notu, spíše vpře
du. Tohle dílo svou hodnotu pro širší 
publikum teprve dostane. Musí si ještě 
na svoje počkat, a to je dobře, že je 
zaznamenáno na videokazetách.

Po Klaunovi jsem měl možnost 
natočit další hraný film pro kino, jm e
noval se Pokus o útěk /  Fluchtversuch. 
Scénář napsal jeden rakouský autor, já 
jsem si ho přepracoval. Je to příběh 
třináctiletého jugoslávského chlapce, 
který utíká z Vídně domů, protože už 
nemůže ten úděl ponižovaného jiho- 
zemského kluka ve Vídni vydržet. Vra
cí se za dědečkem a babičkou do C hor
vatska. To byl první film, jehož část 
se mi podařilo udělat v Jugoslávii; při
tom jsem zjistil, že jako  rakouský ob
čan tam mohu bez potíží pracovat. 
Němci tuhle produkci velice obětavě 
financovali. Film šel v kinech, bohu
žel nebyl to velký úspěch - teď se to



má objevit v televizi, tak doufám, že 
tím to bude mít lepší ohlas. Minulý 
rok se tohle dílo promítalo v londýn
ském National Film Theatre na týdnu 
mých filmů, a líbilo se to tam. Přišli 
za mnou američtí diváci a říkali, proč 
nejdete dělat filmy do Států, my něco 
takového potřebujeme, já  říkám, tak 
mě pozvěte...
Také jsem režíroval Návrat / Riick- 
kehr. Scénář byl napsaný pro Jana  
Wericha, obě povídky, a já  jsem to pře
pracoval na rakouské poměry a nato
čil jako  rakouský film. Rakouská spol
ková vláda na to dala půlku a druhou 
polovinu jsem dostal od salcburské 
zemské vlády, jako  novopečený Salc- 
burák. Takže já si nemohu na Rakušá- 
ky naříkat, oni mně dali 11 miliónů 
šilinků (přibližně 870.000 US dolarů, 
pozn. JU) na film, a kromě toho mi 
subvencovali také ten Fluchtversuch 
a teď mi slibují peníze na Kominíčka 

a na Beethovena, když k nim seženu 
zbylé producenty. Poté, co jsem do
končil Návrat, jsem převzal po zesnu
lém Alfredu Radokovi inscenaci Hav
lovy Audience a Vernisáže a jednoho 
Mrožka pro vídeňský Akademie- 
theater, měli jsme tehdy sedmadvacet 
opon, ale Havel nesměl přijet.
Před nedávnem dávali na druhém ně
meckém televizním programu můj 
portrét Herberta von Karajana. Pro 
tento hodinový film jsem pořídil asi 
20 hodin materiálu. Ve spolupráci 
se Z D F  jsem také vytvořil filmovou 
báseň Stromy, ptáci a lidé /  Baiime, 
Vógel, Memchen. To jsem dělal svou 
kamerou a také jsem to produkoval. 
Divil jsem se, že tahle věc u diváků 
zabrala, nebylo tam totiž jediné slovo, 
jen samé asociace...
Západ: Vy jste se už několikrát zmí
nil o své práci v Jugoslávii, hodláte 
tam ještě něco natáčet, nebo to byla 
jednorázová záležitost?
Jasný: Když mi po několika letech 
existence zrušili studio, které jsem za
ložil v Salcburku, obrátil jsem se na 
své přátele v Jadran/Umu a osud to
mu chtěl, že mi byl nabídnut scénář 
podle rom ánu Ivo Andrice Slečna 
/ Gospodjica, odměněného Nobelo
vou cenou. Mně se moc líbil, a tak 
jsem si ho upravil a navrhl jsem natá
čení v Jugoslávii, no a Jadranfilm  při
stoupil na koprodukci. A osud tomu 
chtěl i podruhé, když Jelena Mašino
vá napsala se svým manželem Pavlem 
Kohoutem Nápady svaté Kláry. Na
vrhl jsem, aby se dílo točilo v Jugoslá

vii - starý Záhřeb je totiž velice po
dobný Praze, a Jugoslávci mají k celé 
prolematice jaksi blíž. Letos v máji 
jsme to tam nafilmovali. Ateliéry byly 
v Ham burku  a film bude uveden jak  v 
kinech (v Jugoslávii), tak v televizi 
(v Německu, ZDF). Já  si myslím, že 
ten film je tak  zajímavý, že by se měl 
dát do kin i zde. Asi polovina herců 
v Kláře byli Jugoslávci, a to byla, 
myslím, výhoda; hrál tam i náš Vladi
mír Valenta, Pavel Landovský, a byla 
sranda. Lanďáka tam občas nechávám 
zpívat písničky, tak broukat, jedna 
písnička z filmu vypadla, to byla Když 

jsm e táhli k Jaroměři... Lanďák je vy
nikající komik. Když jsem film dostří- 
hal a vrátil se z Hamburku, tak jsem 
byl velice smutný, protože jsem byl 
v tom filmu jakoby zase doma - naši 
lidi, Jugoslávci, taková kosmopolit
ní společnost, a hodně legrace. Připra
vuji ještě jeden jugoslávský námět, 
ten se jmenuje Katedrála, z války, o 
tom, jak  se židovský houslista schová
vá v záhřebské katedrále před nacisty. 
Západ: Vy jste tvůrčí umělec, a to je  
něco jiného, tvořit m im o svou vlast, 
než dělat mnoho jiných věcí. Jak se 
s tímhle problémem vyrovnáváte'.'’ 
Jasný: S tím je  možno se vyrovnat, já 
jsem hodně studoval život Nabokova a 
Chagalla, Stravinského a těchhle ve
likých pánů, protože jsem si říkal, mu
síš to dokázat jako oni, jinak se mu
síš vrátit nebo odstřelit... Pak jsem 
si uvědomil, že si člověk může zacho
vat své kořeny, které jsou v dětství, 
tedy u mne někde na té Moravě v Kel- 
či, nebo později kořeny mládí v Pra
ze... T rnka mi kdysi řekl, Vojtíšku, 
Vy jednou odejdete z této země, já  to 
vím, ale Vy zůstanete vždycky Čechem 
nebo tím Moravákem, co jste. Myslím, 
že mi řekl něco velice pravdivého. Ji
nak člověk, který už jednou odešel, 
se musí stát v dobrém  smyslu kosmo- 
politou, má touha je být víc Evropa
nem. Já  věřím v jedno, a tenhle názor 
jsem už zastával v Československu, 
že kultura, filosofie, umění, obchod 
a věda má jít přes všecky hranice. Vlá
dy a politikové nikdy nemají tu lid
skou kvalitu, jakou  mají ti nejlepší du
chové - vezměte například Bólla; 
myslím si, že když se tito lidé růz
ných zemí spojí, že to je  krásné... 
Kdyby mi teď někdo řekl, že bych se 
mohl na pár dní podívat do Českoslo
venska, já  bych se tam nevracel. Já  
jsem se nevracel ani do té rodné Kel
če, když mi m aminka umřela - když

jsem uviděl, co ti lidé, kteří si koupi
li náš domek, udělali ze zahrady, jak 
zmrvili ten park, co tatínek udělal, tak 
jsem raději přespal v okresním městě a 
vrátil se ráno do Prahy, a na Rodáky 
jsem si pak nechal sbírat materiál od 
kamarádů. Já  jsem si tu Kelč nechal v 
hlavě a v srdci - no a proč bych si ne
mohl i tu svoji zemi nechat v hlavě a v 
srdci - to říká Chagall, že on má ten 
svůj domov v srdci a že mu to stačí. 
Západ: Vy pracujete ve film u  a v tele
vizi, v médiích, která jsou vystavena 
silnému materialistickému tlaku, dnes 
snad ještě více, než kdy jindy. Jak se 
Vám daří prosazovat to, co děláte, být 
sám sebou?
Jasný: Kdybych se přizpůsobil a dě
lal věci rychle a na kšeft, tak jsem jed
ním ze stovek režisérů, kterých tu ma
jí nadbytek. Já  ale dělám jen to, co 
chci a co uznávám, a tím pádem mám 
své jméno. Někdy to trvá, než se pro
sadím, ale zatím se mi to daří; buď 
jsem dostal nabídky, které byly hodny 
mé zodpovědnosti, anebo jsem je od
mítl. Já  ovšem nedělám jen ve filmu a 
televizi: Teď například budu insceno
vat Dostojevského Idiota v Národním 
divadle v Helsinkách. Také kdybych 
chtěl tvořit jen na jednom  místě, mu
sel bych dělat velké kompromisy, a 
tak pracuji v několika zemích, kde se 
nabízejí různorodé příležitosti, čili 
si mohu vybírat, co udělám. Karajan 
jednal podobně, kombinoval to ze za
čátku po celém světě, teď už ovšem 
něco takového nepotřebuje. Je to veli
ce tvrdý job, já musím pracovat m no
hem víc, než jsem dělal doma, ale ne
stěžuji si.
Západ: Mnichov je  blízko Prahy, a te
dy kontakty musí být bohaté. Jaká je  
dnes situace v československém film u, 
poté co byla zmasakrována vlna tvůr
ců 60. let?
Jasný: To se tak hned nezlepší, protože 
oni zničili kvality, zastrašili lidi, kteří 
se z bojácnosti neangažují. My hodně 
mluvíme o režisérech, ale nesmí se za
pomínat také na producenty, kteří 
hráli v československém filmu velkou 
roli a kteří byli také odstraněni. Vět
šina lidí se přizpůsobuje, jak o  Se- 
quens třeba; takový Dietl, co napsal tu 
sérii pro televizi, to je boháč, takže li
dé, kteří se umějí prodat, mají všecko. 
To ale znamená dělat morální ko
trmelce, člověk by se nemohl ani po
dívat do zrcadla, jak  říkal Tříska. Co 
mi chybí tady, to jsou čeští herci, ta 
banda komiků a komediantů, která



dovede ztvárnit český humor, jenž je 
podle mého jedním z nejsilnějších hu
morů na světě. Vedle humoru americ
kého, kterého si velice cením, vedle 
židovského a francouzského. Němci 
mají málo hum oru a Švýcaři asi vůbec 
žádný; Rakušáci mají takový skurilní 
humor, smutný.
Západ: S  tím českým humorem byt 
vždycky problém. M noho emigrantů 
postrádá právě tuto dimenzi, pro Če
chy tak charakteristickou.
Jasný: Český hum or se může rovnat 
jen se židovským. O ba národy se mu
sely zachránit tím, že ze sebe dělaly 
srandu, prostě bylo třeba se naučit 
“nebrat věci vážně” . H um or je ovšem 
úzce spojen s českou řečí. P roto  si mys
lím, že i když nejsme doma, že bychom 
měli svou řeč pěstovat, protože to je 
součást naší národní tradice. Jde i o 
naše děti, které se už učí jiné jazyky, 
ale člověk nikdy neví, kdy to budou ty 
jejich “geny” potřebovat. Bez tradice 
se utne něco důležitého, živý nerv, kte
rý je pro život velice nutný. I když se 
z našich dětí stanou například Kana
ďané, v celém tom jejich smyslu - mys
lím styl života atd. - ale oproti těm Ka
naďanům, kteří tam už žijí dlouho, bu
dou jiní, podívejte se třeba na fran
couzské Kanaďany v Quebeku. T radi
ce je velice důležitá.

Rozhovor s Jiřím Ledererem - kousek od hranic
1. září překročil hranici mezi Česko
slovenskem a Německem J ih  Lederer, 
jeden z iniciátorů Charty 77, v Česko
slovensku třikrát vězněný (poprvé 
1970, podruhé 1972, po třetí 1977 - 
1980, celkem čtyři roky; zatčen p o 
každé  v lednu pro hanobení, podvra
cení, poškozování zájmů republiky 
v cizině). S  manželkou Elzbíetou (její 
hlavní zločin: příslušnost k rebelující
m u polském u národu) a s dcerou M o
nikou (vzhledem k  věku 11 let dosud 
trestně nestíhanou), usadil se v maleb
né krajině Dolního Bavorska v lázeň
ském městečku Griesbach a po horeč
natém chvatu prvních dní vedl se svým  
dočasným hostitelem Luďkem Pach- 
manem tento rozhovor pro časopis 
Západ:
Západ: M áme tu emigranty nejrůz
nějšího typu: Rom antické uprchlíky, 
vypovězence, turisty, kteří nereflektu

j í  na zpáteční jízdenku  - za jakých  
okolností a z jakých důvodů nejsi Ty 
v Praze, ale v Griesbachu?
Lederer: Státní bezpečnost nám dala 
18

prakticky dvě možnosti na vybranou: 
Buď se vystěhujeme, anebo nám rozbi
jí  rodinu tím, že manželce odeberou 
právo pobytu v Československu a vy
vezou ji do Polska. Protože naše dcer
ka už musela žít čtyři roky bez táty a 
vždycky toužila, abychom byli po
hromadě, rozhodli jsme se pro vystě
hování. To znamená - nepřijeli jsme 
dobrovolně, ale pod nátlakem StB, 
která mne nutila k vystěhování už 
v roce 1978 v ostravském vězení. 
Západ: Jaké js i měl pocity, když js i 
v pondělí 1. září přejel na kopečku me
zi Strážným  a Phillipsreutem onu hra
nici, dělící dnes dva světy?
Lederer: Vůbec jsem si neuvědomoval, 
že přejíždíme hranici dvou světů. Jen 
jsem měl pocit, že končí jedna etapa 
našeho života, etapa nejistoty, d o 
movních prohlídek, pronásledování i 
dětí, výslechů, stálého policejního sle
dování a neustálé hrozby vězení. Měl 
jsem pocit, že osobně jedeme do lepší
ho a do světa, v němž najdeme trochu 
klidu.

Západ: Nejsi zrovna nejmladší, v čer
venci Ti bylo 58 let. Jsi optimista, p o 
ku d  jd e  o Tvou budoucnost? Jaké tu 
máš plány?
Lederer: Věk u mne nikdy nehraje 
žádnou roli. 1 dnes mám pocit, že ži
vot leží teprve přede mnou. Nepřijel 
jsem na Západ, abych zbohatl, ale 
když už tu musíme žít, chci co nejvíc 
udělat, co by prospělo Českosloven
sku, zejména jeho kultuře, a co by pro
spělo celé demokratické Evropě. M ám 
jednu výhodu: M ám výbornou ženu, 
bez níž bych sotva tak dobře snášel 
všechno, co mne v životě potkalo  a 
sotva bych mohl udělat tolik, co jsem 
dosud udělal. Už jsem tu začal psát 
články a připravuji výzkumnou práci 
na téma Boj za lidská práva ve východ
ní Evropě.
Západ: Bezprostředním důvodem tak 
hrubého nátlaku na Tvou celou rodi
nu byly události v Polsku. Jak hodno
tíš jejich průběh a dosavadní výsledek? 
Lederer: Nemyslím, že bezprostřed
ním důvodem nátlaku na naši rodinu
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jsou polské události. Důvodem byla 
má opoziční činnost v Československu 
a členství mé ženy ve Výboru na obra
nu nespravedlivě stíhaných - VONS. 
Polské události hrály v našem přípa
dě roli až v posledních měsících, kdy 
Státní bezpečnost zesilovala tlak, aby
chom Československo opustili co nej
rychleji. J inak  polské události letoš
ního léta jsou jen dalším dokladem to
tální krize totalitních režimů ve vý
chodní Evropě.
Západ: Skončilo gdaňské léto skuteč
ně porážkou režimu, či pro obyvatel
stvo výhodným  kompromisem?  
Lederer: Uzavřením dohod v G daň
sku a Štětině polská totalitní moc pou
ze dočasně kapitulovala před stávku
jícími dělníky. Ovšem podpisem těch
to dohod zápas vlastně začal, a to zá
pas o podobu budoucího Polska. Těž
ko říci, kdo vyhraje, á la long to urči
tě budou dělníci, polské obyvatelstvo, 
ale v nej bližší budoucnosti stejně tak 
může vyhrát komunistická moc za 
pomoci sovětských tanků. Dobře by 
bylo, kdyby došlo k nějakému delší 
dobu trvajícímu kompromisu mezi 
dělníky a vládou, který by vyloučil 
přímý zásah sovětských tanků, kom
promisu, který by umožnil volnější ži
vot v Polsku, lepší fungování ekono
miky a poněkud nezávislejší zahranič
ní politiku. Tento kompromis by 
otevřel alespoň částečné perspektivy 
před národy sousedních zemí a záro
veň by se mohl stát v delší budoucnos
ti základnou pro naprostou porážku 
totalitního režimu, pro osvobození 
Poláků od totalitní moci a pro nezá
vislost polského státu.
Západ: Jenomže: Kania byl až do let
ních událostí v Polsku v politbyru od
povědný m.j. za státní bezpečnost. Ne
m usí to být vlastně agent Moskvy? Jev  
něm větší kus Kádára či Husáka? 
lederer: V tak  dramatických událos
tech, jaké probíhají v Polsku, role jed
notlivých osobností není tolik určová
na jejich minulostí, jako  poměrem sil, 
které jsou právě na kolbišti. Kadár 
nastupoval také k moci pomocí sovět
ských tanků  a snaží se v rámci totalit
ního režimu dělat trochu přijatelněj
ší politiku pro  Maďary. A potom - 
kdo ví, kdo bude stát v čele polských 
komunistů za pár měsíců...
Západ: Právě jsme slyšeli zprávu o de
monstracích v estonském Talinu, které 
prý mají přím ou souvislost s polským i 
událostmi. M ohou mít tyto události i 
tak silný a přím ý vliv na situaci v Čes
koslovensku?

Lederer: Neznám rozsah estonských 
demonstrací, jak  víme v Sovětském 
svazu je velikou událostí, když se od
váží demonstrovat třeba jen deset lidí. 
Co se týče Československa, nedomní
vám se, že polské události uvedou do 
pohybu československé obyvatelstvo.
K tom uto  pohybu by mohlo dojít, 
kdyby se prudce zhoršila sociálně- 
ekonomická situace. J inak se polské 
události v Československu sledují 
s velkým zájmem a v nejširších vrst
vách, ale bylo by bláhové, vyvozovat 
z tohoto  zájmu něco víc, než obsahuje. 
Západ: Krátce řečeno - nové “česko
slovenské jaro" ještě není na obzoru? 
Lederer: Já  ho tam  nevidím.
Západ: Jeden z podstatných rozdílů 
situace v obou zemích je  zřejmě roz
dílná síta církve v Polsku a Českoslo
vensku, rozdílná intenzita křesťanské 
víry. Jaký vliv měla a má církev na vý
voj událostí v Polsku?
Lederer: Historicky katolická církev 
v Polsku vždy plnila významnou ná
rodní roli. Proto si až do poloviny 
dvacátého století uchovala rozsáhlou 
společenskou sílu. Proto se polským 
komunistům nikdy nepodařilo získat 
ideologický monopol. Vliv katolické 
církve v celém poválečném období vy
tvářel dostatečný prostor pro nemar- 
xistické myšlení. Jakou  důvěru má ka
tolická církev v širokých vrstvách pol
ského obyvatelstva, o tom svědčí udá
losti např. v Gdaňsku, kde se stávku
jící dělníci demonstrativně hlásili ke 
své katolické víře.
Západ: Při svém procesu v Praze jsi 
se výrazně přihlásil k demokratickému  
socialismu a toto přesvědčení js i opa
kovat při nedávné tiskové konferenci 
v Mnichově. Co p od  tím termínem  
vlastně rozumíš?
Lederer: Stručně řečeno: Společnost, 
která respektuje lidská práva, která 
odstraňuje křiklavé sociální nespra
vedlnosti, která zajišťuje fungující 
ekonomický mechanismus při sladění 
plánovaných záměrů a zákonů trhu. 
Západ: Jenomže: Tohle je  vlastně více 
méně přesná definice tzv. sociálního 
tržního hospodářství, které je  od 60. 
let základnou země, v níž teď  oba žije
me. A není proto trochu scestné, p o 
užívat stejného pojm u - onoho magic
kého pojm u socialismus - pro zcela 
rozdílné skutečnosti, i když k tomu  
přidáváme přívlastky ja ko  reálný, de
mokratický, humánní, byrokratický a 
nevím co ještě  víc!
Lederer: Jsem si vědom, že ve 20. stole
tí se k socialismu hlásil Stalin, Hitler,

a dnes se hlásí i Kadáfi. Jsem si vědom, 
že ve jm énu socialismu se vytvářely 
obrovité koncentrační tábory, z nichž 
nejdrastičtější byl vybudován před 
krátkou dobou - v Kambodži. Socia
lismus je pro mne stará myšlenka, do 
níž se slévaly lidské touhy po sociální 
spravedlnosti. J á  se hlásím k dem okra
tickému socialismu, protože mi jde 
nikoliv o iluzorní sociální spravedl
nost, která zajišťuje lidem minimum 
chleba, ale jde mi o to, aby ta společ
nost směřující k socialismu fungova
la podle vůle všeho obyvatelstva, aby 
zajišťovala základní práva každého 
jednotlivce. Proto se hlásím k socia
lismu a současně k demokracii. J inak 
se domnívám, že demokratický socia
lismus je d louhodobý projekt, že je to 
dlouhé a věčné usilování o lidskou 
sprayedlnost tady, na zemi. Hlásí-li 
se k podobným myšlenkám někdo, 
kdo se nenazývá demokratickým so
cialistou, je mi blízký, i když sám sebe 
nazývá jinak. Protože slova jsou je
nom znakem, jimž v tomto případě vy
jadřujeme určité tužby.
Západ: Mohlo by se ovšem namítnout, 
že pojem socialismus zatím vždy zna
menal určitou jasnou politickou kon
cepci, pevný program a cíl, který byl 
vždy spojen s ideou kolektivismu. 
Spojit tuto ideu s demokracií - která 
znamená vždy individualismus, práva 
jednotlivce, se zatím nikde nepodaři
lo. Myslíš, že se to podaří ve východ
n í Evropě na konci současného totali- 
tarismu?
Lederer: Vážím si díla Karla Marxe, 
především té části, která analyzuje ka
pitalistickou ekonom iku 19. století. 
Kde K. Marx se pokouší o předpovědi 
budoucího vývoje, stává se výrazně re
ligiózním spisovatelem bez Boha, 
předkládá své prognózy pouze k věře
ni - a zůstává faktem, že právě těmi 
prognózami získal masy stoupenců. 
Protože se tyto prognózy ukázaly zce
la lichými, počet s toupenců marxis
mu neustále klesá. Nechci se dopouš
tět chyb K. M arxe a proto nic předpo
vídat nebudu.
Západ: Budeme tedy zatím snít - kaž
dý trochu jinak a přeci v podstatě stej
ně. Přeji Ti sny hezké, ať se alespoň 
něco z nich stane skutečností. Přede
vším Ti ale jm énem  čtenářů Západu 
děkuji za rozhovor a je  zase od Tebe 
srdečně zdravím!



S Martinou Navrátilovou - bez rakety
Napřed jsem  několikrát volal do Dal- světýlko se objevilo asi na tři vteřiny - vat. Taková Evertová to má jednodu- 
lasu a pak do Charlottesvillu ve Virgi- a pak kom pletně zhaslo. N ikdy si ne- chý, ta má jen několik úderů, takže to 
nii, kam  se Martina letos přestěhovala, kupujte baterie značky Energizer! V dělá pořád stejně. Mě to tak lehce ne- 
Chtěli jsm e každý něco jiného. Jábych duchu jsem  klel, navenek se společen- šlo. Ale pak mi najednou začlo všech
no nejraději vzal důkladně, povídal sky usmíval. Vytáhl jsem  sice tužku a no klapat. Uklidnila jsem se i psycho- 
bych si s n í třeba celý weekend, abych papír, ale to už jsem propadl naprosté- logicky, to asi bylo to nejdůležitější. 
poznal co čte, co vaří, ja ké  má konič- m u zmatku. Zkuste se inteligentně Západ: Češi jsou dobři v mnoha spor- 
ky, ale hlavně abych vyzkoumal, kde ptát, zapisovat řečené a při tom ještě těch, ale často se báli vyhrávat. Říkalo 
se v ni bere laková houževnatost a vů- fo tit, udržovat hovor v zajímavé atmo- se dokonce, že Jarda Drobný musel 
le vyhrávat. Ona by s tím interview sféře, aby trval co nejdéle. chodit k psychiatrovi, aby tento han-
souhlasila, kdyby trvalo asi tak pět mi- dikap překonal. Jak to bylo s vámi?
nul, p o ku d  m ožno jenom  čtyři. Je to Západ: A si před pěti lety jste se roz- Navrátilová: Když jsem začala tréno- 
zřejm ějejí obrana před  desítkami ame- hodlá nevrátit se do Československa, vat s J iřím Parm ou, to mi byloasi osm 
rických paparazos, čili dryáčnickými Jak k tomu došlo? let, tak jsem si říkala, že bych jednou
novináři, kteří se s oblibou a sadistic- Navrátilová: Rozhodnutí to bylo cel- měla vyhrát Wimbledon. Slibovala 
kou rozkoší p ta jí na nejintimnější kem snadný. V český tenisový federa- jsem sama sobě, že se mi to jednou po- 
osobní problémy. Nakonec jsem  od/o- ci pár lidí rozhodovalo o tom, kdo vede.
žil plány na dlouhé interview a roz- kam  pojede, komu se co povolí nebo Západ: Jak často a kolik hodin denně 
hodí se využít nejbližší příležitosti, nepovolí. Co jsem vyhrála na turna- trénujete?
kterou byl tenisový turnaj v Torontě, jích, nemohla jsem většinou dostat. Navrátilová: Půldruhé hodiny denně. 
Bylo to bohužel v úterý 12. srpna. Ří- Měla jsem potíže s proplácením výher, pět dní v týdnu. 
kam  bohužel, protože úterý byl odjak- Funkcionáři na mě začli žárlit a já  mě- Západ: Jaké pěstujete rekreační spor- 
živa m ůj smolařský den. Musel jsem  si la plno potíží. Pak už mě ani nechtěli ty?
několikrát jakoby  v autosugesci opa- pustit do Ameriky. Říkali, že M artině Navrátilová: Ráda lyžuju, ale teď už 
kovat, že člověk nemá věřit na pověry, se v Americe moc líbí. No, měli prav- toho moc nenajezdím, bojím se zraně- 
Protože šéfredaktor Miloš Šuchma si du. Letos v říjnu už požádám o ame- ní. Někdy hraju golf... a t a k y  kuželky. 
užíval krásnou dovolenou někde v rické občanství. Bowling.
Cincinnati nebo  v Clevelandu, bylo Západ: Tehdy vám bylo osmnáct let. Západ: Jak to vypadá u vás doma? Co 
na mě, abych odevzdal do tiskárny celé Ty začátky asi nebyly snadné. děláte, když máte volno?
příští číslo Západu. Pak jsem  si ještě Navrátilová: Ty začátky byly moc těž- Navrátilová: Koupila jsem letos 9 akrů 
šel přes ulici koupit nové baterie, vsa- ký. Nikoho jsem neznala, byla jsem sa- u Charlottesvillu ve Virginii. Je to tam 
di! je do nejnovějšího kom puterizo- ma. Kromě toho jsem začala mít řadu moc krásný. Trochu mi to taky připo- 
vaného Pearlcoderu, založil Jilm  do fyzických potíží: problémy s ramenem, míná Řevnice. Na tom pozemku mám 
fo tokam erv a odjel na dvorce York kotníkem a m noho dalších. Všechno většinou samý les. A okolo mně souse- 
University, kde se turnaj odehrával, šlo špatně. Snad taky proto, že já  mám di pěstují koně. To bych jednou taky
V kapse jsem  měl několik psychologie- dost rozsáhlý hráčský repertoár, mno- ráda dělala. Ale jezdila bych na nich 
kých otázek, které jsem  si připravil ho různých úderů a taktik, tak mi teprve kdybych se nemusela bát zraně- 
sám, dále dvě stránky technických do
tazů, které m i nachystal pan Čulík.
Všechno šlo ja ko  na drátku. Spolu s 
několika basami Pepsi a zázvorového  
piva jsem  zadním vchodem proklouzl 
do přísně střežené oblasti. Patrně m ě  
hlídač pokládal za bednu s tonic water.
Hlavní pořadatel byl sice zaražen, jak  

jsem  se dostal dovnitř tak snadno, ale 
když zjistil, že jsem  ten hovor m ěl s 
Martinou opravdu domluvený, dostal 

jsem  oficielní odznak i pásku, abych 
se m ohl courat p o  celém prostoru. Mě
li jsm e domluveno, že po zápase a in
terview s novináři se někde  v rohu na
točí interview pro Západ. Tak se taky 
stalo. Nahrával jsem  už je jí rozhovor 
s kanadským i sportovním i redaktory.
M á složitá technologie natáčela a cva
kala spolehlivě. Pak jsm e si sedli do to
ho domluveného rohu, Martina s p y t
líkem ledu na namoženém rameni, já 
se svým malým kazeťáčkem. Červené 
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dvě kočky. Psi se jm en u jíT e tea  Ruby, 
kočky jsou Casanovia a Baby Jesus. 
Koníčky... ráda vařím. Někdy tam u 
nás chodím do jednoho kina, kde se 
promítají klasický filmy. Nedávno 
jsem tam viděla filmy s Gretou Garbo 
a film Citizen Kane.
Západ: Jak dlouho budete patřit k nej- 
lepším hráčkám na světě? 
Navrátilová: Snad 5 - 7  let. Pak bych 
ráda chodila do školy. Ještě ale ne
vím, co budu studovat. Snad historii 
nebo architekturu.
Západ: Když vám to při zápase nejde, 
nadáváte si česky nebo anglicky? 
Navrátilová: Anglicky.
Západ: Když se na sehe zlobíte, stim u
luje vás to anebo to spíš ochromí? 
Navrátilová: To je různý, ale většinou 
to spíš pomůže. P roto  si nadávám  tak 
často.
Západ: Jak se vám líbí New York? 
Navrátilová: Moc se mi líbí, ale bydlet 
bych tam nechtěla. Když tam přijedu, 
tak tam  chodím do divadel a do res
taurací. Hlavně k Áje Vrzáňové do 
Czech Pavillionu. Tam vaří skoro tak 
dobře jak o  moje máti. Jo ,  jestli se mi 
po něčem stýská, tak to je po jejím va
ření.
Západ: Proč je  v poslední době tolik 
dobrých českých tenistek? 
Navrátilová: Oni je teď už nechávají 
jezdit ven. Snad se na tom mým přípa
dě poučili. Některý další východoev
ropský země mají taky dobrý hráčky, 
ale nepouštějí je moc na západ, takže 
se nemůžou tak otrkat.
Západ: Vy m luvíte tak dobře anglicky, 
že už snad vůbec nemáte přízvuk.

Navrátilová: Ale jo, přízvuk ještě tro 
chu mám. Ale většinou si lidi myslej, že 
je to odněkud z Texasu.
Západ: Poslední otázku: Kdy vám  v ži
votě bylo nejhůř a kdy vám bylo nej
líp?
Navrátilová: Nejhůř mi bylo v roce 
1976, když jsem prohrála v prvním ko
le ve Forest Hills. To jsem tu byla 
první rok a měla jsem ty potíže se zdra
vím. Tak jsem si říkala, že bych se snad 
měla vrátit. Ale pak jsem si vzpomně
la, jak bych dopadla. No a nejlíp mi 
bylo, když jsem vyhrála oba Wimble
dony. Bylo to asi tak stejně krásný. Ale 
ten první, to byl snad můj nejsilnější 
dojem.
Na ten první v r. 1978 se reportér pa
matuje. Objednal si v kavárně v Bogo- 
tě café con leche a loupáček. Pak

otevřel noviny, a tam Martina nadšeně 
třímala ve vzduchu tu mísu na salát. 
Tak mu jenom  přišlo líto, že si o tom  
jako potěšený fanda nemel v Kolumbii 
s kým  popovídat. Teď by si o tom po
vídal dál, ale Martina měla další pro
gram. Šestnáctiminutové interview 
skončilo. Trochu jsem  naléhal, a tak 
slíbila, že budeme ještě  v interview 
pokračovat. Následujícího dne však 
zápas nedokončila, měla bolesti v zá
dech a vrátila se do Charlottesvillu. 
Tak ještě  počkám. A ž k té druhé části 
interview dojde, zase vám o tom napí
šu.
Ještě jednu poznám ku. Někteří z vás 
asi vědí, že Martininv rodiče a její 
sestra Jana dostali povoleni odjet na 
dva roky do USA. Od loňských vánoc 
žili v Dallasu. Ale moc se jim  tam ne
líbilo. Letos \> létě se vrátili všichni 
do Prahy. Martina tvrdí, že je jí otec 
měl problém y s angličtinou, nelíbil se 
mu Dallas, ale hlavně prý mu chyběli 
kamarádi. Moc podrobně jsem  se j í  na 
to neptal. Ale měl jsem  tak trochu po
cit, že ten pravý důvod trochu znám, 
vlastně většina z nás se s tím asi už 
setkala. Rodiče přijedou z Českoslo
venska na návštěvu za svým i po tom ky  
na západ a m yslí si, že jim  teď zorga
nizují život. A my jsm e si už zvykli na 
to, že nám do našeho života nikdo ne
mluví, nikdo nás neorganizuje. M ani
ně se patrně stalo něco podobného. 
Tak - ještě  j í  všichni popřejeme, aby 
vyhrála několik Wimbledonů. Grand 
Slamy a US Open, a pak mohla jezdit 
na koních a studovat tu historii. Nebo 
architekturu.

Rozmlouval Václav Táborsky



Fejeton
Jsem Veronika. P rovdaná Hathaway- 
ová. Můj J im m y je zástupcem své fir
my v Západním  Německu.
Alibi: Jezdím tam občas na návštěvu 
za rodiči.
Poslední cestu jsme podnikli v době, 
které tam dali název “Měsíc bezpeč
nosti” - s malým “b” - pravděpodobně 
omylem. Nebo se smyslem pro humor. 
Nebo z důvodů utajení. Nevím.
V každém případě však už nás stavěli 
sotva kilometr od hranic. Ještě před 
první vesnicí. Jasně tam  číhali na ci
zince a na ty nenapravitelné, co se vra
cejí se zkaženým žaludkem z konzerv 
po dovolené takzvaně domů. Větši
nou řídí J immy, takže se s policajtama 
nemusím bavit. Konečně, nemám to 
snad napsáno na čele, že jsem se tam 
taky narodila.
Tentokrát byli dva. Uniforma a páska 
Pom ocné stráže. Páska mluvila sluš
ně německy. Vaše doklady, prosím. 
Uniforma listovala. Lesy šuměly, 
m otor tiše bzučel a my čekali. V do
kladech bylo všecko v pořádku (jak 
taky jinak, když nás právě prokádro- 
vali na hranicích - a tam na to mají asi 
jinou  techniku než venkovskej poli
cajt) - a tak pravila uniforma: “ Řekni 
mu, že bude platit padesát!” Páska 
plynně přeložila.
“Za co,” podivil se mírně můj chladný 
Angličan.
“Jel jste přes železniční přejezd nedo
volenou rychlostí!”
Železniční přejezd... a jo ,  ty rezavýko-  
leje, asi dvě stě metrů zpátky. Vzpo
mněla jsem si, j?k  to zadrncalo.
“Ale já  jel sotva padesát, přeci si ne
zničím...”
“ Péra” už nedořekl, protože jsem ho 
nenápadně, ale silně štípla do boku. 
“ Víte, kolik je v Československu pře
depsaná rychlost,” zkoušela ho páska. 
“ V osadě 60, mimo 90 a na dálnici...” 
Páska ho přerušila: “Ale na přejezdu 
je 30!”
“To nikde není napsaný, ani tam není 
značka,” bránil se Jimmy.
Uniforma začala být nervózní: “Ne
bav se s nim, ať navalí padesát a neke
cá!”
“ Když jedete do Československa, je 
vaší povinností seznámit se s doprav
ními předpisy,” kázala páska.
Jim m y vytáhl peníze, ale skřípal zuby. 
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Měsíc Bezpečnosti
“Máte radar ,” neodpustil si.
“To nepotřebujeme, to vidíme,” laska
vě odpověděla páska pořád pěknou 
němčinou.
“Jednadvacet, jednadvacet, jednadva
cet,” počítala jsem v duchu.
Pak jsme chvíli ujížděli mezi poli. A 
zase silniční kontrola. Jenže tento
krát stavěli pouze domácí. Jim m y jel 
pořád pětaosmdesát, osadami pade
sát. Ale před Plzní nás měli zase. Ten
tokrát dvě uniformy, a stavěli pouze 
cizince. A byli vzdělaní: “Fírešajn unt 
páspórt!” Ten menší do toho zabrejlil 
jakoby uměl číst, vrátil a dodal česky: 
“Tak  jeď!”
Do Prahy bylo kontrol celkem dva
náct. Slovy d v a n á c t .  Některé nás 
stavěly, jiné ne, ale už. jsme asi nic ne
provedli, tak zůstalo při té první pa
desátce.
Následující dny jsme začali chápat, co 
je  to “ Měsíc bezpečnosti” .
Protože v Praze zrušili velkou spoustu 
čerpadel a u některých z těch zbylých 
nemají super, jezdíme pro benzín ně
kdy na dálnici. Je to asi 10 km, ale ta 
ky jistota, že mají otevřeno a super. 
Před čerpadlem kontrola. Byl stateč- 
nej, protože sám.
Po nahlédnutí do “fírešajnu a páspór- 
tu” vytáhl z kabely knížku, nalistoval 
s tránku a dal J immimu přečíst přísluš
nou pasáž v angličtině: “Dopustil jste 
se dopravního  přestupku... b lablabla”
- prostě jsme neměli zapjaté bezpeč
nostní pásy.
To už mě přestávalo bavit a tak jsem 
odhodila inkognito: “Prosím vás, 
vždyť si jedeme jen pro benzín, ani 
nám to nepřišlo, že jsme na dálnici...” 
kousla jsem se do pusy, možná že jsem 
se dopustila  nějakého pomlouvačného 
výroku vůči dálnici - tudíž republice? 
“ Váš občanský průkaz” , ožil ten stráž
ce naší bezpečnosti, neb zatušil tuzex- 
ku.
“N em ám ,” řekla jsem drze, ale odvaha 
mě hned přešla a podala jsem mu pas. 
“Tak to bude za padesát,” řekl, když 
si zkontroloval fotku s originálem.
“ V Československu jsou totiž na dálni
ci povinné bezpečnostní pásy, “vy
chloubal se, jako  kdyby tuto převrat

nou novinku v dopravě Českosloven
sko vynalezlo.
“T o  se teda sakra prodraží, jezdit tady 
autem. Jednak  ten příšerně drahej 
benzín, pak ty pokuty...” řekl ten už o 
něco méně klidný Angličan.
“ Buď rád, že ti nezkontroloval lékár
ničku! Jestli tam máš nějaký propadlý 
fáče a leukoplast bez záruční doby...” 
Další den jsme se vraceli z návštěvy u 
příbuzných na venkově. Vyjeli jsme 
z vesnice, která stála na vršku a tam 
taky končila. Jimmy mírně přidal 
plyn, ale to až za cedulí se škrtnutým 
jménem obce. V polovině kopce už nás 
měli.
Mluvili jen česky a tak jsem se do toho 
musela vložit.
“Tak jsme mu naměřili jednasedmde- 
sát,” svěřil se mi jeden z nich radostně. 
“To je dobře,” řekl Jimmy, kterému 
jsem to hbitě přeložila. “To jedu o ce
lých 19 km pomaleji než smím!” 
Usmála jsem se tedy na esenbáka a on 
na mě.
“Tak to bude padesátka,” pravil potě
šeně.
“ Padesátka za co?”
“Von ten váš asi neví, že se v Česko
slovensku smí jezdit v obci pouze šede
sát!”
“On to ví,” bránila jsem ho, “a ví taky, 
že mimo obec se smí devadesát!”
“ No jo, ale my to měříme tady s toho 
kopce.”
“Jenže to už. je přece za obcí, ta končí 
na kopci,” vysvětlovala jsem mu trpěli
vě.
“No jo, ale my to měříme tady s toho 
kopce.”
Jeho logika mě fascinovala tak, že da l
ší padesátka se přestěhovala z. našeho 
vlastnictví do jeho.
“J á  už tady nikdy nebudu jezdit,” běs
nil dříve tak klidný Angličan. “Já  už 
sem nikdy nepojedu autem!” 
Neuklidňovala jsem ho. Jen jsem uva
žovala o tom Měsíci bezpečnosti. 
Totiž Bezpečnosti.

Natálie Malinová
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Skrzevá Cechoameričany poklusem
Torzo exilového cestopisu

Jd u  si takhle tím svým Curýškem po 
Bahnhofstrasse jako  bych šel dolů 
Václavským náměstím. A tam, kde je 
v Praze Můstek, končí curyšská Bahn
hofstrasse taky můstkem. Mostem. 
Molem. Jenže za můstkem je rozlehlé 
Curyšské jezero. A v pozadí stále 
zasněžené Alpy.

A tak si jen tak jdu  po té Bahnhof
strasse jako  bych šel dolů Václavským 
náměstím a najednou slyším: “ Tak co 
tomu říkáte, pane Škutino?” A pro to 
že kromě 15 tisíc Čechů a Slováků, žijí
cích trvale ve Švýcarsku, je v Curychu 
v srpnu někdy víc Čechů než Švýcarů, 
ani jsem se nedivil a odvětil to své 
obligátní, že děkuji za optání, že už 
to taky bylo horší. Anebo lepší.Neho
dící si škrtněte.

Byli to krajané z Chicaga. Sudíkovi.
Na dovolené v Evropě. A prý, jestli 
bych si nechtěl někdy přijet popovídat 
s krajany do Ameriky. “To víte, že 
bych chtěl” , odvětil jsem, aby řeč 
nestála. “ A chtěl byste radši na pod
zim nebo na jaře?” , ptali se Sudíkovi, 
zřejmě taky, aby řeč nestála. “Třeba na 
podzim” , řekl jsem, vypili jsme dobré 
expresso a rozloučili jsme se.

Za čtrnáct dní jsem od Českosloven
ské národní rady americké dosfal 
přesný rozpis mé cesty a letenku.

Poznal jsem tak hned na začátku, co 
to je americké tempo. 26. října jsem 
už seděl v letadle Swissairu na lince 
Curych-Chicago.

***

Viděl jsem šplhat mravence po 
stéblu trávy přes kaluž. Byl to jeho g 
most přes Golden Gate. Přes Zlatou |  
bránu. Jeho Europabrůcke. Viděl jsem ^  
slona popadnout chobotem vzrostlou 
borovici jako by si jí chtěl zapálit g 
fajfku tabáku. Potkal jsem Lota, hle- 
dajícího na zeměkouli jediného spra- § 
vedlivého. Nenašel ho. Země mu byla g 
nepředstavitelně veliká. Nekonečná, -šj 
Potkal jsem praporečníka, jenž běžel 
vztyčit Československou vlajku nad 
novým domovem. Nemusel běžet 
daleko. Celá naše planeta je jako ^  
globus na mém psacím stole. Ať za- ^

píchneš praporek kdekoli, všude na 
této planetě je domov Čechů. Už 
dvanáct let. Už dvaatřicet let. Už 
dvaačtyřicet let. Už třistapadesát devět 
let. Svět se zdá malý. Jen po druhé 
světové válce emigrovalo více než půl 
milionu Čechů a Slováků. Potkáš je 
všude na této planetě. Všude na této 
planetě je jejich dom ov. Nejvíce 
v Americe. Ve Spojených státech 
a v Kanadě. Stali se Američany ^ Ka
naďany. Toulal jsem se mezi Američa- 
vy a Kanaďany a nalézal jsem v nich 
jejich češství.

Celá Amerika je v poklusu. Všichni 
klušou. 1 president Spojených států. 
Ameriku zachvátil jogging. Kluše se 
hlavně podél vozovek, takže se vde
chuje smog a spálený bezín. Ale kluše 
se. Prý je to zdravé. Občas někdo 
p ad n e  vysílením (jako  p res iden t  
Spojených států), jiného zdolá infarkt. 
Ale kluše se dál. Poklus je americký 
způsob života.

Byl jsem ve Spojených státech 
a v Kanadě 35 dní. Absolvoval jsem 36

besed, které navštívilo přes 10 tisíc 
posluchačů, 10 televizních a 15 rozhla
sových interview a 11 tiskových konfe
rencí.

Byl jsem v Chicagu, Clevelandu, 
Detroitu, Pittsburghu, Washingtonu, 
New Y orku ,  B os to n u ,  D enveru ,  
Los Angeles, Hollywoodu, San Fran- 
ciscu, Portlandu, Vancouveru, Calga
ry, Edm ontonu, Winnipegu, M on
trealu, Ottawě, Torontu, Kitcheneru 
a znovu v Chicagu.

Když jsem se vrátil po 35 dnech 
zpátky do Curychu, měl jsem z toho 
v hlavě pěkný guláš. Cestovatelský. 
Zjistil jsem, že jsem to vzal poameric- 
ku - poklusem.

Amerika je jiný svět. Nejen světadíl. 
Stejně jako Dvořákova “Novosvět- 
ská” není “Široká strana maja radna- 
ja ” . Takže americké tempo neznamená 
onu proslulou čs.-sovětskou pracovní 
metodu, zvanou “Závěs” . Což je zkra t
ka socialistického způsobu práce 
podle hesla “ŽÁdné VElké Sraní” .



Horákové Janou Kauskou v PittsburguS  dcerou dr. Milady
Markantních rozdílů je moc. I když 

m nohde jen v maličkostech. Vezměte 
třeba hned ústavu. Československá 
socialistická ústava zaručuje svobodu 
projevu. Kdežto am erická ústava 
zaručuje svobodu i po projevu.

Anebo volby. Je to maličkost.
V amerických volbách mají občané 
na vybranou ze dvou možností. Mohou 
volit republikány anebo demokraty.
V Československu mají občané také 
dvě možnosti. Mohou jít volit v sobo
tu anebo v neděli.

* **

Američan je Američan a Kanaďan 
Kanaďan, i když každý odněkud při
šel. Až na pár  stovek Indiánů, původ
ních obyvatel Severní Ameriky, jsou 
všichni ostatní přivandrovalci. Ale 
nikomu to nevadí. Jsou na to pyšní. 
Na svou starou vlast. Skoro každý má 
nějaký akcent. A dokonce kdo akcent 
nemá, stává se podezřelým. V tom se 
Amerika zásadně liší od Evropy 
a v tom je nepředstavitelná výhoda 
Čechů a Slováků, žijících v USA a 
v Kanadě. Jsou občany Spolených 
států a Kanady a jsou pyšní, že jsou 
původem z Čech nebo ze Slovenska.

Připletl jsem se v Detroitu k soudu. 
Pozvali mě, abych se šel podívat. 
Kterýsi hulvát nadával jed n o m u  
našemu krajanovi, že je přivandro- 
valec. Soudce se díval do papírů a pak 
pravil, že nevěděl, že hulvát je indián
ského původu. Hulvát byl nepochybně 
rasista. Rozčílil se. Soudce se usmál 
a řekl, že v tom případě i on je přivan- 
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drovalcem. Že všichni odněkud přišli. 
Hulvát se omluvil.

Televizní seriál “Roots” - “Kořeny” 
je v Americe úžasně oblíbený. Vypráví 
osudy několika černošských rodin. 
Od dob, kdy byly přivlečeny do otro
ctví do Ameriky. Američané a Kana
ďané p ropadli  novému koníčku. 
Hledají své kořeny. Odkud přišli. 
Odkud přišli jejich otcové a dědové 
a pradědové. Žfandili se do rodo
kmenů, zajímají se o historii své staré 
vlasti. Tenhle návrat ke kořenům 
zachvátil i Čechy a Slováky, žijící 
v Americe.

Bylo to přenádherné pozvání. Je to 
jistota, že český a slovenský prvek 
ve Spojených státech a v Kanadě 
nemizí. Nerozplyne se. Nerozpustí.

***
Letadlo přistálo v Chicagu v 5 hodin 

odpoledne. Moje hodinky však ukazo
valy 23 hodin. A to byl v Chicagu ještě 
letní čas. Od 1.listopadu by tam bylo 
teprve 4 hodiny odpoledne, čímž 
pádem by se pak kór divili, kdybych 
jim v 9 hodin večer oznámil, že se mi 
chce spát, jelikož touhle dobou doma 
ve Švýcarsku už dávinko vstávám, jsa 
odjakživa ranním ptáčetem.

Připadal jsem si jako vládní delega
ce. Čekala mě celá suita. Sudíkovi, 
(to jsou ti, kteří si mě v Curychu na 
Bahnhofstrasse vymysleli), tajemnice 
Československé národní rady americ
ké paní Marie Langová (to je ta, která 
celou mou cestu tak bleskově a přesně 
zorganizovala) a Vlasta Vrázová,

jeden z pilířů Čs. národní rady 
americké. A pak ještě profesor Bedřich 
Kent, jenž se mi v Chicagu stal průvod
cem. A který mě taky hned druhý den 
dostal do kriminálu. Ale o tom už 
napsal Jiří Hochman fejeton do Maga
zínu “Vladimír Skutina opět ve 
vězení”. Fakt je, že to natáčela televi
ze, odvysílala to a já jen doufám, že 
americkým vězňům nebyl k vůli mně 
zpřísněn režim, když jsem ve srovnání 
s československým komunistickým 
kriminálem pro politické vězně přiro
vnal am erickou nejtužší věznici 
k sanatoriu, kombinovanému s kasár
nami.

Chicago bylo mé první setkání 
s Novým světem. Po Praze druhé 
největší české město....platí to ještě 
dodnes? Žije tam na 915 tisíc americ
kých občanů, kteří se hlásí k českému 
a slovenskému původu. Procházel 
jsem českou čtvrtí, která už není česká, 
pan Brym mě vyvezl na střechu Sears 
T ow er,  pod  Jo se p h  R egenstein  
Library, postavené na fotbalovém 
hřišti jsem hledal místo, kde profe
sor Openheímer dokončil atomovou 
bombu, nepoznal jsem, že Poláškova 
socha (to je onen sochař, co dělal 
Radegasta) má představovat Tomáše 
G. Masaryka, kde T G M  roku 1902 
přednášel na chicagské universitě 
o problému malého národa, byl jsem 
uchvácen Mestrovičovými Indiány 
a plastikou Marca Chagala, myslel 
jsem si, že koně lipicáni jsou jen 
v jugoslávské Lipici, ve Vídni a pak 
v cirkusech, a jak jsem se divil, když 
jsem byl u Ferjenčíků na farmě, že jen 
dr. Mikuláš Ferjenčík jich opatruje 
přes šest set....

Přes tyhle všechny velké první zážit
ky byla nejhlubším zážitkem v Chica
gu a snad v celé Americe návštěva 
Českého národního hřbitova. Byl jsem 
napřed na besedě se stařečky a stařen
kami v tak řečeném “domově dů
chodců” Bohemian Home for the 
Aged, který založila dr. Alice Masary
ková a která tam taky zemřela. 
A odtamtud mě profesor Kent vzal na 
Český národní hřbitov. Jsou to deseti
tisíce hrobů Čechů a Slováků na 
prostoře určitě větší než pražské 
Olšany. Kolik generací Čechů a Slová
ků už je tam pohřbeno. Včetně české
h o  s t a r o s ty  C h ic a g a  A n t o n í n a  
Čermáka. Hrob vedle hrobu - jedno 
české jméno vedle druhého. Uvědomil 
jsem si, že všech těch statisíce pohřbe
ných Cechů a Slováků bylo pyšných



na svou starou vlast. Hrdě se hlásili 
k svému českému původu a chtěli být 
pohřbeni na Českém národním hřbi
tově. Budeme moci být i my jednou 
pyšni na svou starou vlast?

Tato tragicky naléhavá otázka na 
mne dopadla tváří v tvář Masarykově 
m onum entu , postavenému v roce 
1960, jakémsi emigrantském Slavínu. 
Je tam dnes už několik set desek 
s jmény - dr. Petr Zenkl, dr. Andrej 
Lettrich, Alice Masaryková, František 
K lá t i l ,  V ác lav  M a je r ,  p r o f e s o r  
M acho tka ,  Růžena Pelantová. Ti 
všichni až do posledního dechu věřili, 
že se vrátí domů....

Je to naše výhoda nebo tragedie, 
nás, nejnovějších exulantů, že víme, 
že už se do staré vlasti nevrátíme? Ale 
naproti tomu víme, že doma jsme tady. 
D om a je člověk tam, kde si pověsí 
klobouk.

***

V rozhlasovém interviewu v New 
Yorku se mě ptal redaktor NBC, jestli 
lidé v Československu ještě pociťují 
přítomnost sovětských vojsk.

“Jakpak  by ne, když už tam 
zapáchají dvanáctý rok” , odpověděl 
jsem. “Ale lidé v Československu si 
už zvykli. Už otupěli” . A vyprávěl 
jsem, jak před časem byl v Českoslo
vensku velice módní lék Meprobamat. 
Předepisoval se na všechno. Měl uklid
ňovat. Když si lékař nevěděl s něčím 
rady, řekl, že to je od nervů a předepsal 
Meprobamat. Jednou přišel k dokto
rovi starší muž a červenaje se studem 
si stěžoval, že se každou noc pomoču- 
je. Lékař konstatoval, že to bude od 
nervů a předepsal Meprobamat. A aby 
se pacient přišel za čtrnáct dní ukázat. 
Za čtrnáct dní se starší muž objevil 
v ordinaci. “Tak co, jak  je?” , ptal se 
lékař.

“Jde to, pane doktore. Pomočuji se 
sice každou noc pořád, ale už mi to 
tak nevadí!”

A stejné je to s dočasným pobytem 
vojsk na československém území.

***

Kanadskou část mé anabáze severo
americkým kontinentem organizovala 
redakce časopisu Západ. A tak, jestli 
dovolíte, budu vám v příštím čísle 
vyprávět, jak  jsem viděl Čechy 
a Slováky v Kanadě a jak  to ten 
Z Á PA D  všechno se mnou zařídil. 
Řekl bych - vymňouk.

Vladimír Škutina

Nesentimentální
Do Bulharska k moři jsem letěl 7. 

Mnichova, v kapse německý pas, zá- 
padoněmecký žurnalistický průkaz a 
pověření velkého deníku ve F rank
furtu porozhlédnout se po plážích Čer
ného moře a okouknout, jak  se tam 
daří Němcům z druhého Německa.

Hned po přistání ve Varně mne Bul
haři důrazně upozornili, že se nachá
zím v táboře socialismu a pokroku a 
že celé pobřeží Černého moře slouží 
jen jako místo přátelských setkání. 
Velké propagační tabule mi připomí
naly Československo, jenže v Bulhar
sku se neobjímá soudruh Brežněv sdr. 
Husákem, ale s Todorem  Živkovem. 
Zaujalo mne, že Bulhaři rozeznávají 
dvojí druh věčných přátelství: První je 
svazuje na věky se Sovětským svazem, 
druhé, zřejmě už ne tak příliš důležité, 
s jinými, tak zvanými socialistickými 
demokraciemi.

Velké propagační tabule poskytují 
také turistovi ze Západu několik zá
kladních informací z oblasti politické
ho školení: Lenin by se 1980 dožil, 
kdyby žil, 1 10 let. Kult Lenina proná
sleduje západního turistu všude kam 
koliv se hne. I enin se mi díval do skle
nice vína, když. jsem v hotelu Bratisla
va v Albenč upíjel červené, Lenin mne 
nespustil z očí ani v diskotéce, ba byl 
se mnou v letním kině na filmu Apo- 
calypse now, neopustil mne ani na plá
ži: V teplé, zimní kšiltovce bedlivě sle
doval kapitalistický i socialistický lid 
v plavkách na pláži. “ Lenin žije v nás!” 
hlásal velký nápis na porodnici malé
ho přístavního městečka Balčiku. 
Když jsem před budovou odpočíval 
ve stínu, vcházela do porodnice nastá
vající bulharská maminka. Mčl jsem 
sto chutí se zeptat, zdali v bříšku ne ne
se do porodnice malinkého Vladimíra 
lljiče Lenina, ale nechal jsem toho, 
protože člověk se i v cizině musí cho
vat slušně.

Z celé Evropy přijíždí do Bulharska 
v létě pracující lid kapitalistických i 
socialistických zemí za sluncem a za 
mořem, rozhodně však k Černému 
moři nejezdí nikdo proto, aby tam  ob
divoval bulharskou odrůdu  socialis
mu. Západního turistu vedou Bulhaři 
potichu a za ručičku kolem všech “vy
možeností socialistického stá tu” a 
dbají, aby člověk nenahlížel za kulisy. 
Kulisy, před nimiž se odehrává 14 ne
bo 21 dnů dovolené západního turisty, 
jsou obvyklé, tedy ne nepodařenější a

shledání
ne podařenější, než je zná z italských 
nebo francouzských pláží. Bulhaři se 
před několika léty rozhodli vydělávat 
devízy na turistice, tedy na sluníčku a 
moři, postavili hbitě několik desítek 
hotelů, nalákali nízkými cenami turis
ty z Německé spolkové republiky - a 
teď je mají na krku. Dobře jim tak. 
Myslím Bulharům.

V uplynulých třech letech jezdí do 
Bulharska taky sovětští turisté. Kaž
dé léto napochodují na bulharské plá
že v síle několika divizí lntouristu.

“ Pán Bůh zaplať,” usmál se na mne 
taxikář v Burgasu,” že naši nejdražší 
přijíždějí jen v létě!”

“Ale i Rusové vám přece přivážejí 
peníze!”

“ Peníze? Kdepak, ruble! A sam o
zřejmě představy o věčném přátelství!” 

Ruští turisté se na cestu za hranice 
dívají především jako  na ekonom ic
kou záležitost. Dva tři roky šetří ko
pejku ke kopejce, zaplatí potom Intou- 
ristu za I4dcnní zájezd do Bulharska 
800 rublů, což představuje osmiměsíč- 
ní slušný plat kvalifikovaného sovět
ského občana.

Jm éna Burgas, Varna, Albenazněla 
až do července 1980 pro 391etou učitel
ku Larisu Nikolajevnu M. z Dněpro- 
petrovska skoro tak exoticky, jako pro 
německou uklizečku Acapulco, Sv. 
Mořic či M onte Carlo, Teprve v Bul
harsku se sovětské učitelce naskytla 
příležitost poprvé v životě vidět na 
vlastní oči a mluvit se “zápaďákem”, 
tedy se mnou. Měla smůlu...

Po třech dnech však šok překonala, 
a když jsem plaval daleko od břehu v 
moři, přihnala se kraulem a nabídla 
mi dobrý obchod: Za jeden dolar tři 
bulharské leva. V bulharské státní 
bance jsem při oficiální výměně dostal 
za jeden US-dollar jen polovinu, a to 
mi socialistický stát za odm ěnu, že 
jsem peníze neměnil načerno  (což.jsem 
si dovolit nemohl), poskytl k úřední
mu kurzu 50% přirážku.

“ Lariso Nikolajevno, k čemu Vám, 
sovětské ženě, budou dolary?”

“ Už několik roků sním o francouz
ském parfému značky Channel číslo 5 
a o jeansech!”

Chtěl jsem Larise vysvětlit, že kom 
binace jeansů s francouzským parfé
mem značky Channel je skoro  absurd
ní, ale nechal jsem toho, polkl moř
skou vodu a mlčel.

Před bulharskými C O R E C O  My,



obdobou českých Tu/.exů, se turista klel Lenina a říjnovou revoluci: “To 
ze Západu nemůže vyhnout setkání se není žádný život, drží nás tam jako  
sovětskými občany. Anglickou nebo v kriminále... Než. jsme jeli do Bul- 
německou větu - vyměním tři leva za harska, tak nás varovali před styky se 
jeden dolar - se už dom a naučila kaž- západními turisty, ale mně užje  všech- 
dá kolchoznice, která do Bulharska no jedno...”
nepřijela za sluncem a mořem, ale za Pro Achmeda Achmedoviče a jeho 
obchodními zájmy a také proto, aby dva přátele, kolchozníky z Arménské 
na vlastní oči viděla velké a neuvěři- SSR, se však dovolená v Bulharsku 
telné zázraky: elegantní západní tu- vyplatila. Všichni tři jeli do Bulharska 
risty, německá a francouzská auta. za odměnu, protože se při sklizni mi- 

Pozval jsem dva kolchozníky z Kiši- žerné úrody roku 1979 projevili jako  
něva na káv u a na koňak na terasu ho- hrdinové práce. Ve Varně mohli ko- 
telu Šabla. Jen jsme usedli, dorazil na nečně uplatnit pověstnou arménskou 
parkoviště západoněmecké au to  s obchodní zdatnost: Složili na jednu 
frankfurtským číslem. hrom adu všechny své rublíky a levy,

“Smotri, kapitalisti!” vydechl Lev koupili skoro nový, z umělé příze tka- 
Andrejevič manželce do ucha. “Auto ný nástěnný koberec a byli spokojeni, 
o kterém sovětský občan sní”, neudělá- “Jestliže se mi dom a podaří koberec 
lo na Marii Andrejevnu příliš velký dobře p rodat,” řekl mi Achmed při ká- 
dojem. Ale když západní Němci začali vě, “tak na něm vyděláme 150 rublů.” 
tahat z au ta  kufry a všechny ty abso- Nepochyboval jsem ani chvíli o tom, 
lutnč nutné krámy, které západní člo- že by Achmed mohl něcc špatně pra 
věk m u s í  na dovolenou tahat s se- dat nebo koupit. Příští den jsem tři 
bou, vzdychla sovětská žena dojetím a Arménce potkal znovu: Táhli do  hote- 
z rozrušení. lu tři disky ke škodovce...

Lev Andrejevič mi deset minut šep- Sovětští turisté v Bulharsku se musí 
tal do ucha nadávky na Sovětskýsvaz, držet ve skupině, společně jdou  na 
urážel rodnou stranu a tisíckrát pro- oběd, v zástupu pochodují na pláže.

Odtud pak odvážlivci vyrážejí za “ob
chodními záležitostmi” . V zájmu 
upevnění přepevného přátelství mezi 
bulharským a sovětským lidem vyvá
žejí Bulhaři hosty na Robinsonův 
ostrov u města Balčik. Na ostrově ži
je docela zpustlý Bulhar, který za hroz
ného řevu kymácí ohromnými balva
ny. V okamžiku, kdy se objeví černý 
sluha Pátek, Robinson si už balvanů 
ani nevšimne a vede s Pátkem řeči o 
rasové rovnoprávnosti a o boji černo
chů za práva. Slyšel jsem, že v němči
ně nebo v angličtině hra na Robinsona 
končí optimističtěji než. ruská verze. 
Rusům se podává po představení li
m onáda  a lehké stolní víno, západním 
turistům slivovice s těžkým červeným. 
Viděl jsem večer po robinsoniádě dva 
totálně pomatené Rakušany, kteří le
želi zcela nehybně v horkém písku a 
vyráželi se sebe: “ Hogwh, hogwh...” 

Dva světy se setkávají na bu lhar
ských plážích. Opékají se tělo na těle 
ve žhavém slunci; třídní rozdíly člověk 
nerozezná. Ale k opravdovým stykům, 
jak  je známe na Západě, na plážích ne
dochází. Každý si do Bulharska při
vezl svou hranici a střeží ji bedlivě. 
Západní turista, de facto ideologický 
nepřítel, patří v Bulharsku právě p ro 
to, že je  nepřítelem, ke kastě privilego
vaných, do níž žádný socialistický tu 
rista nepronikne.

Teprve v Bulharsku jsem pochopil, 
co všechno se za pojmem “třídní spo
lečnost” může skrývat: K absolutní 
špičce “kasty privilegovaných” patří 
v Bulharsku turista z Německéspolko- 
vé republiky s malým odstupem sle
dován Rakušany, Francouzy, Italy a 
Angličany. Do vybrané společnosti 
se připustí ještě Jugoslávci a Turci, 
avšak až na poslední stupínek.

D ruhou garnituru turistů tvoří po
četně větší skupina neprivilegova
ných, kteří žijí namačkáni ve stano
vých táborech; čím a ja k  se tato skupi
na živí, není známo. K společenské 
špičce neprivilegovaných patří Maďa
ři, Poláci a někteří občané Německé 
d e m o k r a t i c k é  re p u b l ik y ,  p ak liže  
ovšem mohou tu a tam  zaplatit v res
tauraci nikoliv německo-demokratic- 
kou, ale kapitalistickou markou. Če
choslováci se zařadili pod první pod
skupinu. O našich bývalých spoluob
čanech se v Bulharsku všeobecně ví, 
že slovanští bratři z Čech, z Moravy 
a ze Slovenska, kradou Bulharům v 
noci z polí melouny a  pustoší ovocné 
sady, ale abych byl objektivní: Tu a 
tam  se některému Bulharovi podaří 
uzavřít s Čechoslovákem dobrý o b 
chod a odkoupit  za levy propanbu ta-  
nový vařič, stan nebo spací pytel. Sovět
ští turisté jsou pro Bulhary ekonomicky 
nezajímaví. Patří tedy do kasty zavrže
ných, protože kromě “věčného přátel
ství” nemají nic, co by mohli nabídnout.



Pokud jde o československé turisty 
v Bulharsku, vyskytují se výhradně jen 
ve stanových táborech, A utokempy v 
Bulharsku jsou skoro fantasmagoric- 
ké: Socialistické národy tam  žijí sice 
pohromadě, ale každý si své vlastní 
“výsostné území” žárlivě střeží. Jedi
ným místem, kde se velká rodina so
cialistických, bratrských národů v 
kempu setkává, je několik kohoutků 
se studenou vodou, což Bulhaři eufe- 
misticky nazývají umývárnou, a něko
lik toalet, tedy vesměs místa, kde se 
člověk příliš nezdržuje a vůbec nemá 
chuť tam setrvávat v přátelském roz
hovoru o výdobytcích socialismu.

Zákony kempového tábora jsou tvr
dé a nelítostné. Přečetl jsem si 18 bo
dů “slušného chování na rekreaci”, 
které visely na bráně stanového tábora 
Severomoravského masokom binátu  v 
Ostravě, tedy podniku, jenž měl tu 
čest, že mne v roce 1972 až 1973 za
městnával jako  řidiče. Pravidla pro 
rekreanty mi připomínala domovní 
řád polepšovny s mírným denním reži
mem: Všechno, co není dovoleno, je 
vlastně zakázáno, a všechno, co je vý
slovně zakázáno se trestá právě tak j a 
ko vše, co není výslovně dovoleno, 
různými tresty až do výše 300 leva.

Rekreant ze socialistického tábora 
je  v Bulharsku nešťastný člověk. Na 
jedné straně pochází ze zemí, kde prý 
úcta k člověku je posvátná, ale když 
jej stát za 4.000 Kčs pošle na 14 dní k 
moři, tak s hrůzou zjistí, že si vlastně 
v Bulharsku nezaplatil kemp, ale ci
kánský tábor. Občan socialistického 
tábora, pakliže není zcela na hlavu 
padlý, počne uvažovat; Když vidí p ra 
cující, prý utlačené, vykořisťované a 
vůbec ponižované, občany z kapitalis
tických zemí, kteří dovolenou tráví si
ce ve skromných, ale v čistých a pří
jemných bulharských hotelech, p ropa
dá depresím.

Moc špatně jsou na tom  v Bulhar
sku české holky.

Přivezou si k moři vlastní rukou 
spíchnuté a hezké šaty, či něco z T u -  
zexu, vyparádí se a vyrážejí večer za 
dobrodružstv ím  pod jižními hvězda
mi. Moc si ale neužijí. Šance, že by 
v Bulharsku sehnaly nějakého zápaďá- 
ka, je minimální, protože ti si vozí své 
přítelkyně povětšinou s sebou.

Evička z Prahy - Libně mi celý večer 
brečela na rameni: “Za vstup do disko
téky, kam  chodějí zápaďáci, jsem dala 
8 leva (94, slovy devadesátčtyři Kčs!) 
a tancovala s nějakým Heinrichem. 
Ale když z něho vylezlo, že je j e n o m

z N D R , dala jsem mu hned kopač
ky...”

O mládence ze socialistických zemí 
nemají naše holky z pochopitelných 
důvodů zájem. A zájem našich hez
kých holek o cizince ze Západu  zne
užívají v Bulharsku prohnaní Liba- 
nonci a Egypťané. Nejezdí jich tam 
moc, proto jsem se o nich dosud ne
zmínil, ale ti, co na bulharské pláže 
přijíždějí, jsou, jak  se u nás povídá 
“děvkaři” , “proutníci” a “ochlastové”. 
Dom a, v muslimských zemích, nesmí 
na kořalku ani pomyslet a za obsta
rožní pannu musí panu tatínkovi jako 
odstupné a odškodné zaplatit mnoho 
peněz, či aspoň obdarovat velblou
dem, kozou nebo jiným užitečným do 
bytkem. V Bulharsku však nachytají 
půvabnou českou holku, toužící po 
jižním dobrodružství, třeba jen na lá
hev podřadné whisky, na laciný svet
řík, či na jeansy. Pronášet na uvede
ný námět soudy, moralizovat, či se 
rozhořčovat, nemá ani význam. Odsu
zovat naše holky za to, že tak snadno 
sedají na libanonské či egyptské vějič
ky, snad také nelze. Hlavním rysem 
mládeže ze socialistických zemí je ne
znalost světa. Trpí iluzemi, které jsou
o to silnější a absurdnější, čím méně 
toho o Západě vědí. Bylo mi moc 
smutno, když jsem dva večery seděl 
v restauraci před “ kulturním centrem” 
v Albeně a viděl na vlastní oči: Dva 
Egypťané pozvali českou holku na ká
vu. Pak dostala ještě zmrzlinu a na
konec tři koňaky. Příští den tam sedě
la znovu, ale už v halence ze Západu. 
A kouřila marlboro... Egypťan si.pro 
ni přijel otřískaným buickem; tvářil 
se velice spokojeně a hrdě. Česká hol
ka šla za Egypťanem jako  telátko na 
porážku. Moc jsem se styděl.

Poslední den před odletem do Mni
chova, - ó, jak  jsem se zase těšil domů!
- jsem se na pláži seznámil se soudru
hem ing. Bohumilem J.

“Jak  v tom  kempu můžete vůbec 
existovat?” zeptal jsem se inženýra 
z Kolína.

“No jo, to máte tak ,” zamyslel se 
soudruh, “jsme na tom  zle, ale jiní 
jsou na tom  ještě hůř.”

“Kdo třeba?”
“Rusáci, Poláci, Bulhaři a R um u

ni...”
“A to Vás uspokojuje?”
Inženýr se na mne překvapeně podí

val.
“A víte, že jo?” usmál se trpce.

Ota Filip

Divadlo -
Havel v Montrealu

V květnu uvedla malá montrealská 
scéna Theatre des Voyagements dvě 
známé jednoaktovky Václava Havla, 
Audience a Vernisáž. Představení re
žíroval Robert Duparc, který také se
hrál roli Ferdinanda/Bedřicha. Inspi
rací k nastudování v M ontrealu p rak 
ticky neznámého Havla byl, podle vy
jádření režiséra, úspěch jeho jedno
aktovek v Paříži. D uparc  shlédl toto 
představení a byl českým dram atikem  
nadšen.

Umělcům z Theatre des Voyage
ments se podařilo vystihnout ducha 
Havlova textu a předat autorovo po
selství divákům, přestože mnozí z 
nich si politickou situaci, v níž obě 
jednoaktovky vznikly, nedovedou 
představit. Podle očekávání, Vernisáž 
si našla cestu k obecenstvu rychleji než 
Audience , hlavně pro své univerzál
nější, na místní poměry snadněji apli
kovatelné téma. Herecký projev Fer
d inanda/B edřicha  (podle pařížského 
překladu, a v jistém smyslu docela 
logicky, Bedřich z Vernisáže se jm enu
je Ferdinand) byl odpovídající náro 
kům role, která vyžaduje minimalis
tický, ale přesně nastudovaný výkon. 
Michal a Věra (Vincent Bilodeau a 
Nadine M archand) předvedli skuteč
nou rour de force\ Jejich gesta a mimi
ka měla téměř reklamní charakter a 
výmluvně ilustrovala vnitřní p rázdno
tu reálsocialistického člověka. Někte
ré narážky, jak o  například poznám ka 
týkající se nepodepsaného lístku “ze 
Švajcu” zůstanou montrealskému 
obecenstvu asi navždy záhadou - ale 
to nic neubralo na bouřlivosti smíchu 
a síle potlesku, který nenechával na 
pochybách, že hra byla pochopena. 
Havlova montrealská inscenace je  cen
ným dokladem  kvality a ohlasu H av
lova dram atického umění, jak o ž  i uni
verzálnosti jeho  idejí.

-ju-
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Umění
Kritika a umění

V československém tisku se čas od 
času objevují články o úkolech socia
listické umělecké kritiky. V každém 
z nich se dočteme, že kritika není ko
nečným soudem, že umělci mají právo 
na vlastní projev a dokonce i na expe
rimentování. Zároveň se však zdůraz
ňuje, že hledání nemá cenu samo o so
bě a důležitý je jen cíl, ke kterému smě
řuje. Takové teoretické tvrzení by
chom  snad mohli přijmout za základ 
k diskusi, kdyby i o těchto, zdánlivě 
okrajových otázkách, byla v Českoslo
vensku vůbec možná. Autoři článků 
v Rudém právu, Tvorbě a jiných s tra
nických i odborných časopisech ji však 
sami prakticky předem vylučují a v 
každém příspěvku na toto téma neu
stále opakují, jak  zhoubně zasáhli ně
kteří umělečtí teoretikové, prosazují
cí právo na experiment, do vývoje na
šeho uměleckého, ale i společenského 
a politického života v tak zvaných kri
zových letech před lednem 1968 a v ob
dobí pražského jara. Kritika si proto 
v Československu vyhrazuje právo na 
posouzení nejen uměleckého, ale i spo
lečenského smyslu a užitečnosti umě
ní a to jak  hlediska obsahu, tak - a 
to v míře snad ještě větší - hlediska po
užitých výrazových prostředků a for
my.

Není to nic nového. Stále se jen o p a
kují variace na stará ždanovovská té
m ata ze stalinské éry. Nelze se proto 
ani divit, že suverénní soudy o p ro
spěšnosti či škodlivosti umění vynáše
jí nejen kritikové na stránkách novin, 
ale i vyšetřovatelé státní bezpečnosti 
při výsleších. Jejich slovník se neliší, 
je stejný v Praze i v Moskvě a je v něm 
vždycky obsaženo ujištění, že kritika 
neznamená přece nic jiného, než po
moc. R ozhodně ji prý nelze považo
vat za administrativní zásah. Opět 
čistě teoreticky vzato je  to v jistém 
smyslu pravda. V Československu si 
opravdu každý může napsat nebo na
malovat cokoliv a také jakkoliv. Ne
může ovšem počítat s tím, že by to 
mohl vydat, zahrát nebo vystavit. A 
nemůže si ani myslet, že má právo v ně
jaké  formě to sám rozmnožit třeba pro 
své přátele. Svoboda uměleckého p ro
jevu má přesně stejné hranice jak o  ja- 
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kákoliv jiná svoboda z těch, které jsou 
ústavou zaručeny. Tyto hranice jsou 
dány prospěšností či škodlivostí toho 
či onoho projevu pro socialistickou 
společnost, lépe řečeno pro tu skupi
nu lidí, kteří se v přítomné chvíli za 
představitele socialistické společnosti 
vydávají a rozhodují i o těchto otáz
kách.

Po roce 1969 byla vydána řada na
řízení, zajišťujících straně právo na 
kulturu a umění nejen dohlížet a u- 
směrňovat jejich vývoj, ale přímo je 
řídit. Byl vypracován přesný systém 
administrativních opatření, ve kterém 
umělecké svazy a zejména tak zvané 
umělecké fondy hrají důležitou roli 
převodních pák. Členy svazů se m o
hou stát jen umělci, kteří projdou sys
témem složitých prověrek. Nepatrnou 
výjimku tvoří jen ti, kteří mají nespor
né mezinárodní renomé a z propagač
ních důvodů je nelz£ nechat stranou. 
Vztahuje se to ovšem jen na několik 
jmen většinou z oblasti reprodukční
ho umění. Ti, kteří nejsou členy svazů 
a nejsou registrováni u příslušných 
fondů, nemají prakticky naději na j a 
koukoliv uměleckou existenci. Umě
lecké agentury je nemohou zastupo
vat, nakladatelství nemohou vydávat 
jejich díla, nemají právo vystavovat 
atd. Ideologická a tak zvaně kulturně 
politická kritéria ztěžují život hlavně 
mladým začínajícím umělcům, kteří 
jsou od prvních kroků postaveni pod 
kontrolu institucí.

V tom to  důkladně vypracovaném 
systému řízení a kontroly hraje kriti
ka m imořádně významnou úlohu. 
Především proto, že většina kritiků je 
nejenom členy, ale význačnými funk
cionáři svazů a mnozí kritikové zastá
vají i důležité pozice v administrativ
ním systému. Je  obvyklé, že programy 
celostátních akcí a mezinárodních fes
tivalů navrhuje skupina funkcionářů 
a kritiků, kteří pak dohlížejí i na je 
jich realizaci, sami je prezentují veřej
nosti a sami také svoji vlastní práci re
cenzují v denním tisku a na závěr při
nášejí ideové i odborné hodnocení ve 
specializovaných časopisech. Něco 
jak o  nezávislá kritika je vlastně ne
známým pojmem, D o uměleckého ži
vota je beze zbytku přenesena praxe 
politických orgánů, které v centralis

tickém totalitním systému nemohou 
připustit jinou kritiku, než tu, kterou 
vyslovují titíž lidé, kteří za to, co kri
tizují, také odpovídají.

V tom to  systému vzájemné závislos
ti je svobodný umělecký projev takřka 
úplně vyloučen a každý, kdo přistupu
je k umělecké práci musí od počátku 
uvažovat ne o díle jak o  o takovém, 
ale o jeho ohlasu na příslušných úřed
ních místech. Vedle politicko ideolo
gické cenzury je tedy autocenzura, j a 
ko důsledek trvalého existenčního tla
ku, dalším prvkem, který deformuje 
tvůrčí činnost i myšlení umělců. Mezi 
uměleckým dílem a jeho konzumenty 
stojí taková hradba nařízení, zákazů 
a administrativních opatření, že se ji 
podaří překonat jen nejsilnějším. 
Ovšem vždycky za cenu kompromisů, 
které nutně poznamenávají kvalitu.

Nelze se proto divit, že úroveň čes
koslovenského oficiálního umění stále 
klesá a pozornost světové kulturní ve
řejnosti se obrací k tomu, co vzniká 
ve skrytu a nejen, že není podporová
no, ale naopak pronásledováno. Je 
třeba říci, že tento zájem svobodného 
světa o nekonformní umění v Česko
slovensku rozhodně nevyrůstá z poli
tických, ale především kulturních hle
disek. 1 když právě tuto nespornou 
skutečnost československá p ropagan
da neklidně a často až hystericky pře
krucuje.

Ivan Medek

Pro vaše přátele mluvící anglicky
vyšel překlad článků, které jsou 

postupně uveřejňovány v Západu 
pod názvem “ Už jste četli kom unisti

cký manifest?” Brožura se jmenuje
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Próza
* z  tozrtovAo zaznAmu Derpka

Když dědeček odešel dál, stala se Tentvuj je generálně praktický fy- 
mam inka opět sirotkem a ona i tentvuj zik, a  v tom, říká, není příliš m noho 
vyjadřovali svou radost, jak  je to pěk- těsta. Kolegové z West Germany byli 
né nemít už žádnou rodinu, která by vesměs obstetrici a kundoví doktoři, 
z P rahy přicházela do Kanady rozla- a majíce m noho těsta, nezůstávali s ná- 
movat jim manželství. M am inka o mi, ale v hotelech. Byli jsme proto po
tom dostala dopis od N árodního vý- řád lepší pryč než stažení známí, je- 
boru v Praze-Žižkov, a pravila, že dě- jichž rodiče přicházející z Prahy nemě- 
deček odešel dál vinou zřízení, neb li vůbec žádné těsto, zůstávali s nimi, 
když se první den zpátky v Praze na- a přesvíc očekávali, že každý den 
stafoval při lanči husou, dumplingy a půjdou šopovat pro bargajny za těsto 
zelím, dostal kamínkový fit, ale jeho svých dětí. Nic jako  to s námi. Ten- 
první den se přihodila být neděle, tvůj musel pouze kolegy brát na večer- 
Emerdžensy z národního ústavu pro ní obědy do revolverového restauran- 
zdraví přišla až v pondělí před lančem, tu na vrchu trónské kanadské znárod- 
a našli dědečka s prasklým žlučovým ní věže, kde chtěli vždycky platit svoje 
měchýřem, už odešlého dál. Po těch billy, ale tentvuj insistoval na jeho  pla- 
novinkách se tentvuj omítnul burbó- cení billa. Když pozdě v noci šel domů, 
nem Jack Daniels, avšak já  jsem začal slyšel jsem, jak  v postelovém pokoji 
plakat. Omítnutý tentvuj na mě zajelo- říká mamince: “To sem se zas prohnul!
val: “Neřvi, troubo!” ačkoliv jsem ne- Ty lidi z Prajska žerou, jak o  kdyby Hertz rentovny kár, největší co oni mě- 
řval, jenom  slzy běžely dolů po mých tam měli hladomor!” Ačkoliv ráno li. Loudovali je kartóny piva Lowen- 
tvářích, které mi maminka otřela, sa- p rohnutý  nebyl, jenže kolegové byli brau, neb řekli tentvojovi, že po Mol- 
ma docela smutná. O na pravila: “Oto! opravdu voraciózní. “Však si to vy- son Canadian mají vždycky kopf- 
Vždyť on z toho ještě nemá rozum! A nahradíme, O to ,” slyšel jsem mamin- schmerz, což jejich řečí znamená he- 
já  se taky cítím lauzy, ale to proto, že ku říkat. “Pozvali nás na dovolenou dejk. “Při těch kvantech, co vychlas- 
vůbec nepláču. Vždyť to  byl, after all, do Španělska. Maj tam všichni domy.” taj, by měli hedejk i po minerálce," 
můj otec.” “Taky si myslím, že bys mě- “Vynahradíme! Prosím tě, čim?” pra- řekl tentvuj zakřiknutým hlasem ma- 
la brečet,” řekl tentvuj. “ Radostí!” vil tentvuj, anojovaný. “Že můžeš mlu- mince tak, aby to  oni, loudující Lo- 
N ato maminka byla insultována a šla vit tak  pitomě! Víš přece, že jako , jak wenbráu, nemohli slyšet, 
stafovat laundry do vošeru. V krátké říká Derek, křeselní muž pozorovatelů U Oshawa Jezera stripovali všichni 
chvíli slyšel jsem však, že byla zpívají- váhy si ty jejich žranice nemůžu dovo- do tranků a plovoucích obleků, a man- 
cí: “Proč bychom se netěšili?” lit!” Když později poštovní muž mu želky kolegů, ačkoliv všechny byly

Tak jsme demisí dědečka zachráně-delivroval billa Chargexu, tentvuj docela dobře živené, měly plovoucí 
ni od více návštěv z Prahy, neb ap l ik a - je š tě  než odpečetil obálku, pravil: “To obleky velmi miniskulní, takže když 
ce tentvojových rodičů pražský pás- si zas budu rvát vlasy!” Nerval však, sedly, pod foldy fetu jim obleky zmize- 
pórtofis po třetí čas definitivně zametl, jen svéroval, užívaje slov ze čtyř pís- ly a ony vypadaly, ja k o  by byly bez je- 
Tentvuj, řekli jim, vyvíjí činnost a ne- men. diného stehu na sobě, vyjímaje bra.
upravil si stah. A tak, zatímco rodiče Avšak já byl rád, že kolegové přije- také miniskulní. G udrun  též měla plo- 
m noha našich stažených známých byli li, neboť otcův prsní přítel Dr. Poval- voucí oblek, velice tajný, ale neměla 
neustále přijíždějící do Tróna, a po vel- mě přinesl s sebou jeho dceru Gudrun. foldy fetu, takže její oblek jsem mohl 
kých scénách, lámání manželstev azu -  O na se ihned stala mou dívčí přítelky- vidět. Rovněž nesla bra, i když ještě 
řivých kvorelech s m noha pakety byli ní a já  se stal jejím hošaním přítelem, neměla žádná prsa. 
zase odjíždějící, my jsme byli žijící, jak  i když ona neuměla mluvit naší řečí. Kolegové bez odkladu vytáhli Lo- 
pravil tentvuj, jak o  v paradajzu. wenbrau a začali se stounovat. Já  a

Poté však se potopil kanadský do- Gudrun  odešli jsme na býč za křoví, s
lar a zdvihla se dojčmark. Následova- Na víkend než byli jít zpátky do úmyslem plavat, 
la invaze tentvojových kolegů-fyziků West Germ any rozhodli, že budeme “ Není to banál, koupat se v bádean- 
z West Germany. mít piknyk u Oshawa Jezera. Jeli jsme cůgu?” pravila G udrun za křovím.

# tam naší dodge s rodinou Dr. Poval- “ Wir sind doch keine Spiessbiirger!"
mě, a zbytek kolegů rentoval káry od "W haťs lhal?” ptal jsem.



"Was sagst du?" tázala Gudrun. 
"W haťs that?" repetoval jsem, puz- 

lován. Naše konverzace nedělala ni
kdy moc smysl.

"Um Gotteswillen!” pravila G ud
run, a mávala rukou. “Sag mal - v Ka
nadě se lidi ještě pořád koupají v bá- 
deanzůgách?”

“Ne,” řekl jsem. “V jezerách.”
"Du bist ein Trotlel!” pravila G ud

run, anojována. “Ich meine - nekou- 
paj se, jak  je  gešafoval der liebe Herr- 
gotl?  V bundesrepublice každý, kdo 
je fortšritlich, koupe se ganz naekt, ne
bo aspoň  oben ohne."

"W haťs that?" řekl jsem.
G udrun  jen rolovala oči.
Neřekl jsem nic. Tohle bylo, jak  to 

bylo vždycky s naší konversací. Držel 
jsem mlčky, a tu G udrun  opět mávala 
rukou , pravila: “Nejsi ty ein bisI 
blód?”, dosáhla  za záda a vzala pryč 
svou bra. Nebylo to  moc, poněvadž, 
podobně  jsem řekl, neměla ještě žádná 
prsa. Pak vyslipovala i ze svých pan- 
ties, ale nebylo moc ani to. Ještě ani 
neměla pubické vlasy.

“Co jenom  čumíš?” pravila. "Zieh 
dich aus! Anebo tys ještě neviděl na
hou paní?”

“Paní ano ,” řekl jsem. “Tentvuj sub- 
skribuje P layboy magazín. Ale oni ne
mají obrázky  nahých kids.”

“Fa tty  i Mutti se vždycky koupou 
jen tak. T o  je v bundesrepublice eine 
grosse Mode. Zieh dich aus!” řekla, 
a třebaže jsem nerozuměl, co řekla,

udělala gesta, která nenechala pochy
by, co myslí. A pak  hodila svůj plovou
cí oblek, panties i bra, přes vršek křo
ví na louku za ním.

Začal jsem to mít rád. Rychle jsem 
stripoval, svoje tranks jsem také hodil 
přes vršek křoví, a G udrun  zastérova- 
la na mého kohouta.

“Ty nejsi beschnittenT  byla užaslá.
"W haťs that?”
“ Was sagst du?”
Neřekl jsem nic.
“To není hygienisch," pravila G ud

run. “V bundesrepublice každý muž, 
který je fortšritlich, je  beschnitten."

“Co znamená beš...?” tázal jsem.
“To znamená - wie sagt man dasl Já  

ti ukážu ,” pravila G udrun  a pointova
la na mého kohouta. “To, co máš 
ringsherum

Avšak zarazila, neboť na ni padl stín 
a kůň snortoval. Obrátil jsem se ko
lem. Byl to mountie sedící na svém ko
ni v červeném kabátě  a k lobouk na so
bě, a v ruce držel moje tranky a plo
voucí oblek G udrun, panties i bra. Dí
val se glůmově.

“Are these yours, kids?” ptal a lifto- 
val naše věci.

“Yes, ofjicer, ” řekl jsem.
" What have you been up to, you  

two?” ptal oficír glůmovým hlasem.
“Nothing, officer!”
“To je  Polizist?” ptala Gudrun.
“Ne, on je m ountie,” řekl jsem.
“ Was ist ein mountie?”
“Follow me, kids,” pravil mountie, 

obrátil  svým koněm, a my procházeli 
za ním v našich oděvech k narozeni
nám.

* * *

Nahoře  na louce, u pajnového lesa, 
seděl tentvuj a kolegové a m am inka s 
paními kolegů. Zabili už hodně botlí 
a byli zpívající v německé řeči. Byli 
obviózně omítnutí, a tak o mountiem 
a o nás nevzali žádnou noticku.

Jak  jsme byli chodící blíž, mountie 
byl stále glůmovější. V dlouhém  po
sledně Dr. Povalmě, jenž měl své hrn
cové břicho polité Lowenbrauem, vi
děl m ountieho a  vstal. Po tom  k němu 
vytáhl ruce a začal zpívat: “Ó Rose- 
mary buď mojí, tvůj úsměv rány zho
jí!”

Byl už zcela omítnutý, když nepo

znal m ountieho sex. M ountie také na 
tváři neměl žádný úsměv, nýbrž pravil 
velmi glůmovým hlasem:

‘‘Are theseyour kids, sir?” a ukázal 
na mě a na Gudrun v našich oblecích 
k narozeninám.

“Co kyd- kydáš?” pravil Dr. Poval
mě a ofroval v natažené ruce mountie- 
mu botli Lowenbráu. M ountie  však 
nebyl interesován v pití a řekl:

“Do you know, sir, that bathing in 
the nude on public beaches constitutes 
indecent exposure, and there's no age 
limit on that, sir?”

“Sýre, sýre,” zamumbloval Dr. Po
valmě, a ztratil svou balanci.

“There is also a law in this Province, 
sir,” šel dál mountie, “prohibiting the 
consuming o f  alcoholic beverages in 
public, except in licensed restaurants. ” 
M ountie se podíval přes na zbytek 
společnosti, kde byli, omítnuti, právě 
zpívající smutný zpěv v německém ja 
zyce: “Vólker, hórt die Signále! A u f  
zum  letzten Gefecht! Die Internazio- 
nale erkampft das Menschenrecht!” 

‘T m  afraid, sir,” pravil mountie k 
povalenému Dr. Povalmě, jenž se vej- 
nově pokoušel dostat se zpátky na no
hy, ‘T i l  have to give you  a Jiné,” po 
díval na mě a na Gudrun, “andanother 
one fo r  that offense. ”

A vtom jsem uslyšel m am inky hlas, 
ja k  zaskrýmovala:

“O m y God! Dereku! Co ste to  dě
lali?”



Pak vyskočila i Mrs. Povalmě, takže 
její plovoucí oblek se objevil, jak  se 
vyhladily foldy fetu, když vstala, a též 
skrýmovala:

“Gudrun! Um Gotteswillen! Komm , 
hier! Ale h n ed ! C o  s t e  d ě l a l i ? ” 

Tou dobou  už m am inka byla běžící 
ve svém plovoucím obleku, celém bí
lém s červenými mejpllífy z jednoho  
kusu, ačkoliv by mohla nosit dvojku- 
sové obleky, nemajíc žádné foldy fe
tu, a jak  byla běžící, ušní kruhy se jí 
třásly a prsa krásně swingovala. 
M ountie  o tom  vzal noticku a zasalu
toval. M am inka běžela nahoru  ke mně 
a brala mě za ramena. M ountie jí po
dal moje tranky  k ona mě pokryla na
horu. Ptala se anxiózně:

“ What happened, officer?"
" D o n ’t w orry, p ra v i l

mountie, ne déle glůmově, ale s úsmě
vem. “I don'! ihink anvthing happen
ed. /  came ju st irí tim e!”

“Oh, gee," oddychla maminka. 
"Thank’s a lot, officer!"

Pak mě ohnula přes své koleno a d a 
la mi dobré hajding na mé holé dno. 
viděl jsem, jak  Mrs. Povalmě byla to 
samé dělající G udrun . Dr. Povalmě 
pořád nemohl menydžovat dostat se 
zpátky na nohy.

Piknyk se otočil ven, že byl dizástr. 
Mountie sestoupil z koně a tentvoje
i všechny kolegy fajnoval. Když našel, 
že jsme k Oshawa Jezeru přijeli z Tró- 
na, ukázal na naše káry a ptal:

“A re those your cars?"
"M ostly rented," pravil tentvuj, 

který rychle vysobroval.
“That, unfortunately, makes no 

difference," pravil mountie. “I ’m  
offraid, genllemen, ” podíval na paní, a 
viděl, že jsou  rovněž omítnuté, “and  
fodies,’’ přidal, “you'11 either have to 
stay overnight ai the beach hotel, or 
call fo r  taxis. It is against the law to 
drive a m otor vehicle under the in- 
fluence. ”

“Co řiká?” zeptal se Dr. Povalmě, 
Jehož Mrs. Povalmě mezitím meny- 
džovala postavit na nohy.

“ Kára se nesmí řídit pod vlivem,” 
Pravil tentvuj s nepřítom nou myslí. 

“Pod vlivem čeho?” ptal se Dr. Po-
valmě.

“Lowenbrau,” řekl jsem.

* * *

Tu noc jsme všichni strávili v býčo- 
vém hotelu, aby jim  klesla percentydž 
v krvi. Avšak stoupla spíše, neboť po 
večerním obědě se všichni znovu om ít
li, i m am inka tentokráte. Poslali mě a 
G udrun  spát, G udrun  však vyšplhala 
do mého pokoje přes balkón, a p okou
šeli jsme se mít konverzaci, ale k niče
mu to  neavejlovalo. Po tom  se zvenčí 
ozval rakas, zpívání, šplouchání vody 
a pak silný hlas Dr. Povalmě, jenž byl 
opět zpívající, jakoby  býčím rohem: 
“Ó Rosemary buď mojí, tvůj úsměv 
rány zhojí!”

Dívali jsme se s G ud ru n  ven z okna 
a kolem hotelního půlu byli kolegové 
a jejich paní, všichni v oblecích k na
rozeninám, a na pérovém prkně stála 
m am inka a měla na sobě jen ušní kru
hy. V měsíce světle byla krásná a bílá, 
její zlaté vlasy lajnovaly, a jenom  dole

pubické vlasy měla tmavé. Po tom  sko
čila první hlavou do půlu, a kolegové 
a jejich paní skákali za ní a počali há
zet vodu jeden na druhého  a zpívat, 
každý jiný song, až se ale pomalu ju- 
najtovali na tom  songu, který zpívali 
časněji toho dne, když se omítali botle- 
mi Lowenbrau u Oshawa Jezera. Byl 
to asi nějaký d ruh  picího songu, a už 
více nezněl smutně: “Volker, hórt die 
Signále..."

Zanechali jsme s G udrun  okno, a 
protože konverzace nás nemohla vzít 
nikam, líbali jsme a petovali, dokud se 
na schodech neozval hlas om ítnutého 
tentvoje. Ale nebylo to moc, protože 
G udrun  ještě neměla žádná prsa.

Ilustroval Jan Brychta
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Dopisy
Emigrace a rozvoj osobnosti
Se zájmem jsem  přečetl Svitákův člá
nek Desatero o řeči v emigraci. Pan 
Sviták potvrzuje určitou univerzál
nost pocitu lidí, kteří přišli z podobné
ho prostředí a prožili stejnou historic
kou zkušenost. Desatero ale vůbec ne
postihuje jeden velice závažný fa k t:  
obrovskou různorodost emigrace - 
různost lidí, jejich m otivů, schopnos
ti se adoptovat atp. Zatímco zajisté 
pro někoho je  emigrace “vada b y tí” a 
“je jí  realita hrůzná”, ja k  říká pan Svi- 
ták, pro mne a pro m noho jiných tepr
ve emigrace umožnila p lný rozvoj 
osobnosti, profesionálního uplatnění 
a dosažení opravdového štěstí, které 
bych v' rozpolcenosti existence v sou
časném Československu nem ohl do
sáhnout. Člověk je  nostalgický po  
hezkých chvílích, mládí, přátelích a 
starých láskách, přesně ja k  pan Svi- 
ták říká  v bodě č. 6. A le -  říkám s ním - 
proč bychom se ohlíželi do vězení?

P.P., Alberta, Kanada

Podpora v Československu
Při návštěvě mého syna v Kanadě jsem  
dostal náhodou k  nahlédnutí Váš ča
sopis. Že se m ně obsahově líbí, nem u
sím snad zvláště podotýkat. Jsem  
ochoten podpořit v Č SR pravidelným  
měsíčním příspěvkem  osobu, je jíž  
adresu m ně udáte.

Návštěvník z Československa

Upomínaný komponista
Děláte to výborně! Že se musím nechat 
třikrát upomínat je  sice trapné, ale stá
vá se. S  kom ponistam a je  to holt běž
né.

Jan Novák, Německo

Bývalý čtenář s tolerancí
Prosím, abyste m ně Západ v budouc
nu nezasílali. Vedle hodnotných, mi
lých i veselých článků jsem  četl i m en
torování pana Ulče (č. 4/80), stupidní 
dopis pa n í K okešové (č. 3 /80) a pod.
V podobném  stylu a se stejnou  “m í
rou tolerance” jsem  čítával jin é  p o lo 
pravdy před  mnoha léty v jistém  m ěstě  
nad Vltavou. Ale ve Švýcarsku už ne
chci!

Dr. B. Louma, Lachen, Švýcarsko  

Vzestupná úroveň
Musím Vás pochválit za vzestupnou  
úroveň listu. Nejvíc se m i líbil článek

“Všechna moc Sovětům ” od S.R ., Eva 
Límanová je  dobrá, ale “R oh lík” byl 
lepší, řekl bych jedna z nejlepších čes
kých povídek vůbec. Také “Povolená 
návštěva” o d  Jirky Borského je  výbor
ná. Vynikající je  úvaha o “Úpravě 
vztahu” O. Ulče a moc jsem  se na- 
chechtal nad dopisem “Vetchého Bo
houše” - Lamberga.

Jiří Tichý, Kanada

Realita Československa
Četla jsem článek J. K okešové vč .3 /80  
nejmíň pětkrát, tak se m i líbil. Měli 
byste podobných článků otisknout víc, 
aby si ti, kteří vzdychají po  rodině, 
Hradčanech, krajině svého dětství 
uvědom ili realitu. Československo 
let osmdesátých není totožné s Č SR  
let šedesátých s určitou liberalizací 
v politickém  životě, cestováním, pro
gresivním divadlem, vrcholnou dobou 
čs. film u. Emigrant, který v Č SR ab
solvoval univerzitu (většinou za pení
ze rodičů, stipendia i pro sirotky byla 
na hranici živoření) m usí na “úpravu 
vztahu" zaplatit 10.000 švédských ko 
run, t.j. asi 2.000 US dolarů. Tyto p e
níze jd o u  třeba na výstavbu dom ů pro  
rodiny sovětských důstojníků (mají 
svá sídliště, zatímco domorodci 35 let 
po válce se tísní několik generací v 
jednom  bytě), na subvencování sovět
ských jedno tek v Afghánistánu či ně
kde v Africe. Samozřejmě, rodina tam 
bude, místa taky. Navíc ale špína, hru
bost, fro n ty  na základní potraviny. 
(1 p o  zásobovací stránce byla prý  léta 
šedesátá léty rozkvětu). Sousedovic 
děti si vesele dopisují se sovětským i 
pionýry, ba, třeba se upravovateli p o 
štěstí p o tka t nějakého Serjožu či Vasju 
na přátelské vým ěně u známých.
A přátelé, kterým  se v r. 1968 (kdy 
skutečně m ohl utéci každý) nechtělo z 
teplého místa do nejistoty, závidí a 
uvažují - po  svém, je likož jejich roz
hled je  limitován poměry. Emigrant 
(jak se to lidem tolik let vtloukalo do 
hlavy) živoří. P okud nezahyne touhou  
p o  socialistické vlasti, myje někde  
podlahu. Že by mohl, p o  doplnění ja 
zyka  nebo naučení nového a nostrifi
kaci m ít stejná práva ja ko  jin ý  občan 
na Západě, je  nemyslitelné. Čs. občan 
se holedbá lékařskou péčí zdarma, ne
dodá však, že m usí k lékaři, kterého  
stát určí a že kvalitní péče není zdarma

- upravovateli se brzy vysvětlí nové 
slovo “všímné” a předvede se, ja k  nová  
500 Kčs bankovka se hezky vejde do 
dlaně. Že taxy za lékařské a zubař
ské ošetření na Západě (kde si občan 
volí, ev. m ění lékaře dle libosti), že ty
to taxy jsou  nižší než nedůstojné po d 
plácení, taky není lidem  v Č SR jasné. 
Stejně ja ko  odlišné definice nezaměst
nanosti a slušné podpory.
Případ se žloutenkou je  známý. Nejen, 
že nebyl gamaglobulin pro ohrožené 
osoby, ale nezrušily se např. Liberec
ké výstavní trhy a turistické zájezdy 
v době nej silnější epidemie. (K dyby se 
to stalo za oponou, mělo R udé právo 
několik dn í o čem psát.)
Švédsko se ukázalo  v pravém světle, 
olympijská výprava byla jedna  z nej- 
větších od poslední války a pochodu
je  p o d  m odrožlutou vlajkou. Sportov
ci si - po  odpadnutí USA - dělali v 
m noha disciplínách naděje na medaile, 
ja k  někoho může taková zlatá těšit, 
nechápu. (Nořové bojkotují OH.) 
M luvilo se o sportu, který nemá co 
společného s politikou. “A ž  přijdou  
bratři (jsou tu po  čertech blízko), za
volá se USA na pom oc ja ko  samozřej
most.

S. Stenbocken, Švédsko  

Jaksi zatuchlo
Senzační časopis a potrava pro mozek. 
Snad  probudí čtenáře k myšlení. Kde 
všichni souhlasí, povinně či “dobro
volně”, je  jaksi zatuchlo. Kéž se koneč
ně naučíme projevit nesouhlas mezi 
sebou slušným způsobem.

K. Kříž, Illinois, USA

Pocit solidarity
Přeji redakci, aby neměla nikdy nouzi 
o poctivou českou srandu, které je  
každému, nejen emigrantům, m oc za
potřebí. Bít se za věc, to je  ohromné, 
fa cka  za facku , ale když se m ůžem e 
protivn íkovi vysmát, to je  jistě lepší, 
p ro ti tom u není obrana a nedá se ko u 
p it víc tanků. A vysmát se sami sobě, 
to také potřebujeme, těm strachům, 
které nám celník zabouchnul na cestu 
do kufru, abychom se báli jeden dru
hého i sam i sebe.
M ám sám dost špatné svědomí, že tak 
tu svou kuličku válíme, pořád  je  nut
né se zabezpečit, ze železného řetězu 
jsm e se utrhli a nasadili si jiný, lesklý,



pozlacený, který nám m ohou ostatní 
závidět, jestli to škrtí, to nikom u ne- 
řekneme. K dyž chci domyslet ja ký 
koliv sm ysl toho všeho, sváří se to na 
jakousi kontradostojevštinu, že je  tře
ba bojovat proti základnímu darebác
tví, tak ja k  každý dovede, třeba jen 
tím předplatným.
Je to tak pohodlné, kd yž  na vás nikdo  
nic nechce. Čtu-li Západ, mám někdy 
chuť také přispět k obecné zábavě. 
Ča s na to mám, papír taky, tak co bych 
nenapsal? Do koše se to vždycky vejde. 
Snad každý z nás je  tou emigrací tro
chu šoustnutý. Tak dovedně jsm e se 
naučili ohýbat hřbety, abychom do
kázali vidět najednou dopředu, za se- 
be i na všechny strany, že nám to teď  
chybí. Strom  vytržený a přesazený ve 
zralém věku se zvolna ujímá, ve skupi
ně je to lepší. Čtení, které zaujme a při
nese pocit solidarity pro Čechy a Slo
váky je  ja ko  dobrá zálivka.

K. Šanda, Nový Zéland

“Vystěhovalecký pas do Jáchym ova”
Dovolte m ně malé zastavení nad člán
kem  “Vystěhovalecký pas do Jáchy
mova" ze Západu č. 3/80. Jelikož 
znám uprchlickou historii všech 53 
“kubánců”, kteří mezi 25. říjnem 1979 
a 14. dubnem  1980 opustili čs. letadlo 
na letišti Mirabel, dovoluji si uvést pár 
maličkostí na správnou míru.

1) Schůdky k letadlu nebyly při
staveny a cestující nesměli při 
tankování opustit letadlo, pouze  
ve 4 případech.

2) Jenom dva lidé skočili z  letadla. 
Jeden chlapec dopadl na koleno  
a výsledek - operace a měsíc no
ha v sádře. Tedy po dopadu ne
měl ani čas, ani chuť něco volat 
(podle orgánů R C M P  omdlel).

3) Rozhovor, který popisujete, se 
odehrál před  koncem roku 1979 
v tranzitní hale, když se průvod
kyně Čedoku pokoušela odvést 
jednoho mladíka z  pánského
WC a byla v činnosti vyrušena 
uniformovaným kanadským  p o 
licistou, který řádně vyděšeného 
hocha vzal do své péče.

4) Utečencům není posky tnu t azyl 
okamžitě, ale až po  vyřízení 
všech “papírových záležitostí”, 
což trvá 6-9 měsíců.
Rev. Jaroslav Dolejš, M ontreal 

Pozn. red.: Děkujeme za upřesnění. 
Redakce dostala  popis příběhu od k ra
ja n a  z M ontrealu , který pravděpodob
ně pro  větší úsměvnost historky zkom 
binoval bod 2) a 3).

Hutka víc než fonogram
Pan Traxler nechápe, co je  Hutka; ne
n í divu, protože po tka t se s Hutkou  
skrz gramofon je  asi ja ko  chtít slyšet 
Michelangelovy sochy. Gramofon nic 
neříká o H ů lko v í Hutka je  mnohem  
víc než jeho  fonogram . Je nutno nej
dřív j í t  na jeho  koncert, prožít celou 
tu atmosféru (něco mezi trampským  
p o t lachem a schůzkou českých Bratří), 
abychom se zamilovali do H utky a ro
zum ěli jeho půvabu. Jeho píseň bez je 
ho osobnosti není celá. To je  jedna z je 
jích zvláštností: musíte k n í m ít klič 
v osobnosti autora.

Jaromil Žahourek, Švýcarsko

Hádejme se, až bude demokracie
Potíž s filoso fickým i podněty, přichá
zejícími s pozic pánů Roštinských  
(viz dopis v čísle 3, roč. 2, Západu) je  
ta, že se nesnaží pochopit, oč vlastně 
šlo autorovi článku, který kritizovali. 
Já jsem  napsal o tom, aby se češi a 
Slováci nehádali, že tím škod í jen  sami 
sobě a prospívají jen  nepříteli v 
Moskvě, Praze a Bratislavě. Pan Roš- 
tinský to ale pochopil jin a k  a přispě
chal se svou troškou, že nejen Češi a 
Slováci, ale i m y M oráváni se chceme 
hádat... Ne, příteli, nepokoušel jsem  
se snížit význam Moravanů, ba ani 
Dúdlebů, Lemuzů, Vršovců, Východ- 
ňarů či Žižkováků. O to totiž vůbec 
nešlo. A já  osobně, až bude v Praze 
demokracie namísto reálného socialis
mu, s nadšením podpořím  třeba i 
markrabství. Vždyť i zatvrzelý český 
šovinista K om enský napsal: Vláda vě
cí tvých do rukou tvých zase se navrátí, 
ó lide m oravskoslezský!
Břetislav Tuček, Ascot Plače, Kanada

D ialogový pepř
Velmi mne zaujala Filozofie pro do
mácnost, i kd yž bych rád trochu dialo
gového pepře, nikoliv  v dialektické 
ploše, ale v třírozměrném kvalitativ
ním prostoru naší dočasné existence. 
Také trochu moderního dějepisu a p o 
slední pozna tky  z archeologie třeba 
Keltské minulosti naší zem ě by neby
lo na škodu. Rovněž trochu z  pram e
nů naší evoluce a dem okratické sé
mantiky, dynam iku inform atiky a boj 
proti strachu, v jakéko liv  fo rm ě  pla
catého dialektického smýšlení.

Ivan Draxler, Kónigstein, Německo

Obtisky z Chomejniho
Z  Chomejniho citátů jsem  nadělala 
obtisky a p o  kouskách posílám do 
Česka, aby se lidičky také bavili.

V.P., Colorado

Ctitel Járy a MacCourka
Občas si zanadávám na ten či onen ná
zor, ale to je  p ř :rozené. Taky se hodně 
chlemstám a hodně se dovídám.
K článku p. Vlče z čísla 4/80. Souhla
sím s řadou jeho  argumentů, zdá se mi 
však, že s m ravnostní stránkou jeho  
argumentů to p. Vlč poněkud  přehnal. 
Moje žena si nyn í vyřizuje zproštění 
čs. občanství, protože chce je t za svým  
vážně nem ocným otcem, který nem ůže 
cestovat do Británie. I  pan Vlč jis tě  
pochopí, že rodinné vztahy jsou  důle
žité.
Nenechte se prosím  odradil od  pokra
čování díla Járy (da) Cimrmana na 
stránkách Západu. Járu žeru, jsem  
jeho  ctitelem. A MacCourek je  taky 
fajn-

M .K., Anglie
Služba čtenářům
R ád  bych koupil malířské knihy vy
dané M irko-H anákem  a nevím kde. 
Můžete pomoci? Zn.: Pavel Pavlinak, 
225 Highway 8, Stoney Creek, Ont., 
C anada  L8G 1C7

Propagace výtvarníků
Prosím, zveřejňujte výstavy umělců 
v N.Y., Bostonu, T o ron tu  a jinde pře
dem, aby je našinec mohl navštívit. T a 
ké bych ráda  věděla, které galerie nebo 
místa prodávají grafiku, obrazy, sochy 
českých a slovenských výtvarníků.

V.Č., Lexington, USA 
Pozn. red.: Rádi uveřejníme výstavy a 
prodejní místa našich výtvarníků, p o 
kud nám  budou  zavčas oznámena.

Nové knihy

Karel Hvížďala: Nevěry.
Vtipná, chytrá a čtivá knížka o snech 
a zkušenostech muže středního věku, 
k terou vydal Index v Kolíně nad Rý
nem.
Pavel Kohout: Katyně.
Děsivý příběh o děsivé době v děsivé 
zemi. Kniha, kde není k ladného hrdi
ny, a kde se vyplácí být poslušen sa
distů. Vydal Index v Kolíně nad Rý
nem.
Obě knihy si můžete objednat buď  
přímo u nakladatele nebo u Bohemi
cum  Distribution, Box 69, Ste D oro- 
thee-Laval, Que., C anada H7X 2T4.

P. F. 1981 
Vážení čtenáři,
děkujeme Vám za přízeň a přejeme 
Vám m noho osobní pohody, optim is
mu a úspěchů do N ového roku 1981 

Vaše
redakční rada časopisu Západ



Aja Vrzáňová
a restaurace Czech Pavillion

přejí čtenářům Západu mnoho osobních 
úspěchů v roce 1981

Czech Pavillion, 313 East 58th Street, New York 
(212) 752-9199

Česká a slovenská exilová literatura 
nás spojuje přes všechny hranice a 

oceány

BO H E M IC U M  
D IST R IB U T IO N

mají na skladě knihy 
všech našich exilových nakladatelství 

Přes 300 titulů! 
Nejúplnější kolekce na světě! 

Napište si ještě dnes o katalog 
(přiložte $1.00, který Vám bude 
odečten při první objednávce): 

Bohemicum Distribution 
Box 69 

Ste. Dorothée-Laval, Que. 
Canada H7X 2T4

ZáPcid
Box 322. Waterloo. Ontario, Canada N2J 4A4

WINECELLARS  1 l____ JL ^ ^
15 SCOTT STREET KITCHENER ONTARIO  
BERT JARSCH RESTAURATEUR (519) 743-8862


