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Václavské náměstí - srpen 1968

Líbí se vám Západ?
Do každého.čísla vkládáme propagační kartu Západu. Prosíme, předejte ji dál svým známým,

o nichž si myslíte, že by o Západ měli zájem.

ZÁPAD DO VŠECH PĚTI SVĚTADÍLŮ!!!



Jiří George Voskovec * 1905 — |  1981
Vůbec se mi nechce psát nekrolog 

Jiřího  Voskovce, ačkoliv dne I.čer
vence 1981 náhle zemřel v kaliforn
ském městečku Pearblossom , jak  se 
říká, uprostřed práce. Protože je-li 
pravda, že někteří mrtví žijí i po 
sm rti, pak ta to  pravda platí, z gene
race umělců, kteří vstoupili na je 
viště českého kulturního života pc 
první světové válce, zejména o Vos
kovcovi. Smutek nad tím, že odešel 
muž, od něhož jsem už nějakých 
patnáct let dostával nenapodobi
telné dopisy, mírní proto skutečnost 
že Voskovec žije: v subtilních sku
tečnostech jazyka, kum štu a životní
ho postoje, jimž proklestil cestu 
českým záhum enkem  právě Vosko
vec a jeho - jak  sám říkal - dvojče 
Werich.

Voskovcovo dílo a osobnost si 
zaslouží zevrubnou, dokum entova
nou a zasvěcenou studii, a tak tahle 
vzpom ínka nechce a nemůže víc, než 
naznačit, co pokládám  za obzvlášť 
cenné, průkopnické a originální v,

m nohotvarém  Voskovcově díle, a 
co by tedy měl někdo solidně zpra
covat. Nepůjde to jinde než na Z ápa
dě, protože Voskovec byl člověk 
příliš svobodymilovný, aby se tahle 
vlastnost neprom ítla do všeho, co 
dělal, a taková projekce znemožňuje, 
aby se jeho dílem mohl veřejně za
bývat dnes někdo v jeho staré vlasti. 
1 jediné objektivní, detailní a vyčer
pávající dějiny Osvobozeného di
vadla vznikly proto  na Západě, jako  
disertační práce M ichala Schonber- 
ga, obhájená na Torontské universi
tě.

Zdá se mi, že Voskovec (a nikdy 
jej ovšem nelze oddělit od W ericha: 
co člověk řekne o jednom , platí - 
pokud jde o jejich tvorbu, nikoli 
životní osudy - i o druhém ) rozho
dujícím způsobem  ovlivnil českou 
kulturu zejména ve třech směrech: 
v jazyce, kterým mluvil na jevišti 
a jím ž psal hry a eseje, v divadelní 
koncepci v českých pom ěrech pře
vratné, a v postoji k národním  tra 
dicím a životu.

Čeština, která zaznívala z jeviště 
Osvobozeného v textech her, ve 
forbínách a zejména v písních, zasa
dila, myslím, jednu z rozhodujících 
ran oné specificky české schizofrenii, 
totiž nepřirozeném u rozdvojení j a 
zyka na ten, jím ž se píší knihy, a ten, 
jím ž se mluví. Ne, V & W nehovořili 
vulgárně a nepoužívali netisknutel- 
ných slov: patřili však spolu s Č ap
kem a Poláčkem  a se svými básnický
mi kolegy poetisty, k velkým osvo
boditelům  naší m ateřštiny od um rt
vujících klišé, od bezmyšlenkovitě 
zděděných představ o tom , co se v 
jazyce smí a nesmí. Takový postoj, 
spojený s inteligencí a nekom erč- 
ností, změnil dokonale charak ter 
české umělé populární písně. Z ná
mý fakt, že na rozdíl od všemožných 
dobových šlágrů, dnes zcela zapo
menutých, písně V & W jsou  stále 
na repertoáru  a také v povědomí i 
nejmladších generací, vyjadřuje jen 
část jejich význam u: Tyhle texty 
žijí nejen ve své původní podobě, 
ale také v duchu a technice tvorby



m noha písničkářů, kteří se z nich 
nejen učili, ale kteří jim i doslova 
žili: od V ratislava Blažka, přes J i
řího Suchého ke Skoum alovi a 
V odňanském u, Karlu Krylovi a k 
plejádě dalších. Český popsong před
V & W a po nich, to jsou prostě dva 
zcela rozličné světy.

Ve hrách V & W dostal se na české 
jeviště typ, jaký  před nimi neznalo: 
inteligentní, často politicko-sati- 
rický, jazzem  křtěný muzikál. Pře
vratnost té novinky zase nejlépe 
vysvitne ze srovnání s jiným i typy 
hudebních komedií, které se v té 
době na českých jevištích hrály, a 
rovněž ze srovnání s hnutím  tzv. 
malých divadel v letech šedesátých. 
Je to podobné jako  s písničkami: 
kdežto operety á la Na tý louce ze
lený jsou dnes už jen kuriozity za
jím ající sociologa, nejlepší hry V&W, 
Pěst na oko, Balada z hadrů. Těžká  
Barbora atd. jsou potenciálně stále 
živými součástmi českého repertoá
ru. A malá divadla? Sem afor, Para- 
van. Reduta a desítky dalších byly 
v nejlepších případech inspirova
ným pokračováním , v nejhorších 
prostým  napodobením  Osvoboze
ného a jeho jevištního stylu. Zají
mavé v téhle souvislosti je také sku
tečnost, že nejenom populární opere
ty těch let zemřely, ale že i slavná 
vážná experim entální divadla, jako  
např. divadlo E.F. Buriana, zane
chaly vliv - m ěřeno pokračujícím  
životem Osvobozeného - prane
patrný. Ovšem EFB stal se v závěru 
své kariéry absolutním  protipólem  
Jiřího  Voskovce.

Což mě přivádí k Voskovcově 
životní filosofii, k životním u postoji, 
k způsobu, jím ž reagoval na svět a na 
český osud. Nevím, kolik má v tom 
hle ohledu předchůdců - o tom ať 
napíší zasvěcenější - ale zdá se mi, 
že Voskovec byl jedním  z prvních

- ne-li vůbec prvním - moderním 
Čechem ve smyslu dokonalé oproš- 
těnosti od všeho, co je v pocitu ná
rodní identity povrchní, sentim en
tální, hurávlastenecké, šovinistické 
a prostě hloupé. Štítil se velkých, ale 
nikoli vroucích slov, hrozil se patosu, 
ale nikoli citové intenzity. Ošklivil 
si nevzdělanost, chráněnou okázalým 
patriotism em , nechápal, proč by si 
člověk při slovech vlast nebo národ 
měl autom aticky nasazovat smrtelně 
vážnou m asku. Dobře to vše myslím 
ilustruje pasáž z jednoho  z posled
ních dopisů, který mi napsal, když 
jsm e uvažovali o Ceně Egona Hos- 
tovského za rok 1980. Řeč je o Karlu 
Peckovi a jeho  rom ánu M otákv  
nezvěstném u: Přečetl jsem  si to 
velm i důk la d n ě  - a některé partie  
znovu  - a m yslím  si s Tebou, že to  je

velikánská věc. Vašek Černý píše, 
že máme teď  svýho “Ivana Deni- 
soviče” - ale já  myslím , že m ám e  
víc nejen kvantitativně, ja k  Vašek 
naznačuje, ale h loubkově  - neboť  
Pecka m á hum or, a to hum or český, 
švejkovský - a k tom u přím o dosto- 
jevskou  m eta fyziku  a ja ko u si českou  
p  r o p  a s t n o s t, která snad začíná  
v Chelčickým a jd e  p a k  v “m odern í” 
době až do M áchy a do toho, jeh o ž  
jm én o  mi, hovadovi, vypadlo, ač ho  
m iluju odjakživa, no - autora  Mstivé 
kantileny - H laváček! - a konečně  
do Halase a pozdn ího  Seiferta.

Last bul no t least - jak  by Vosko
vec asi řekl, neboť míchat angličtinu 
do češtiny mu nebylo cizí - Voskovec 
byl jedním  z bohužel mála vedoucích 
českých umělců, kteří už v roce 1948 
dokázali učinit to  základní rozhod
nutí, jež o m noho let později cha
ra k te r iz o v a l S o lžen icy n  rčen ím  
“nežít se lží” , a zaplatil za ně cenu, 
která byla sice těžká, ale nakonec se 
vyplatila. Jistě mohl zůstat dom a: 
k m inulosti levicového antifašisty 
stačilo přidat trochu ochoty mlčet, 
a sinekury by přicházely samy. Je 
nomže levicový antifašista poznal 
to co A lbert Cam us po něm: že 
m arxistický kom unism us se od 
různých d ruhů  fašismu liší jen  tím, 
že je  pro osud lidstva, národa a jeho 
svobodné kultury ještě m nohem 
nebezpečnější. P ro to  před životem 
“národního umělce” dal - zcela v 
souhlase s životním  postojem , jejž 
jsem  se pokusil naznačit výše - před
nost roli, jak  říkával, “potulného 
kejklíře, šaška a kom edianta,"který, 
handikapován jazykem , měl v Ame
rice život ještě těžší, než jaký  tam  
vedou kom edianti domácí.

Co do slávy, popularity a finanční
ho úspěchu nedá se Voskovcova 
am erická kariéra srovnat s dvanácti 
lety v Osvobozeném - krom ě právě 
jediného předůležitého bodu: V 
Americe, stejně jak o  v předválečném 
Československu, Voskovec nežil se 
lží. Na Broadwayi ani v H ollywoodu 
nebyl hvězda, jaká  nesporně byl 
na prknech Osvobozeného: byl tím, 
čemu se říká “distinguished ac to r” : 
herec, jehož, si váží ti, kdož rozumějí 
divadlu; herec často obsazovaný a v 
divadelních kruzích všeobecně vá
žený. Vytvořil v Americe řadu po
z o ru h o d n ý c h  ro lí, z ač ín a jíc ích  
příznačně šaškem Trinculem v Sha
kespearově Bouři ještě před odjez
dem z U.S.A. v r. 1945, a pokraču
jících dalšími shakespearovskými 
postavam i např. Caesara v Caesa- 
rovi a K leopatře r. 1963 a Prvního 
herce ve slavné Gielgudově broad- 
wayské inscenaci H amleta  r. 1964. 
Z her alžbětinského repertoáru

ztělesnil např. Sira Epicura M am m o- 
na v Jonsonově Alchym istovi; z 
velké řady postav m oderního re
pertoáru  za zmínku stojí Kardinál 
Barberini v Brechtově Galileo Ga
lilei, pan Frank v D eníku A nny  
Frankové, profesor Ernesti v Díir- 
renm attových Fyzicích, Dr. D orn 
v Čechovově Rackovi, a zejména 
Strýček Váňa ve stejnojm enné Če
chovově hře, za něhož Voskovec 
dostal nejslavnější am erickou cenu 
udělovanou divadelním  hercům, 
tzv. Obie Award. S Broadwayi se 
rozloučil hlavní rolí v Beckettově 
Happv Davs, kterou vytvořil na jaře 
1980. Jeho filmových rolí je bezpo
čet, všechny je zjistit představuje 
práci pro školeného filmografa: moje 
generace jej poznala jako  m aďarské
ho hodináře ve slavných Dvanácti 
rozhněvaných m užích  režiséra Sid- 
neyho Lumeta z r. 1957, a naposled 
jsm e ho viděli několik dní před jeho 
smrtí jak o  představitele Fritze Bren- 
nera, nepostradatelného kuchaře 
Nerona Wolfa, ve stejnojm enném  
televizním seriálu na jaře  1981.

Nechtěl bych nekrolog muže, jenž 
se vyhýbal patosu, skončit pate
ticky. Byl jsem  v pokušení napsat - 
dle znám ého vzoru - že Jiří Voskovec 
zasloužil se o českou kulturu. Ale 
radši napíšu: Jiří Voskovec byl česká 
ku ltu ra . A nebo snad  ještě  lip: 
Jiří George Voskovec byl kultura 
v hum anitním  smyslu toho, slova.

Josef Škvoreeký

Ve filmu The Bravados



Svět
Pražské jaro 
v Polsku

Před třinácti lety vojska Varšav
ského paktu “ osvobodila” Čechy a 

/Slováky od sebe samých. Přechodné 
“přezim ování” , k něm už se po srpnu 
1968 připravovali ti kteří zůstali, se 
změnilo v trvalou “ zim u” . Více než 
dVanáct let režimu vedeného býva
lým reform istou sice přineslo zvýše
ní životní úrovně, ale životní stan
dard  stále pokulhává za úrovní v zá
padních zemích, a Československo se 
po letech m orální a intelektuální ste
rility stalo společností bez páteře a 
bez ducha.

Echo Pražského ja ra  se dnes opět 
rozléhá světem zásluhou našich se
verních sousedů. Současný vývoj 
v Polsku má společný jm enovatel s 
Pražským  jarem  - totální odm ítnutí 
existujícího režimu - ale v m noha 
směrech se od něho také liší. Česko
slovenské reform ní hnutí začalo a 
rozvinulo se v kruzích privilegova
ných - intelektuálů a reform ních apa- 
rátčíků. Zvolení D ubčeka 6 . ledna 
1968 byl v podstatě palácový převrat 
nam ěřený proti zdiskreditovaném u 
Prvním u tajem níkovi. Teprve útěk 
generála Šejny koncem února 1968 
otevřel bránu čerstvému vzduchu a 
vzbudil veřejný zájem o politiku. 
Vzdor následujícímu výbuchu ob
čanské aktivity Pražské jaro  v pod
statě zůstalo pokusem  o revoluci 
“ zhora” pod nátlakem  společnosti 
“zdola” . Nebylo jediného období 
v předsrpnových dnech, kdy strana 
nekontrolovala vývoj událostí.

Pražské jaro  našlo živou odezvu 
mezi bratry Poláky, kteří mají boha
tou tradici povstání a revolucí. “ Pol
ska czaka swego D ubczeka” se stalo 
populárním  heslem mladé polsjcé ge
nerace. V odezvě na vývoj v Česko
slovensku začaly růst disidentské 
buňky ve větších polských městech 
a na univerzitách. Dvě politické kri
ze v sedm desátých letech pak rozší
řily bázi disentu. G om ulkův pokus o 
zvýšení cen masa v prosinci 1970 
skončil v krveprolití, když arm áda 
zahájila palbu na dem onstranty a 5 5  
jich zastřelila. Tento m asakr nemá 
obdoby v historii poválečné Evropy, 
a G om ulka jej politicky nepřežil. 
Když se jeho nástupce Gierek v roce 
1976 opět pokusil snížit subvence na 
m aso, dělníci opět vyšli do ulic. Gie- 
rek ustoupil bez nasazení arm ády,

ale následující šikanování a perze
kuce dělníků mělo za následek zpoli- 
tičtění polského proletariátu.

Polští dělníci našli podporu  mezi 
polskými intelektuály, kteří v září 
1976 založili KOR, Výbor na obranu 
dělníků. V KOR-u se sešly různoro
dé opoziční živly od křesťansky 
orientovaných dem okratů  a býva
lých sociálních dem okratů  až po re
form ní kom unisty. D va nejvlivnější 
členové KOR-u, Jacek K uroň a 
Adam  M ichnik, například, začali 
svou kariéru jako  ortodoxní m ar
xisté. Program  KOR-u, form ulovaný 
Kuroňem , také opakuje základní po
znatek československých reform istů, 
totiž že spravedlivější systém je nutno 
budovat v rámci kom unistického re
žimu a sovětského bloku.

Disidentské hnutí v Polsku rostlo 
v reakci na dva protichůdné vývoje. 
Na jedné straně, sebedůvěra Poláků 
značně vzrostla zásluhou západoně- 
mecké Ostpolitik v jejím ž rámci 
bonnská vláda uznala poválečné hra
nice Německa. Pro Poláky, které Sta
lin po válce oloupil o východní část 
země a kom penzoval je na úkor Ně
m ecka, posunutím  západních pol
ských hranic na O dru a Nisu, Ost
politik  znam enala konec tíživého 
strachu z německého revanšismu. 
To, spolu s událostí zcela jiného zrna, 
zvolením kardinála Wojtyly pape
žem v roce 1978, dodalo Polákům  
potřebnou dávku sebevědomí a nezá
vislosti.

Rostoucí očekávání polské společ
nosti však kontrastovala se zhoršují
cí se hospodářskou situací na dom ácí 
scéně. Kořeny hospodářské krize v 
Polsku jsou složité: nepružný režim 
zde umocnil tradiční neduhy polské 
ekonom ie. Nejkřiklavějším  krizo
vým jevem polského hospodářství 
je ohrom ný devizový dluh, nashro
m ážděný vzdor sovětskému poruč
nictví. Když O ta Šik na jaře  1968 
uvažoval o západní půjčce 500 mili
ónů dolarů , M oskva v tom  viděla za
p ro d án í Č eskoslovenska Z ápadu  
(Sověti sami ovšem půjčku nepo
skytli). G ierekova vláda, ve snaze 
zm odernizovat prům ysl, se zadlužila 
ve výši tém ěř 2 0  m iliard dolarů (od 
G ierekova pádu loni v září tento 
dluh ještě vzrostl). Ve srovnání So
větský svaz má splácet svým věřite
lům 17.5 m iliard dolarů, východní 
Německo 10, M aďarsko 8  a Bulhar
sko 4.5. Postrašené Československo 
si vypůjčilo pouze 4 miliardy dolarů

- příliš nízký obnos, který nezbytnou 
m odernizaci neurychlí.

Nesplacený devizový úvěr je  v pří
padě Polska ohrom né břem eno, je
hož am ortizace pohlcuje tém ěř celý 
polský vývoz na Západ. Polsko je 
dnes vydáno na milost západních 
bank, které kdyby chtěly, by mohly 
dovést zemi k form álním u bankrotu . 
Pro řadového polského občana to 
znam ená nedostatek nejen kvalitní
ho západního zboží, ale i vývozních 
p roduktů , které přináší nezbytné va
luty, včetně potravin. K aždodenní 
hospodářské potíže v posledních le
tech přispěly k tom u, že polské děl
nictvo nakonec vytvořilo jednotnou  
frontu s intelektuály a přijalo jejich 
názor, že náprava vyžaduje politic
kou reform u a dem okratizaci společ
nosti. Polská opozice se prokázala 
rozhodnější a lépe organizovaná než 
byli reform isté v Československu.

Třetí pokus o snížení subvencí na 
maso - loni v červenci - vedl k otevře
né konfrontaci s polskou vládou. 
M onum entální stávkové hnutí, které 
začalo loni v srpnu zatlačilo Giere- 
kovu vládu do defenzívy. Postrádaje 
m ateriální rezervy, polská vláda by
la nucena kom penzovat u tahování 
opasků politickými ústupky. Proto 
polská opozice v uplynulém roce za
znam enala řadu epochálních vítěz
ství, dosažených vesměs přím ým  ná
tlakem  na vládu a navzdory hroz
bám  sovětské invaze: pád G iereka a 
dvou m inisterských předsedů, uzá
konění nezávislých odborů Solidar- 
nošč, uzákonění zemědělských od
borů, čistka ve straně a vládním  apa
rátu , rozšíření občanských svobod, 
dem okra tizace  vn itro stran ick ý ch  
vztahů, uznání křesťanského charak
teru polské společnosti, propuštění 
politických vězňů, reform a vysoko
školských osnov včetně omezení vý
uky ruštiny a m arxism u, atd.

Jaké jsou perspektivy lidové revo
luce v Polsku? Nejbouřlivější období, 
zdá se, již skončilo. Řadový občan 
je prozatím  spokojen s provedený
mi reform am i a čeká na výsledky. 
To se projevilo ve zm ěnách ve vede
ní Solidarity, k nim ž došlo letos na 
jaře  v předvečer neuskutečněné ge
nerální stávky. Rezignací či vylouče
ním K uroňe a jiných “ rad ikálů” se 
omezil vliv KOR-u a stoupenců da
lekosáh lých  po litických  refo rem . 
Posílila se naopak  pozice Lecha W a
lesy, p rostého a bohabojného elektri
káře, který má klasickou dem okra



cii asi tak  v lásce jako  kom unism us. 
W alesa se vyslovil o dem okratickém  
pluralitním  systému jako  o “ borde- 
lu” a znělo to  tak přesvědčivě, že 
stěží chtěl pouze upokojit M oskvu. 
Vůdce desetimiliónové Solidarity 
sleduje “ třetí cestu” , která dosud 
existuje jen v hlavách východoevrop
ských reform istů: otevřený, sociálně 
spravedlivý systém, který si půjčuje 
jak  z kapitalism u, tak z kom unism u, 
ale stojí m im o ně. Pod jeho vedením 
Solidarita  poněkud ustupuje od po
litické akce a zam ěřuje se na obha
jobu  odborových zájmů.

Polsko je dnes na nové cestě z níž 
by jej m ohl vrátit pouze vnější zásah. 
Když dělníci polského Baltiku před 
rokem  povstali, nebylo snad jediné
ho pozorovatele, který by “ bratr
skou pom oc” ve stylu Srpna 1968 ne
očekával. Povrchně tedy, Moskva 
dosud překvapila svojí zdrženlivostí. 
Ve skutečnosti však by intervence v 
Polsku byla kvalitativně jinou ope
rací než Srpen 1968.

Zaprvé, místo zaplétání se do dis
kusí s M oskvou, Poláci dávají rus
kým soudruhům  jasně najevo, že kri
ze v Polsku je  vnitropolitická zále
žitost, a že v případě invaze by se brá
nili. Vzhledem k síle polské opozice, 
tradičním  polským  antipatiím  k Rus
ku a velikosti země by pacifikace 
Polska vyžadovala nasazení třetiny 
sovětské arm ády na neurčité období.
V době, kdy rudé jednotky jsou vázá
ny v A fghánistánu a na čínských hra
nicích by si M oskva takovou operaci 
m ohla dovolit jen  za m im ořádně váž
né situace.

Zadruhé, Rusko by platilo vysoké 
politické úroky za vojenskou inter
venci v Polsku. V roce 1968 se západ
ní vlády ještě snažily vyjít Sovětům 
vstříc v naději na reciprocitu. M os
kevská propaganda toho využila a 
svými žvásty o západní diverzi Čes
koslovenska zastrašila západní vlá
dy, které se neodvážily hlesnout, ani 
když začaly docházet signály o nad
cházející invazi... Po Vietnam u, 
Kam bodži, Laosu, H abeši a Afghá
nistánu se však svět poučil o svéráz
ném  ruském  pojetí m írové koexisten
ce a západní vlády jednoznačně va
rovaly M oskvu, že intervence v Pol
sku by se setkala s odvetou.

Zatřetí, intervence v Polsku by 
rozvrátila  polský hospodářský život 
a zatížila M oskvu odpovědností ne
jen za obživu 30 miliónů Poláků, ale 
také za 2 1  m iliard polského úvěru. 
N edodržení platebních term ínů by 
patrně vyvolalo ekonom ickou vál
ku se západním i věřiteli, jejíž násled
ky by pocítil celý sovětský blok.

Stalinský šéfideolog Suslov musel

vzdychat po starých časech, když So
lidarita například potvrdila příjem 
peněžních podpor od západních od
borových organizací, údajně zahrnu
jících miliardy dolarů: K akaia-to  
ideologičeskaja diverziia! A přesto 
se ruský medvěd v polské krizi dopo
sud zachoval jako  “papírový tygr” . 
M oskva respektuje vůli podrobené
ho národa je-li cena intervence příliš 
vysoká.

Lidová revoluce v Polsku potvrzu
je starou m oudrost, totiž že o osudu 
národa, ať již jakkoli uhněteného, 
rozhodují nejen velmoci a jejich mís- 
todržící, ale také ovládaní. Polsko, 
a druhý z našich zeměpisných souse
dů, M aďarsko - v němž se lépe žije a 
volněji dýchá za vlády politika dosa
zeného ruskými bodáky než pod H u
sákem - dokazují, že i v ruském “ ža
láři národů” lze vytvořit snesitelné 
lidské podm ínky, má-li vedení dob
rou vůli a občané přim ěřenou dávku 
statečnosti a odhodlání.
Červen 1981

Jiří Fabšic

Začátky v Americe
Jiří Voskovec

V těch dobách nás kdosi dal do
hrom ady s cizojazyčným produk
čním oddělením gram ofonové firmy 
DECCA, které s námi uzavřelo 
smlouvu o napsání a nahrání několi
ka českých písní a dialogů pro am e
rický český trh. Trvali však na tom , 
abychom byli lidoví — žádné prý 
intelektuálské vtipy, a kdepak jazz! 
“ Něco selského — no vždyť to  znáte, 
vždyť jste od tam tud!” — Měli jsme 
svou privátní legraci z toho, že po
kud jsme “ od tam tud” neodešli, nic 
jiného než jazz jsme nedělali, a teď 
ve vlasti jazzu musíme zpět k polkám  
a dupákům , ale zároveň jsme chápa
li, že nelze im portovat sovy do Athén 
a pak zejména už jsme na vlastní kůži 
znali prům ěrný krajanský vkus. A 
tak jsme svou paradoxní situaci 
obrátili v poněkud šibeniční, leč pře
ce jen tradičně “osvobozenecký” 
vtip: dali jsme dohrom ady dvě bez- 
úsměvné parodie na lidovku. Ježek 
složil skvostné polky-odrhovandy 
a my na ně napsali slova v česko- 
americkém žargonu. Nahráli jsme 
je s nádherně hospodskou Ježkovou 
instrum entací doprovodu, vyinka
sovali m írný leč kýžený honorář, a 
to bylo vše. Zda měly tyto výtvory
v Chicagu a jiných českých či sloven
ských osadách kdy jaký úspěch, mi 
není znám o. Získal jsem nedávno 
jednu poškrábanou desku těch dvou 
polek a chovám  ji jako  oko v hlavě.

Dvě česko-americké 
polky

Zejtra je den taky

Zejtra je  den taky 
A ta práce mi neuteče 
T ak jakýpak  fraky 
A dnes se nepeče!

Zejtra je  den taky 
A ta práce ta se dodělá 
T ak jakýpak  fraky 
A dnes se nedělá!

T a první avena 
Pro mě moc znam ená 
Tam  ve fůd-m arketu 
Znám  pěknou M arkétu

Říká mi: Nekoukej 
Můj biznys je oukej 
Já  na to: Zejtra je den taky 
A hned zavře krám

H arm onika tiše hrála 
Na bekjardu hned vedle nás 
H olka co bysi se bála 
Na starosti my máme čas

Zejtra je  den taky 
A pozejtří zas
A v zimě budou m raky a mráz 
H olka co bysi se bála 
D okud svítí měsíc je čas

Šůr polka

Ta z vedlejšího dom u 
Co jsem ji měl tak rád 
Vykládá teď kde komu 
Jakej jsem špatnej chlap 
Že prej mě kvůli tom u 
Nemůže jůzovat

A napsala mi psaní:
Nechci být tvou paní 
Však já si dojdu za ní 
Až si seženu džab

A řeknu:
Já  už tě nechci bádrovat 
Jinýho můžeš milovat 
Byl jsem pro tě hloupej 
No tak oukej 
Ale jedno je šůr —

Že takovou jak  ty holku 
N ajdu na každým sajdvóku 
D neska už tě tedy 
M ítuju naposledy 
Já  přec nejsem šugr-dédy!



Zajímavosti ze světa
Božské království 
démonů

Když jsem četl cestopis Petra 
M atthiessena “ Sněžný leopard” a 
sledoval tak tříměsíční putování hi
malájskými údolími a průsm yky zá
padního Nepálu, líbilo se mi, že spi
sovatel nelitoval nám ahy a času, ii 
když se mu přes veškeré úsilí nepoda
řilo spatřit vytouženou šelmu. Našel 
jen její stopy ve sněhu a to  stačilo, 
aby byl spokojen, viděl zemi sněžné
ho leoparda, hor a lidí, kteří tam  žijí. 
T ato  neobyčejná knížka je uvedena 
m ottem  R. M. Rilkeho o odhodlání 
podniknout třeba i nevýznamnou 
věc, která se alespoň trochu vymyká 
našim uspěchaným  a již atrofovaným  
smyslovým či citovým zkušenostem. 
Nedalo mi spát, proč tento “ leitmo- 
tiv” polozapom enutého, více než 
před sto lety v Praze narozeného bás
níka, si am erický spisovatel vybral 
na první stránku  své knihy.

Přišel jsem na to, když jsem sám 
šlapal podél divokých řek a p laho
čil se do prudkých ho r ve stejných 
končinách jako  M atthiessen nějaké 
tři roky přede m nou. Rilkeho myš
lenka se překvapivě a přesně hodila 
do toho to  světa, kde hory dosahují 
více než osm tisíc m etrů, do  světa 
plachtících orlů, pasoucích se jaků , 
vytrvalých šerpů a tušených sněž
ných mužů. N áboženský lyrik Rilke 
byl transplantován z evropských 
m etropolí do království věčného sně
hu a ledu, kde místní lidé neznají bo
ty-
_ Když jsem kdysi letěl nad H im alá
jí, slíbil jsem  si, že tento m ikrokos- 
mos sám ochutnám  a převrhl jsem na 
sebe šálek kávy, jak  jsem se dral k 
oknu letadla. H im aláj se z desíti ti
síc m etrů nezdál tak m ohutný, oslnil 
mne zářící bělostí a překvapil ostře 
ohraničeným i okraji připom ínající
mi spíše m ořský břeh než končící 
horská pásm a. Pod nám i byl Nanga 
P arbat, na který jsem si pam atoval 
z dávného školního film ového před
stavení, ani ne pro to , že zahubil tř i
cet horolezců ještě před tím , než prv
ní člověk stanul na jeho vrcholu, spí
še pro vítanou změnu vyučování.

Poznal jsem jen malý kousek těch
to velehor, které s pohořím i K arako- 
ram  a H indúkuš se táhne tém ěř tři ti
síce kilom etrů a p ro tíná šest států  - 
Indii, B hútán, Nepál, Pákistán, Čí
nu a A fghánistán. A ten malý kou

sek vyžaduje superlativy - nejvyšší 
hory, nejvýše položené průsmyky, 
nejhlubší údolí, nejvýše položená 
lidská obydlí, zvířata zde žijí v nej- 
vyšších nadm ořských výškách a pě
nišníky rostou jako  strom y. Jiné 
hory jsou také krásné, ponejvíce tvo
ří součást krajiny, H im aláj je krajina 
sam a o sobě, neproniknutelná, ne- 
p ro tkaná  silnicemi či železnicí a ne- 
podvedená tunelem. Odděluje velké 
a teplé indo-pakistánské nížiny od 
suchých asijských náhorních planin 
a pouští. Pram ení tam  tři veletoky -

Indus, G anga a B rahm apútra. H im a
láj netvoří přes svou m ohutnost roz
vodí, Indus a B rahm apútra pram ení 
na severních svazích, prorážejí si ře
čiště hlavním hřebenem a odtékají na 
jih, jako  by tam  tyto řeky byly dříve 
než hory sam otné. A země sama, to 
jsou jen hory a hory rozvrásněné hlu
bokými údolím i. Strm í tam  deset ze 
čtrnácti osmitisícových vrcholů a 
těch o jeden-dva tisíce m etrů niž
ších je tolik, že m noho z nich nemá 
ani jm éno ani označení. K rása těchto 
hor spočívá nejen v jejich nepřekona

Vysokohorská pasíva



telných dimenzích, ale i v pocitech, 
které vyvolávají, z jakéhosi mystic
kého a nekonečně se opakujícího 
usm iřování mezi silným a slabým, 
mezi vládnoucím  a bezmocným.

Západní Nepál tvoří pom yslnou 
hranici mezi sférami budhism u a hin- 
duism u, ta to  velká náboženství se 
zde spíše setkávají než střetávají. 
Náboženské cítění proniká do celého 
životního stylu Nepálců, nepochybně 
vlivem prostředí a způsobu života. 
Když jsem přecházel z údolí řeky 
M arsyandi do oblasti Thokali, v prů
smyku Thorung mne zastavil budhis- 
tický mnich, lam a se sm utným a 
m oudrým  výrazem ve tváři a po po
zdravu “ nam aste, nam aste” mi věno
val obrázek v exilu žijícího Dalai 
Lamy a proslovil krátkou řeč o Tibe
ťanech bojujících proti komunistické 
Číně a doufajících v pom oc Spoje
ných států. D louho jsem pak o tom 
to malém kázání na hoře uvažoval. 
U z kam enů navršeného chortenu, 
himalájské Boží muky, obloženého 
kamennými tabulkam i s vtesanou 
m odlitbou (Om! D rahokam  v srdci 
lotosu!), v nadm ořské výšce tém ěř 
pět a půl tisíce metrů, se setkali dva 
lidé rozdílných kultur, oba vyštvaní 
ze svých dom ovů stejnojmenným 
zlem.

Nepálci zažili v roce 1950 nemálo 
strachu, Číňané zabrali Tibet a M ao-
vi vojáci by bez nesnází pronikli po 
od nepaměti otevřených karavanních 
stezkách spojující tyto oblasti. Dnes 
je již nespojují. V Nepálu potkám e 
m noho uprchlíků z Tibetu, u Pocha- 
ry jsem navštívil jejich exilovou ves
nici s dílnou na rukodělnou výrobu 
kelimů. Nepál vklíněný mezi Čínu a 
Indii nechtěně nabyl strategické dů
ležitosti a stal se ohniskem politic
ky a mocensky orientovaných zájmů.
V K áthm ándú to  snadno vycítíme, 
Am eričané zde vybudovali aktivní 
inform ační středisko, Rusové kni
hovnu s azbukou vy krášleným prů
čelím. Československo nemá v N epá
lu zastupitelský úřad, v zapadlé ulič
ce K áthm ándú jsem narazil na do
meček, na kterém nápis v jazyku ne
pálí a angličtině oznamoval, že zde 
má sídlo Svaz nepálsko-českoslo- 
venského přátelství (pozn. red.: viz 
foto na obálce Západu č. 2/81). Když 
jsem tu to  bizarní instituci obhlížel, 
přátelský Nepálec mne pozval dále, 
aniž by tušil, co jsem zač. Usadil 
mne v kanceláři, která jinak byla 
n a p ro s to  p rá z d n á , na je d in o u  
židli. Na podlaze ležela hrom ád
ka cyklostilovaných tiskovin, někte
ré v angličtině, a jiné v nepálštině. 
O bsahovaly pro^Nepálce důležitá té
m ata - význam Ú nora 1948, vítězství

v srpnu 1968, inaugurační projev 
prezidenta H usáka. Ještě jsem se 
zeptal mého nového známého, který 
mi hrdě oznám il, že je pokladníkem  
Svazu, v čem spočívá pracovní náplň 
tohoto  tělesa. Sdělil mi, že všichni 
členové jsou jednou za rok pozvaní 
na večeři, když mezi ně zavítá tajem 
ník čsl. velvyslanectví z Dillí. D o
dnes nevím, zda tento pokladník byl 
tak rafinovaný nebo hloupý, indok- 
trinační mašinérie československé
ho socialismu potřebuje nepochyb
ně obojí.

Vraťme se ale na hory. Bohové, 
kteří se v M uktinah nešicorpí, mne 
uvítali vlídně, bylo teplo a slunečno. 
D o tem plu Jw ala M ai putují poutníci 
z široka daleka, aby se poklonili mís
tům , kde svaty poustevník kdysi za
razil do země hůl; byl prom rzlý a 
hladový, vzplanul tam tedy věčný 
oheň a vytryskl pram en. Tak mi to 
vysvětlila stará m niška, když se sklá
něla nad plam ínkem  ve skále žive
ným po staletí unikajícím  zemním 
plynem. V tem plu, ve světle blika
jící svíčky, se na mne upřeně díval 
Siva, nechal jsem mu tam  úlitbu ně
kolika mincí, že dopřál poutníku za
šeptat svá přání v řeči, kterou zde tak 
často neslyší. Kousek od Jw ala Mai 
stojí pagoda zasvěcená Višnovi, je 
obehnaná zdí, do které je vtesáno 
108 dračích či jakých hlav a ze všech 
tryská křišťálová voda. S těm ito hin
duistickými svatyněmi pokojně sou
sed; budhistická gom pa.

Údolím Černé řeky (Kali G anda- 
ki) se proháněl vítr a zvedal, jak  se 
zde sluší a patří, oblaka prachu. V té
to části tibetské náhorní roviny se 
současně vyskytují pouštní a arktické 
klimatické podm ínky, takových míst 
není na světě m noho, snad jen toto. 
Pronikali sem od nepam ěti Tibeťané 
kořistně se zajímající jak  o zralé obilí, 
tak o zralé ženy. Thokali lidé budo
vali tedy příbytky i sýpky jako  orlí 
hnízda ve vysokých a strmých stě
nách Kali G andaki.

Z údolí jsem vystoupil k ledopádu 
D haulagiri, její stěny si vyžádaly 23 
životů při sedmi neúspěšných poku
sech o zdolání vrcholu, naposledy se
o těchto 8167 m etrů pokoušela Věra 
K om árková. Jen málo osmitisíco
vých vrcholů zůstalo neslezeno, dal
ší je M uchapuchare s hrozivou tro j
úhelníkovitou západní stěnou, od 
jihu vrchol připom íná rybí ocas, ta 
to  hora ještě zůstane po nějakou do
bu horolezeckým snem. Pozoroval 
jsem ji z kotliny zvané Sanctuary 
v masívu A nnapurny, kolem mne se v 
oslepujícím slunci jak  na vějíři v 360 
stupňovém  rozhledu dále rozprostí
raly čtyři vrcholy A nnapurny, G an-

gapurna, Gam eš, Roc Noir, M odi 
Peak, Fang a H inčuli, byla to  scené
rie ne nepodobná záběru kreslené
ho filmu z ledového království. Ti
betští budhisté věří, že na těchto vr
cholech sídlí bohové a démoni. Na 
jednom  kopci sedlá hnědá bohyně 
koně s tyrkysovou hřívou, na jiném 
sídlí 361 dém onů, všichni bratři. 
H induisté zase vidí vrcholy jako  
okvětní lístky Z latého lotosu stvo
řeného z boku Višny, na nejvyšším 
bodě medituje Šiva. Na jeho obočí 
se zachytily kapky Gangy, která z 
úradku Višňová začala pram enit z 
nebe tak, aby se nejprve dotknula 
světa v těchto horách.

A všichni tito  bohové a dém oni ne
radi vidí, jak  se lidé z dalekých a ne
známých krajů mezi ně pokoušejí 
proniknout a zdolat jejich sídla na 
sam otných  vrcholcích . H orolezci 
těm to výškám zcela prozaicky říka
jí zóna smrti. A ta  se nedá snadno 
ošálit. Není to tak dávno, co vlády 
států Sikkim, Indie a Nepál odm íta
ly výstup na posvátnou Kančenčun- 
gu, aby se nevyvolal hněv božstev. 
Horolezci mají respekt a tak slíbili, 
že vrchol neznesvětí a ukončili vý
stup od něj co by kamenem dohodil, 
Šerpové zapálili obětinu, hněv bohů 
byl zažehnán a Kančenčunga dobyta.

D o Him aláje jsem se tentokráte 
vydal s výpravou, která se pokusila
o zdolání A nnapurny IV, podceni
la horské démony a ztratila tři nej
zdatnější horolezce. M ají tam  v té ří
ši orlů skrom nou mohylku navrše
nou k jejich pam átce. Ty děsivě krás
né hory se brání.

M iloš Ondráček

Ještě po stopách 
Jana Welzla

Článek M iroslava H orského je za
jím avý, bohužel potřebuje doplnění, 
také jeho závěry jsou po mém soudu 
nesprávné. Zabýval jsem se před ča
sem osudy “ polárního Bism arka” a 
p ro to  myslím, že ho nelze orohlásit 
za “ opravdu svobodného Čecha jak  
duchem , tak i skutkem ” , jak  činí M. 
Horský. Welzl se patrně vůbec nikdy 
vážně nezabýval o tázkou, zda je Če
chem nebo Němcem, dopisy psal ně
meckým švabachem. M. H orském u 
není také zřejmě znám o, že Welzlo- 
va kniha se stala v Americe nejen 
bestsellerem, ale také předm ětem  je
dinečné literární kontroverze, bě
hem níž vyšlo najevo, že Welzl byl 
těžkým schizofrenikem a že to, co ří
ká, nutno brát s opatrností. Jeden z 
nejproslulejších polárních cestovate



lů a badatelů, Vilhjalmurs Stefans- 
son, když ho nakladatelství Mac- 
M illan Co. požádalo o dobrozdání
o W elzlově knize, kterou hodlalo vy
dat, došel zpočátku k absurdním u 
názoru, že kniha je podvrh a že je
jím  autorem  je patrně Karel Čapek. 
Navštívil jsem Stefanssona v roce
1959 (byl tehdy profesorem na D arth- 
m outh College v New H am pshire) a 
podařilo se mně ho přesvědčit, že 
Welzl skutečně žil a že je autorem  
knížky, která vzbudila takový roz
ruch. Vedla se o ní totiž vášnivá de
bata na stránkách předních americ
kých novin jako  The Saturday Re- 
view o f  Literature, New York Times, 
World Telegram, New York Herald 
Tribune a pod. Přední polární odbor
níci, jako  slavný kapitán Wilkins, 
který se pokusil na radu Stefansso- 
novu proniknout v ponorce na sever
ní pól, nebo dánský polám ík Petr 
Feuchen, se nemohli sjednotit v 
úsudku, zda kniha je pravdivá nebo 
“ spoof” , jak tvrdil Stefansson. Feu
chen natáčel v Hollywoodu film o 
Eskymácích a společnost trvala na 
tom , že ve filmu musí být scéna, kte
rou popsal Welzl, totiž jak  eskymác
ký lékař nahrazuje umrzlý nos nosem 
umělým z masa, které vezme z docela 
opačné strany lidského těla. Prý o 
něčem takovém  mezi Eskymáky 
Feuchen nikdy neslyšel! Slavný ka
nadský odborník pro otázky Esky
m áků D iam ond Jennes přesto Welz- 
lovu knihu nepřestal označovat za 
“ epos arktického života” . Trochu 
světla do sporu vnesli spisovatelé 
Pavel Eisner, Karel Čapek a také čes
koslovenské velvyslanectví ve W ash- 
ingtoně, kteří potvrdili, že Welzl byl 
přijat presidentem M asarykem.

V roce 1948 navštívil Welzla v 
D aw sonu prof. O tto Geist z Aljašské 
univerzity. Byl zmaten jeho vypravo
váním např. o tom , jak lze lovit zvěř 
pom ocí gramofonové desky, která 
láká lišky a vlky, nebo o zvířeti, které 
Welzl objevil a které dosud nikdo ne
viděl. Welzl mu také ukazoval své 
perpetuum  mobile. Když dr. Geist 
navštívil znovu Dawson v roce 1951, 
zjistil, že Welzl je v nemocnici s váž
ným zraněním. Za několik dní zemřel. 
Byl jsem s dr. Geistem v živé kores
pondenci, poslal mi také několik ba
revných fotografií J. Welzla (viz fo
to). Jan  Welzl zůstává eskymáckým 
náčelníkem, polárníkem , který se 
plavil po rozvodněném Yukonu na 
vratkém  voru a cestoval zmrzlými 
pustinam i Sibiře, a součástí našeho 
mládí.

Jaroslav Drábek st.

Pamětník 
Jana Welzla

Podél řeky člověk vidí sem a tam 
opuštěné kabiny. Patřily trapérům  a 
lidem co připravovali kdysi dříví pro 
yukonské parníky. Yukon byl až do 
doby po druhé světové válce jedinou 
dopravní tepnou z kanadského vnit
rozemí na Aljašku. Pak přišla ale 
highway a Yukon osiřel. Dřevo neby
lo zapotřebí a tak se osadníci přestě
hovali k silnici nebo do měst, kde 
hledali snadnější život. Ony napolo 
rozpadlé a přece tak nostalgicky ro
m antické srubové osady, působily 
na nás zvláštním dojmem. Jsou  to 
svým způsobem originální muzea, 
vystavující stará kam na, nářadí, zby
tek vozu s letopočtem  1868. Ten m u
sel patřit vůbec prvním  přistěhoval
cům do tohoto  kraje, vždyť před zla
tou horečkou na řece Klondike kon
cem m inulého století byl tento pře
krásný kraj obydlen převážně In
diány. K dopak asi tak žil v těchto 
kabinách? Nějací Welzlové?

S kopečků nad řekou je vidět do 
daleka. A všude jen les a m okřiny, 
malé, m odré tůňky, žádné cesty či 
silnice, žádné telegrafní^ sloupy či 
vysoká elektrická vedení. Reka se pro
táčí ladně mezi kopci a sype si to  ve
sele k dalekému moři. V době zlaté 
horečky se po ní plavilo tisíce pla
videl všeho druhu, neuvěřitelná sku
tečnost při pohledu na dnešní obraz 
věčného klidu a míru. Lidé řeku 
opustili, a tak se postupem  civilizace 
stala ta  pravá divočina ještě opuště
nější, než kdysi. Přece jen něco dobré
ho, jen kéž by to tak zůstalo navždy.

D awson City se objeví za zátoči- 
nou řeky trochu nečekaně. Sotva by 
ho tam  někdo hledal, krčí se pod 
kopcem porostlým  řídkým lesem. Je 
pod něj zahnán dvěma řekam i, Yu- 
konem a legendárním Klondikem. 
Na první pohled je to pěkná d íra a 
roky svého krásného bujného mládí 
má již dlouho za sebou, a přece se 
dodnes najde na každé mapě světa, 
vyjímá se na nich stejně velkým pun
tíkem jako  třeba Praha. Přeji mu to 
a zaslouží si to, pro celý svět se stal 
Dawson jakým si pevným pojmem. 
Tam  někde je i pochován Arctic Bis- 
marck.

Byli to  zlatokopové, kdo založili 
Dawson City těsně před koncem mi
nulého století. Nemazlili se s tím, 
trvalo jim  to p ár týdnů a v ulicích to 
bzučelo jako  v úlu. Všechno nářadí, 
veškeré zásoby na dlouhou zimu, 
zkrátka všecičico přitáhli s sebou až 
ze Skagway, přístavu u Pacifiku. Je-

Jan Welzl před svým srubem v Dawsonu

jich pouť začala hned nejtěžším úse
kem přes hory, přes Chilko nebo 
Wide pas k Benetovu jezeru. Na jeho 
březích si ztloukli plavidla a vyrazi
li po Yukonu k Dawsonu. Když pak 
měli trochu štěstí a neutopili se ve 
W hitehorse či Five finger peřejích 
a nezamrzla jim  cestou řeka, dorazili 
po stejné trase jako  i my do legendár
ního Dawsonu. Tvrdit, že se tehdá 
našli nadšenci, kteří se táhli až do 
D aw sonu s klavírem zní jako  vtip, 
ale i to se skutečně stalo. Čím déle 
člověk uvažuje o lidech posedlých 
zlatou horečkou, tím více musí obdi
vovat jejich energii, vytrvalost, pod- 
nikavost a nápaditost. Dnešní mo
derní člověk zabořen ve svém poho
dlném ušáku, dobře vykrmen a pojiš
těn proti každému riziku života, p ro
ti každé blbosti, si nám ahu a útrapy 
těchto pionýrů jen ztěžka dovede 
představit. A přece jim závidí, proč 
jen, proč?

Přirazili jsme ke kraji a vytáhli své 
kánoe na břeh. D louhou cestou 
opotřebované, špinavé vaky se una
veně válely na jedné hrom adě s pád
ly. Bylo pravé poledne. Slunce stálo 
nad hlavou a my jsm e vyrazili do 
prašných ulic D aw sonu. Byli jsm e u 
cíle. M ěsto jsm e přešli sem a tam  vel
mi rychle. Poznali jsm e záhy, že se 
tam  člověk z tratit nemůže. Ulice



vroubily dom y všeho druhu, dřevě
né zbrusu nové dom y Indiánů s tý- 
pím za domem a ohništěm  před vcho
dem, severské domy s verandou jako 
v N orsku či Švédsku, legendární 
dvouposchoďové divadlo, nálevny a 
bary s reklam am i a nápisy ve stylu 
divokého západu. Několik štítů stá
lo jen silou vůle, opuštěny již zřejmě 
po desetiletí, stále verbovaly pro 
hardw are, am unition, furniture...

Na břehu Yukonu odpočíval Vy
sloužilý yukonský parník se svým 
m ohutným  vodním kolem. Bílý, svá
tečně natřený přitahoval turisty, 
jichž se tak vysoko na sever naštěstí 
moc nedostane. Že my jsme vlastně 
také turisti nás napadlo  až v míst
ním salonu. Jak o  jediným  hostům 
nám totiž postavili k láhvi piva skle
nici. Návštěva salonu byla dobrá, 
v kouři a prachu postávali u pultu 
převážně místní dom orodci, cucali 
pivo z láhví a diskutovali novoty. Na 
sobě měli ležérní oblečení a vysoké 
špinavé boty, přijeli většinou až z da
leka na nákup, do banky a na pivo, 
přijeli jen na skok od svých zlatých 
polí či ze svých kabin někde v buši. 
D okonce až z A ljašky jich tam pár 
bylo, bylo to pro  ně na kus řeči sem 
nejblíž. Přijeli se svými pick-up ná
klaďáky nebo přiletěli letadly. Na 
kánojích po řece se dnes pachtí jen 
pom atení turisté jako  jsme byli my.

Zkusili jsm e se pozeptat starších 
lidí, zda neslyšeli jm éno Jan  Welzl, 
či zda ho náhodou neznali. Většina 
z nich se moc snažila, ale bylo na nich 
vidět, že nadarm o. Nešlo nám to ja k 
si do hlavy a přemýšleli jsme, co by
chom měli podniknout. Jelikož jsme Fort Selkirk  - opuštěná osada na Yukonu

se museli dostat nazpět do White- 
horse, začali jsme se zajím at o au to
bus. Bylo pondělí a příští spojení by
lo až ve středu. Muž, který nám tu to  
novotu sdělil byl původem  Rakušák 
a fungoval v několika funkcích mimo 
jiné i jako  autobusový dispečer. Od 
něho jsme dostali po krátkém  hovo
ru na téma Welzl dobrý typ. Řekl 
nám, že v místním starobinci žije ja 
kýsi Joe Šesták, dawsonský used
lík, jenž přišel před více než čtyřiceti 
roky odněkud z Uherska. Jako  jeho 
“ krajan” by ho musel znát nejlépe, 
to znělo logicky, a tak jsme se do to
ho starob ince  vypravili. Z děná, 
dobře udržovaná budova naproti 
dřevěnému muzeu nás hned upouta
la. Byla až moc čistá a upravená, do

zaprášené rom antiky D awsonu se 
ani moc nehodila. I uvnitř vládla 
všude nezvyklá čistota, u dveří čeka
ly na návštěvníky fíkové galoše. 
Indiánská sestra v bílém nám ukáza
la cestu k jeho pokoji a my jsme po
tichu klouzali v oněch papučích 
dlouhou chodbou v napětí, jak  si vy
padá člověk, žijící zde na severu více 
než čtyřicet let.

Zevnitř se ozval- něčí hlas, vzali 
jsme za kliku. Na posteli pod oknem 
ležel Joe  Šesták, oblečen jako  by nás 
očekával. N a nočním stolku se op íra
lo o tranzistorové rádio několik do
pisů s československými znám kam i. 
N ahrnuli jsm e se tam jako  povodeň. 
Zprvu patrně přemýšlel, zda-li se mu 
to náhodou jen nezdá, potom  se po
sadil na okraj postele a vzájemně 
jsme se prohlíželi. Joe vtáhl do sebe 
labužnicky šluka m odrého kouře a 
prohlásil, že jediný krajan co v D aw 
sonu ve čtyřicátých letech žil byl 
John  Inventor, a jinak nikdo, žádný 
spisovatel či pojídač medvědů.

Náš mozek začal pracovat. John , 
to je přece Jan  a jako  inventor se 
Welzl představil v H am burku svým 
“ perpetuum  mobile” . Z dalšího, po
drobnějšího popisu se začala klubat 
ona znám á postava, tak jak  jsme ji 
znali z knížky. Tlusté chlapisko s 
věčným doutníčkem . Byl to  on, Jan  
Welzl alias John  Inventor.,

Jeho pravé jm éno Joe Šesťák ni
kdy předtím  neslyšel, nevěděl ani o 
nějaké knížce, nikdo v Dawsonu o 
ní nic nevěděl. Byli spolu velcí p řáte
lé, až do Welzlovy smrti. Na důkaz 
svého tvrzení, nám vyprávěl o Welz- 
lově chatrči, ve které konstruoval a 
vymýšlel svůj světoborný vynález. 
Do ní se jen tak každý nedostal, 
neboť měl strach, aby mu jeho stroj



někdo neokoukal. Ukazoval ho jen 
svým nejvěrnějším přátelům , a tak 
pozval několikráte do své dílny i 
Joe Šesťáka. Že onen stroj byla jen 
kreatura  staříkovy fantazie, stluče- 
ný obrovský kolos z krabic, prken, 
plechu a šrotu všeho druhu, jehož 
pravou funkci chápal jen vynálezce 
sám, je samozřejmé. Jan  Welzl se v 
D awsonu dožil vysokého věku a kde 
je přesně pochován již nikdo neví, 
ani s hroby se to nebere v Dawsonu 
tak přesně.

M ístnost se stala tísnivou. Joe stále 
jakoby něco hledal, asi nám  chtěl ně
co nabídnout. Vyprávěl, že se právě 
vrátil, že ho dnes dopravili helikop
térou na jeho bývalý creek, kde měl 
až do minulého roku své zlaté pole. 
To prodal nějakém u Němci a ten 
potřeboval sem a tam  radu, kam  a 
jak  pokračovat. Vyplatilo se mu 
najm out za dvě stě dolarů na hodinu 
vrtulník, který tam  dopravil na radu 
Fidelity Joe, poctivého Pepíka, jak  
mu všeobecně po D awsonu říkali. 
Seděl stále na posteli, kouřil jednu 
za druhou a vyčítal si kouření. Ne
měl by vůbec kouřit, neboť utrpěl 
před dvěma léty “ srdečnu porážku” . 
N avrhl, že se půjdem e projít a staví
me se na kus řeči v místním  salonu. A 
tak  jsme vyrazili do ulic.

Cestou po zaprášené dawsonské 
silnici jsme se často zastavovali a na
slouchali jeho vzpom ínkám . Welzl 
přebýval v D aw sonu v malém, ze dře
va stlučeném srubu, jenž stál praktic
ky hned na hlavní třídě. Dnes je tam jen 
plocha zarostlá vysokým plevelem a 
zatížená rezavým haram pádím . Sta
řík Welzl platil p ro  lidi v Dawsonu 
za podivína, jenž sbíral veškeré krá
my na své tajné experimenty. Žil z pe
něz co mu lidi dali, to  je na severu tak 
zvykem. Prý se neměl špatně, lidi ho 
měli rádi a historky z jeho cesty na
příč Sibiří se mu postaraly o sym pa
tie.

Byl na nás asi zajímavý pohled, 
ačkoliv již pozdní večer, slunce stá
le ještě zahřívalo liduprázdné ulice, 
jen  my jsme postávali na silnici jak  
skupinka dětí kolem svého učitele. 
A děda vypravoval a vypravoval o 
všem možném, rozhazoval rukam a 
jak  řečník na tribuně, a když dom lu
vil, prohlížel si nás na okam žik, aby 
se přesvědčil zda mu věříme, úsměv 
jeho  obličeje nám dával najevo, že ho 
to  též bavilo.

V salonu panovalo ono typické zá
hadné barové přítm í, jež zahalilo 
všechnu špínu a prach. Objednali 
jsm e si pivo. Společnost tam  byla 
smíšená, pár Indiánů jejichž jediné 
poslání na světě bylo patrně hrát ku
lečník, p ár mladých bílých tváří a my

s dědou. Postěžoval si nám , že dnešní 
mladí, co přijdou na sever, k ničemu 
nejsou. K oukají jen co nejrychleji 
zbohatnout a pak zmizí s dolárky 
někde na jihu. Tvrdil, že dříve tom u 
bylo jinak, že jeho generace přišla 
na Yukon, aby se tam  usadila na
vždy. P roto si dříve lidé jeden druhé
m u pom áhali, byl to  jejich dom ov, 
byli jeden na druhého odkázáni. Na 
Indiány byl zvláště špatně naložen.

Joe Sesťák se narodil v Povážské 
Bystrici. Ještě než mu bylo dvacet 
opustil s bratrem  Slovensko a pustili 
se do světa. Dostali se do Vancouve- 
ru a tam se jim  vedlo všelijak. D o
slechli se tam  poprvé o Yukonu a 
umínili si zkusit to tam. Problém 
byl však v tom , že kdo chtěl jít ten
kráte na Yukon, musel na policii 
předložit nejméně dvě stě dolarů, což 
nebylo tak jednoduché. Trvalo jim  to 
plné dva roky než se mohli vydat na 
cestu do země zlata a rychlého bo- 
hatsví. Usadili se v D aw sonu a dělali 
co bylo právě potřeba. Zkusili své 
štěstí s povoznictvím , káceli a p ro
dávali dřevo parníkům  na Yukonu, 
které spojovaly D awson se zbytkem 
světa, později prospektorovali a na
konec samozřejmě i rýžovali zlato.
V zimě pak měli svoji trap-line, ob
jížděli pravidelně nastražené pasti a 
proháněli se se psím spřežením po 
zamrzlém Yukonu a jeho přítocích. 
Joe byl též dlouhá léta pomocníkem 
kanadské jízdní policie. Je  docela 
možné, že se mu od oné doby říká 
“ poctivý” .

Jednoho léta si jeho b ratr udělal 
znám ost, a když se záhy na to oženil, 
odešel na jih do Alberty farm ařit. 
Bohužel zemřel tam  ještě mlád na zá
keřnou rakovinu kosti. Když nám 
Joe  tu to  sm utnou událost vyprávěl, 
litoval, že on sám se v životě neože
nil, nějak mu na to  nezbyl čas. Po
steskl si, že mu ten život nějak rych
le uběhl, ozvalo se stáří a je po všem, 
měl by ještě tolik plánů, kdyby jen 
trochu mohl, šel by na Aljašku vrtat 
naftu, “ zarobiť peňaze” , ale cítil, že 
je  již pro něj moc pozdě. Jeho  silné 
prsty mačkaly rozpačitě cigaretu,
o čemsi přemýšlel, usmíval se a my 
měli dojem , že ho naše návštěva potě
šila.

Když jsme se rozcházeli, bylo již 
po půlnoci. Venku však v tu dobu 
bylo pro nás tak  nezvyklé denní svět
lo, když Fidelity Joe kráčel opatr
ným, rozvážným krokem  dawson- 
skou ulicí ke svému přechodném u 
dom ovu. Neotočil se. C o bylo, bylo.

Miroslav Horský

Čs. rozhlas v Austrálii
Před pěti lety dnes již zesnulý pá

ter Vladimír Ondrášek hledal něko
ho, kdo by zorganizoval pravidelné 
vysílání českého rozhlasu v Sydney. 
Volba se mu podařila. Paní Vlažná, 
koord inátorka pořadu, letos osla
vuje se svými spolupracovníky již 
páté výročí. Kromě Sydney existuje 
také české vysílání v M elbourne a 
český i slovenský program  v Adelai- 
dě.

Pravidelnými spolupracovníky 
paní Vlažné v Sydney jsou Vladimír 
Novotný (politická část), Alois Šafa
řík (sport, série o hradech a zámcích) 
a Jana  Reichová (literatura a poezie). 
Redakce začínala půlhodinkou, ale 
dnes už vysílají hodinu týdně. Celý 
pořad se vysílá přímým přenosem 
každou neděli ve 20:15. Začíná zněl
kou “Proč bychom se netěšili” a pak 
už paní Vlažná oznamuje: “Dobrý 
den, milí krajané, mluví k vám etnic
ký rozhlas z Austrálie, stanice 2 EA 
Sydney, české vysílání.”

Před krátkým  časem začalo také 
vysílání čs. televize na Channel O 
(m ultikulturální kanál). Producenti 
tohoto  pořadu nemají ovšem nic spo
lečného ani s redakcí rozhlasového 
vysílání, SVU či jinou  organizací. 
Zdá se, že v program u většinou spo
léhají na filmy dodané z vyslanectví 
ČSSR . Nedávno např. vysílali film 
“K ronika jednoho žhavého léta”, 
propagandisticky pokřivený obraz 
osidlování pohraničí po válce, na
točený podle rom ánu Václava Řezá
če “Bitva”. Tím ovšem naši krajané 
potěšeni nebyli. Jejich protesty jsou 
zatím  bez výsledku.

G ratulujem e všem redakcím čs. 
rozhlasových vysílání na jižní polo
kouli. Jestli budou k pátém u výročí 
program u v Sydney pořádat ples v 
československém C ountry Clubu, 
rádi bychom si tam  zaletěli přiťuk
nout na úspěch těch dalších pěti let, 
ne-li více.

Poznámka.
K fotografii Jiřiny Fuchsové (hrob J. 
Welzla, Západ 1/81) bych chtěl při-

§om enout, že podle výpovědi pana 
estáka z Dawsonu a profesora Krej

čího z Fairbanks, Alaska vím, že mís
to, kde byl Jan  Welzl pohřben není 
známo. Faktem  je, že za těch třicet let 
od smrti Jana  W elzla se buš natolik 
změnila, že se nikdo na přesné místo 
jeho posledního odpočinku nemůže 
upam atovat. Dle vyprávění přišla  
někdy před deseti lety skupina Cechů 
do D awsonu a po m arném  hledání 
hrobu Jan a  Welzla vztyčili křížek s 
jeho jm énem  a hrob m u udělali.

M .H .



Umění boje
Žádný člověk žijící v sedmdesá

tých letech na Západě si nemohl ne
povšim nout vysoké frekvence slov 
karate, kung-fu, aikido, tai-chi- 
chuan, hápkido a pod. Kreslené se
riály, filmy, televize i m óda oplývaly 
symboly pěsti, čínské m onády a p o rt
réty mužů, kteří buď s lhostejným 
obličejem nebo naopak s široce 
otevřenými ústy a m imikou p řipo
mínající stylizovaný výraz tradiční
ho japonského divadla přeráželi be
tonové desky, vznášeli se ve výskoku 
nebo někoho zabíjeli.

Všechny tyto vizuální symboly 
jsou  kom ercionalizovaným  výrazem 
jedné z největších vln východní kul
tury, která po józe a učení Zen za
sáhla současný Západ. Po staletích 
utajované praxe se dostaly do vědo
mí západního kulturního okruhu bo
jové metody východní Asie, které 
patří k velmi důležité části asijského 
umění. M etody boje beze zbraní jsou 
staré jako  lidstvo, ale ve východní 
Asii dosáhly obrovského rozkvětu a 
daleko překročily běžný rámec pou
hého zápasu. Splynutím s učením 
Tao a Zen se z nich staly velké psy
chofyzické disciplíny, které zahrnu
jí umění, filozofii, léčebnou gym
nastiku, m etódu poznání a m etodu 
sebeobrany v jeden dokonalý har
m onický systém.

Způsob boje holýma rukam a ovlá
dal patrně i Budha. Odborníci tvrdí, 
že ze zpráv o jeho životě je patrná 
znalost technik, které jsou známy ja 
ko m etoda rychlosti světla. Na Zá
pad se dostaly tyto disciplíny po dru
hé světové válce nejdříve z Japonska, 
později přím o od Číňanů. Japonsko  
převzalo a spojilo s vlastními způso
by um ění karate z Okinawy, kam se 
asi v šestnáctém  století rozšířilo z Čí
ny a kde dosáhlo  velké popularity  v 
období zákazu nošení zbraní při oku
paci ostrova Ryu-kyu Japonci.

Sam otný rozvoj bojových umění v 
Číně je spojován s příchodem  prv
ního patriarchy zen-budhizm u, Bod- 
hidarm y z Indie. B odhidarm a se usa
dil v klášteře Shaolin a pro  tam ní 
mnichy ochablé stálým přem ítáním  
a om íláním  svátých textů vytvořil lé
čebnou gym nastiku konstituovanou 
na zkušenostech jógy, která sloužila 
m nichům, jim ž náboženství zakazo
valo nošení zbraní zároveň jako  se- 
beobranná m etoda. Principy praxe 
jsou  postaveny na schopnosti po
užít jakékoliv části těla k obraně či 
ú toku při obrovských rychlostech, 
kterých může být dosaženo pouze 
m noholetým  tréninkem  v ovládání

těla, dechu a mysli. Za základní lite
ratu ru  je považována K niha Prom ěn, 
I-Ching, jedna z nejstarších písem
ných pam átek světa, která chápe a 
vysvětluje kosm os v neustále p robí
hající interakci dvou protichůdných 
sil. Principy trigram u a hexagram u, 
které se používají k znázornění vý
voje těchto sil jsou velmi podobné bi
nárním u jazyku dnešních počíta
čů. Ano a Ne je v těchto prastarých 
metodách nahrazeno plnou a přeru
šovanou čarou.

Student začíná nácvikem stání, dý
chání a koncentrace, dřív než je vy
učován způsobu jak  udeřit nebo vrh
nout. Studium nejhrubší fáze kon
fliktu dvou sil, fyzického zápasu ve
de k pochopení agresivity, k postup
né kultivaci, chápání, že každý kon
flikt začíná nejdříve v naší mysli a 
nakonec k získání postoje bezkon- 
fliktnosti. Spirituální cíl je stejný 
jako  v Zen - budhism u. Je rozvíjena 
intuice a dosahováno spirituální do
konalosti, pocitu prázdnoty a tzv. 
Ne-mysli, No-M ind.

Způsoby výuky se různí s obrov
ským m nožstvím škol a stylů podle 
toho, co je považováno za podstat
nější. Všechny mají ale společný urči
tý m orální kodex a důraz kladený na 
ovládnutí dechu těla a mysli. M istři 
bojových umění dosahují neuvěřitel
ných výsledků nejenom v destruk
tivní síle, ale i v ovládání vlastního 
těla. Koichi Tohei, jeden ze součas
ných největších mužů aikido před 
shrom ážděním  amerických lékařů 
na Hawai libovolně měnil tep svého 
srdce.

M nohotvárný dopad praxe bojo
vých umění na lidskou osobnost je 
udivující. Nejen, že je rozvíjen cha
rakter, upevňováno zdraví, ale ros
tou i základní duchovní schopnosti, 
jako  je např. intuice. (Základní poža
davek na začátečníka je schopnost 
koncentrovat se duchovně i fyzicky 
v oblasti spodního břicha. Američtí 
lékaři při zkoum ání této praxe zjisti
li, že svalstvo břicha je schopno vy
sílat impulsy, které aktivizují cele- 
brarní kortex, který ovládá i ty nej- 
větší mozkové aktivity).

D nešní bojové m etódy jsou spíše 
než způsoby boje o život chápány 
jako  D O , což je japonský  výraz zna
menající zhruba cestu, způsob živo
ta. Japonec M orihey Uyeshiba, za
kladatel m oderního aikido, říkal, 
že cesta boje je cestou lásky. D o jaké 
míry je to pravda můžeme ponechat 
těm, kteří bojová umění skutečně 
praktikují.
Sedm desátá léta, byla obdobím  
obrovského rozšíření bojových um ě

ní po světě. Samozřejmě, že škála 
úrovní, na kterých praxe probíhá, je 
veliká. Sahá od  výcviku přepado
vých jednotek  až k vysoce spirituali- 
zované praxi některých jedinců, včet
ně seriózního zájmu m noha univer
zit a intelektuálů, kteří v praxi ně
kterých sofistikovaných stylů našli 
odpověď na m noho otázek. N epopi
ratelná krása pohybu v bojových 
uměních ovlivnila tanec sedmdesá
tých let a osobnosti některých m istrů 
daly vzniknout davovým kultům  a 
obrovským  organizacím. Bruče Lee 
je už několik let mrtev a přitom  ne
existuje časopis o bojových uměních, 
kde by nebyla alespoň jedna jeho fo
tografie. Korejský m istr žijící v J a 
ponsku M asutatsu Oyam a, který 
patří k těm, co přinesli karate do 
USA má svá dojo po celém světě a 
v nich praktikuje kolem 300 000 
studentů. K arate proniklo i do so
cialistických zemí. Oyamovy tré
ninkové haly jsou v Polsku, v M a
ďarsku, v Jugoslávii. V minulých le
tech byla podle zpráv časopisu Black 
Belt oficiálně povolena praxe kara
te i v SSSR, kde do té doby existova
lo pouze ilegálně. V ČSSR byli již 
v padesátých letech lidé, kteří se zají
mali o karate a aikido. Začátkem 
sedmdesátých let bylo karate ofi
ciálně povoleno v rámci ČSTV při 
judo sekci. Je  bohužel typickým je
vem naší země, že během několika 
let se praxe i této disciplíny zmocni
li byrokrati a vnitráci. Z množství 
stylů je povolena pouze jedna škola 
v podobě jakéhosi sportovního od
varu zbaveného jakéhokoliv  názna
ku spirituality nebo filozofie. Učení 
Zen nahradil svaz socialistické mlá
deže a místo meditací se chodí na bri
gády. Je  to pochopitelné, protože nic 
by nebylo pro to talitn í režim tak ne
bezpečné, jako  existence většího poč
tu lidí, kteří jsou díky svým psycho
fyzickým schopnostem  velmi ne
snadno m anipulovatelní.

Jiří Drašnar

Služba čtenářům

Turistické ubytování ve Vídni!
Ubytování za rozum né ceny - 
M. Seďa, W estbahnstrasse 18, 1070 
W ien, Tel. 938-8112



Fejeton
Návrh generálnímu 
prezidentovi
Vilém Hejl

Vážený soudruhu generální tajem 
níku a prezidente republiky, začínal 
dopis, poslaný pro jisto tu  doporuče
ně a s podtrženou poznám kou Do 
vlastních rukou, i Vy si zajisté uvědo
mujete, jak  obludně prorůstá naším 
životem korupce. Úplatky podstrku
je kdekdo. Jeden by se chtěl dostat 
na dovolenou za hranice a druhý by 
chtěl dostat svého švagra z krim iná
lu, ten podplácí, aby mu vzali dceru 
na vysokou školu, a onen zase, aby 
mu přijali tchyni do dom ova důchod-

ocu.
Jsem  povoláním soudní zapisova

tel a dívám se tudíž na svoje spolu
občany očima odborníka. Bohužel 
potkávám  jenom  málo takových, v 
nichž nevidím - ne-li budoucí, tedy 
alespoň potenciální - obžalované 
z trestného činu úplatkářství. Roz
díl je pouze v tom , že jedni úplatky 
dávají a druzí přijímají. Přemýšlel 
jsem  o této choulostivé záležitosti a 
dospěl jsem k závěru, že sam o trest
ní stíhání není dosti účinným pro
středkem , neboť přece vím, jak  a zač 
se kupuje osvobozující rozsudek. Za 
spolehlivé východisko nepovažuji 
ani případnou listinu žádaných slu
žeb a protekcí se závaznými cenami, 
protože potom  by úplatky stouply 
přímo inflačně. Panuje prostě příliš 
velká poptávka po místech a vlivu, 
umožňujících občanům  vyřešit si 
svoje naléhavé problémy. Obchoduje 
se právě s vlivem, z vlivu se stalo trž
ní zboží. O dhaduji, že v republice 
tak to  ročně obíhají stam ilióny ko
run, aniž by tyto příjmy byly ja k 
koliv zdaněny a příspívaly náležitým 
podílem státní pokladně. Obracím  se 
proto  na Vás, soudruhu generální ta 
jem níku a prezidente republiky, aby
ste v nejvyšších stranických a stá t
ních orgánech prosadil radikální 
změnu, odpovídající stupni vývoje 
naší rozvinuté socialistické společ
nosti. Podstatou mého návrhu je 
myšlenka, že obchod s vlivem, tím 
to nepostradatelným  statkem , bují
cí dosud jenom  živelně, je v zájmu 
pracujícího lidu měst a venkova tře
ba provádět pod vedením strany a 
státních orgánů vědecky, cílevědo
mě, organizovaně.

Jakožto  dlouholetý člen strany a 
státní zaměstnanec, tudíž důvěrný 
znalec společenské problem atiky,

jsem  přesvědčen, že m noho našich 
úřadů, ústavů a podniků nejenom 
funguje i za nepřítom nosti představe
ných a bez jejich pokynů, ale že se tak 
mnohdy děje právě proto, že vedoucí 
činitele a jejich směrnice nikdo nebe
re doslova. Realizaci mého návrhu 
tedy nestojí v cestě žádné praktické 
překážky.
Proč tedy nelikvidovat korupci v 
sam otných jejích kořenech tím, že 
začneme nejrůznější vlivná postave
ní velkoryse pronajím at? Občan, kte
rý bude potřebovat si vyřídit nějaké 
palčivé problémy, si jednoduše na 
přim ěřenou dobu pronajm e přim ěře
ně vysoké postavení. Po zaplacení 
předepsaného poplatku se stane na 
smluvně stanovenou dobu okresním 
tajemníkem strany, ředitelem divad
la nebo pro mě za mě třeva nám ěst
kem ministra. Cena bude tak vysoká, 
že mu už stejně nezbude na úplatky, 
při tom  ale - jakožto  přechodný drži
tel vážnosti a vlivu - nebude mít za
potřebí podplácet. Naše společnost 
tak dosáhne m orálního i finančního 
zisku.
Některé z našich vědeckých praco
višť, buď Akademie věd anebo Vy
soká škola stranická, vypracuje přes
nou tabulku cen včetně poplatků za 
vedlejší služby. Například bude za 
odpovídající příplatek v denním tis
ku uveřejněna zmínka o nájemci s 
uvedením jeho pronajaté funkce, ná
ročnější zákazníci dostanou do no
vin i svoji fotografii, pořízenou při 
nějaké oficiální příležitosti, a pří
padně si koupí i šot v Televizních no
vinách.

Předpokládám , že budeme-li pro
sazovat tento návrh, narazím e na ná
m itku, že by tak byli zvýhodněni nej
lépe situovaní občané. Věřím ale, že 
ji rozhořčeně odmlítnete. Protože v 
naší socialistické společnosti platí 
zásada odměny, odpovídající záslu
hám, je potom jenom  logické a spra
vedlivé, že nejlépe placení občané 
jsou také ti nejzaslouženější a mají 
tedy právo si zakoupit příslušný po
díl na moci. V praxi se tak uskuteční 
první článek naší socialistické ústa
vy, pravící, že lid je zdrojem  státní 
moci. Neobstojí netřídní a revizio- 
nistická nám itka, že tím zdrojem je 
pouze dobře placená část lidu. Kaž
dý má přece příležitost si vydobýt 
zásluhy, dostat za ně náležitou od
měnu a opatřit si potom  na potřeb
ný čas pronajím atelné vlivné posta
vení. Můžeme dokonce očekávat.

že po zavedení tohoto systému prud
ce stoupne budovatelská a politická 
aktivita našeho lidu, takže v neko
nečném výsledku přispěje soustava 
pronajím ání moci dialekticky k us
kutečnění našeho revolučního ideálu 
beztřídní společnosti.

Stejně bezpodstatná je obava, že 
pronajím ání vlivných funkcí vejde v 
obecnou známost a že jejich hodno
ta proto poklesne. Ptám  se, zda snad 
kdokoliv z nás neví o úplatcích, bc/ 
nichž se nic nepořídí?

Nabízejí se ještě další, dosud bohu
žel nevyužité možnosti. Vycházím tu 
ze své praktické zkušenosti občana, 
bydlícího v Praze na Vinohradské 
třídě. Za mého mládí se jm enovala 
Třída maršála Foche, po nějakou 
dobu nesla jm éno maršála Schwerina 
a v následujících létech to byla tří
da Stalinova. Naše dnešní Vinohrad
ská třída, lidově nazývaná Třída tří 
m aršálů, je důkazem kolik máme 
dosud nevyužitých, ladem ležících 
rezerv.

Navrhuji Vám proto , abyste do ná
vrhu soustavy pronájm u funkcí za
hrnul ještě další bod. rovněž, vynáše
jící ročně víc než náš export. Ptám  se 
totiž, proč se zasloužilým a potřeb
ným zájemcům nepronajím ají jm é
na ulic? Občan zaplatí, řekněme, 
měsíční nájemné, aby ulice nesla jeho 
jm éno, čímž se upevní jeho postavení 
a on pak dostane snadněji syna na 
medicínu nebo dědečka do starobin- 
ce. Jiný občan si pronajm e ulici pros
tě ze skrom nosti, u vědomí svých zá
sluh o společnost, aniž by - kromě fi
nanční odměny - od strany a tátu vy
žadoval pocty, vyznamenání a čest
né tituly. (Konečně, nezaostává náš 
stát v jistém ohledu i za habsburskou 
m onarchií, jež zpeněžovala baronské 
erby a tituli c. a k. dvorních dodava
telů? Proč neprodávat za náležitou 
cenu Řády práce a proč neudělat 
za odpovídající poplatek tituly za
sloužilých umělců, mistrů sportu 
atd?) Často by k rozhodnutí přispěla 
i motivace podobná pohnutkám  po
zůstalých, pořizujících nákladné ná
hrobky k uctění svých nebožtíků a 
nepřímo i sebe samých, ale ani toto 
uvažování nelze zcela zavrhnout, 
neboť pocty by se dostalo jenom  
nejlépe vydělávajícím, to znam ená 
nejzasloužilejším, při čemž státní po
kladna by zase nepřišla zkrátka.

Nevím, zda pro realizaci mého ná
vrhu bude kom petentní ministerstvo 
financí, kultury, vnitra, anebo pří-



pádně nová, jen  pro tento účel zříze
ná instituce. Bude nutné vypracovat 
soustavu nájemních poplatků, p ři
bližně podobnou Státním u katalogu 
prací a mezd, ve které budou obsaže
ny ceny všech pronajím atelných s tá t
ních a politických funkcí. Právě tak i 
při pronájm u jm en ulic a jiných ve
řejných prostranství nebo budov je 
nezbytné mít přesný ceník, přihlíže
jící k délce, poloze a významu ulice 
se zřetelem k počtu dom ů a jejich 
obyvatel jakož i důležitosti úřadů  a 
institucí sídlících na příslušném mís
tě (tak třeba hlavní třída s m inister
stvem bude přirozeně dražší než uli
ce, kde je  všehovšudy m lékárna). Vy
konal jsem  v tom to směru již  některé 
předběžné práce, a jsem  připraven, 
vážený soudruhu generální tajem ní
ku a prezidente republiky, je kdyko
liv předat příslušným  místům.

Se soudružským  pozdravem  Karel 
D ouděra, zapisovatel trestního sou
du, nositel čestného odznaku Vzorný 
pracovník v justici.

Svůj dopis odeslal Karel D ouděra 
v pátek. Předpokládal, že návrh bu
de v pondělí doručen a v úterý se do
stane adresátovi na stůl, takže do 
příštího pátku může očekávat odpo
věď. Jeho soudruzi ze stranické orga
nizace u soudu ve Spálené ulici byli 
stejného mínění a s potlačovanou zá
vistí mu blahopřáli k jeho  objevné 
myšlence. M nozí už začali uvažovat, 
na co jim  vystačí jejich úspory a příj
my.

D opis přišel skutečně už v pondělí 
na Hrad. V úterý byl D ouděra zatčen 
přím o v jednací síni trestního soudu 
a v jeho  bytě provedla S tátní bez
pečnost osm hodin trvající důklad
nou prohlídku.

A dvokát sdělil paní D ouděrové, že 
zatím  nemohl s klientem prom luvit. 
Původně ji utěšoval, že D ouděru 
obžalují všehovšudy z pobuřování, 
takže ho z toho dostane s nějakými 
dvěma roky. Potom  se však důvěrně 
dozvěděl, že současně s D ouděrový- 
mi výslechy bylo vyšetřováno m noho 
vysokých stranických činitelů. Na 
prokuratuře mu naznačili, že jde  o 
něco se státním  tajemstvím. A na to 
jsou  tuze ošklivé paragrafy.

Z Československa
Případ

V

Jiřího Cernegy
Dne 3.11. 1980 byl vzat do vazby a 

obviněn z trestného činu podle § 103 
(hanobení republiky a jejího předsta
vitele) signatář C harty 77, dělník Ji
ří Černega, nar. 16. 8 . 1956, bytem 
T áborská 273 /III, Sušice. Trestné
ho činu se měl podle obžaloby do
pustit tím, že při oslavě, na kterou 
byl pozván svými přáteli do klubov
ny SSM v obci Drslavice poblíž Kla
tov, sundal se zdi obraz prezidenta 
republiky a za pronášení určitých ha
nobících výroků se s tím to obrazem  
nechal vyfotografovat. D ne 27. 1. 
1981 se konalo hlavní přelíčení u 
okresního soudu v Klatovech. Sená
tu předsedala JU D r. Ludmila Liško
vá.

Jiří Černega v průběhu hlavního 
líčení vypověděl, že obraz preziden
ta republiky se zdi nesundal, vyfo
tografován že s ním byl celkem dva
krát, přičemž nechtěl nikoho hano
bit. Poprvé se s obrazem  nechali vy
fotografovat další dva účastníci svat
by, druhá fotografie zachycovala 
všechny účastníky oslavy. Jiří Čer
nega byl s obrazem  v popředí. Co při 
fotografování dělali osjatní, nevě
děl, neboť stáli za ním. Žádné hanli
vé výroky přitom  nepronášel ani ne
slyšel.

Svědek B ořánek vypověděl, že 
obraz se zdi sundal on. O ba snímky 
vyfotografoval také on. Nic hanlivé
ho v tom  neshledával a žádné výroky 
neslyšel. Svědek Bitia vypověděl, že 
se nechal vyfotografovat v obou pří
padech. Nic hanlivého v tom to po
čínání nespatřoval. Při druhém  foto
grafování slyšel zezadu: “ Vyfoť se s 
námi, když nás tak  dobře živíš.” Je 
tedy zcela patrné, že výrok nepronesl 
obžalovaný. Po tom to zjištění se 
soud o autorství ^výroku přestal za
jím at... Svědek Švarc vypovídal v 
podstatě stejně jako  Binia.

P rokurátor však v závěrečné řeči 
měl zato, že skutková podstata tr. 
činu byla prokázána, zdůraznil spo
lečenskou nebezpečnost a navrhl ne
podm íněný trest v polovině zákonné 
trestní sazby (§ 103 má tr. sazbu až 
dva roky).

Soud uznal Jiřího  Černegu vinným 
a odsoudil ho k trestu odnětí svobo
dy v trvání šesti měsíců nepodmíněně 
do I. nápravně výchovné skupiny.

Jiří Černega se proti rozsudku ne
odvolal.

Přesahuje naši představivost, ja 
kým způsobem  může snížit vážnost 
p rez iden ta  repub liky  sku tečnost, 
že jeho obraz byl vyfotografován se 
skupinou mladých lidí - a nic jiného 
před soudem  prokázáno nebylo. Na
víc se dom nívám e, že všichni občané 
jsou si před zákonem  rovni, a tudíž 
by obdobným  paragrafem  měla být 
chráněna důstojnost každého obča
na.
11. února 1981

Výbor na obranu  nespravedlivě 
stíhaných

Československá liga pro  lidská 
práva, člen M ezinárodni 

federace pro lidská práva

Právo na ochranu 
osobnosti
Jak  je to  ve skutečnosti s ochranou 
osobnosti občanů v Československu. 
Podle občanského zákoníku - zákon 
č. 40/1964 Sbírky - má každý občan 
Č e sk o slo v en sk a  p ln ě  za ru č e n u  
ochranu práv osobnosti. Rozbor 
jednotlivých článků toho to  zákona 
přinesla před časem v bratislavské 
Pravdě dr. Vlasta Škrinová. V roz
poru s tím to zákonem  je v zásadě ta 
kové jednání, které snižuje důstoj
nost člověka, jeho  mravní integritu, 
vážnost a čest. Právo na ochranu 
osobnosti je porušeno i neoprávně
ným zásahem do intim ní sféry obča
na. Je  to napřík lad  tehdy, když se 
bez souhlasu občana používají jeho 
podobizny, obrazové snímky, pí
semnosti a projevy osobní povahy 
(paragraf 12, odstavec 1 O bčanské
ho zákoníku). Předm ětem  ochrany je 
tu již intim ní sféra osobnosti občana 
sam a o sobě. Při jednotlivých písem
nostech osobního charakteru , chrání 
zákon osobnost pisatele, při kores
pondenci je chráněn nejen pisatel, ale
i adresát. Pokud jde o podobizny a 
jiné obrazové snímky, nezáleží na 
tom , zda byl občan na nich zobraze
ný věrně, nebo jako  karikatura, stačí, 
že může být identifikovaný. Potud 
ukázky z výkladu zákona, jehož p lat
nost se teoreticky vztahuje na všech
ny občany Československa.

Jak á  je však praxe? C o dělat, je-li
I občan veřejně napaden a ostouzen?
I Nebo tehdy, je-li bez oznámení důvo-



«

dů předveden na bezpečnost, kde je 
bez výslechu bit a jsou mu ostříhány 
vlasy. Či v případě, že je žena jdoucí 
kolem budovy soudu, kde se koná 
proces s jejími přáteli, zadržena, od
vezena a násilím podrobena ponižu
jící gynekologické prohlídce. Je-li 
někomu při dom ovní prohlídce zaba
ven - správnější by bylo říci ukra
den, protože to nebylo protokolová
no - ryze osobní písemný a fotogra
fický m ateriál a bez jeho svolení 
publikován. Nebo objeví-li se v seriá
lu hum oristického časopisu řada ka
rikatur pojatých tak, aby jednotlivé 
osoby (poznam enejm e, včetně tehdy 
již zemřelého profesora Patočky) by
ly lehce poznatelné, s úmyslem je
jich zesměšnění a snížení jejich dů
stojnosti?

Mohli bychom v těchto otázkách 
pokračovat ještě dlouho a pravdě
podobně bychom nevyčerpali všech
ny případy, kdy byl zákon na ochra
nu práv osobnosti porušen. Víme ta 
ké, že je porušován stále znovu. Ni
kdo se již pom alu nediví, že se jeho 
platnost a konečně i platnost dalších 
zákonů v Československu zřejmě ne
vztahuje na signatáře Charty 77 a ji
né kritiky režimu. Je  však třeba při
pom enout, že se v m noha případech 
nevztahuje také na kohokoliv, kdo 
je  nějak nepohodlný jednotlivým 
pracovníkům  státní bezpečnosti, a 
to  třeba i z čistě osobních důvodů.
I v takových případech je m ožnost 
právní ochrany prakticky vyloučena. 
Ani jediný příslušník státní bezpeč
nosti nebyl dosud za své evidentně 
protizákonné jednání potrestán. Ale 
přesto, nebo snad právě proto , ne
přestává být povinností každého, 
kdo se s podobným  protiprávním  
jednáním  setká, žádat nápravu, a to 
všemi zákonným i prostředky. Právo 
na ochranu osobnosti nepodléhá 
promlčení.

Ivan Medek
' v  

( /

Humor__
J. da Cimrman 
vynálezcem
Pánové,
pracuji ve funkci generálního kurá
to ra  K onfederačního patentového 
úřadu Spojených států. Rád bych 
Vás a vaše čtenáře seznámil s několi
ka významnými objevy a vynálezy, 
jejichž původcem je učenec, mysli- 
tal a český rodák M r. Jar. da C im r
man. Je málo znám o, že tento velký 
muž pobýval v USA v době války Se
veru proti Jihu  a svými vynálezy v 
oblasti vojenské techniky se zasloužil 
významně o brzké skončení této ob
čanské války. Řada mistrových vyná
lezů, o kterých podávám  zprávu, by
la dosud přísně tajena D epartm en
tem obrany, a teprve před několika 
týdny byly vynálezy zpřístupněny ve
řejnosti (declassified). Významem 
těchto objevů se M r. da Cim rm an 
řadí hned vedle M r. Leonarda da 
Vinci.

Na obr. č. 1 je zobrazen původní 
da Cim rm anův dvouúrovňový bicykl 
pro vojenský průzkum (reconnaisance 
vehicle). Vojenské označení bylo 
TRTLO  (Tree-Top-Level-Observat- 
ion). Dolní jezdec šlape a dává pozor 
na miny. H orní jezdec pozoruje po
hyby nepřítele nad úrovní strom ů. 
Poprvé vozidlo bylo úspěšně použi
to  v bitvě u Chatanoogy.

V té době žil Mr. da Cim rm an u 
svého přítele Mr. Gejzy Gečeje v New 
Y orku. V ýchodoslovenský rodák  
Gečej se živil jako  pouliční flašine- 
tá ř  a prodavač kaštanů. Mr. Gečej 
svou expertýzou v oblasti páry a za
půjčením kotlíku s roštem a komín- 
kem přispěl významně k dalšímu 
Cim rm anovu vynálezu - první bakte
rio logické zbran i (bacterio log ical 
warfare). Vznikl první parou pohá
něný metač sm rdutých hrnců na obr.
2. Této první bakteriologické zbra
ně bylo poprvé v dějinách válečnic
tví použito při obléhání Charlesto- 
nu. Byly metány hnůj, odpadky a jiné 
nečistoty přím o do centra města a 
nepřátelských ležení. Vojska Severu 
tím též úspěšně řešila problém  latrin.

Bohužel, oba popsané patenty se 
nepodařilo Pentagonu utajit na dlou
hou dobu. Podle zpráv CIA byly ko
pie obou strojů (ve zdokonalené 
formě) předvedeny r. 1980 na velké 
vojenské přehlídce v Moskvě (USSR) 
u příležitosti výročí Velké říjnové re-

Výzvědné vozidlo TRTLO  (Tree-Top 
Level-Observation), určené pro sle
dování pohybů nepřítele. (Courtesy 
US Army).
voluce. Tím SSSR prokázal jistou pa
ritu, ačkoli není známo kolik těchto 
zbraní mají. Sovětské pram eny ne
správně tvrdí, že se jedná o vynálezy 
Rusa Mr. Buděnného.

Významný cim rm anolog ze Stan- 
fordské univerzity  dr. M acduff 
Peechka píše ve své nové práci, že 
Mr. da Cim rm an již po desetiletí 
předvídal příchod energetické krize. 
Vždy prý říkával: “ O pět Přijde Ener
getická K rize” (stručně  řečeno: 
OPEK); a jak  znám o sdružení zemí 
OPEC toto jm éno přijalo. M r. da 
Cim rm an usiloval tedy o to  vytvořit 
dopravní prostředek nepoužívající 
benzínu nebo nafty. G enialitu mistro
vu spatřujem e např. v tom , že v době, 
kdy byl již široce rozšířen motocykl 
s benzínovým m otorem , on přichází



s koncepcí m otocyklu parního (obr. 
3), která s pom ocí kaštanáře byla 
přivedena k úspěšné realizaci (na 
obr. 4). M otocykl byl vytápěn a po
háněn sušeným koňským trusem. 
D osahoval vzdálenosti až 5 mil na 
jeden galon trusu. O patent nyní zno
vu projevila zájem firm a Chrysler.

D o kategorie energeticky úspor
ných dopravních prostředků patří 
též C im rm anova lokom otiva určená 
pro předm ěstskou dopravu (obr. 5). 
Lokom otiva již tehdy dosahovala vý
konu 4 koňských sil. US D epart
ment dopravy koná s lokom otivou 
úspěšné pokusy na trati Boston- 
W ashington a okolo San Franciské 
zátoky. Publikum  si chválí tichý 
chod lokomotivy. Zatím  zbývá pou
ze k vyřešení problém  rovnom ěrného 
rozložení zásob sena podél trati.

Dr. Peechka ve své práci obhajuje 
prvenství dalšího vynálezu Mr. da 
C im rm ana jednokolka (unikolo), 
které si přisvojují Japonci. Japonské 
vydavatelství Y ako-Yam a nedávno 
vydalo obrázek tohoto  unikátního 
unicyklu (na obr. 6 ). Dr. Peechka 
však jasně rozeznal tvář i klobouk 
Mr. da C im rm ana a tvrdí, že tváři by
ly padělatelem přim alovány orientál
ní rysy.

Srdečně
M ontm orency Yankee alias 

Jan  Janků

P.S.: Japonské nakladatelství Yako- 
Yama projevilo velký zájem o tuto 
práci, ale jako  Slovan a Cech dávám 
přednost otištění v Západu.

Jára da Cimrman předvádí svůj první 
parní m otocykl vytápěný sušeným  
koňským  trusem

Cimrmanova nehlučná lokomotiva o 
výkonu 4 koňských sil -------------- ►

Dvě ukázky 
humoru 
z Československa
Podivný pražský podzim

(povídání pro příští pokolení - před
nes počínající povždy písmenem “ P” )

Přicházel pěkný podzim. Příroda 
pokojně předávala plody pěstitelům, 
podniky plnily plán, pionýři pěli 
Píseň práce - prostě pěkná pohoda. 
Pro pitomce pravá příležitost proje
vit povahu.

Pět přiblblých, progresivní paralý- 
zou prolezlých politiků potřebovalo 
posílit prestiž. Podum ali, p ropraco
vali přesný plán. Posléze pravili: 
“ Pomůžeme prostě Praze. Překrásná 
pohostinná Praha poděkuje, pří
padně proplatí patřičný peníz.” 

Provedli praktickou přípravu po
mocí přibližně padesáti pancéřových 
pluků poblíže Prahy. Potom  poně
kud poodešli. Pak přišla preciózně 
připravená paráda  potažm o polito
váníhodný přehm at. Po půlnoci p řá

telsky přirachotili pokojným  pohra
ničím. Přespříliš pospíchali. Přitom  
počítali: “ Při plnění předem propra
covaných perspektivních plánů pů
jde pilně pom áhat pod palbou pušek 
přes polovinu Prahy. Po poledni po
stavíme prodejný parlam ent. Pod
foukneme prezidenta. Pak přijmeme 
poděkování, postřílím e patrioty, po
tom  pisálky, podvedeme proletariát, 
pak pohospodařím e podle pokynů 
prevoschoditělstva Podgorného.” 

Počítali - přepočítali. Přišel pořád
ný průser. Přepadená Praha povsta
la. Povstal p ro le ta riá t, povstali 
patrioti, povstali pisálci. Pokojně 
pohrdali pitom ostí příchozích. Pan 
prezident přezíraje pohrůžku, počal 
přísně projednávat případ. Předse
dové podepisovali petice, podniky 
přestaly pracovat. Proletariát pova
loval ploty, patrio ti pokryli plakáty 
průčelí paneláků. Při plnění popsa
ných procesů pom áhala policie, po
máhali poslanci.

Pro pět přiblblých politiků, per
m anentních prznitelů pokroku při
šla pekelná pohrom a. Počali přepo
čítávat:

Projezdili plno paliva.
Prostříleli přespříliš patron. 
Poničili pěkných pár pam átek.



Posrali potemnělé průjezdy, par
ky, porosty - prostě panenskou pří
rodu.

Proto požadujeme: Plavte! 

Desatero dnešního pracovníka:

V těžkoslovenském lihově-demokra- 
tíckém zřízení, v čele s výstředním vý
borem  a polibdírem, je nutno dodr- 
žova toto desatero:

1) Co můžeš udělati dnes, můžeš 
udělat klidně i zítra.

2) K práci se stav vždy tak, aby se 
tam  vešel i druhý.

3) Když pracuje druhý, neznam e
ná ještě, že musíš pracovat i Ty.

4) Kdo nic nedělá, nic nezkazí a za
slouží si proto prémie.

5) Co má vždy vědět dobrý pracov
ník: kolik je hodin a kde je vedoucí.

6 ) Spis, který se nevyřídí sám, si ne
zaslouží, abychom se jím  zabývali.

7) O co přijdeš do práce později, o 
to  jdi dříve domů.

8 ) Práce šlechtí člověka, socialis
mus však o šlechtice nestojí.

9) Lenost je půl zdraví, veselost ta 
druhá.

10) Jeden za všechny - všichni za 
hovno!

Sláva věčným brigádníkům! 
P.S.: Nejsem-li na svém pracovišti, 
jsem  na cestě ke komunismu!

N O , Ž E  V Ž  O S E M  O N Ě H  
P £ .T  M I N U T  N E S L Y Š E L !

Jednokolka  (urtikolo), které si přisvo
ju jí  Japonci

P A IV ^ ,

V # /aK
L ^ Í O E  _ Z

A l b  Po č k e j t e !  b y l a  b y  t u

JCREVNfTUČNICE,ALE PR0-
PAVAHE JE JEN
ČESTNÝM DÁRCŮH 

i
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Kviz Západu
Těchto devět forografií zachycuje muže a ženy, k teří tak či onak prosluli v českém a slovenském kulturním nebo politic
kém  životě. Jde vesměs o portréty zhotovené před rokem 1927. Máte-li chuť, pokuste se je  .identifikovat podle čísel nadfo
tografiemi. V prosincovém čísle přineseme řešení, a také  jm éno výherce, jenž dostane roční předplatné Západu zdarma. 
Vylosujeme je j  z  těch čtenářů, k teř í správně určí všechny, anebo největší počet osob na fotografiích.



Interview
Gerol: Byl jsem  tehdy záložákem  - 
politrukem . Byli jsm e povoláni do 
aktivní služby asi týden před invazí. 
My důstojníci jsm e dobře věděli proč 
nás volají, ale vojsko to  sam ozřejm ě 
nevědělo. D okonce bych řekl, že už 
asi tak  půl roku  předtím  jsm e docela 
jasně viděli, že invaze musí přijít, že 
československý experim ent Sověti 
nem ohou dovolit. Také jsm e viděli, 
že D ubček je vlastně am atér a že jeho 
am atérské politické pokusy nem o
hou nikam  jinam  vést. Ovšem, je 
velký rozdíl mezi tím , co si člověk 
uvědom uje a co pak na vlastní oči vi
dí. Když jsme se pak stali součástí to 
ho obrovského bezpráví, tak to  ně
které z nás děsně deprim ovalo. M ys
lím, že na celý zbytek života. „ 
Západ: Přišel jste už 21. srpna? 
Gerol: A no, ze začátku jsme byli ne
daleko Bratislavy. H ranice jsm e pře
kročili u U žhorodu. N akonec jsme 
byli v malém městečku asi 40 km na 
východ od Prahy. Když jsme vstou
pili na slovenské území a první čs. 
ú tvar nám  vzdával poctu, tak  se mně 
to  všechno zdálo nanejvýše podivné. 
Studoval jsem totiž předtím  trošku 
vaše dějiny a musím se tedy přiznat, 
že jsem  byl šokovaný takovým  vře
lým přivjtáním .
Západ: Říkalo se tehdy, že některé 
sovětské útvary si ani dobře neuvě
dom ovaly, že jsou v Československu. 
Bylo tom u vážně tak?
Gerol: V tom  je trochu podceňování 
inteligence sovětského voiáka. Chtěl

bych říci, že prům ěrný sovětský ob
čan m á celkem dobré vzdělání. Bez
pochyby každý z našich vojáků vě
dě l kde je, ale nezapom ínejte, že ofi
ciálním  důvodem  k invazi bylo za
bránění em igrantům  ze 48. roku, aby 
spolu se západním i Němci vtrhli do 
Československa. M ohlo pak vznik
nou t nedorozum ění, jestli se naši vo
jáci sháněli po těch západních Něm 
cích. Jistě  jste slyšel, že D ubček se 
také p tal, když pro něho rudoarm ějci 
přišli, kde jsou  tedy ty Němci. Také 
již dobře tu to  oficiální verzi znal. 
Západ: Jak  dlouho jste byl v Česko
slovensku?
Gerol: Asi měsíc. Pak nás, záložáky, 
stáhli zpátky do Sovětského svazu a 
na naše m ísta přišlo pravidelné voj
sko.
Západ: A zase: Proslýchalo se tehdy, 
že po  několika týdnech muselo sovět
ské vedení vojsko vyměnit, protože 
bylo příliš nakaženo D ubčekovskou 
ideologií. Bylo tom u tak?
Gerol: O bávám  se, že je to  tady na 
Z ápadě určitý druh psychologické 
obrany, kterého používají zvláště 
em igranti. Ale je  nebezpečné takhle 
uvažovat. Vojsko bylo vyměněno, 
protože dosáhlo svého cíle. Země by
lo dobyto. Přišel čas na okupaci a 
okupace si přirozeně nevyžaduje to 
lik školených lidí.
Západ: Jak  to vlastně s tím školením 
bylo krátce předtím  než jste p řekro 
čili čs. hranice?
Gerol: Tak třeba já  jsem osobně své

Rozhovor 
s bývalým 
okupantem
Ilja Gerol patřil k  m ladé generaci 
úspěšných sovětských novinářů. B yl 
dopisovatelem  P ravdy , Izvěstije, 
Kom som olskoje Pravdy, v R ize re
daktorem mezinárodního oddělení ča
sopisu Sovětská m ládež a šéfredakto
rem sovětské rádiové stanice Atlanti- 
ka, která  vysílá programy do ciziny. 
B yl také  jedním  z vyvolených sovět
ských novinářů, k terý  psal projevy pro 
přední kom unistické funkcionáře, m i
mo jin é  ta ké  Suslova. 1. Gerol m ěl tak  
přístup na nejvyšší stranická místa, 
vzdor svému židovskému původu.

V roce 1968 byl ja ko  politruk se so
větským i vojsky v Československu a 
postupně se začal rozcházet s oficiální 
společností. Začal psát anonymně do 
samizdatu, později podepsal článek, 
ve kterém  pranýřoval sovětskou pro
pagandu a antisemitismus. Na zákla
dě tohoto článku byl donucen k  do
mácímu vězení a konečně mu bylo dá
no na vybranou - emigrace nebo vy
hnanství.

I, Gerol nyní žije v kanadském Van- 
couveru, kde pravidelně píše do van- 
couverského The Province a jeho  
články jsou přetiskovány po celé Se
verní Americe. S  Iljou Gerolem ve 
Vancouveru rozmlouval spolupracov
ník časopisu Západ, spisovatel Jan 
Drábek.

Západ: Když jste tam  dělal takovou 
závratnou kariéru, proč jste  nakonec 
zanevřel na Sovětský svaz?
Gerol: Víte, čím vyšší tam  má člověk 
postavení, tím  je to pro  něho těžší se 
s tím  vším vypořádat. Tak třebajsem  
chodil nakupovat m aso do zvláštní
ho obchodu, na kterém  byl nápis 
K nihovna. No, a bylo by to  divné, 
kdyby se člověk začas nezačal p tát, 
proč si m ohu jít kdykoliv chci pro 
m aso do “ knihovny” , zatím co větši
na lidí m á m aso zřídka na stole. Vel
kou roli v tom  všem hrálo taky to 
osudové Československo. Po invazi 
jsem se více a důrazněji začal p tá t 
sám sebe proč vlastně chci sloužit tak 
nelidském u systému.
Západ: Když už mluvíme o tom  Čes
koslovensku, vy jste tam  vlastně trá
vil ten osudný srpen 1968. M ůžete 
nám  něco o tom  říci? Jan Drábek (vlevo) hovoří s I. Gerolem



mu útvaru  o situaci v Českosloven
sku přednášel. Oficiální verze zněla 
asi v tom to  smyslu: Západoněm ecké 
jedno tky  s pom ocí em igrantů z roku 
1948 se připravují na to, že vtrhnou 
do Československa. D ubček je  sice 
oddaný kom unista, bohužel však pří
liš pod vlivem těchto revanšistů a 
em igrantů. Jdem e tedy Dubčekovi 
na pom oc. Vůbec se nemíníme vmě
šovat do čs. záležitostí, ale naopak 
p odpořit D ubčeka. Z toho důvodu 
jsm e také byli do země českosloven
skou vládou pozváni.
Západ: Takže se neočekával žádný 
odpor?
Gerol: Ne. N aopak. O čekávalo se, 
že Čechoslováci nás budou vítat. Při
rozeně naši vojáci byli pak poněkud 
překvapeni, že jim  tak málo lidí m á
vá na přivítanou.
Západ: Nemyslíte tedy, že ani na špič
kových místech Rudé arm ády se ne
počítalo  s jakým koliv odporem ? 
Gerol: Jistě  ne. M artin  D zúr, váš m i
nistr obrany, jak  víte, byl vyrozum ěn 
o zamýšlené invazi již asi pět měsíců 
před ní. D okonce se zúčastnil jejího 
p lánování a dostal za úkol zm aření 
jakéhokoliv  vojenského odporu  ze 
strany Československa. Toho úkolu 
se také výtečně zhostil. V ladim ír 
K aucký, čs. velvyslanec v M oskvě, 
také dobře o plánu věděl. Po invazi 
sice na oko patřičně protestoval, ale 
předtím  byl členem sovětského výbo
ru co invazi organizoval. To také asi 
vysvětluje proč  nám  ten m ajor česko
slovenské arm ády vzdával poctu, 
když jsm e u U žhorodu překročili 
hranice.
Západ: Z pozoroval jste nějaký rozdíl 
mezi tím , jak  se při invazi chovali 
Slováci - protože jste ze začátku byl 
přece na Slovensku - a jak  se chovali
Češi?
Gerol: A no. Slováci byli ochotni, 
řekl bych, s námi poněkud více spo
lupracovat. Zvláště východní Slová
ci.
Západ: Jak  si to  vysvětlujete?
Gerol: N a rozdíl od sovětské oficiální 
linie si to  nevysvětluji nějakou n áro d 
nostní kauzalitou. D ůvody k tom u 
byly totiž z valné většiny politické a 
také uměle vyvolané. Slovenští po li
tici jak o  Vasil Bil’ak  měli daleko vět
ší vliv na kom unistickou stranu  než 
obdobní čeští funkcionáři. M nozí 
z nich se zúčastnili slovenského po
vstání a p ro to  se těšili mezi lidem 
určité popularitě . To všechno vysvět
luje tu jinou  situaci na Slovensku. 
Nesm ím e také zapom ínat, že sovět
ské vedení se obzvláště staralo o to, 
aby se co nejvíce vyzvedávaly rozdí
ly mezi českou a slovenskou částí 
kom unistické strany.

Západ: N akonec tedy dělali to  samé 
co Hitler?
Gerol: Jistě. Bylo použito  starých, 
dobře osvědčených m etod. Jen  na 
Západě se dnes liberálové ještě stále 
zdráhají správně porovnat tyto dva 
způsoby totality.
Západ: Před několika lety prošla 
zpráva, že se Sovětský svaz chystá 
Československo anektovat. M yslíte, 
že je to pravda?
Gerol: M yslím, že je to úplný ne
smysl. Ovšemže jsem o tom  slyšel. 
Ještě dom a v M oskvě. Takové zprá
vy však prolétnou každých pár let. 
V zpom ínám  si, jak  se to samé říkalo 
o B ulharsku - Bulhaři prý sami žáda
li, aby se stali šestnáctou republikou. 
A to samé se říká o M ongolsku již po 
léta. Ujišťuji vás, že na špičkových 
místech v Sovětském svazu se tom u 
všichni smějí. D nes je totiž již p rak
ticky nemožné přidávat k Sovětskému 
svazu další republiky. O jeho struk
tuře bylo již s definitivní platností 
rozhodnuto  a každý tam  nahoře š ije  
dobře vědom toho, že jakékoliv  další 
změny by byly nanejvýše nebezpeč
né. Vím z osobních zkušeností, že 
většina vedoucích sil v Sovětském 
svazu dnes považuje včlenění balt
ských republik za velkou chybu, že 
by se daleko více vyplatilo si je udr
žovat jen jako  patřičně podm aněné 
spojence.
Západ: A nakonec porovnejm e dneš
ní situaci v Polsku se situací v Česko
slovensku v roce 1968. Co se tam  sta
ne?
Gerol: Jsem  přesvědčen, že invaze 
Polska je nakonec nevyhnutelná. Ne 
snad, že by si Sovětský svaz takovou 
invazi přál, ale protože prostě nem á 
na vybranou. Podle mého názoru 
jsou polské události těmi nejvýznam 
nějšími v kom unistickém  světě od říj
nové revoluce. N epokoje v Polsku 
totiž definitivně zničily tu poslední 
legendu - že kom unism u jde o vládu 
pracujícího lidu. M áme také již zprá
vy o několika stávkách v Sovětském  
svazu samém. V R um unsku byla již 
v roce 1979 vytvořena nezávislá od
borová organizace. Sověti si jsou  te
dy velmi dobře vědom i jaké nebezpe
čí představuje polská Solidarita ne
jen pro  ně, ale pro celý východní 
blok. D o jisté míry už dnes dokázali 
rozdělit kom unistickou stranu  Pol
ska tím , že byl znovu jm enován do 
vedení M oczar, znám ý neostalinista 
a antisem ita. Sověti teď budou čekat 
na oficiální pozvání ke vstupu a na 
rozdíl od Československa se asi brzy 
dočkají. A to, že se Poláci budou zu
řivě brán it, to  je  podle mého mínění 
také taková rom antická legenda. 
M oc tom u nevěřím.

S Karlem Krylem 
o zpívání
Časopis Z ápad organizoval v dubnu 
1981 koncertní turné pro Karla Kryla. 
S  Karlem Krylem  rozmlouval L. Kři
vánek u příležitosti koncertu  v M ont
realu.

Západ: Karle, většina lidí Tě poznala 
jako  zpěváka v roce 1969 z tvé první 
desky “ Bratříčku zavírej v rá tka” . Na 
koncertu jsi se zmínil o ranějších za
čátcích. M ohl bys nám  prozrad it kdy 
jsi začal zpívat a jak  jsi se k tom u do
stal?
Kryl: J á  se dom nívám , že každý začí
ná zpívat nějak v letech dávno pravě
kých. Babičky nebo m am inky se oby
čejně potěší, že synáček už včera za
zpíval. M yslím, že člověk zazpívá p o 
prvé, když ho plácnou přes zadek, při 
narozenině. J á  jsem začal zpívat uvě- 
dom něle takový ty písničky - hloupý
- jako  Vesele, vesele do továrny děl
ník jde..., to bylo v první třídě, to  už 
jsem taky říkal na koncertě. Leč pís
ničky jsem  začal psát teprve ve svejch 
sedm nácti letech, po pubertě, když 
mě jaksi om rzely básničky.
Západ: K do sleduje tvoji tvorbu za
jisté postřehne, že ta  dnešní se pod
statně liší od “ B ratříčka” . Zatím  co 
písně se stávají veselejšími, plnými 
hum oru, tvoje poezie zvážněla. Jaký  
vliv má na to  tvůj pobyt v exilu? 
Kryl: No rozhodně schází přím ý kon
takt. Přím ý kontak t s posluchači, 
protože já  sam ozřejm ě dělám  dál, ale 
pracuju v exilu. Ale písničky jsou na
sm ěrovány v podstatě do Českoslo
venska. To znam ená, že problém y 
emigrace se dost často liší od problé
m ů lidí u nás dom a. Ty existenční po
tíže tady nejsou tak problem atické 
jako  v Československu. M ožná taky 
že publikum  je tady syté, kdežto ti 
hladoví jsou tam  na druhý straně.
V podstatě je  nem ůžu vidět.
Západ: To částečně zodpovídá moji 
další otázku. Tvoje obliba v Česko
slovensku nem á mezí. Vím, že za tvo
je desky se platí 300 Kčs, také jsem 
slyšel dokonce i 1 2 0 0 , nebo i krim i
nálem. Lidé poslouchají tvoje vysílá
ní Svobodné Evropy, nahrávají a 
rozm nožují. Věřím, že kdybys jel na 
koncert do Československa, vypro
dal bys velké sály jako  v roce 1968 
a lidé by zaručeně dali za vstupné víc, 
než půlhodinový výdělek jak o  zde. 
Jaké  máš p ro to  pocity k našem u exi
lu, když na tvůj první koncert v 
M ontrealu přišlo na 300 lidí, nem lu
vě o Chicagu, kde jsi měl 1200 lidí a 
teď se dostavila asi pětina. M áš stej



né zkušenosti odevšad, nebo je to  v 
Evropě lepší?
Kryl: D om nívám  se, že to  souvisí s 
tou sytostí. Prostě lidé vidí jednou 
zpěváka a myslí si tím  pádem , že už 
ho viděli a že ho tedy už nem usí vidět 
podruhy. N ikdo nepočítá s tím , že by 
zpěvák nebo textař, nebo au tor, spi
sovatel, psal další věci. U spisovate
lů je to nabíledni. Ti vydávají novou 
knihu a o té si lidé potom  chtějí po 
povídat. U film ařů film, vyjde novej 
film, že jo  od Form ana, no tak se lidé 
jdou  na to podívat. U zpěváčků to 
není tak  očividné. Vyjde dejme tom u 
nová deska, afe ta má menší dosah. 
Zpěváček v podstatě, bereme-li to 
tak to , je  závislý na svém publiku a 
to  publikum  obšťastňuje, hodlá ob
šťastnit. M ožná, že to  lidi také méně 
zajímá. D neska se naučili v podstatě 
poslouchat písničky a muziku v řeči 
státu , v kterém žijí. J á  bych chtěl je
nom m ožná apelovat; m ožná na city, 
m ožná na svědomí; když si krajané 
koupí desky, vůbec netuší, že tím 
v podstatě podporují nakladatelství, 
které to vydalo a tím  taky to , že lidé 
v Československu dostanou ty desky 
a ty knížky do ruky. Když totiž ta 
nakladatelství nebudou, končí jedna 
z velikejch vym ožeností, který náš 
exil má. To jiné exily nemají. N akla
datelství, vydavatelství a kulturu, 
k terá do Československa a z Česko
slovenska dojde. Udržuje se tím  pou
to, které je neocenitelné.
Západ: Co se týče tvých desek, vím, 
že ti jich vyšlo pom ěrně dost. D okon
ce re-edice Bratříčka, Rakoviny, 
M aškar, na koncertě jsi zpíval též no
vé, dosud neznám é písně. Jaké  jsou 
tvé zkušenosti coby vydavatele vlast
ních desek a na druhé straně zpěvá
ka, kterém u desky vydává někdo ji
ný? A kdy plánuješ další desku? 
Kryl: Další, novou desku už plánu- 
ju . Já  bych ji chtěl vydat, pakliže se 
mi to  povede (po návratu z tohoto  
kontinentu), k vánocům , letošním , 
případně začátkem  příštího roku. 
M ěla by to být deska, která obsahu
je vážnější i veselejší písničky, ten
tokrá t, a nikoliv specializovaná, 
jak o  byly ty dosavadní. Co se tejká 
těch desek, těch novejch písniček, 
nový písničky vznikají perm anentně 
a stále. J á  nevím, písničky nejsou 
věc, která se dá sypat z rukávu. Musí 
být tedy pro to  podm íněné. Zájem lidí 
poklesl poněkud mezi lety 73-76-77, 
protože v podstatě měla většina lidí 
problém y se svojí aklim atizací. Já  
jsem  vydal desky ve velice nevhod
nou dobu. První vyšla v šedesátým 
devátým , d ruhá  v sedm desátým , třetí 
v sedm desátým  prvním . To byla do
ba, kdy se lidi ještě stěhovali, nebyli

zabydlení. Měli, do značné míry fi
nanční potíže a potíže dejme tom u i 
se zprostředkováním  peněz. D ruhá 
věc byla, že jsem  poslal asi 800 desek 
do Československa různým i kanály 
a exilové organizace se nějak údajně 
zavázaly, že by mi m ohly pom oct s 
tím, že by mi zaplatily výrobní cenu. 
N akonec k tom u nedošlo, takže jsem 
začínal v exilu s takovým a m inim ál
ně dvaceti tisíci m arkam i - dluhů. 
Já  to splatil. Teda byl jsem  v m ínusu 
tak do circa sedm desátého sedm ého 
roku. N o a to  časem trošičku odradí 
něco vydávat. Zvláště, když mezitím 
došlo na am erickém  trhu  k poklesu 
kurzu dolaru. J á  jsem měl ceny udá
ny v dolarech, lidé poslali teda v do
larech, když byl dolar 4 m arky. N a
jednou byl do lar m arku sedm desát, 
což nezaplatilo ani to  poštovný. Jsem  
zpěvák, nebo au to r, kterého vydáva
jí. Je myslím norm ální systém, že je 
nakladatelství - a zpěváček se nem u
sí zabývat agendou, úředničinou atd. 
M á víc (nebo měl by mít víc), čásu na 
práci. J á  se přiznám , že jsem  trošku 
línej, takže se spíš věnuju tý poezii. 
Západ: Dozvěděli jsm e se, že jsi o b 
držel, po G rušovi jako  druhý český 
spisovatel, stipendium  na literární 
studium  ve Spojených státech. Jak  
počítáš, že ti to  pom ůže v tvé literár
ní a publikační činnosti a jaká  bude 
tém atika tvého studia?
Kryl: T ak  to  stipendium  udělila 
McDowell Colony v New Ham pshire, 
myslím, že na návrh Josefa Škvorec- 
kého. Já  jsem šíleně šťastnej, že jsem 
to dostal, protože: především člověk 
vypadne m alounko ze svejch každo
denních starostí a každodenní rutiny. 
To je první plus. D ruhá věc - je tam 
čas na práci. Taková am erická D ob
říš, M acD obříš tom u teď říkáme. A 
prostě člověk si sedne k mašině a 
píše. Já  mám rozpracované dva ru 
kopisy. Jeden vážnej a ten druhej 
je třetí svazek “ Sebranejch spisů 
(zpod sto lu)” , jehož druhej díl je už 
odevzdanej k vydání. Chtěl bych to 
tam  dokončit tak, aby to bylo ke čte
ní. Měl jsem  na to  mít původně tři 
měsíce. Zájezd mi zabral jeden měsíc 
z toho, takže ve dvou měsících budu 
muset zase jednou udělat tříměsíční 
práci, jako  jsem  udělal sedmiměsíční 
práci ve třech měsících než jsem sem 
jel.
Západ: No to je dost tvrdej život. 
H odláš se p ro to  i nadále věnovat stej
ným dílem, jak  písním , tak i poezii, 
nebo cítíš silnější inklinaci k literár
ní činnosti?
Kryl: O no když člověk píše v pod 
statě poetický scénář nebo ňákou 
delší poetickou věc, nebo rom án, tak 
je to v podstatě ucelená práce. Ty

písničky by mohly vznikat tak nějak 
vedle; a já  počítám  s tím , že bych 
m ohl případně tam , když mi vyjde 
čas, nebo když se mi nebude chtít 
psát (což se mi obvykle nechce), udě
lat takový půltucet novejch písniček, 
jaksi do zásoby. Že by se prostě 
m ohla případně potom  udělat zase 
jedna deska, když o ni budou lidi mít 
zájem, že jo...
Západ: N o doufám e, že bude zájem 
jako  o tvoje desky dosud. Chtěl bys 
tou to  cestou něco vzkázat tvým pří
znivcům?
Kryl: Snad, že bylo tentokráte pro 
příznivce v K anadě m álo času. Chtěl 
bych se om luvit některým , kterým 
jsem  snad ani nezavolal a řekl bych, 
že bych se snad - jestli to  vyjde - po
díval do Kanady zase, abych si s těmi, 
s kterými jsem si nernohl popovídat, 
popovídal.
Západ: Karle, děkuji ti za rozhovor 
a přeji ti m noho úspěchů v tvém stu
diu i v tvé tvůrčí práci a doufám  opět 
v další shledání.
Kryl: J á  se těším taky, pakliže to vy
jde.

K interview s Krylem
Když už se Karel Kryl dotkl zásluh

o um ístění tří českých spisovatelů v 
M cDowellově kolonii, je myslim 
vhodné napsat, jak  to přesně bylo. 
Ředitelství McDowellovy kolonie 
upozornil na české spisovatele ve sví
zelné situaci A .J. Liehm. Ředitelství 
se pak obrátilo  na mě a na Erazima 
K oháka, abychom  každý, nezávisle 
na sobě, navrhl tři exilové a tři under- 
groundové kandidáty. Nevěděli jsme 
jeden o druhém  - McDowellovci tím 
zřejmě chtěli zajistit objektivitu - a 
přesto jsme se kupodivu shodli. Ze 
šesti navržených si pak ředitelství vy
bralo tři: Karla Kryla z řad exulantů, 
a Jiřího  G rušu a Karla Pecku z české
ho undergroundu. G ruša ještě stihl 
přijet, Karla Pecku už guberniální 
úřady nepustily.

Josef Skvorecký

N a š i  v t i p á l k o v é
Dr. G ustav Husák, prezidentota- 

jem ník ČSSR , prohlásil na nedáv
ném sjezdu KSČ:

“ Leonid Brežněv je největším bo
jovníkem  za mír na světě.” 
Redakce Z ápadu sice není nadšena 

některým i povahovým i rysy Dr. H u
sáka, avšak musí objektivně uznat 
jeho dobrý smysl pro hum or. Takový 
vtipný citát se m álokom u povede.



Právo
Nepříjemná zpráva 
o amerických 
právních 
praktikách

Vysvětlení úvodem

Tém atem  se zabývám p ár roků. 
Nejsem ovšem ten jediný. Jen  na naší 
škole je p ár takových šťouralů. Ve
směs jsou to  rození A m eričané, ni
kým neobviňovaní z vlastizrádné čin
nosti. D o února 1981 mne rovněž ni
kdo neobviňoval: pak  totiž redakce 
Západu  zorganizovala v O ttawě 

řednáškový večer, kde mluvil Jo sef 
kvorecký o A ntonínu D vořákovi 

v Americe a já  pak o justici tam též. 
Když jsem  se propovídal do  poloviny 
přednesu, viděl jsem  utrpení v řa 
dách, zeptal jsem se tedy, zda bych 
raději neměl okam žitě zm lknout, a 
reakcí byl potlesk.

V poschůzovém  šum u mi několik 
našinců vyčetlo, že to co jsem poví
dal, byl důkaz nevděku vůči adoptiv
ní vlasti a taky, že nahrávám  nepří
teli. V yblekotal jsem  obhajobu, že 
touž pravdu vyslovuje předseda am e
rického Nejvyššího soudu Burger, 
že z dřívějška se pam atujem e na roz
díl mezi kritikou konstruktivní a 
destruktivní, že mně přeci nejde o to, 
aby se bořilo , šlapáním  po pěšině 
mlčenlivých se boření jen může při
spívat, a p ro  jis to tu  jsem  odklusal 
na záchod. T am  mi jeden pán  ozná
mil, že by mi nejradši rozšaloval 
držku, tohle pravil, ale neučinil, 
pěstě nevzdálil od  poklopce, dál jsm e 
oba stáli u žlábku, kritik jen zlobně 
tryskal.

Za p á r dní došel na adresu redakce 
Západu  dopis od úspěšného krajan
ského živnostníka. Jeho  diagnóza 
m ého povídání byla “ G arbage” ne
boli odpadky - a  to  “ z úst člověka s 
akadem ickým  titulem ” . Politoval, že 
neměl po ruce kám en m rštit na  vzdě
lance, a pohrozil redakci neotiskovat 
moje cancy. D em okracie - to ť  d isku
se, však to  my Češi dobře víme a citu
jem e. Otiskne-li Západ  ten to  příspě
vek, dopustí se občanské statečnosti 
a ekonom ické pošetilosti, odpadnou 
předplatitelé, a M iloši Šuchm ovi 
vlastenec vyrazí okno oním  kam e
nem, jenž nebyl tehdy po ruce.

A  třeba  se naprosto  mýlím a čte

nářská základna se nezakymácí. Vět
šina ví své a věru přišla na chuť tole
ranci. A nejsme přece pštrosi. Nuže k 
věci.

Věc

Tentýž únorový den, kdy jsem  v 
O ttaw ě rozkatil řadu našinců, p ři
nesla tisková agentura Associated 
Press tu to  zprávu z B altim oru: Pěta
dvacetiletý černoch Jam es M cClain 
zavraždil svého desetim ěsíčního syna 
Thom ase odhozením  do odpadové 
roury na jedenáctém  poschodí. K či
nu se bez okolků  přiznal, jenže vyšší 
soudní instance státu  M aryland za
vedla retroaktivně  pravidlo, že obvi
něný musí být předveden do čtyřia
dvaceti hodin před soudního úřední
ka (“ court com m issioner” ). D ítě od
hodivší tatínek byl předveden s dva
nácti m inutovým  zpožděním  a p ro to  
byl obžaloby perm anentně zproštěn.

Výjimka? N ikoliv, pravidlo. P ra
vidla. Jedno  se jm enuje M iranda 
Rule, slavná to  záruka lidských práv. 
U platnil je  napřík lad  José Suarez, 
adresou 301 H ooper Street, B rook
lyn, New York, Ani na drogách, ani 
opilý, ani zvlášť popuzený, vzal nůž 
a podřízl celou rodinu - družku M arii 
Torres a pět dětí. S nožem od krve se 
šel udat na policejní revír, ukázal 
místo činu, m rtvoly, popsal činnost a 
podepsal. Soud ustanovil ex offo 
advokáta, jenž se snažil vdovci roz
mluvit jeho přiznání. Když se mu to 
nepovedlo, advokát se začal šťourat 
v protokolech a objevil, že policie ne
přesně ocitovala zákonnou form uli o 
právu k nepřiznávání. Soud tedy vy
nesl osvobozující rozsudek. Týž 
osvobozující rozsudek vynesl soud 
ve W ashingtonu, D .C ., v případě jed- 
n ač ty řice tile téh o  m uže, jm énem  
Jam es W. Killough. Zavraždil m an
želku a tělo nacpal do popelnice. 
T řik rát se k činu přiznal - dob ro 
volně, bez přinucení. Jenže policajti 
mu nedostatečně rozm louvali jeho  
pošetilost k čem ukoliv se přiznávat.

Znovu W ashington: C hlap ve vzte
ku hodil M olotovův cocktail do ba
ráku, m atka s třem i dětm i uhořela 
tém ěř, barák uhořel zcela. S trážník 
v uniform ě se objevil u m ísta činu a 
žhář k něm u přistoupil se slovy “ Já  
jsem  to  udělal.” A odsouzen nebyl. 
Jeh o  advokát úspěšně uplatnil názor, 
že sam otná  p řítom nost muže v uni
form ě byl nástro j psychologického 
donucení (“psychological coercion” )

a žhář byl tak to  zkrácen na svých ne
dotknutelných občanských právech 
(“ thereby violating his F ifth  Am end- 
m ent privilege against self-incrimi- 
n a tion” ).

Populární televizní program  “ 60 
M inutes” se zabýval (2. března 1980) 
případem  m ladíka, jenž zastřelil 
otce, m atku, dědečka, a poté zavo
lal policii. Vyšetřovatelé ho varovali 
před přiznáváním , ale nepochodili. 
V rah opakoval přiznání jak  u pro
kurá to ra , tak u soudu. A přece ho 
osvobodili. Suprem e C ourt o f  Cali- 
fornia rozhodl většinou čtyř hlasů 
proti třem , že přesvědčovací kam 
paň vyšetřovatelů nebyla dostatečně 
vehementní.

S podobným i příklady bych vás 
m ohl uondávat k zaplnění všech strá
nek toho to  čísla Západu.

N a televizi vidíme leccos a lecko
ho. N apřík lad  vraha z povolání, stá
le v činné službě, ovšemže m im o kri
m inál. P roducent W alter Susskind 
dotyčného představil jm énem  Joey. 
Joey poté přijel do našeho města 
B ingham tonu přednést přednášku 
(13. listopadu 1980) o svém živnos
tenském  počínání. “ Zlomil jsem víc 
nohou než co je tady lidí v sále,” 
uvedl se nám. A vraždy, že by za ně 
kdy šel sedět? “ Co vás napadá, od če
ho jsou kličky a drazí advokáti,”  p ra
vil, a dodal “ W hat I do is business,
I d o n ’t do it because I enjoy it” (do
slovná citace z novin). Není nad 
upřím nost. Počínání nájem ného vra
ha příliš netěší, ale co se dá dělat, 
je  to  jeho  živobytí.

Posluchači odměnili profesionál
ního zabiječe burácivým  potleskem . 
A to, prosím , B ingham ton není m or- 
dýřská, m afiánská m etropole - na
opak, jsm e městys poklidný a hodně 
slovanský. V telefonním  seznamu 
m ám e šest Zápotockých a jeden můj 
akadem ický kolega se skutečně jm e
nuje Stephan J. M otow idlo.

Neshody o kvalitě

Již  zmíněný předseda Nejvyššího 
soudu W arren E. Burger tvrdí, že 
am erický soudní proces je nem ožně 
form alistický, protahovatelný do ne
konečna, s více právy p ro  zločince 
než pro  jejich oběti, a polovina práv
nické obce beztoho není pořádně 
kvalifikována své povolání vykoná
vat. Jenže jiné význam né osobnosti 
mají na věc zcela jiný názor. Slovy 
Frank lina E. Z im ringa, profesora 
chicagské univerzity, “ It is the worst



systém you could imagine except for 
all the others” - čili, ten náš systém je 
nejlepší na světě.

Není bez zajím avosti, že největšími 
kritiky a zastánci reforem  jsou kon
zervativci a nikoliv Anděla D avisová 
či Jan a  Fondů.

Vyjádřil se i A lexander Solženicyn, 
v létě 1978 ve své řeči ke graduantům  
harvardské univerzity. Prom luvil o 
absurdním  důrazu na právech jed in 
ce k popření práv společnosti. Ve 
státě sovětského typu jedinec nem á 
žádná práva a to je špatné. O kolik 
je  ale lepší, kvalitnější, mravnější 
systém, v němž právo a pravdu ne
může mít společnost, nesmí mít stát, 
neboťje  uškrcen právním i smyčkami 
zneuživatelů svobod? V rámci povy
ku o těchto svobodách se společnost 
stala bezbranná. Tvrdou pravdu s 
tvrdým  slovanským přízvukem  bušil 
vousatý bard , k utvrzení liberálních 
kruhů, že přeci jenom  je to nepolep- 
šitelný reakcionář s vyloženě fašistic
kými tendencemi.

Sebepokrokovější myslitel však 
neoddiskutuje hrůzná fakta a cifry. 
O sm náctiletý Eric Thom as byl zat
čen celkem šestnáctkrát, vesměs za 
zločiny spáchané s použitím  střelné 
zbraně. O dsouzen nebyl ani jednou. 
Navíc teď v období mezi listopadem  
1978 a srpnem  1979 zavraždil pět 
osob. Prý však bude souzen, psaly 
New York Times 20. března 1980.

Odvolací soud státu  New York 
zrušil rozsudek nad Kennethem  Gil- 
m orem , osobou tm avé pleti, za vraž
du představitele úřadu pro převýcho
vu mládeže. D ůvod zproštění: poro ta  
si přečetla záznam  o chování obvi
něného ve vězení.

Od roku 1967 bylo v New York 
City zavražděno víc než tři tisíce po
licistů. Jediný vrah nebyl popraven. 
Však se již ozvaly reakční hlasy 
mumlající cosi o sebedestruktivním  
uspořádání priorit.

S úřady se má zacházet přísně!
V Texasu postavili před soud šerifa 
jm énem  Baker pro to , že zatkl obča
na Linnie M cC ullana a nikoliv jeho 
bra tra  Leonarda. Šerifovi nepom oh
lo, že L eonard  se legitimoval Linnie- 
ho řidičským průkazem  a tudíž jm é
no Linnie se dostalo na zatykač.

Rovněž nelze up latňovat stejný 
m etr na zločince a jeho oběť. Jedna 
z obětí, pan Seth W eissmann napsal
v New York Times-. “ M nohonásobný 
zločinec, který se živí bez povolení 
jak o  tax ikář na Kennedyho letišti, 
m ne probodl. Za to dostal podm íně
ný trest a nadále ilegálně jezdí s taxí
kem. Když jsem se jakožto  poškoze
ný obrátil na soud s žádostí o vysvět
lení, jak  je možné, že tento  násilník

není za mřížem i, odpověděli mi, že 
do toho mi nic není.”

Co by se stát staral o hlídání a ži
vení provinilců? Když vám  na tom  
tak záleží a nem ůžete potlačit své re
akční pom stychtivé pudy, prosím , 
uvidíme co se dá dělat, ale nebude to 
zadarm o. Slečnu E laineC . Sum m ers, 
sedm advacetiletou právničku, zná
silnil v parku  dvacetiletý Joseph 
C olum bo, Jr. U soudu dostal podm í
nečný trest, znásilněná ju ristka  se ne
dala, zahájila občanskou při o ná
hradu škody, vysoudila 1 2 . 0 0 0  do la
rů, a nedostala ani cent, a tedy up la t
nila prastarý  zákon, že za mříže ná
silník musel, ale s podm ínkou, že mu 
poškozená strana  bude platit pobyt: 
platit 28 dolarů  denně věznici v měs
tě H artfo rd  ve státu  Connecticut.

A jsm e zpět u Solženicynovy o táz
ky: Co je lepší - stá t, který se příliš 
stará nebo který abdikuje?

Ještě však pár slov o oněch prio
ritách. V K ongresu svědčila paní 
H attie  Stamey ze státu  Tennessee. Je 
jí manžel najal vraha, aby m ohl býti 
vdovcem. Vrah zam ontoval bom bu 
do autom obilu  a paní Stam ey při 
výbuchu přišla o obě nohy a jedna 
ruka jí ochrnula. Přišla též o veškeré 
úspory za nákladné léčení. M anžel jí 
nepřispěje, ač by mohl. Ve federální 
věznici South Bend, stát Indiana, 
má přece pobyt a stravu zadarm o a 
od federální vlády dostává, měsíc co 
měsíc, šek na obnost více než 2 0 0  do
larů z titulu fiktivní plicní choroby. 
Vláda platí třiceti tisícům vrahů a lu
pičů, ti si kupují barevné televizory 
a stereo zařízení, a brzo dostanou 
všichni přidáno , psali v novinách. 
Slavný šestinásobný vrah D avid Ber- 
kowitz (“ Son o f Sam ” ) rovněž pobí
rá penzi, m im ořádnou to  sociální 
podporu  od státu.

Čím víc roste zločinnost, tím míň 
se zločinnost trestá. V roce 1935 stát 
Illinois s osmi milióny obyvatel měl 
za mřížemi 12.000 vězňů. V roce 1975 
obyvatel přibylo o třetinu, vězňů 
ubylo o polovinu a vražednost vy
skočila o stovky procent.

Pokrokoví myslitelé nám  vysvětlí, 
že zločinností je vinna společnost a 
bezuzdé vykořisťování. Však určitě 
se bezuzdněji vykořisťovalo před 
d ruhou světovou válkou, životní 
úroveň byla notně nižší za hospodář
ské krize třicátých let, než je  tom u 
dnes - nicméně, račte se podívat na 
krim inalistické statistiky. Nelze na
přík lad  přehlédnout, že černošské 
obyvatelstvo, jež m á vyšší životní 
úroveň per capita než tak  zvaní His- 
panics (zejména M exičané a Porto- 
rikáni), m á rovněž vyšší, čtyř až pěti
násobnou zločinnost.

Poněvadž je vinen bílý rasismus. 
Vskutku? Jak  pak tedy vysvětlíme 
skutečnost, že am eričtí Japonci a 
Č íňánkové porušují zákon zdaleka 
méně než bělošská většina?

Bydlím na půl cesty mezi new
yorským  přístavem  a kanadskou 
hranicí. Z New York City je  to  do 
T oron ta  500 mil. Porovnejte však 
tu to  vzdálenost: am erická m etropo
le má dvakrát tolik obyvatelstva a 
čtyřiatřicetkrát tolik vražd. V m ír
ném D enveru ve státě Colorado za
hyne násilnou sm rtí víc lidí než v 
celé Anglii. A to  jsm e všichni žabaři 
ve srovnání s D etroitem , městem hy
noucího autom obilového prům yslu a 
šam piónem  v zabíjení.

Ale, jak  jsme již řekli, zavíráme 
míň a míň a když trestám e, děláme 
to  dost divně.

Metody práce

Především jsme nejednotní. Pade
sát států  plus W ashington, D .C ., 
plus federální soudy a každý právní 
systém je jinačí. N a Aljašce je m ari
huana legální kuřivo a v A labam ě 
třeba za čouda obdržíte doživotí.

V A labam ě obdržel Heflin M ack 
L ankfork doživotní trest za řízení 
vozidla pod vlivem alkoholu a způso
bení nehody, již jedna osoba nepřeži
la. Ve státě W ashington, au tom obi
lista M ark Alan Sankey jel přes čer
venou a zabil tři chodce. Trest: deset 
dní odnětí svobody.

Zmínil jsem se o velkorysosti s tá tu  
New York, kom u a kolik prom inout. 
Ne však každému. Je ff Reeves, čty- 
řiatřicetiletý, dosud bezúhonný sle
pec, prodal jednu  dávku kokainu. 
D ostal doživotí.

U nás v B ingham tonu, čtrnáctiletý 
výrostek vykradl jeden dům  v sobo
tu, druhý dům  v neděli, v pondělí ho 
policie strčila za mříže a v ú terý  ho 
soudce poslal dom ů. D om a žije jen 
šestnáctiletý bratr, jenž s vloupáním  
pom áhá. Soudce odůvodnil své roz
hodnutí starostí, že by se chlapečko
vi v base nelíbilo a m ohl by si ublí
žit. N apsal jsem do m ístních novin 
nikoliv lichotivý kom entář, a jen co 
vyšel, burácel u nás telefon a dozví
dal jsem se, jak á  že jsem to fašistická 
kurva a že ať radši mažu zpět do  Ju 
goslávie, do U zbekistánu či odkud 
jsem to přišel.

Porovnejm e s Mississipi: Č trnácti
letý černoušek R obert Earl M ay, zva
ný bubba, prcek o váze 75 liber, tedy 
něco přes třicet kilo, se zúčastnil na 
v loupání p á r krám ků. Soudce m u na
pařil trest 48 let odnětí svobody bez 
jakékoliv  m ožnosti podm ínečného 
propuštění. AI C apone dostal pětin-



ku toh o to  trestu  za své celoživotní 
dílo.

Am erický proces je rozhodně ten 
nejdražší na světě. Letos v lednu 
mne k jednom u přizvali v K alifornii
- klienta ten špás přijde m inim álně 
na tisícovku dolarů  denně. Občas to 
bývá i proces nejpodivnější.

Podle zprávy justiční komise ve 
státě L ouisiana si soudci počínají 
zajímavě. N apříklad  soudce W illiam 
H aw k Daniels v Baton Rouge, hlav
ním městě státu , rozhoduje případy 
“ by the flip o f a coin” neboli m incí - 
panna, orel, vinen, nevinen. Někdy 
dává o rozhodnutí hlasovat p řítom 
né veřejnosti, včetně nezletilých. 
Celý oddíl skautíků směl hlasovat. 
Soudce Daniels též rád  uděluje poku
ty ve výši sumy, jíž má obviněný v 
peněžence.

Strejda s mincí mne nerm outí. Za 
hrůzný defekt am erického právního 
pořádku či spíš nepořádku  poklá
dám  jeho form alism us. Nejde o pod
statu , jde o form u. Nejde o zjištění 
pravdy, viny či neviny, jde  o zacho
vání procedurálního rituálu, a čím 
mazanější klička se najde dostat lou
pežného vraha z dosahu státu , tím 
znam enitější je  ohlas vrahova za
chránce. Jsou zachránci nem orální? 
Jsou amorální. Jim  to totiž vůbec na 
mysl nepřijde. “ Můj džob je klienta 
vysekat, a jestli to je ta  největší bestie 
pod sluncem , do toho mi přeci nic 
není,” řekl mi vlídně přes brejličky 
stříbrovlasý pán, jeden z nejslavněj- 
ších bijců své profese, jenž účtuje 
tři stovky za hodinu, a já  to měl 
zdarm a, dokonce s obědem , ve slav
né Beverly Hills restauraci D erby, 
kterou fo tografují turisté zvenku a 
uvnitř se na sebe tlačí filmové hvěz
dy-

Vyrukuji teď s příkladem  z tam ěj- 
šího sousedství, lahodného kaliforn
ského m ěstečka M enlo Park: V listo
padu 1977 m ladík jm énem  Steven 
M asover vyloupil m ístní banku. S 
bam bitkou a bom bou se zmocnil tří 
rukojm í a 78.000 dolarů  v hotovosti. 
U prchl a posléze byl chycen. D ostal 
se k soudu a po ro ta  vynesla osvobo
zující rozsudek. Podle kalifornské
ho práva p ro k u rá to r musí dokázat, 
že lupič přišel loupit s úmyslem si lup 
navždy ponechat (“ tha t he intended 
to  deprive the bank o f  its money 
perm anently” ). To je  ovšem nedo- 
kázatelná právní podm ínka. K doko
liv kdykoliv řekne, že si přišel pro  
peníze jen k dočasné držbě. V K ali
fornii je lupič banky neodsouditelný.

V našem  sousedství - v Syracusách, 
univerzitním  městě ve státě New 
York - se dostal k soudu m už, povo
láním  m echanik, obviněn z vraždy.

Svému advokátovi se přiznal nejen 
k této vraždě, ale i ke dvěm a dalším. 
A dvokát jm énem  Francis R. Belge 
m rtvoly vyhledal a ofotografoval. 
Pak zašel za prokuráto rem  s tím to 
návrhem : Když na mého klienta p ů 
jdete v rukavičkách, budu se vám  re- 
vanšovat inform ací o jiných vraž
dách, za něž ovšem můj klient nesmí 
nikdy být žalován. Když mi tohle ne
slíbíte, těla vám neukáži. Vzešla o táz
ka, zda advokát - čili tak  zvaný 
“ officer o f  the co u rt” , funkcionář po 
pravdě a spravedlnosti pídící - má 
právo něco tak  nehezkého zatajovat. 
E tikou případu  se zabývala etická 
komise advokátn í kom ory a došla 
k závěru, že právník Belge se zacho
val naprosto  správně.

Iniciativní návrh přednesený p ro 
kurátorovi vede k tak zvaném u plea  
bargaining  neboli “ p řiznávac ím u  
sm lo u v án í” , p ře loženo  doslova. 
H andl, dohoda. Řekněm e, že jsem se 
pokusil odprav it m anželku nožem a 
dílo jsem  neuměl dokonat. P rokurá
to r mne zažaluje z pokusu vraždy 
prvního stupně. Můj advokát přijde 
s protinabídkou: přiznání vraždy 
s p ro tinabídkou: přiznání k přestup
ku neopatrného  zacházení s kuchyň
ským nástrojem . P rokurá to r nebere
- ale je  ochoten akceptovat pokus o 
zabití z nedbalosti. To ale my zas 
nebereme. Ještě párk rá t se juristé se
jdou, oba trošku sleví, plácnou si, 
s dohodou  zajdou za soudcem , ten ji 
přiklepne a spravedlnost bude vyko
nána.

Paskvil, karikatura? Nuže přistup
me od příkladu hypotetického k pří
kladu z praxe: Calvin Jackson , šesta
dvacetiletý recidivista, se přiznal 
k vraždě devíti starších žen, jež uškr
til a ubodal. Policie na M anhattanu
o tu to  činnost neprojevila zájem a 
připravila spis jen ve věci násilné 
loupeže. H rozil trest patnácti let od
nětí svobody. D ošlo ale k úspěšném u 
plea bargaining, obhájce a žalobce 
se dom luvili a soudce handl přiklepl. 
Umluvili dohodu , že m nohonásobný 
vrah si půjde odsedět trest v trvání 
třiceti dnů. D nů.

Nevím, jak  vám , ale mně se z toho 
to bazárového sm louvání a kupčení 
stále zvedá žaludek. Není bez zají
m avosti, že činnost nikdo netutlá. 
Ju risté  se nerdí a neom louvají. N a
opak. Sám U nited States Supreme 
court, nejvyšší soud země, pokládá 
plea bargaining za “ essential” - za 
elem entární esenci am erického soud
ního procesu, bez níž by se soudní 
m ašinérie rozsypala. Jen  deset p ro
cent obviněných se dostane před po
ro tu . N aprostá  většina p řípadů  se vy
řídí s těm ito p rim a kšeftíky.

N ebude nem ístné zm ínit se o in- 
sanity plea, odkazu  na nepříčetnost 
pachatele. Je  to  velmi populární va
rian ta  řešení. N a příklad ve státě New 
York už řadu roků  řeší pětadvacet 
procent všech vražd tou to  cestou a 
všichni si lebedí: p ro k u rá to r nem usí 
žalovat, soudce nem usí soudit, vrah 
nem usí do krim inálu, pošlou ho do 
blázince nebo ho pošlou dom ů.

Trest

T ak především , trest vyměřený a 
odsezený m ají zřídka cokoliv společ
ného. Lze obdržet víc než jeden trest 
najednou: třeba dvojnásobné odsou
zení na deset let concurrently (sou
běžně), nebo consecutively (sousled- 
ně). N apřík lad , 2. června 1980 byl 
v U tahu odsouzen m orm onský poly- 
gamický patriarcha Ervil LeBaron 
k dvojnásobném u sousledném u tres
tu na doživotí. Až um ře, tak  bude mít 
teprve polovinu odsezenou. Musí 
vstát z m rtvých a jít sedět ještě jed 
nou.

Velice se rozchází teorie s praxí 
v délce trestu. Okresní soudce v Tul- 
se, stát O klahom a, vyměřil 21. květ
na 1980 recidivistovi a násilníkovi 
jm énem  R obert Eugene King, trest 
v trvání 1.700 roků. Soudce R ichard 
Samuels v místě M arham  státu Illinois 
odsoudil vraha k trestu odnětí svo
body v trvání 2.600 roků. Bude však 
muset čekat na propuštění do druhé 
poloviny šestého století čtvrtého ti
síciletí? Ovšemže nebude. Za jede
náct let a tři měsíce již bude zralý pro 
podm ínečné propuštění.

V tom též státu  Illinois kreatura 
jm énem  R ichard Speck zavraždil 
osm ošetřovatelek na jedno posezení 
a byl odsouzen k trestu, jejž lze vy
jád řit form ulí 50 - 150 x 8 . D ostal pa
desát až stopadesát let basy osm krát 
navrch. Jenže dle zprávy UPI (z 6 . 
dubna 1976), Speck již kvalifikuje 
na podm ínečné propuštění.

Zastánci velkorysosti jsou  pře
svědčeni o své pravdě a nic je neroz- 
viklá. Ani případ  pána v Buffalu, 
jenž byl odsouzen za dvě vraždy a za 
čtyři roky už ho pustili. První věc 
co udělal, byla vražda třetí. Vlezl do 
bytu dvaaosm desátileté babičky a 
podřízl ji.

Nelidské, fašistické podm ínky v 
am erických věznicích: Rozhorlené 
am erické liberály podporuje i sovět
ský tisk. Vězeň píše v prům ěru dva
náct dopisů týdně. D opisy za něho 
znám kuje a za znám ky platí erár. Ale 
erár odm ítá p la tit za expresy a re- 
kom anda! T ím to barbarstvím  se prý 
již  zabýval příslušný výbor OSN.

C hovanci ve vězení A ttica ve státě



New York stávkovali již víc než jed- 
nout. To pak odm ítnou opustit cely. 
Č tou si, píší na stroji, spí. Z  třistapa- 
destáti jen sto přišlo ke snídani. Jen 
dvacet vrahů se dostavilo k basket- 
ballovém u utkání a pár se šlo opalo
vat. Zbytek protestuje proti zvůli a 
násilí. “ Tell the people, we w on’t 
com prom ise!” oznámili m ordýři se 
zaťatými pěstmi, se správným  před
pokladem , že stát požadavkům  vy
hoví - například, prom ptnějším u 
vyřizování telefonátů.

Ve federálním  vězení D anbury, 
stát Connecticut se pozdržela distri
buce měsíčních výplat a postižení 
chovanci zahájili b o jk o t jídelny  
(zpráva A ssociated Press, 12. října 
1980). O sobám  na dietě je strava d o 
dávána z nem ocniční kuchyně.

El Paso, Texas: Soudce William 
Sessions usoudil, že vězňové nemají 
ve vězení dost prostoru  k vlastním u 
pohodlí, a nařídil jejich přesun do 
Plaza M otor H otelu, 22,50 dolarů 
denně za osobu, účet platí daňoví po
platníci. Pojišťovna hotelu začala 
pro testovat a soudce našel nové ře
šení - poslal zločince dom ů.

Je věru nesnadné nepom yslet, co 
Solženicyn řekl na H arvardu  a co 
zažil na Sibiři.

Výhledy

Jen  naděje na změnu? Ano. Leda
cos se již děje - nebo se aspoň o dění 
myslí a mluví. “ Am erican criminal 
justice has broken dow n” , ano, sys
tém se nám  rozsypal, napsal 14. úno
ra 1981 vážený publicista R ichard 
Reeves. Vzniká nový akadem ický 
o b o r - victimologie - a řada států  již 
prakticky odhlasovala zákony na po
moc obětí zločinů. Kongres debatuje
o reform ě trestního práva, nutnosti 
vymýcení extrém ů v praxi, zavedení 
m inimálních trestů, přiskřípnutí p ro 
cedurálních form ulí, jež slouží škůd
cům a škodí společnosti. Rovněž ne
věřím, že Reagan nesáhne na platby 
vrahům .

Však nálada v národě je zlobná, 
věru konzervativní a zažil jsem  ji na 
vlastní kůži: Letos v únoru 1981 de- 
zertér a navrátilec R obert R. G ar- 
wood byl odsouzen vojenským sou
dem za spolupráci s nepřítelem ve 
Vietnam u (“ heinous and disgusting 
crimes” ), nicméně dezertéra poslali 
dom ů s odm ěnou 147,000 dolarů , na- 
akum ulovaným  to platem  za dobu ve 
službě nepřítele. Napsal jsem do 
bingham tonských novin jedovatý 
článek, s poukazem , že v jiných ze
mích podobné případy řeší poprav
čí četa, kdežto v USA se zrada vlasti 
odm ěňuje víc, než služba vlasti. A ne

dostal jsem ani jeden nesouhlasný 
dopis či telefonát. N a high school, 
čili zdejší střední škole, si m ládež - 
ta to  post-vietnam ská generace - člá
nek přilepila na zeď a připojila sto- 
sedm desát podpisů.

Což je sice povzbuzující, ale v pod
statě a  zejména včasné strukturáln í 
změny nevěřím. Anglosaský právní 
systém byl a  zůstane formalistický. 
Nevěřím, že m ocná ultraliberální 
lobby je vymýtitelná. Am erican Civil 
Liberties Union se nadále bude bít 
za nedotknutelná práva těch nej
sprostších m ordýřů a jediná její slza 
neukápne nad osudem  jejich obětí. 
Není ve stavovském zájmu právnické 
obce právo zjednodušovat, zm oder
nizovat a procedury urychlit. Větši
na zákonodárců jsou právníci, ti své
mu stavu větev na strom u hojnosti 
nepodříznou.

Trestní právo je ovšem jen jedna 
větev právního systému. Soudnictví 
civilní též pokládám  za neóbdivu- 
hodné. Pouštět se zde do něj nebu
du. Snad až někdy příště, bude-li zá
jem , který však nepředpokládám .

V posledním  odstavci navážu na 
odstavec první. Ano, přiznávám  se 
k nevoli nad zjištěním, že jsme olu- 
pováni o pursuit o f  happiness, naši 
ústavní záruku. Leč někteří našinci 
se zlobí, že je jim  saháno na iluze. 
A že vlastně nahrávám  do ruky ko
m unistům , to  budou mít v Rudém 
právu radost. M usím odpovědět, že 
natolik  jsm e se již naučili být dem o
kraty, natolik jsm e se snad em anci
povali, abychom  si nepovyšovali kaš
pary v gubernii na transatlantické 
cenzory.

O ta  Ulč

Pozn. red.: O ta Ulč, člen redakční ra
dy Západu, dosta l C hancello ťs  
A w ard for Excellence in Teaching, ce
na udělovaná velice zřídka, je to 
vlastně jedno  z nejvyšších pedago
gických vyznam enání na vysokých 
školách.

Gratulujem e!

Případ Hegerová
Podle zprávy západoněm eckého 

tisku byla po déle trvajícím věznění 
propuštěna pro  nedostatek důkazů 
z vazby znám á zpěvačka Hana H e
gerová. V Západním  Německu plá
nují její com eback, a to  vydáním no
vé LP desky, a turné, které se má 
uskutečnit po Novém roce. Proč 
vlastně Hegerová seděla? D onesla 
se nám  verze, jejíž pravost nezaruču
jem e, ale která rozhodně nezní ne
pravděpodobně. V ČSSR se každý 
rok vyplácí zpěvákům  zvláštní vý- 
|roční odm ěna, jejíž výše se řídí niko
l i  vždy kvalitam i uměleckými, nýbrž 
m nohem  častěji “ kvalitam i” poli
tickými. Pro výplatní středisko Pra- 
gokoncertu ten roční nápo r na účtár
nu představuje značné zatížení, a tak 
se najím ají ženy z dom ácnosti, aby 
pom ohly. I stalo se, že H ana Hege
rová byla mile překvapena větší část
kou peněz jakožto  výroční prémií 
(prý 30.000), a národní (nebo jen za
tím  zasloužilý?) umělec Karel G ott si 
své výroční ceny ani nepovšiml. 
Potkal však na ulici s. H rabala, ře
ditele Pragokoncertu (toho, jenž 
kdysi dal vyrobit a rozšiřoval po rno 
grafickou fotom ontáž, jež měla před 
obecenstvem zostudit M artu K ubi
šovou), a s. H rabal se zasl. umělce 
zeptal, jak  byl spokojen se svou pré
mií. Žasl. umělec si prémie nepo
všiml, ale když se vrátil dom ů, vyhle
dal si příslušné doklady a zjistil, že 
dostal několik stovek. Při příštím  
setkání proto  ironicky poděkoval s. 
H rabalovi, že ty tři (nevíme přesně, 
kolik to bylo) sta je od něho milá po
zornost. S. H rabal se podivil, jaké 
tři sta, když to  přece byjo 30.000 - 
zřejmě chyba v účtárně. Šetřením  se 
zjistilo, že šlo skutečně o chybu. Pří
ležitostná pracovnice totiž ze dvou 
v abecedě po sobě jdoucích karet 
(G ott, Hegerová) vypsala příslušné 
částky, a omylem připsala sum u 
patřící G ottovi (30.000) Hegerové. 
H egerová ovšem nenadálý kapitál 
ihned utratila a zčásti prý dokonce 
věnovala na jakýsi fond pro p ro n á
sledované zpěváky. Když ji s. H ra 
bal důrazně požádal, aby peníze vrá
tila, prohlásila, že je nem á a nemůže 
tedy vrátit. Těžká ruka  lidu na ni tedy 
dopadla, ačkoliv - kdyby byl zasl. 
umělec G o tt ztratil slovo - stačil zřej
mě dohovor mezi těmi dvěm a (Hege
rovou a G ottem ), že se vyrovnají 
osobně, a H egerová do chládku ne
musela. G o tt zřejmě slovo neztratil, a 
tak  H egerová reálně poznala sociali
stickou spravedlnost.

Zdůrazňujem e, že to to  je verze, již 
nelze ověřit.



Terorismus
SSSR a 
mezinárodní 
terorismus

Účelem teroru je  terorizovat 
V. 1. Lenin

Když A dolf H itler psal ve své knize 
“ Mein Karnpf” o svých plánech na 
vyhubení Židů a o svých rasistických 
názorech na příští uspořádání Evro
py, civilizovaní západní dem okraté 
se jen smáli. Nemohli přece brá t váž
ně takové ortodoxní názory nějaké
ho pivního politika.

Když Karel M arx a po něm V. Le
nin psali o svých plánech na likvidaci 
kapitalism u a dem okracie, civilizo
vaní Anglosasové se opět jen usm í
vali. Jak  by mohli b rát vážně názory 
ortodoxních radikálů, kteří psali své 
knížky mezi jiným i civilizovanými 
lidmi v Londýně či v Curychu?

Když F. D. Roosevelt a W. C hur- 
chill jednali se Stalinem koncem d ru
hé světové války v Jaltě , tak ta m inu
lá literární přiznání praotců kom u
nismu těm dvěma západním  “ dem o
k ra tům ” vůbec nevadila. Rozhodli 
tam o osudech stam iliónů Evropanů, 
které dobrom yslně dali pod ochra
nu báťušky Josefa. T ito dva státníci 
(v dohodě, která je vlastně také d o 
sud neproklam ovaným  válečným 
zločinem) rozhodli o budoucnosti 
Litevců, Lotyšů, Estonců, Poláků, 
M aďarů, Č echoslováků, jedné třeti
ny Něm ců a m noha dalších.

Tak proč bychom se vlastně rozči
lovali, když teď mají v dem okratic
kém světě problém y s expanzí ko
m unism u a jeho výplodem , světo
vým terorism em . Rozčilovat se ne
budem e, ale zvědavost nám  nedá, 
protože se o tom terorism u chceme 
dovědět víc. Prezident Reagan a S tá t
ní tajem ník Haig často mluví o sovět
ské podpoře m ezinárodního teroris
mu, což Sověti uraženě odm ítají. 
Prý s tím nem ají ale vůbec nic spo
lečného. Tak se zamyslíme nad něko
lika příklady.

TERO RISTÉ Z KGB
Na konci všeho našeho snažení 

je  člověk.
[M arxistická fráze \

T ento  inform ační článek nemůže 
n ahrad it m nožství knih a studií, 
v nichž byly popsány desítky akcí

KGB po celém světě. Zam ěřím e se te
dy jenom  na popis událostí, které do
kum entují vývoj jejich teroristických 
m etod, postup jejich myšlení při vý
běru teroristů  a způsobu akce.

V naší první příhodě vám povíme 
historku o Ukrajinci Bogdanu Sta- 
šinském, který se narodil r. 1934. 
Za války se naučil německy. Do 
KGB byl naverbován v r. 1951, poté 
co byl přistižen ve vlaku bez jízden
ky (!). V r. 1957 byl poslán do NSR, 
aby odstranil ukrajinského proti- 
sovětského bojovníka Lva Rebeta. 
Celá akce byla pečlivě připravena. 
Všichni znám e z filmů o Jam es Bon- 
dovi postavu “ Q ” , vědce, který pro 
agenta 007 připravuje nejnovější 
zbraně, vynálezy, ochranné a ú toč
né prostředky. Nuže, podobný a veli
ce reálný muž v KG B připravil pro 
S tašinského zbraň i antilátky. Agent 
dostal pilulku, kterou musel spolk
nout před akcí, kovovou hlaveň pro 
vypálení kyanovodíkové am pule a ji
nou am pulku, z níž se měl vrah na
dechnut těsně po akci. Vše bylo 
úspěšně vyzkoušeno na nic netuší
cím pejskovi v lesích kolem Berlína. 
Stašinský pak odletěl do M nichova.
12. října 1957 se mu podařilo  Lva 
Rebeta zlikvidovat, přesně podle 
instrukcí. Oběť byla sice p itvána, 
ale výsledek zněl: infarkt.

Stejným způsobem  Stašinský zlik
vidoval 15. října 1959 jiného u k ra 
jinského politika, Štěpána Banderu 
(kdo si pam atuje ta léta těsně po d ru 
hé světové válce, může dosvědčit, jak 
nás už tehdy ovlivnily sovětské dez
inform ace). KGB použila tohoto  pří
padu k další ukázce své lživé pro
pagandy. Sovětský tisk přinesl ihned 
po Banderově sm rti bez jakýchkoliv 
důkazů zprávu, že Banderu dal za
vraždit dr. T heodor O berlánder, 
pravicový a protikom unistický po
litik. Tyto výmysly z M oskvy byly 
dokonce přeloženy do m noha západ
ních novin.

S tašinského mezitím trápilo  svě
dom í. 12. srpna 1961, jeden den před 
postavením  berlínské zdi, utekl se 
svou ženou z východního do západ
ního Berlína a přiznal se. N ásledu
jící proces a Stašinského detailní p ři
zn án í zd isk red ito v a ly  m oskevské 
in trikány víc než jim  bylo vhod. 
T ato  událost měla důležitý vliv na 
zm ěnu v sovětské taktice. Politbyro 
se rozhodlo  sice ponechat 13. oddě
lení KG B jeho funkci (později to  by
lo oddělení V, které mělo na staros
ti “ m okryje děla” čili vlhké záleži

tosti, čili politické vraždy a atentáty), 
ale tyto akce už neměly být přidělo
vány sovětským  občanům . Veškeré 
teroristické akce v budoucnosti měly 
být prováděny cizími státním i pří
slušníky, které by nebylo lehké iden
tifikovat jak o  sovětské agenty. A teď 
pozor. Pro tyto funkce měli být vy
bíráni lidé nespokojení, duševně labil
ní, agenti a teroristé jiných národností, 
jiné  politické příslušnosti než ryze  
marxistické. T oto  rozhodnutí bylo 
naprosto  system aticky dodržováno. 
Jak  se ještě dovím e, později dosáh
la KGB nesm írné rafinovanosti jak  
ve výběru svých agentů, tak  i v zakrý
vání stop.

ZAVRAŽDĚNÍ PREZIDENTA 
KENNEDYHO

M y vás pohřbíme 
N. Chruščev v USA

Před krátkou dobou jsm e v Z ápa
du uveřejnili článek, detailně popisu
jící události kolem aten tátu  a roze
bírající činnost Lee H arvey Oswalda. 
P roto  se omezíme jenom  na zajím avá 
fakta, která logicky navazují na roz
hodnutí sovětského politbyra verbo- 
vat pro teroristické akce m entálně 
rozpolcené a frustrované příslušní
ky jiných národností.

15. září 1959 přijel do SSSR pán 
jm énem  Lee H. Oswald. Počátkem  
r. 1960 byl poslán do M inská. V tom 
to městě už od r. 1947 operovala zná
má škola pro špióny, hlavně s tero
ristickým posláním . V půli března r. 
1961 se Oswald seznámil s M arinou 
Prusakovovou, která se do m ěsta 
přestěhovala půl roku předtím  (!) z 
Leningradu. V M insku žila u svého 
strýce, plukovníka Prusakova z mi
nisterstva vnitra (!!). Šest týdnů po 
seznám ení s M arinou se A m eričan 
Oswald s tou to  sovětskou občankou 
oženil. Tady už přestávám  dělat vy
křičníky, protože by mi nestačily. 
D obře si pam atujem e na to , kolik let 
musely čekat nešťastnice, které si 
usmyslely vzít nějakého západního 
příslušníka. O swaldovi k tom u sta
čilo šest týdnů. K rom ě toho v té do
bě také vlastnil loveckou pušku a 
chodil pravidelně na hony. A bsurdi
tu těchto faktů si může plně uvědo
m it jenom  čtenář, který v tom to  sys
tém u žil.

Brzo po svatbě se Oswald rozhodl 
vrátit se do USA i s m anželkou. Stalo 
se to 13. června 1962 (pozn.: většina 
těchto faktů  je převzata ze Zprávy 
W arrenovy komise o zavraždění J . F.



K ennedyho). Z Texasu se přestěho
val do New Orleansu. Koncem září 
1963 odjel do Mexico City a několi
krát navštívil kubánské vyslanectví. 
Je důvodné podezření, že Oswald se 
za svého pobytu setkal s expertem 
KGB Valerijem K ostikovem . Není 
vyloučeno, že se mu podařilo  zaletět 
na K ubu, kde v té době pracoval jiný 
vysoký důstojník KG B, Alexander 
Šitov (zvláště půvabně zní jeho jm é
no v angličtině: A lexander Shitov). 
Po šesti dnech pobytu, počátkem  říj
na 1963, se Oswald vrátil, tentokrát 
již do Dallasu. 15. října 1963 požá
dal o práci ve skladišti školních knih. 
Je velice příznačné, že v té době 
navštěvoval schůze ultrapravičác- 
kých politických organizací. 2 2 . lis
topadu 1963 Oswald zastřelil prezi
denta K ennedyho. V amerických 
archívech jsou o této události ulože
ny dokum enty, které - jak prohlásil 
prezident Johnson  - nebudou za ži
vota této generace zveřejněny. Tak s 
tím závěrečným odhalením  musíme 
ještě nějakou chvilku počkat.

CUI BONO?
S S S R  bude vždy podporovat 

všechny revoluční síly.
L. Brežněv

Ten latinský titulek znam ená: ko
mu to prospěje? Tím staří a zkušení 
krim inalisté mysleli, že nejlepší způ
sob jak  najít pravého pachatele, je 
podívat se na motiv a na to , kdo m ů
že mít největší zájem a největší p ro 
spěch ze spáchaného činu.

A utor tím titulkem  naráží na dvě 
nedávné teroristické akce, pokus o 
zavraždění prezidenta Reagana a po
kus o zastřelení papeže Jan a  Pavla II. 
Jak  víme, po trvá ještě m noho let, než 
budou obě události spolehlivě vy
světleny a podloženy důkazy. M ůže
me si ovšem volně zaim provizovat. 
Povšim něm e si dvou zajímavých 
shod v obou případech. Jak  John 
Hinckle, tak i M ehmet Agca 1) byli 
okam žitě po spáchaných atentátech 
kýmsi náhle označeni za příslušníky 
pravicových skupin, za konzervativ
ně až fašisticky smýšlející individua;
2 ) oba dva po sobě zanechali v hote
lových pokojích dopisy, nenecháva
jící nikoho na pochybách o tom , že 
odcházejí zastřelit Reagana či pape
že. Pročpak to? Pro případ, že by za
střelili prezidenta a nikdo si toho ne
všiml? To stěží. Spíše pro případ, že 
by byli při činu či po činu sami za
střeleni a nemohli už podat své po
chybné svědectví. Tohle je vskutku 
zarážející shoda nutností písemně 
sdělit svůj nekalý úmysl. Ten Turek 
to ještě podtrh l form ulací ve svém

“ hotelovém ” dopisu: “ Já , Agca, 
jsem zabil papeže, aby se svět dově
děl o tisících obětí im perialism u” . 
Logika zřejmě není jeho silnou strán 
kou. To jeho smysl pro hum or je  už 
lepší: “ Také jsem chtěl jet do Anglie 
zastřelit jim  krále, ale když jsem zjis
til, že mají královnu, tak  jsem od to 
ho upustil. N a ženu bych já  nestří
lel.”

Pokud jde v obou případech o ty 
fingované či skutečné pravicové o r
ganizace, je v tom  nějaká dizonan- 
ce. Přečtěte si znovu nadpis této ka
pitolky. Proč by pravičáci chtěli chtě
li střílet po Reaganovi nebo po pape
žovi? Kom u oba pánové skutečně leží 
v žaludku? Kom u dělají potíže a ne
příjem ností ve světě a v Polsku? K on
zervativcům? K depak, takové dezin- 
form ující myšlenky m ohou opakovat 
jen hloupí anebo levicoví novináři. 
Ta dvě adjektiva se ovšem navzájem 
nevylučují.

Pokud jde o M ehm eta Agcu, je 
znám o, že z Turecka cestoval přes 
Bulharsko, kde pobyl déle než 4 týd
ny. Bylo také podezření, že zbraň, 
kterou postřelil papeže, dostal právě 
tam . Jenom  nějaký západní liberální 
novinář si může představit, že si ten 
Agca zašel v Sofii do nějakého Baza
ru či zastavárny a řekl: “ Dejte mi, 
pane, tady tudle bouchačku, a kolik 
leva vám dlužím ?” Tak jednoduché 
to v Bulharsku není.

M ám tu nevýhodu, že článek píšu 
asi 2-3 měsíce před vytištěním. Bě
hem té doby se může vynořit m noho 
nových inform ací - ale také m noho 
nových dezinform ací. Ale víme, že 
jak  president Reagan, tak i papež Jan  
Pavel II. nepatří mezi přátele Sovět
ského svazu. Sm rt jednoho  či druhé
ho by byla pro sovětské státníky úle
vou. Je těžké odhadnou t, za kolik let 
se dovíme pravdu o obou atentátech. 
Jak  jsme se poučili z p řípadu  JF K , 
může to  trvat celá desetiletí.

Abyste měli do té doby co číst, uve
du zprávu Vladim íra Sacharova z 8 . 
oddělení K G B, který odešel na západ 
v roce 1971. Byl expertem  pro  a rab 
ské a balkánské země. V ladim ír Sa- 
charov potvrdil, že KGB má v té 
oblasti tyto tři nejdůležitější úkoly. 
Ten třetí je velice zajímavý.
1) P řipravit sabotáž naftových polí 
v Saudské A rábii a bude-li m ožno, 
politický převrat v té zemi. Také tré
nink teroristických skupin, zam ěře
ných na “ osvobození” Saudské A rá
bie.
2) Založit teroristické buňky v K u
vajtu a malých státech, ovládaných 
šejky. D át kandidátům  teroristický 
výcvik v SSSR.
3) Zahájit b ru táln í kam paň městské

ho terorism u, únosů a politických 
vražd v Turecku.
Je  znám o, že od konce 60. let KGB 
začala rekru tovat m ladé Turky pro 
teroristické hnutí. V ětšinou se je
jich teroristický trénink konal v Sý
rii, kde výcvik vedli dva agenti, za
m ěstnanci sovětského vyslanectví. 
Další výcvik se konal pod kontro lou 
agentů KGB v táborech Palestinců 
v L ibanonu, Jo rdánsku  a Jižním  Je- 
menu.

POVĚŘENCI
Kom unistické hnutí musí být 

připraveno uchýlit se ke  každé  
proradnosti, používat intrik, 

vyhýbat se pravdě.
V. I. Lenin

Sovětský svaz se rozhoduje pro 
přímý zásah jedině v naprosto  kri
tických situacích: ND R - 1953, M a
ďarsko - 1956, ČSSR - 1968, A fghá
nistán - 1979, Polsko - ??. Na p o dpo
ru m ezinárodního terorism u (a do 
této kategorie bychom měli také za
řadit pokusy o převrat v zemích, kde 
prosovětští politici nemají většinu, 
jako  např. v Angole) používají R uso
vé svých ochotných pověřenců: Viet
namce v Kam bodži, Kubánce v A n
gole, Habeši, N icarague a m noha 
afrických zemích, důstojníky z N D R 
v H abeši, a m noho dalších.

Československo se neslavně podílí 
na tréninku teroristů a dodávkách 
zbraní. Není příliš velkým tajem 
stvím, že příslušníci italských R u
dých brigád (jejichž podporu  Sověti 
důrazně odm ítají a mnozí západní 
levicoví novináři to po nich papouš
kují) byli cvičeni v oblasti D oupova 
a Karlových Varů. V r. 1971 byla 
velká aféra s československou lodí, 
která vezla zbraně irským teroris
tům. Byla zadržena v A m sterdam u. 
Čs. zbraně byly také dodávány do 
Nicaraguy. V nedávných týdnech by
ly odhaleny důkazy o obrovských zá
silkách českých, sovětských a jiných 
zbraní do San Salvadoru a G uatem a
ly, a to  přes K ubu a N icaraguu.

ČSSR je ovšem jednou z m noha ze
mí, které se na této b ratrské pom oci



m ezinárodním u terorism u podílejí. 
A ktivně spolupracuje také B ulhar
sko, Severní K orea, N D R  a hlavně 
K uba. Tak již v r. 1966 bylo na Kubě 
otevřeno asi dvanáct výcvikových tá 
borů  pro  teroristy  z celého světa, ale 
hlavně z jižní Am eriky. Prvním veli
telem této  rozsáhlé akce byl plukov
ník Vadim  Kočergin z KGB.

A CO  BRATŘI?
Nepřítel m usí být zničen.

Zastrašování je  mocný prostředek, 
bylo by pokrytectvím  to nepřipustit.

L. Trocký, 1917

Původně jsem chtěl tu to  kapitolku 
nadepsat: Ze země, kde zítra znam e
ná... několik desítek nově vyškole
ných teroristů . Ale to  by bylo poně
kud dlouhé. A toho Trockého jsem 
použil zám ěrně. To jenom  abych při
pom něl, že nejsou různé druhy ko
m unism u, že je  jen  jeden. A jeho me
tody by se nelišily, kdyby byl v čele 
Lenin, Stalin, T rocký nebo Bucha- 
rin. A že není kom unism u s lidskou 
tváří. Že i po eventuálním  vítězství 
civilizovaného B erlinguera v Itálii 
by velice brzo převzali kontrolu ti 
malí a nenápadní Stalinové, Jagodo- 
vé, Ježovové. T ak  si nedělejme iluze.

SSSR je země, v níž jsou veškeré 
akce na příští ovládnutí světa pečlivě 
připravovány. Pak jsou teprve rozdě
leny pověřencům , jiným  agentům  a 
dalším  přisluhovačům . KGB si po
nechává hlavně kontro lu . To ovšem 
neznam ená, že SSSR se na m eziná
rodním  terorism u nepodílí přím o. 
N aopak .

T řeba  teroristické výcvikové tábo
ry. V M insku, na Urale. Tábory pro 
A raby z PLO v Baku, Taškentu a 
S im feropolu. O d začátku arabsko- 
izraelského konfliktu bylo nepokry
tým a bezostyšným  cílem KGB 
ov ládnou t a využít palestinské p ar
tyzány a celou PLO.

M oho článků bylo napsáno o 
m oskevské univerzitě Patrice Lu- 
m um by, kde studují tisíce afrických, 
asijských a jihoam erických studentů. 
Jejich vedlejší (anebo hlavní?) studia 
jsou  v oborech výcviku se zbraněm i, 
ta k t ik y  p a r ty z á n s k é h o  o d b o je , 
ozbrojeného odporu  ve městech a 
jiných m írum ilovných předm ětech. 
Nejznám ější světový terorista  Car- 
los, vlastním  jm énem  Iljič Ram irez 
Sanchez (syn kom unistického vene
zuelského advokáta , který dal svým 
třem  synům části jm éna V. I. Lenina
- jednoho  pojm enoval V ladim ír, d ru 
hého (Carlose) Iljič, třetího U ljanov 
studoval na Lum um bově univerzitě
v M oskvě od r. 1968. Byl tam  poslán 
na výcvik kom unistickou stranou

Venezuely. Jak  je v posledních dvou 
desetiletích vždy zvykem, praví agen
ti a pravé m otivy jsou utajeny v náno
sech dezinform ací, které mají odvést 
stopy od KGB a Sovětského svazu. 
P ro to  byly brzo rozšiřovány “ infor
m ace” o tom , že Carlos byl po jed
nom  či dvou letech studií vyloučen, 
prý pro  nedostatek discipliny a sklo
ny k playboyském u chování. A no, 
Oswald také ztratil iluze o Sovětském 
svazu, Agca byl příslušníkem  pravi
cové organizace, však to známe.

Jistěže se k nám ětu m ezinárodního 
terorism u ještě m nohokrát vrátím e. 
Ale bylo důležité seznám it se s vý
vojem sovětské taktiky. Z počátku 
používalo KG B svých vlastních za
m ěstnanců, a to  až do procesu se 
Stašinským . Pak se zaměřili na cizí 
agenty. M ůžem e KGB sice obviňovat 
z m noha hříchů, ale nikdy z nedo
statků profesionalism u. P roto  jsme 
také v tom to  článku m ohli sledovat, 
jak  dokonale m ezinárodní teroristé 
odvádějí stopy, jak  nadhazují falešné 
m otivy a jak  kom plikovaně rozšiřují 
dezinform ace. Je to naše příprava 
na další analýzy sovětských podvra t
ných a teroristických akcí.

Václav Táborský

Kdo má pivo rád
Ve zcela zaplněném  kině Pasáž a 

díky pořadatelském u nezdaru s m no
ha lidmi s platným i vstupenkam i 
před vchodem  se odehrávala prem ié
ra českého filmu Postřižiny režiséra 
a scenáristy Jiřího  Menzela. Film  
byl natočen podle stejnojm enné no
vely Bohum ila H rabala a spisovatel 
sám byl i spoluautorem  scénáře.

V jednom  rozhovoru režisér Jiří 
Menzel odpovídal na otázku, proč 
nenatočil film ze současnosti, který 
by dýchal silně dobou stejně tak jako  
Postřižiny. “ Rád bych točil filmy o 
současnosti, protože tou jsem  okou
zlen nejvíce. T uto  dobu přece žiju a 
je to  doba zcela m im ořádná, vskutku 
velká epocha. Ale nejsou prostě scé
náře, které by postihovaly problem a
tiku naší doby. Nemyslím jen některé 
negativní rysy, ale i statečnost, op ti
mismus, chuť vytvořit si náš svět 
podle svých představ.”

Josef R ichter 
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Filozofie pro domácnost
Imperialismus - 
Nejvyšší stadium 
socialismu
aneb

Už jste četli 
komunistický 
manifest?

Část 5. (Dokončení)

Je všeobecně znám o, a zkusili jsme 
si to  na vlastní kůži, že Sovětský svaz 
je agresívní velmoc, která se nezasta
ví před ničím. Kdysi, ještě za Trocké- 
ho, se při své expanzi spoléhala na 
proletářské revoluce vjiných zemích. 
To bylo již dávno prohlášeno za 
úchylkářství, a nyní, jak  dobře víme, 
se Sovětský svaz snaží prostě všemi 
způsoby ovlivnit politiku jiných ze
mí, přivést je  do své “ m ocenské sfé
ry” , vnutit jim  nerovnoprávné po
stavení, vojensky je okupovat a po
užít je jako  základnu a zásobárnu 
žoldnéřů pro  další výboje.

Člověku právě spadlém u z M arsu 
by se m ohlo zdát, že takovéto jednání 
odporuje duchu m arxism u-leninis- 
mu, je “ protisocialistické” a reakční. 
Sovětský svaz dnes zřetelně připom í
ná evropské m ocnosti m inulého sto
letí, které se pokoušely kolonizovat 
celé světadíly a za to  si vysloužily ná
zev “ im perialistické” .

H lavní o tázkou, kterou si tedy m u
síme položit, je to, zda to to  im peria
listické chování je náhodným  jevem, 
způsobeným  tím , že se do čela sovět
ského státu  dostali špatní lidé, nebo 
zda tento vývoj k im perialism u závi
sí na vnitřních zákonitostech socia
lismu, které by se daly sledovat až k 
filozofii klasiků, k M arxovi, Engelso-
vi a Leninovi. S talina jsem  se z těch
to úvah rozhodl vynechat, protože 
mnozí m arxisté, a socialisté vůbec, 
hovoří o stalinism u jako  o překrou
ceném, zkaženém  socialism u, jako  o 
něčem, co M arx ani Lenin nikdy ne
chtěli, ani k této deform aci nezavdali 
příčinu. J á  osobně považuji Stalina 
za největšího socialistu všech dob, 
pokračovatele díla M arxe, Engelse a 
Lenina, který jejich teorie přetvořil 
ve skutečnost.

Podobný vývoj jako  v SSSR probí
há  i v Číně, která je sice vojensky

slabší, avšak snaží se také h rá t roli 
velmoci. Totéž se více méně děje i v 
menších zemích, které se snaží být 
neodvislé od dvou hlavních center, 
Sovětského svazu a Číny.

I když se představitelé všech těch
to zemí snaží m luvit i o ideových roz
dílech a obviňují se navzájem  z růz
ných úchylek, tyto ideové rozdíly 
jsou mizivé. Ž ádná z těchto zemí ne- 
pokročila tak  daleko, aby zrušila 
m onopol moci malé skupiny m ajitelů 
země. Být m arxistou či kom unistou 
jakékoli skupiny či zabarvení už dáv
no není o tázkou vědecky podložené
ho přesvědčení, nýbrž pouze a  vý
hradně o tázkou příslušnosti k u rči
té mocenské skupině v určité zemi. 
Č asto je to  přím o a bezostyšně o táz
ka cynického, křivého charakteru.

V minulých částech toho to  cyklu 
jsem  hovořil o tom , že socialistické 
zřízení je vlastně jedním  obrovským  
m onopolem , který potlačuje a odci- 
zuje každého a všechny, a  kde větši
na občanů je vykořisťována a bez
o h ledně  m an ip u lo v án a . H ovo řil 
jsem o tom , že tom u ani jinak  být ne
může v zemi, kde výrobní p rostřed
ky vlastní výhradně stát.

Spojení m onopolu moci s expan
zivní, im perialistickou politikou má 
některé zajímavé rysy. Vzal jsem si na 
pom oc knihu V. I. Lenina “ Im peria
lismus, nejvyšší stadium  kapitalis
m u” . S hlediska vědecké metody je to 
kniha dosti školácká, přání a politic
ká nutnost je tam  otcem  myšlenky 
spíše než logika, ale jinak je tam 
spousta zajímavých věcí. Lenin v ní 
dokazuje, že na začátku toho to  sto
letí se kapitalism us dostal do vyšší
ho stadia vývoje, kdy volná soutěž 
mezi kapitalisty zmizela, do  popře
dí se dostal finanční kapitál (tedy 
kapitál, který spíše přispívá k orga
nizaci existující výroby než ke skuteč
ném u rozvoji výrobních sil a techno
logie), další technický a hospodářský 
vývoj je omezen a dochází k im peria
listickým válkám , v kterých velké 
m onopoly a finanční kapitál bojují o 
znovurozdělení světa. Lenin popisuje 
tyto rysy zahnívajícího, parazitn ího 
kapitalism u a dovozuje, že im peria
lismem kapitalism us také skončí. 
N akonec však praví:

“ Když velký podnik dosáhne gi
gantických rozm ěrů, a na základě 
přesného výpočtu masy dat organi
zuje dodávky surovin v množství 
dvou třetin či tří čtvrtin  toho, co je 
nutné pro desítky m iliónů lidí; když 
jsou suroviny transportovány  na

místo nejvhodnější pro výrobu ně
kdy i sta nebo tisíce mil daleko, syste
maticky a organizovaně; když jedno 
centrum  řídí následné fáze práce až 
k výrobě četných druhů dokonče
ných výrobků; když jsou produkty 
distribuovány podle jednotného plá
nu mezi desítkam i a stovkam i milió
nů spotřebitelů (jako je tom u v pří
padě distribuce nafty v Americe a v 
Německu americkým “olejářským 
trustem ”) - pak je jasné, že máme 
socializaci výroby, a ne jen pouhé
“ napojování” ..... ”

T o to  je  důležité přiznání. Socia
lismus a velem onopol jedno  jsou. Le
nin tedy věděl, co se mu z jeho systé
mu vyvine. O tázka je, zda si uvědo
moval také to , že se superm onopo- 
lem zdědí z “obyčejného” m onopol
ního kapitalism u také to, co se mu 
na m onopolech nelíbilo. Chtěl snad 
jen to, co je na m onopolech dobré, 
tj. racionalizaci výroby laciných p ro 
duktů , racionalizaci těžby surovin, 
dopravy a distribuce. K tom u mu 
však přibylo také zahnívání, útlak, 
parazitní charakter vykořisťování a 
vykořiťovatelů, a války.

Bylo zajímavé si Leninovu knihu 
prolistovat a podívat se, které cha
rakteristiky imperialismu se hodí na 
socialistický stát. Stručně řečeno, 
nenašel jsem ani jeden z rysů “ zahní
vajícího kapitalism u” , který by se ne
hodil na Sovětský svaz. Zde uvedu 
jen několik typických citátů:

“ M onopol je  přesným opakem  
volné soutěže...”

“ ...im perialism us se snaží o ane- 
xe...”

“ ...dalším  rysem im perialism u je 
národní ú tlak ...k terý  vede ovšem ke 
zvýšenému národním u od p o ru ...” 

“ M onopoly, oligarchie, snaha o 
nadvládu m ísto snahy o svobodu, vy
kořisťování rostoucího počtu malých 
nebo slabých národů neobyčejně m a
lou skupinou bohatých nebo nej
mocnějších národů - to  vše zrodilo 
specifické rysy im perialism u...”

To přece platí zcela a beze zbytku 
na sovětské politbyro v čele s Leo- 
nidem Brežněvem nebo kým koli ii- 
ným!

Nebo:
“ Každý m onopolism us vede ke 

stagnaci a zkáze. Ceny jsou  pevné, 
každý podnět k technickém u, a pro to  
jakém ukoli pokroku  mizí do určité 
míry, a do stejné míry se objevuje 
ekonom ická m ožnost zpom alovat 
technický pokrok .”

C hronické zpožďování socialistic



kého hospodářstv í za ekonom ickým  
rozvojem  dem okratických zemí je 
věc, kterou není třeba dokazovat. 
Bez občasné injekce v podobě m o
derní technologie, přicházející z de
m okratických zemí, by se sovětská 
výroba udržovala technologicky ně
kde na konci N EPu ve dvacátých le
tech. Po druhé světové válce začali 
Sověti vyrábět různé druhy Oplů, 
jak o  M oskviče a Pobědy, na které 
ukořistili plány, a  vydrželo jim  to 
až do té doby, kdy dostali od  Italů  
starý  typ Fiata. To je  jen jeden z m no
ha přík ladů.

V deváté kapitole knihy Lenin ro 
zebírá existenci parazitn í třídy “ ren- 
tiérů” , k terá ani neorganizuje výro
bu, ani nedělá nic užitečného. T ako
vou třídu  Sovětský svaz také má. 
S traničtí funkcionáři, KGB, arm áda 
s nesčetnými důstojníky, státní by
rokratický ap ará t - to vše jsou para
ziti, kteří neprodukují nic užitečné
ho.

N ěkteré rysy im perialism u sovět
ského typu se až dojem ně podobají 
L eninovým  p o zo ro v án ím . Lenin 
kupř. píše:

“ Kdyby kapitalism us m ohl rozvi
nout zemědělství, kdyby mohl zvýšit 
životní úroveň mas, které jsou všude 
ještě postiženy chudobou a podvýži
vou, navzdory překvapujícím u roz
voji technických znalostí, nem ohlo 
by se hovořit o nadbytku  kapitálu... 
Ale kdyby kapitalism us tyto věci ne
udělal, nebyl by kapitalism em ; neboť 
nerovnom ěrný rozvoj a bídné pod
m ínky mas jsou  základním i a nevy
hnutelným i podm ínkam i a předpo
klady toho to  d ruhu  výroby. D okud 
kapitalism us zůstane tím , čím je, 
nadbytečný kapitál nikdy nebude vy
užit ke zvýšení životní úrovně mas 
kterékoli země, pro tože by to zna
m enalo pokles zisku pro  kapitalisty; 
naopak  bude použit k vývozu kapitá
lu do zaostalých zem í.”

Z dnešního hlediska je tento  citát 
samozřejmě^ nesmyslný po m noha 
stránkách . Ž ivotní úroveň se za po
sledních padesát let zvýšila tak , že 
se o tom  Leninovi ani nesnilo. Zem ě
dělství se rozvinulo tak , že kdyby 
nebylo kapitalism u, socialistické ze
mě by už dávno hladověly. Z anedbá
vání zemědělské výroby není dnes ty
pickým  znakem  kapitalism u, ale p rá 
vě typickým  znakem  socialistické
ho im perialism u. Až do takových de
tailů jde popis sovětského im peria
lismu, obsažený v Leninově knize.

Sovětský svaz se dnes chová přes
ně podle návodu, který form uloval 
Lenin v “ Im perialism u, nejvyšším 
stadiu kapitalism u” . M onopolizace 
výroby, expanze koloniální moci, do-

byvatelské války, spojení financí a 
výroby v jedněch rukách, v tom to  
případě v rukách hrstky m ajitelů stá
tu, plánovité udržování nízké život
ní úrovně - rozhodli se sovětští sou
druzi vybudovat im perialistickou 
velmoc podle Leninova předpisu, 
nebo se tak  stalo  na základě nutné
ho zákonitého vývoje? Obojí je mož
né. Z Leninovy knihy přím o čiší, že 
byl fascinován mocí m onopolů. 
U spořádal tedy stát jako  m onopol 
m onopolů, a pak se v jeho zemi spl
nilo to, co v roce 1916 popisoval ja 
ko um írající, zahnívající kapitalis
mus.

Opusťm e nyní Lenina, a podívej
me se na příčiny vývoje im perialism u 
v socialistické zemi. Vývoj socialis
tického im perialism u závisí na něko
lika faktorech. Jedním  z nich je ne
pochybně fa k to r  psychologický . 
M oc korum puje, a absolutní moc 
korum puje absolutně. T ato  znám á 
poučka se absolutně hodí na m ajite
le a vládce socialistického státu. 
Jestliže vládce je  am biciózní (a to 
každý vládce je, jin ak  by se o vládnu
tí nesnažil), nenasytí se jeho  touha po 
moci okam žikem , kdy se před ním 
plazí, až na p á r sebevrahů odsouze
ných k zániku, veškerý lid jeho země. 
Spasiteli lidstva, majiteli země brzy 
nestačí džungle stranických sekreta
riátů, ve kterých se zocelil a dozrál. 
C tižádost, přikrm ená díly klasiků o 
možném  nebo nevyhnutelném  vítěz
ství socialismu, jej přivede ke snu o 
světovládě. Takové sny mívá lec
kdo; ovšem tam , kde nejsou balan
covány zdravým rozum em  těch, kteří 
by asi boj o světovládu zaplatili živo
tem, tento  subjektivní, psychologic
ký fak to r převládne, a vládce se za
měří na expanzi.

M im o toho to  subjektivního fak to 
ru, kdy vůle vládce je  důležitější než 
nechuť m iliónů, nastupují i faktory 
ekonom ické. V álka, na rozdíl od 
míru, se dá velmi lehce plánovat. 
Počet položek v p lánování není tak 
velký jako  v míru. Vojáci si v jídle 
nem ohou vybírat, v oblečení také ne, 
vše se předem  určí rozkazem  a je to. 
Civilní obyvatelstvo naopak  všecko 
kom plikuje. Tu chce to , tu ono, ne
stačí jim  široké m odré kalhoty z je d 
ná látky, tu chtějí džínsy, tu  jablka, 
stojí na ně frontu , kšeftují pod ru 
kou s bram bory, prostě dělají zm a
tek.

Je  zde také politická nutnost. 
Když se lidé cítí ohroženi nepříte
lem, leccos snesou. Pocit nebezpečí 
je  dělá skrom ným i a nestěžují si. Ne, 
že by na tom  za socialismu příliš zá
leželo, co si lidé myslí, ale není ni
kdy na škodu, když lidé mají strach

také z někoho jiného, nejen  z policie.
Problém  ovšem je, jak  jsm e již 

uvedli, že m arxističtí revolucionáři 
dělají revoluci ve svých zemích, které 
pak  pokládají za svůj m ajetek a těžce 
nesou, když jim  do toho  někdo nad
řízený hovoří. G ang, řídící jednu 
zemi, se snaží ovládnout gang, řídící 
jinou  zemi. Někdy se to  podaří. Ve 
všech východoevropských zemích s 
výjim kou Jugoslávie tento proces 
ovládnutí proběhl na začátku pade
sátých let, a místní gangy byly poko
řeny. Teprve další generace vládců 
se opět o něco pokusila, ovšem úspě
chů nebylo m noho. Jeden gang, al
bánský, se osvobodil v souvislosti 
se sm rtí krále králů Stalina, rum un
ský gang to  hraje na dvě strany, čes
koslovenský gang si zakokrhal na 
smetišti, ale brzy bylo po slávě. 
H orší problém  je s Č íňany, protože 
jich je m noho, a se Sověty se nem u
sí moc bavit.

V nitřní struk tu ra  socialistického 
stá tu , která závisí v prvé řadě na m o
nopolu veškeré moci, tedy logicky 
vede k tom u, že se oligarchové sna
ží získat moci stále víc, vym anit se 
z chapadel moci vyšší, a ovládnout 
oligarchy jiných zemí. Tyto pokusy, 
více či méně úspěšné, neznam enají 
stabilizaci konečného stavu. Jak o  
smečky vlků se na sebe soudruzi vr
hají znovu a znovu, aby obhájili své 
teritorium  a dobyli další. Z toho vy
plývá, že příští války budou přede
vším válkam i socialistických moc
ností. Tyto války jsou důsledkem  
dlouhodobé chronické krize socia
lismu jako  systému.

T ato  krize je ovšem neřešitelná, 
jestli budem e čekat, až se “ režim 
zhrou tí” . Režim se může zhroutit v 
zemi, která je  aspoň zčásti otevřená 
a dem okratická, a kde aspoň trochu 
záleží na tom , zda mají lidé co jíst a 
co si myslí. Tento fak tor nepřipadá 
v úvahu v socialismu. Ať třeba celý 
národ  pom ře hlady! K am bodža se 
také “ nezhroutila” , jen před očim a 
světa začal mizet jeden národ.

D ynam iku, vývoj, zlepšení, od 
klon od im perialistických choutek 
m ohou přinést do socialismu pouze 
lidé s novými názory, kteří vědí, oč 
jde, kteří se nebojí riskovat, lidé 
vnitřně svobodní. Ti by m ohli pře
tvořit socialismus v užitečný systém. 
Jenže - to  už pak nebude socialismus. 
PR O L E T Á Ř I V ŠECH ZEM Í,
D O  SEBE!

S.R.



Proradné rady moudré ženy čili 
vztah Objektu k Subjektu
(Přísně tajné směrnice pro  zacházení s muži.)

“Muži? Pah!” 
Výrok m oudré ženy.

1. N ikdy se nepodceňuj, podceňuj 
raději druhé, zejména muže. M uži Tě 
to tiž  budou vždycky obdivovat pro 
vlastnosti, které nestojí za obdiv. Ne- 
víš-li tedy, zda určitý muž je hoden 
Tvého pohrdání, buď  jista, že je.
2 . Čím více bolesti mužům  způso
bíš, tím  víc Tě budou zbožňovat a mi
lovat. Buď vůči nim krutá, rafinova
ně k ru tá , mais soyez la reine de vos 
douleurs. I když budeš vůči mužům 
skeptická, používej jich, bez ilusí a 
bez vášně.
3. Jsi-li nejistá ohledně m otivů m u
žova jednání, předpokládej, že m oti
vy m užského jednání m álokdy přesa
hují horizont středu Tvého těla: uvi
díš, že ses nemýlila. N evěř rozum u, 
věř náhodám , své intuici, náhlým  ná
ladám . Mysli tělem.
4. N ezkušené muže musíš klam at 
kdykoli jen můžeš, vždy to  zaslouží, 
případně dodatečně. Zklam ou-li Tě, 
dej šanci druhým , alespoň si zvyk
neš na zklam ání.
5. Lži, zásadně lži, protože pravdu 
života můžeš vyslovit jen když lžeš. 
Lež krášlí ženu. A nezrazuj zásadu 
lži, p ro tože budeš-li mluvit pravdu, 
muži Ti neuvěří. M uži nenávidí prav
du , p ro tože pravda je jim  nesnesitel
ná. Jsou  jen muži.
6 . M uži, kteří nám  rozum í, nám  ne
věří ani slovo. Vědí, že pro  okam žik 
zradím e všechno. Jsm e oběti o k a
m žiku, stejně jako  muži jsou oběti 
principů, ale my jsm e vyšší bytosti. 
K valitativně vyšší, protože jednám e 
jak  cítíme a nedám e se terorizovat 
principy.
7. Muži nám  důvěřují jen pro to , že 
jsou  ješitní; věří svým principům  více 
než nám . M usíme je p ro to  vychová
vat tím , že je  podvádím e a dokazuje
me jim  tak  jejich omyly. “ H rozné je, 
že nelze žít ani s muži ani bez nich” 
(M rs. Byron).
8 . Neberm e muže příliš rom antic
ky, jsou to jen účelná zařízení v do
m ácnosti. M už je bytost, k terá se 
kvůli nám  ráno  obléká, přes den p ra
cuje a večer se svléká. Asi jako  hodi
ny. Jak p ak  bychom bez m užů rozliši
ly den a noc?
9. Muži jsou jednostranní prim iti
vové, ale přestanou-li jim i být, neza
jím ají nás. M uži většinou nechápou, 
že jsou  na světě pro to , aby nás m ilo
vali, ne aby nám  rozum ěli. Budeme

pro  muže nepochopitelné a neprů
hledné, i kdybychom  byly ze skla.
10. M uži nás nesmí chápat, musí 
nám  p ropada t jako  se p ropadá d ro 
gám. To nejrozum nější co m ohou dě
lat, je s tá t se našimi otroky, našimi 
nástroji. Když to neudělají, začnou 
nás nenávidět. Pak jsou  zralí pro p o 
litiku a jiné sadismy.
1 1 . Muži myslí prostoduše, v cílech 
a zájmech, my myslíme ve vztazích, 
v pom ěrech. M uži nechápou, že lás
ka je  střed života, jed iná pravá vášeň 
a že není rozum ná. P ro to  si jen skrze 
ženskou lásku uvědom ují svou infe- 
rioritu.
12. M uži jsou děti. Jednejte s nimi 
jako  s dětmi a budou vás zbožňovat. 
Chovejte se rozum ně a opustí Vás. 
Právem. Rozum ná žena? Kulatý čtve
rec. Život je cesta k sm rti. D ejte se na 
této cestě muži poponášet co nejdále, 
co nejdéle.

Ivan Sviták

O nových knihách
V posledních dvou měsících jsem 

dostal do ruky celkem sedm nových 
knih. Liší se od sebe převelice, ale 
aspoň si mezi nimi každý čtenář vy
bere, co se mu líbí. Cestovatel po svě
tě a rázovitý prodavač knih z T oron
ta J iří Svoboda vydal další díl své
ho cestopisu “A utostopem  kolem 
světa”. Na titulní straně je zobrazen 
on, an sedí na býku s bojovným  vý
razem v tváři. Kniha je opět psána 
jeho vlastní fonetyckou češťynou a 
končí příběhem , jak  se ho jistý pan 
S trůdl pokoušel oženit. Nepovedlo 
se to , čili další díly cestopisu jsou na 
cestě. Knihu si můžete objednat na 
adrese A U TO STO P, 3595 Kingston 
Rd., Scarborough, Ont., Kanada, 
za sF r 19.50.

Z Kanady je také svazeček “ 10 let 
Nového divadla v T oron tě”. Je to zá
bavně napsaný dokum ent o podivu
hodném  divadle a jeho hercích, kteří 
daleko od Prahy už víc než deset let 
dělají dobré divadlo. Knížku sesta
vil Ferdinand Culík s Jitkou  Růžič
kovou, a několik stránek také napsa
la tajem ná postava Nového Divadla, 
člověk, který se vzdal jm éna, aby 
mohl s divadlem  spolupracovat, 
D uko Kasan. Knížka stojí 3 Can. $.

“ Doličné záznam y o zcivilizová- 
ní ostrova Scraps” Karla S rpna vy
dalo nakladatelství K onfrontace v 
Curychu (US $ 7.00). Je to  staronový

příběh o příchodu civilizace na 
ostrov, obydlený nevinnými poctivci. 
Jednou z episod je socialistická revo
luce na ostrově, inscenována, sam o
zřejmě, dvěma fízly z Českosloven
ska. Ale zdá se, že vše dobře končí. 
D ruhá kniha nakladatelství Kon
frontace je dokum entární, a řekl 
bych zajímavější. “Na západ je cesta 
d louhá” obsahuje příběh našich ho
kejistů, kteří byli v roce 1950 zatčeni 
a odsouzeni na m noho let, aby nic 
nestálo sovětskému hokejovému 
mužstvu v cestě za úspěchem. Mělo 
by vycházet víc takových knih. Ti. 
kteří dnes vyjíždějí z Českosloven
ska, si už m noho věcí stěží pam atují, 
a měli by se o nich dovědět. Cena 
sF r 18.00.

“O svobodě a moci”, svazek vyda
ný nakladatelstvím  Index v Kolíně 
n. Rýnem, se musí číst pozorně. Ob
sahuje totiž politická vyznání někte
rých předních chartistů , a teprve z něj 
se člověk doví, jací mnozí z nich 
vlastně jsou. Někteří se ještě dnes 
brání, že jsou a zůstali socialisty, ale 
většina z nich dobře ví. že to, co dnes 
v Československu je, není deform ace 
socialismu, ale socialismus přesně 
v té podobě, jak nám ho M arx a Le
nin naplánovali.

1 o knize J. Stádečka (což je pseu
donym  dítěte z prom inentní kom u
nistické rodiny) “O sm ašedesátý” se 
dá říci m noho dobrého. Je to kniha, 
rozebírající naše nejnovější dějiny. 
Je  svěží, provokativní, a m nohdy až. 
drzá. I když místy připom íná sam o
hany, které o nás Ceších píší do exi
lového tisku někteří z nás, přece se 
od nich liší nekonform ností pohledu. 
Přečetl jsem ji s chutí, ačkoliv bych 
m nohdy autorovi rád šlápl na nohu. 
Knihu vydal Index.

Index vydal také básně Osipa 
M andelštam a “Topůrko pro kata”. 
Básník zmizel v Gulagu někdy kon
cem roku 1938. Člověku trochu běhá 
mráz po zádech, když čte: Řekneš-li 
větu, skrze stěnu/ ve druhém  bytě 
slyší j i ./  A neutečeš. Na hřebenu/ 
musíš zde hráti á rii./ / Čtu zde erární 
knížky v ch ládku/ a splétám  slova 
v op rá tky / a kulackém u pacholátku / 
vyprávím hrozné pohádky.

Stanislav Reiniš

Služba čtenářům
Třicetiletý nevidomý, studující v 
O ttawě, bytem v Kingstonu, O nt., by 
se rád seznámil s českou nebo sloven
skou dívkou. Dopisy do adm inistra
ce Západu pod značkou “N Á D É J” . 

***
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C arlo mě pozval k sobě na večeři. 
Bydlel v elegantní novostavbě s vý
hledem na moře. N astěhoval se tam  
ze svého velkého dom u, který se roz
hodl po třiceti letech opustit i s že
nou, dětmi a vším příslušenstvím . 
K rozhodnutí mu patrně pom ohl je 
ho psychiatr, který propůjčoval jed 
nou týdně za padesát do larů  své ucho 
C arlovým  stížnostem . “ Člověk má 
být sám sebou. M á žít plně a nene
chat se zo tročovat,” říkal psychiatr 
a dál rozvíjel teorie o ženách kastru
jících muže. “ H edonism us, to  je filo
zofie, kterou se teď budu říd it,” p ro 
hlašoval C arlo ,” a nebudu už ušláp- 
nutým  blbcem. V životě jsem  se jí ni
čím nezavděčil, nic jí nebylo vhod a 
když jsem ch-.ěl, abychom  si naše 
vztahy ujasnili, tak na mne vyplazo
vala jazyk!” H edonism em  myslel po- 
živačnost všeho d ruhu  a nikoliv he- 
donistickou filozofií v původním  
smyslu. Tak nějak je to  se všemi filo
zofiemi a teoriem i, že lidem vždycky 
unikne ten původní smysl a pak po 
generace vyznávají nějakou am atér
skou zparchantělinu.

Stůl byl už prostřen . Vinné skleni
ce čekaly na naplnění a stříb ro  se 
lesklo. K večeři bylo kuře, salát a 
dokonce i m oučník. Svíčka blikala 
na stole a C arlo  servíroval. Bylo to 
form ální a rom antické, jak o  ve filmu. 
Po večeři jsm e šli na verandu a dívali 
jsm e se jak  vlny narážely na m olo, 
kde se bíle rozstřikovaly. “ C arlo ...” 
zašeptala jsem  a čekala, že spustí ně
jak o u  serenádu, která se bude k této 
scenérii hodit, ale C arlo se na mne 
popuzeně otočil. “ Říkej mi Chuck, 
to  je z C harles. Nenávidím  svůj ital
ský původ. Vždycky jsem  trpěl tím , 
že se jm enuji Piccicato.” T o  člověk 
těžko pochopí, pokud  asi neprožil 
dětství v italské sekci m ěsta, kde se 
irští a jiní usedlíci dívali zpatra  na 
sicilské přistěhovalce, kteří přijeli za 
am erickým  snem. “ Pro to  jsem  sestá l 
lékařem ,” vysvětloval C arlo . “ Už 
jak o  dítě jsem  si um ínil, že Udělám 
všechno, abych nebyl nikdy chudý, 
a aby se mi nem ohl nikdo posm ívat.” 
Neum ěl pochopit, že pro  Evropany, 
má Itálie a její m užští obyvatelé ro

m antickou přitažlivost a že tradice 
Valentina je stále živá.

Vrátili jsm e se do pokoje a Carlo 
usedl k p ianu. M oonshine sonáta  se 
mísila s pravým  měsíčním světlem 
a hukotem  m oře. Carlosovi to  u p ia
na slušelo. V ypadal trochu jako  
M astroianni. Lékař a klavírní vir
tuos - to  byl přesně můj sen. Šla jsem 
ho obejm out. Carlos seděl u p iana a 
ruce měl složeny v klíně a jen jeho 
nohy šlapaly velké pedály. H raje to 
sam o i bez šlapání, ale když se šlape, 
tak to zní víc s citem, vysvětloval. Vy
ber si, co ti m ám  zahrát, “ ukázal na 
velkou krabici s válečky. Měl spíš 
říct zašlapat, ale nakonec to  bylo jed
no. V dnešní době m oderního vývo
je  m noho věcí mění jm éna i smysl. 
V ybrala jsem si C hopinovu Poloné- 
zu a sedla si na zem vedle p iana. Kdy
si jsem  tam  daleko ve staré, zastara
lé Evropě takhle sedávala vedle svých 
přátel klavíristů a pozorovala jejich 
hbité prsty na klávesnici. Tohle mě
lo výhodu, že jsem  m ohla Carlose 
držet za ruku a tak jsm e seděli u p ia
na jak o  u nějakého hrajícího bůžka, 
kterém u Carlos s citem šlapal na bři
cho. Pak Carlos nasadil jiný  váleček 
a vyzval m ne, abych s ním zpívala. 
Slova se odvíjela současně s hudbou 
a tak  šlo jen o to  je rychle číst. C ar
los měl hezký hlas a já  zápasila s no
tou i se slovy, které prý měly hlubo
ký psychologický smysl. Nějak se mi 
nepodařilo  pochytit ani n o tu  ani 
smysl, ale dojatě jsem  říkala “ Ano, 
ano, překrásné.” A pak  byl Carlos 
unaven šlapáním  a tak  jsm e si šli o d 
počinout na gauč a popíjeli jsm e ví
no, které nám  zbylo od večeře. M lu
vili jsm e o životě, psychologii a o so
bě. Carlos mě držel něžně kolem  ra 
men a hladil po  vlasech. “Takové 
krásné chvíle jsm e se ženou nikdy ne
měli. Když jsem jí přinesl bílé růže, 
řekla, že bílé nenávidí a p roč  jsem  ne
koupil růžové.” H ráb la  jsem  do oříš
ků na stole, abych m ohla ch řoupat a 
zdržet se kom entáře. U vítala jsem, 
když mě políbil. D oufala  jsem , že ho 
to  přivede na jiné myšlenky, protože 
mě nebavilo poslouchat jeho  rodinné 
problém y. N a to  m á přece psychia

tra. “ Říkal jsem  o tobě m ém u psy
chiatrovi,” zašeptal mi C arlo do 
ucha, tak  jak o  chlapec oznam uje dív
ce, že se konečně svěřil se svou váž
nou znám ostí otci. “ A co říkal,”  ze
p ta la  jsem  se zvědavě, abych se do
zvěděla, jestli jsem schválena specia
listou. “ O n nikdy nic přím o neříká,” 
vysvětloval mi Carlos, “ správný tera- 
pista neradí, ale ukáže alternativy.” 
Bylo jasné, že jsem byla jednou z 
alternativ. “ M ám tě rád a ,” zašeptala 
jsem  po dalším  políbení, protože 
jsem měla takový starom ódní názor, 
že tyhle věci se nemají dělat nepodlo
ženy nějakým  citem, který dodává 
této činnosti dvou lidí legitim nosti. 
C arlos mě ustrašeně pustil. “ To ne, 
nesmíš se do  mne zam ilovat. To ne
chci! Já  teď musím začít žít, užívat, 
dohonit všechno co jsem za těch tři
cet let zam eškal. M ám z toho  trochu 
zm atek, protože je to všechno nové. 
Jsem  sam ostatný, nezávislý, jsem  si 
jistý sám sebou...” opakoval zaklina
či form ule svého psychiatra. To bylo 
jasné. Nikdy mě nenapadlo, že ně
kdo, kdo je sám lékař, specialista a 
kapacita  ve svém oboru  se může dát 
zblbnout jiným  specialistou do ta
kové míry.

U kázal na obraz, který nám  visel 
nad hlavou. To jsem koupil kdysi 
dávno v New Yorku. Musel jsem  ten 
obraz mít, protože mě z neznám ého 
důvodu přitahoval. D neska vím 
proč. Jsem  to já , malý a ustrašený u 
nohou krásné panovačné mé ženy. 
To je zajímavé. Mluvil jsem o tom  se 
svým psychiatrem ...” Byl to kýč, ale 
pro  Carlose to byl sym bol a jak  jsm e 
tak diskutovali, tak  všechno najed
nou ztrácelo svůj přirozený tvar a 
smysl a stávalo se sym bolem  a já  
jsem si připadala  jak o  v začarovaném  
zám ku, sam a začarovaná a ovládaná 
všemi m ožným i mystickými silami, 
které se kolem člověka vytvářejí, od 
té doby co vykoukne z m atčina lůna 
až do posledního vydechnutí. Jed iná 
záchrana p ro  člověka, je zm ěnit svou 
osobnost, vyrůst, uvědom it si své 
m ožnosti, většinou skryté, a nařídit 
se s pom ocí odborn íka ve věcech du
še na úplně jiný  životní styl. T o  bylo 
velmi deprim ující poznání, p ro tože 
já  jsem  žila celý život v zaslepené dů
věře, že já  jsem já  a že si pracuji na 
svém růstu pom ocí um ění a  literatury 
a že můj přirozený instinkt ve věcech 
dob ra  a zla je tím nejlepším vodít
kem. Teď, když mě Carlos poučil, že 
instinkt je  Id a že to  je ta  tem ná síla,



která je na štíru s Ego a Superego, te
dy tím, co člověk pochytil od d ru 
hých a čím je vlastně zotročován, za
čala jsem se cítit strašlivě. Symboly 
se na mne šklebily z každého kouta. 
Piano hrálo bez citu, protože nikdo 
nešlapal a svíčka zkom írala. Sex je 
sex a to , že se kolem něho má mluvit 
o lásce, poslouchat klasická hudba a 
recitovat básně je nezdravá m orálka 
viktoriánských puritánů. Z toho 
jsou lidé neurotičtí, frigidní a impo- 
tentní. Lidé mají souložit, když se 
jim chce, s kým se jim  chce a jak  se 
jim  chce. To říká m oderní věda. A 
tak jsm e se odebrali podle směrnic 
m oderní vědy do ložnice. Kdybych 
si odmyslela velkou postel, řekla 
bych spíš, že to  byla jeho  pracovna. 
Na psacím stole se kupily knihy a pa
píry a mezi nimi trůnilo  velké srdce. 
Carlo byl odborník  na srdce. Pro 
mne, která jsem znala srdce spíše ve 
smyslu básnickém , bylo tohle roze
bírací srdce něco nového. Nazí jsme 
stáli před srdcem a rozebírali ho., 
C hlopně, kom ory, jaký to fascinující 
orgán. Bylo mi jasné, že Carlovi ne
m ohu nam luvit, že moje srdce bije 
jen pro  něho, protože on je specia
lista a ví, že m oje chlopně a kom ory 
s ním nem ají vůbec nic společného.

N a stěně visel C arlosův pracovní 
program , ve form ě nástěnky, kterou 
jsm e mívali ve škole. R áno byla na 
program u pitevna, kam  si chodil pro 
srdce, pak  návštěva nem ocných pa
cientů, kteří měli ještě srdce v těle a 
večer bylo dobývání srdcí spojené s 
dívčími jm ény a nebo tam  bylo prostě 
n ap sán o : p a rty , večeře, d ivadlo  
apod. D neska bylo pondělí a byla 
jsem  na program u já . N aplnilo mě 
pýchou být na program u tak důleži
tě zam ěstnaného muže. A také jsem 
byla ráda, že jsem na jeho  p rogra

mu večer pod svým jm énem , a ne rá
no mezi těmi bezejmennými.

Carlos mě požádal, jestli bych ho 
nenam asírovala. Vzájem ná m asáž je 
v Americe velká m óda. D íky stoupa
jící populaci psychologů a jiných psy
chologizujících odborníků si lidé 
uvědom ují všechny strachy, úzkosti 
a napětí, kterých jsou každodenní 
obětí a ví, že relaxace, to  jest dokona
lé vypětí všech svalů a zastavení 
p roudu neodbytných myšlenek, jim  
přinese kýženou úlevu a zachrání je 
před neurózou a nebo alespoň bole
ním hlavy. A protože m oderní svět je 
propojen všemi m ožným i kom uni
kačním i spoji, tisícileté filozofie a 
m etody Východu byly im portovány 
do této mladé země, pro  povznesení 
ducha a úlevu těla jejích obyvatel.

M usela jsem uznat jací jsm e to  byli 
v mé rodné, evropské zemi barbaři, 
že jsm e se prostě jen tak škrabali po 
zádech a nebo hladili, protože to  bylo 
příjem né a neměli jsme to  ani vědec
ky podloženo, ani jsm e si nebyli vě
dom i starých čínských m oudrostí.

“ S Nancy jsem se seznámil ve sku
pinové terap ii,” začal uvolňovat své 
asociace C arlos, když jsem mu šm id
lala záda. “ Seděli jsm e v kruhu a te- 
rapista nás požádal, abychom  se chy
tili za ruce. Bylo nás víc, co nám  to 
nešlo. R uka je zablokovaná a člověk 
nem á dost síly nebo spíš odvahy, aby 
ji někom u neznám ém u podal. Tak 
jsm e museli chvíli zhluboka dýchat - 
na dvacet nadechnout, podržet a na 
dvacet vydechnout, abychom  do sebe 
dostali kyslík a spojili se víc s vesmí
rem .” “To my jsm e si vždycky v so
botu udělali m ejdan, kde kluci hráli 
na kytary, zpívalo se a pak se pustil 
gram ec, zhaslo se a páry se objímaly 
a líbaly a o kyslíku se nedalo mluvit, 
protože tam  bylo nahuleno a o tvírat

jsme nechtěli, aby neuteklo teplo,” 
řekla jsem , abych ukázala, že je mož
nost ještě nějakého jiného faktoru  
nebo chemického prvku, hrajícího 
důležitou roli v lidských vztazích. 
Carlos se na mne obrátil. “ Jsi krásná, 
zvlášť, když máš rozpuštěné vlasy. 
To je takové ženské,” řekl a zálibně 
mě hladil po vlasech. N apadlo mě, že 
tak moc ženské to dneska už ani není, 
když spousty kluků má mnohem del
ší vlasy než já  a k tom u dokonce v 
předu krásně vlající vous, ale ne
chtěla jsem se s ním přít právě teď, 
když se zdálo, že se dostává do mi
lostné nálady. M asáž mě to tiž  nudila 
a unavovala. Konečně se Carlos 
obrátil na záda. “ M ám  tady vaselinu, 
kterou používám  v ordinaci. N am a
žu tě a budem e se o sebe třít...” na
vrhl. “ Je to  moc příjem né,” ujišťo
val, když viděl mé udivené oči. Nikdy 
jsem nic takového nezkoušela ani ne
četla, ale pravděpodobně to patřilo  
k m oudrosti K am a Šutry nebo 
M aster and Johnson  a tak jsem kývla 
na souhlas, že mne může nam azat. 
N akonec byl lékař a vaselina to byla 
lékařská, tak žádná úhona na zdraví 
nehrozila. Byla to legrace po sobě 
klouzat jak o  ryby. V zpom něla jsem 
si na Helenu, jak  nám vyprávěla svá 
dobrodružství z prázdnin v Bulhar
sku, kde se milovala v horku s m la
dým Bulharem. Říkala, že byli straš
ně zpocení, a že to  bylo nádherné. 
Všechny jsm e jí to tenkrát záviděly a 
dovedly si tu rozkoš a vášeň živě 
představit, ale nikdy nás hloupé ne
napadlo, že bychom jižní žár a vášeň 
mohly nahrad it třeba Niveou.

Za přátelského klouzání mi Carlos 
vysvětloval anatom ii a jak  to  všech
no funguje. Řekl, že další pozitivní 
přínos vědy je, že se snaží přim ět lidi 
mluvit o sexu otevřeně, aby si ujasnili



co kdo chce a tak  si každý přišel na 
své. To mi připom nělo zavedení 
“ Knihy přán í a stížností”  do  obcho
dů a  restaurací, kde se každý zákazník 
m ohl vyslovit, aby pak  v budoucnu 
dostal dokonalou  službu ke své na
p rosté  spokojenosti. Je  jasné, že spo
léhat na intuici a nějaký přirozený cit 
jednoho  člověka k druhém u je nejis
té, p ro tože m oderní člověk pom alu  
ztrácí obé. A také m oderní život je 
rychlý a n ikdo nem á čas čekat, až se 
mezi ním  a tím  druhým  vyvine po
třebná telepatie a nebo cit, který člo
věku řekne, co ten druhý  cítí, chce 
nebo potřebuje. T o  si m ohli dovolit 
za starých, pom alých časů. D neska 
žádné zdržovačky, každý si řekne 
své, po  případě se o tom  sepíše 
sm louva a jde se na věc. Carlos si po 
chvaloval, jak  se mu se m nou pěkně 
klouže, a jak á  jsem vřelá a cituplná. 
To jeho  žena se prý bála o účes, o 
m ake-up a nalepené řasy, které ji mě
ly činit přitažlivou a také by se nikdy 
nedala nam azat nebo se nedala vy
provokovat ke zpocení, protože to  
pok ládala  za neestetické. To se hned 
u tíkala  nastříkat deodorantem . K to 
mu vede A m eričanky televize a rekla
m a všech p ro d u k tů  nezbytných k ci
vilizovaném u životu.

C hudáček Carlos! Pocítila jsem  s 
ním prudkou  soustrast a ja la  se ho 
cituplně líbat, abych mu vynahradila 
jeho  strádání. Vaselina na nás mezi
tím už uschla a myslela jsem , že už 
bylo toho  intelektualizování dost. 
M ezi polibky se Carlos zeptal, jestli 
jsem  na antikoncepčních práškách. 
“ N e,” šeptla jsem , “víš, že s nikým 
nechodím , tak  proč bych si huntova
la zdraví?” C arlos mě okam žitě pus
til a jeho  m ilostné napětí ochablo, 
jak o  kdyby dostal elektrický šok. 
“ Jsem  lékař a nevěřím  v po tra ty  a že
nit se teď nem ohu, protože se musím 
nejdříve o sam ostatn it a uvědom it si 
co chci, kdo jsem  a kam  jdu , jak  říká 
můj psychiatr. Všechny osta tn í p ro 
středky jsou nespolehlivé. M usíme 
počka t!” řekl dram aticky  a vstal. 
“ Jseš báječná, výborně se s tebou cí
tím. Však budem e ještě spolu m oc
k rá t!” dodal konejšivě a políbil mě 
otcovsky na čelo. To byl smysl p ro  
zodpovědnost, jaký  jsem  ještě nezaži
la.

A tak jsm e se oblékli, opustili to  
rozkládací srdce v ložnici a přešli 
zpátky do pokoje. Sedla jsem  si k 
p ianu  a spustila Cajkovského B moll. 
Všechen svůj nevyžitý cit jsem  vložila 
do  šlapání a rukam a im itovala, že 
hraji. To, co se mi nepodařilo  po  de
setiletém chození do p iana se mi spl
ňuje tady, v zemi pokroku . H ud b a  le
těla oknem  až k m oři a vůbec neva

dilo, že to  byla trochu  zjazzovaná 
verze. Vždyť ani ta  rybářská vesnička 
na  m olu nebyla opravdová, ale jen 
napodobenina, právě tak  jako  kůže 
na křeslech, jako  dřevěné obložení 
stěn, jak o  náš cit, jak o  tento večer, 
jak o  m ožná i měsíční světlo, které je 
n a  baterky a jak o  všechno v téhle ze
mi.

D ohrála  jsem koncert, dopila víno 
a rozloučila se. C arlos m usí ráno 
časně vstávat a tak  se musí vyspat, 
aby byl čerstvý, až si půjde pro  čer
stvé srdce do pitevny. O dpoledne ho 
čekají srdeční potíže jeho pacientů, 
pak si jde vylít srdce ke svému psy
chiatrovi a večer m á schůzku s Jane, 
která prý m á srdeční problém y v 
manželství a tak  mají společné téma. 
O na prý v m anželství ještě víc vytrpě
la než on a to  je spojuje. J á  prý jsem 
příliš šťastná a veselá povaha a tak 
prý mu plně nem ohu rozum ět. Než 
jsem odešla, vkradla jsem  se tajně 
do ložnice a vym azala své jm éno z je
ho program u na příští měsíc. Měla 
jsem to tiž  pocit, že je  ještě příliš brzy 
na pozdní odpoledne amerických 
faunů. Ještě jsem  se nepřeorientova- 
la z evropského času.

Eva von Rheinwald vlastní doktorát 
v klin ické psychologii a žije v Las 
Vegas, Nevada.

Ožehavé téma
K  dopisu V. Šůny o ideologii 

křesťanství, viz str. 39

Jistě, křesťanství může být také 
ideologií ve smyslu mé definice toho 
term ínu. Definice jsou  vůbec alfa a 
om ega všech diskusí, pokud  mají mít 
smysl. Jak  si čtenáři snad povšimli, ve 
svém článku dělám rozdíl mezi “ ideo
logy” a stoupenci nějaké teorie, a de
m onstruji to na známém rčení “ on je 
sice kom unista, ale jinak hodný člo
věk” . Z upřím ného citu vznikají teorie, 
názory; sociální cit vede k teorii socia
lismu, národnostní vede k vlastenectví, 
upřímná touha po odpovědi na otázku: 
Kdo jsme? Odkud přicházíme? Kam 
jdeme? vede k náboženství. Ani sociál
ní cit, ani vlastenectví, ani touha po 
poznání absolutna nejsou ještě falešná 
vědomí. Ze socialistické teorie se stá
vá komunistické “učení všech učení” , 
z vlastenectví se stává omezený šovi
nismus a z náboženství se stává nekře
sťanský fanatismus, jestliže se pro
mění ve falešné vědomí působením pa
tologických, často psychopatologic- 
kých faktorů, z nichž některé jsem ve 
svém článku naznačil. Potom máme 
komunisty, kteří ze samé lásky k člo
věku utýrávají milióny v koncentrá

cích, vlastence, kteří vylučují z národa 
každého, kdo nevyznává přesně jejich 
názory a to do všech detailů, a křesťa
ny, kteří z křesťanské lásky zaskakují 
za ďábla a upalují kacíře, aby mu mu
kami ohně pomohli do očistce.

Pokud jde o různé vůdce přijímající 
hold žen s dětmi i bez dětí, to je ovšem 
vedlejší produkt ideologií a pikantní na 
něm je, že takové obrazy jsou často ko
piemi starých obrazů náboženských, 
vzniklých ještě z upřímného citu. 
Vztah je tu asi takový jako vztah mezi 
původním blues o lynchi a písničkou o 
Angele Davisové. Známý j e vpřípad 
slavného obrazu nár. umělce Čumpe- 
líka Hold českého národa generalissi
mu Stalinovi, jenž je doslovnou kopií 
(kompozičně i barevně: bílá unifor
ma) c. a k. obrazu Hold českého náro
da Františku Josefovi II., který jsem 
kdysi v reprodukci vlastnil, ale bohu
žel už nevlastním. Obě tyto malby 
byly pak prý samy kopií Diirerova 
obrazu Hold křesťanů Matce Ježíšo
vě, který bohužel neznám . Bylo by ji
stě zajímavé si ty tři obrazy srovnat, 
pokud by k nim některý čtenář měl 
přístup.

Protože takové vzácnosti se ale so
tva v exilu najdou, pro legraci ale
spoň tohle malé srovnání. Vítězný 
návrh na pomník J.V. Stalina od so
chaře Švece, i jeho architektonické 
umístění, byly téměř doslovnou kopií 
vítězného návrhu na pomník Tyrše a 
Fúgnera, jehož postavení se ovšem 
neuskutečnilo. Srovnejte sami. Ná
vrh umístění pomníku Tyrše a Fiig- 
nera přebíráme z knihy Surrealisti
cké východisko, kterou stihli vydat 
těsně po invazi. V knize je přetištěn z 
časopisu Český svět, ročník 1912.

J . Škvorecký



Jazyk
Babička Dereka 
MacCourka z Šikága

Na svých cestách za kuriozitam i 
amerických Čechů objevil jsem  v kni
hovně Chicagské university také dva 
ročníky časopisu Šotek, volnomy- 
šlenkářského, hum oristicko-satinc
kého týdeníku, který vycházel právě 
v době D vořákova am erického po
bytu. Najde se v něm několik uště
pačných poznám ek na skladatelovu 
adresu, protože redaktorům  zřejmě 
vadila D vořákova zbožnost. Tak tře
ba se dočteme, že D vořákovi se v 
Am erice leccos líbí, ale zvláště soprá
ny m ladých nigrů. Š těstí pro  něho i 
pro tv maličké, že nejsou někde na 
“slunném  jihu". Soudce Lynč by 
m ohl mít o jeden  vroubek více! Stej
ně ovšem se redaktor Bartoš Bittner, 
v souvislosti s Dvořákem , ztrefoval 
do vlastních řad, a tady jeho satiric
ké šlehy, zdá se, nezastaraly: Dr. 
Dvořák se diví, že m á národ americ
k ý  tak málo m uzikantů . A přece není 
nic přirozenějšího. Kdo hraje na bur
ze, nem ůže hrát na fagot. Anebo: 
Dr. Dvořák dával v New Yorku ko n 
cert pro  chudé. K dyby jim chtěl pro 
spět u nás (tj. mezi Čechy - moje po
znám ka: J.S .), m usel by aranžovat 
ňákou  velkolepou dupandu. A ko
nečně: A n i jeden  Čech nestuduje na 
“N árodní am erické konservatoři” 
v New Yorku, kde je  řiditeleni D vo
řák. Patrně “ta česká m uzika  špatně  
naše srdce proniká. ”

Přes tyhle dvořákovské šlehy za
hlédneme někdy dokonce cosi z den
ního života am erických Čechů de
vatenáctého století, jehož velkým 
problém em  byla existence příliš 
m noha českých hospod, na což si 
všechny listy té doby stěžují: Nejno
vější dílo D vořákovo bude se jm e n o 
vat “M innehaha" a bude v něm  zná
zorněno “hřm ění" vodopádu. A le  
kd yb y  by! slyšel Dvořák “hřm ění" 
českoam erických m am inek, kd yž  se 
vrací m už p o  půlnoci “ze schůze", 
m ohl napsat “M innehahu" je š tě  říz
nější!

M nohem  víc než nález těchto bez
významných d robtů  mě však potěšil 
objev ženy, která by - pokud jde o 
jazyk - věru mohla být prababičkou 
D ereka M cC ourka z T oronta , anebo 
Blběnky Cabicarové, o níž jsem po
dal zprávu v Inženýru lidských duší. 
Jm enovala se Miss Rosie a v letech 
1892-4 psávala více méně pravidelně 
dopisy své sestře M arjánce do Skrče

né Lhoty. Spolu s M arjánčiným i od
pověďmi je pan Bittner s chutí otis
koval. Miss Rosie byla povoláním  
služka a vystěhovala se, jak o  deseti
tisíce jejích vrstevnic a vrstevníků, 
do Ameriky za štěstím.

Z dopisů je zřejmé, že si čeští no
vináři a spisovatelé už před tém ěř 
sto lety utahovali z am erické češtiny. 
Pročtete-li se však zažloutlým i strán
kami Šotka, zjistíte, že právě tyhle 
patačeské epištoly slečny Rosie zů
staly z celého obsahu časopisu tím 
nejsvěžejším čtením.

Hlavním zájmem Miss Rosie - v 
tom  zůstává stejně současná 'jako  ve 
své am erické češtině - byli ovšem 
mladí muži. Přečtěm e si třeba z do
pisu datovaného éftr dý  fir s t p ikn ik:

M aj dýr M arjánka!
Ještě jsem  celá tajrt p o  tom  Junu, 

který  jsm e  měly lést sandej na p ikn i
ku  oj' dy bohým ien turner, vič is 
kh ó ld  dy P lzeňský Sokol. Jů  nou, 
vat is it Sokol, d vťp řim á rčo va lijed 
nou až do Lhoty, aby j i  posilnili fo j
tova t Němce. A le  v téhle khon trv  
nejsou Němci tak béd  bojs ja k o  u 
Vás a rýelv to tady nejsou ani N ěm 
ci, bikos dej ár kh ó ld  džerm n pípl. 
A pro to  se tu o Soko ly  fa jtu jo u  děv
čata. O j khors end  no  vondr, p ro to 
že jso u  to ta ko v í najs fe lo s  a musels 
mají, že by vit dejr fingers jedn o h o  
ja k o  křížalu rozbrokovali. Proto se 
hrne do jejich  bálů kde ja k á  holka a 
ó l dy sejm na p ikn iky .

IVell, lést sandej jsm e  m ohly čů- 
zovat betvín tů turner sosajtys, p ro 
tože dér véi■ tů p ikn iks, jeden o f  dy  
p lzeňský  S o k o l end  dy sekn o d  vat 
k h ó l Čechie. Já  byla ve velkým  trab
lu, vič párty  aj šud  tejk, aíe fa jnely  
jsem  js i řekla, aj ses tu  mí: Pomárču- 
je š  po  trejnu za těma p lzeňskejm a  
do da jm ond  leku. Dér vil b í m a č  mór 
m ládenců než u tej druhy khom peny  
end  hů nous, nebude-li z  toho náký  
méč? Kde jso u  méše, tam  m ůžou  být 
taky méče a já  lajkuju přece jen o m  
bohým ien felos betr než jen kys  a 
ajryšmen.

Ale, dýr M arjánka, verv bledě to 
se m nou dopadlo. Dér vér in daj
m o n d  lek p len ty  ju n g  lejdys, ja k  říká  
p íp l ve Lhotě, žáby, ebaut sikstýn  
or ejtýn jírs o f  ejdž a vidíš, ten m už- 
skej kraud  byl po  nich celý fůliš. Na 
nás, ja k o  vič byly usedlejší, ani ne-

lůkoval. A  tak jsem , m aj dýr M ar
jánka, byla véry séd a jak přijel first 
trejn, tak jsem  ho khečla a odm ůfo- 
vala jsem  se zase kv ik  do Chicaga. 
But dont tel enybody about it a buď  
ráda, dat jů  h e f no p ikn iks in jů r  
Lhota.

B uď  verv m ač zdráva en dont fo r-  
get jůr efekčonejt sistr

Rosie.

Brzy po té události si Miss Rosie 
nabrnkla bojfrenda, ale i to skončilo 
neslavně:

Chicago, sentpatriks dejívning. 
M aj dýr M arjánka!

Jů m ust m í very m ač ekskjůzovat, 
že jsem  so long nerajtovala do naší 
Lhoty, but já  nem ám  džast nau no  
tajm, b ikós aj ém  tuze bizy in dý  
haushold end  krom  toho jsem  se za- 
lajkovala do jednoho  Majka, vič vos 
tůdej an sejntpatriks dej celej zelenej.

H í is ajryš, jů nó, aíe truc tom u  a 
very g u d fe ló  a kd yž  m ěli dis m orning  

jeh o  khon trym eni grend parádu, so  
maj M ajk tam  m usel být taky. Je to, 
maj dýr Marjánka, taková paráda  
agrejt efér, bikós sám pan arcibiskup  
in his aun person drží revjú přes syny  
o f  dý  grýn ajlant.

Nau m aj dýr Marjánka, m aj M ajk 
m árčoval o fk h ó rs  taky, but in dý  ív- 
ning ti přišel so m ač angelízn, dat hí 
kudn t ani na nohách stendovat. A 
kd yž jsem  m u začla prýčovat, p ro č  se 
lak forgetoval, tak chtě! sm ěšovat 
všechen fu rn ičr  v kuchyni end  to ld  
m i d ý  only gilty že  je  sejnt Patrik. Tak 
jsem  k vůli tom u  ajryš sejnt m oc a 
m oc vípovala, b ikós už jsm e  s M áj
kem  m ěli před  m eridž a on se udělal 
najednou tak krejzv lajk a nigr.

So  jů  sí, m aj dýr M arjánka, že dej 
ár in A m erika  taky m eny trůbls vil 
dý bojs a opravdu aj dont nou, bude-
li z  našeho m eridž něco. A j think, že 
je  to nau very béd in every khon trv  
pro  nás p ůr gerls.

S o  m aj dýr Méry, grýtu j fádr end  
m odr end  dý liti H onzíček end  think  
very často an jů r  afekčonejt sistr

Rosie.

Po tom  debaklu přišel Miss Rosii 
list od jejího fádra  ze Skrčené Lhoty, 
z něhož vyjímám:

... d y ť  se nás lidi vyptávají v je d 
nom  kusu, jakej tam  vedeš život, esli 
u ž js i velkou p a n í nebo esli chodíš 
eště pěšky. D yž jim  řekneme, že asi 
nejspíš sloužíš u ňákejch enklickejch  
pánů, tak tom u nechtějí věřit, p ro to 



že vypadáš na poltreti ja k o  ňáká  ba
ronka a přes hubu  si dáváš šlojer ja k o  
naše p a n í důchodňová. A kd yž  ně
k d y  píšeš, tak tom u v celý L ho tě  žád- 
nej nerozum í, ani kantor, ani pan  
fa rá ř  a m y si z toho taky nem ůžem e  
nic jin ýh o  vybrat, než že Tě m a jí ti 
am erikánský m užský  tuze rádi, a to 
je , m ilá dívčino, co nás nejvíc rm outí.

Fádrova poznám ka o srozum itel
nosti gram otnou Miss Rosii nam ích
la, a tak to  svému rodiči rázně a po 
am erikánsku vytmavila:

A j  dont lajk envhau takový  psaní, 
ja k o  jste m i poslali lest tajm. V ždyť 
to kouká , ja k  e f  j ů  vér ó l fů ls  in the  
Skrčena Lhota. E fjů  dont undrstand  
enkliš, nesm íte myslit, že je  každej 
krenk, hů spíks det lenkvič. Tady 
m luví každej drobet člověk onlv en
kliš a kd o  to  neumí, tak je tadypova-  
žo va n e jfo r  notink. A já  si vůbec řek
la, aj ses tu  m a jse lfo  krism usu, že ne
budu věčně věků v jin á č  m luvit než  
enk licky, b ikos aj get p len ty  najs pre- 
zents o d  starý ho i m ladv ho pána. A j 
don t khér, co vy si ve L ho tě  o m ně  
myslíte, šůr aj dont. A j em  nau hýr 
en aj dont no env Lhota.

Tak to vyřiď  tá tovi a mámě, aby  
nefůlovali na starý kolena taky en 
don t m enšn Venca env m ór! Tady 
jso u  jin š í  dendys než ve L ho tě  a já  
nad  nim a so tva  nos ohrnu!

Well, b u ď  zdráva en tel dý o ld  p íp l 
(jako tá tovi a mámě, abys věděla, ty 
hloupá!), že f ílu ju  m oc dobře. A j  viš 
e hepy nujír cely L h o tě  a jsem  jůr  
afekčonejt sistr

Rosie.
Strašně rád bych věděl, zda Miss 

Rosie udělala v Americe štěstí, za 
ním ž tam  přijela. Ze srdce bych to té 
milé storytalířce přál. Šotek však bo
hužel po dvou letech vycházení zkra
choval, a Miss Rosie se navždy od
mlčela.

Josef Skvorecký
SÓTKK

MISS ROSIE TO HER SISTER MARY,
Skrčena Lhota, IJohomih, Eiirope;

Jsou anglicismy tak 
velký hřích?

Jsem  poslední člověk, který by 
chtěl úmyslně znečišťovat češtinu 
prvky jazyka, kterým mluvíme mimo 
dom ov. Ale byla bych ráda, kdyby se 
našel povolaný jazykovědec a sepsal 
příručku o tom , co se s jazykem  dě
lat smí a co nesmí a jasně specifiko
val, co to  ta  naše čistá, líbezná, libo- 
vonná (další sladká klišé mě nenapa
dají) m ateřština je. Ráda se nad oči
stou jazyka zamyslím a budu uvažo
vat o polepšení, přestože si myslím, 
že s jazykem  lze nakládat zcela neo
mezeně podle fantazie a chuti, stejně 
jak o  malíř míchá nem ožné kom bina
ce barev a tvoří nové odstíny. Jediné, 
co považuji za nutné respektovat, je 
gram atika a ať se nám  to líbí nebo ne, 
tedy Pravidla českého pravopisu, 
protože to je  jed iná ucelená a součas
ná příručka, lhostejno, že ji vydala 
Akadem ie věd v Praze a rozhodně 
nebudu tak zpozdilá, abych ji na truc 
Husákovi ignorovala a do sm rti se 
držela starých vzorů, protože podle 
mého má H usák a soudruzi v ÚV 
KSČ s českou gram atikou  společné
ho pram álo. Jazyk a jeho  pravidla se 
mění a vyvíjí tam , kde se jím  deno- 
denně mluví, píše a čte. S ty l je  jin á  zá
ležitost a rozbor mluvy schůzovní, 
novinové, generálské a projevové po
nechám  povolanějším . Ze oficiální 
styl vyjadřování je  nehezký, to cítí 
každý a nemusí být zrovna jazykový 
purista, třebaže jsem  se v exilu setka
la s lidmi, kterým  se sloh R udého 
práva jeví přijatelnější (je to  konec 
konců spisovná čeština), než mluva 
nejnovějších im igrantů, kteří k ve
likému potěšení mého sluchu přivezli 
kus současné mluvy lidu pražského.

P rotože s jazykem  denodenně p ra
cuji, musím se připojit k přemýšle
ní o jeho  osudu v zahraničí, i když se 
takovým  přemýšlením nedám  zatě
žovat příliš. Upřím ně řečeno, ani 
mne k tom u nevede obava o jeho  či
stotu, či strach o jeho věčné trvání, 
spíš přemýšlím o tom , proč se o té či
stotě a věčném trvání tolik a m noho
krát tak podrážděně diskutuje. Já  se 
totiž o osud češtiny v emigraci vů
bec nebojím . Česky se v Americe 
mluví už od XVII. století a struk tu ra  
češtiny se vždycky měnila s přícho
dem  nových a nových vln emigrace. 
Ráda bych viděla, jak  koukali staro 
usedlíci z konce XIX. století na ty no
vě přišlé za Velké krize. P ravděpo
dobně asi jak o  my starousedlíci z 
osm ašedesátého, kteří řeknem e tře
ba Sabvej nejede, tak se nezblázním , 
p ů jd u  pěšourem , koukám e na nově- 
přišlého m ladíka, který řekne totéž,

avšak není to po našem: Nejede, p ře
ce kvů li tom u nepadnu na krovky...
V Praze třeba jede, takže m ladík na 
rozdíl ode mne nejen nepadne na 
krovky, ale jede krtkem  na Slinták. 
Krása, není-liž pravda? N ádherné o- 
povrženj ani snad ne tak nad jm é
nem sovětského vědce I.P. Pavlova, 
po němž se pražské nám ěstí dnes 
jm enuje, ale opovržení vyjádřené s 
vtipnou jazykovou vynalézavostí 
spíše nad podlézavostí vůči všemu 
sovětském u a m arnivou pýchou nad 
výstavbou pražského m etra, které 
m ohlo stát už před třiceti lety. Stej
ně tak mě vždycky rozveselí jazyková 
vynalézavost im igran tských  dětí. 
Jejich neuvědomělé vypůjčování a 
ohýbání slov z druhého jazyka. Kla
sický příklad české holčičky, která 
našla v torontském  parku p in ko vý  
fed říčko  užjsm e někde četli. J iná  zas 
volala m am inku, že cosi nemůže po
řád zatajovat. M am inka se zděsila 
(pochopitelně, děti dnes dospívají b r
zy), ale šlo jen o pásek u šatů, který 
neum ěla zavázat. Kolik takových pů
vabů slyší čeští rodiče dnes a denně? 
Kdybych měla dítě, psala bych si po
znám ky. Em igrantská čeština může 
být velice roztom ilá i z. úst dospělých. 
N ěkom u může znít nepěkně, ale to 
záleží na toleranci a smyslu pro hru 
se slovy. J á  mám  poangličtělou češti
nu docela ráda. Baví mě ji poslou
chat. Dovede být někdy velmi vyna
lézavá. Ale poslouchám  s porozum ě
ním i tu nevynalézavou, jde-li o d o ro 
zum ívání v oborech, v nichž jsm e d o 
ma nepracovali a neznáme tudíž čes
ký ekvivalent technických výrazů 
anebo pracujem e-li se stroji, které se 
v Č SSR  dosud nepoužívají a tudíž 
český ekvivalent výrazů pro ně ještě 
nebyl vytvořen. Krom ě v nakladatel
ství pracuji ve svém malém pod
niku, který se zabývá fotografickou 
.sazbou. Je  vůbec možné dorozum í
vat se se spolupracovníky čistou češ
tinou? Bylo by, kdybychom  si techni
cké výrazy počeštili a ustálili. Bylo by 
to  ale pracné. N ejdřív bychom  museli 
přeložit m nohastránkové učebnice a 
návody k použití do češtiny. K čemu 
však? P ro  lidi, kteří jim  rozum í v an 
gličtině? A bychom  v honbě s časem 
ještě dbali o čistotu jazyka na p ra
covišti? Takže mluvíme im igrant- 
sky. D ej to na fla š  left, edžastuj prá
vej m ár džin, oxero xu j nudle a pošli je  
ke  korektuře, tady ti chybí spejs bár, 
tady zase ritérn a ten ta jp fo n t p o tře 
buje vyčistit, p ro tože  nadpis je sajz 
sedum desát a měla bys tam  vajt 
spots, prajm ery ledynk dvanáct, f i -  
xovanej spejs na šedesát. Pěkná hat- 
m atilka, což? P řekládat nebudu, jde 
o interní technickou kom unikaci. 
Jeden  výraz zde vznikl spontánně a



je krásně český. Sloupce neboli galley 
proofs jsou jednotně zvány nudlemi. 
Jsou to  dlouhé pruhy exponovaného 
fotopapíru. Galley proofs je moc 
dlouhé a sloupce se neujalo. Dobře, 
ustoupí m ožná někdo, co je dom a, to 
je  dom a, ale proč mluvíte hatm atil- 
kou všude, a co je nejhorší, v KNI
HÁCH!! Proč lidi klínujou kórnery, 
lajnujou ap  na lístky ďo biografu, 
mají dom a blendry (je snad v češtině 
používané slovo mixér češtější?), di- 
térdženty a místo ano nebo správně  
říkají rqjt, ixáktly  nebo šúrl Richtik. 
Proč nemluvíme po česku, jazykem  
svých otců a praotců, ba i některých 
klasiků. Proč po našem nepucujeme 
rohy, mohli bychom je též glancovat 
anebo pulírovat eventuelně šúvixem, 
přitom  by nám mohly prasknout šty
chy po kýle, šuvix by mohl zaschnout 
a pak bychom ho museli rajbovat 
šm irglpapírem  a všude by bylo plno 
prachu, takže by se musely prát lajn- 
tuchy a oprášit všecky šinágle, co m á
me v šifonéru, lepší by pak bylo se
brat pingle, verky, saky paky a odší- 
bovat se než furt a furt to samý až pří- 
dem cugrunt. Nem ám  recht? (U po
zorňuji, že ta to  slova znám  pouze z 
Čech, německy jsem se nikdy nenau
čila.)

Takže si myslím, že když to  vez- 
mem s trochou hum oru a tolerance, 
když to  nebudem e přehánět, jako 
jsem  to výše přehnala já , že se o osud 
češtiny chvět nemusíme. Žije, vyvíjí 
se, ohýbá a cídí, zmocňuje se slov a 
obratů  našich sousedů odjakživa, 
spontánně, instinktivně, aniž se ptá 
jazykovědců, aniž přemýšlí o národní 
identitě. H orší je to, myslím, s uvědo
mělým, patolízalským  a oficielním 
porušťováním  češtiny v Českoslo
vensku, kde lidé dosud nežijí ve dvou 
jazykových sférách jak o  lidé v exilu. 
Kde spíš, v tom to smyslu, někteří 
chtějí příliš horlivě předejít čas a na
stolit dobu, která, jak  věřím, nikdy 
nenadejde. Ale o tom by nám měl na
psat někdo, kdo to zažil.

Zdena Salivarová

Prodávám e knihy ze soukrom ých 
knihoven a z londýnského skladu. 
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Seznamy knih z těchto oborů zašle na 
požádání 

Direct Book Services 
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Fórum Západu
K “úpravě vztahů”

Když jste otiskli Ulčův článek o 
“ úpravě vztahů” (4/80), měl jsem 
smíšené pocity, poněvadž věty jako  
“ K do navštíví vyslanectví gubernie, 
aby vyplnil po tupné a vlastně uda- 
vačské dotazníky a p latil...” , nebo 
“ Jestliže jsem  přísahal obhajovat 
am erickou ústavu a teď se norm ali
zuji s gubernií...” , atd . mi připom í
naly styl R udého práva referujícího 
o C hartě nebo o příslovečných “ po- 
m lo u v ačn ý ch  v ý p ad ech  lo k a jů  
U SA ” pro ti Sovětském u svazu na 
rů zn ý ch  m e z in á ro d n íc h  fó re c h , 
když jste otiskli Nýzrův rádobyžo- 
viální fejeton Vykoupenci (5/80), 
měl jsem neodbytný pocit, že za vý
běrem jeho dvou příkladů a způso
bem zpracování je víc, než se čtenáři 
předkládá: že jde o pokus vytvoření 
nového “ negativního typu” , resp. 
“ kádrového profilu” , docela ve sty
lu praxe blahé pam ěti, kdy zájem byl 
soustředěn na kulaky, křečky a jiné 
“ stvůry hodné hlubokého opovržení 
každého poctivého pracujícího člo
věka” . A když jsem ve Škutinově 
článku o K anadě (1/81) přečetl od 
stavec o tom , jak  si kanadští krajané 
“ urovnávají pom ěry” , aniž si, blbeč- 
ci, uvědom ili, že tím  přísahají věr
nost H usákovi a m ístopřísežně se za
vazují bojovat v případě války proti 
K anadě, nabyl jsem dojm u, že jde o 
kam paň se všemi osvědčenými nále
žitostmi: polopravdam i, m entoro
váním , podceňován ím  soud n o sti 
čtenářů, podkládáním  takových m o
tivů těm na pranýři, aby je každý 
“ slušný člověk” musel odsoudit.

D r. Ulč nepochybně upozornil na 
důležitou stránku upravování si 
vztahu k Československu (dále pro 
stručnost označovaného úprava), 
jm enovitě na důsledky této úpravy 
pro pom ěr občana k jeho nové vlasti. 
Z jeho článku vyplývá, že z tohoto  
hlediska je úprava krokem  jedno
značně negativním  - porušením  loa
jality  k nové vlasti. Tento závěr je 
jakž-takž logický pouze pro  jeden ze 
dvou případů , které prakticky při
cházejí v úvahu, totiž p ro  úpravu č. 2  
(podle U lčova číslování), kdy si ob 
čan ponechává čs. občanství a tím  se 
zavazuje k loajalitě k ČSSR. Z dů
razňuji, že pouze “jakž-takž” , poně
vadž v m noha případech je  m ožno 
takový závazek interpretovat jako  
jednání “ under duress” , podobně ja 
ko Ulč sám interpretoval členství

polského studenta v polském svazu 
mládeže ve svém článku Stěhování 
do Am eriky (Z ápad 1/81): “ že by 
jinak třeba nevystudoval” . Krajané, 
kteří přistupují k úpravě, mají často 
důvody pádnější: že by se jinak už 
nesešli s rodiči, dětmi, sourozenci, 
přáteli, atd.

D r. Ulč se úplně vyhnul úpravě č.
3, kdy se člověk čs. občanství natrva
lo zbavuje. Ze čtyř stran svého člán
ku Ulč této variantě věnoval pouze 
jeden řádek - prostě její existenci 
konstatoval. Přitom  tato  varianta by 
asi byla většině lidí nejpřijatelnější 
a úřadům  většiny “ nových vlastí” 
m ožná i vítána, poněvadž přistěho
valec jí dává najevo, že loajalitu a z 
ní plynoucí závazky ke staré vlasti 
ruší, že nechce sedět na dvou židlích, 
ba že je dokonce ochoten to to  roz
hodnutí stvrdit obětováním  nezaned
batelné částky peněz. M im ochodem , 
ta to  podle Ulče po tupná platba by 
napřík lad  v K anadě sam a o sobě 
m ohla úžasně zlepšit reputaci na
šim krajanům  ve srovnání s přivan- 
drovalým i Skoty, z nichž žádný by 
takovou oběť své nové vlasti určitě 
nepřinesl. Je ovšem m ožno nam ít
nout, že úprava č. 3 není v praxi tak  
čistá jak  uvádím , poněvadž také vy
žaduje vyplňování různých po tup 
ných dotazníků atd ., což se v dotyčné 
vyhlášce neuvádí. To však nic nemě
ní na věci, že chtěl-li Ulč, jak  p ro 
hlásil, čtenáře inform ovat a nikoliv 
strašit, měl uvést, jaké konkrétní 
po tupné a “ vlastně udavačské” o táz
ky jsou obvykle žadatelům  o úpravu 
č. 3 kladeny, kolik “výkupného” se 
vyměřuje a podle jakého klíče, a po
dobně.

Rovněž Ulčova argum entace o ilu- 
zornosti právní ochrany “ uprave
ného” občana při návštěvě Česko
slovenska je  selektivně strašidelná. 
To, že v nynější republice m ohou 
zavřít každého, koho chtějí, je jistě 
pravda a většině lidí je to jasné i bez 
Ulčových výstrah. Co Ulč neřekl, je 
však nem éně důležité: že totiž, když 
StB po někom  jde, může ho obtěžo
vat, ba dokonce i likvidovat, kdeko
li (viz např. Frolík: “ Špión vypoví
d á ” , Index). V cizině to  d o 
konce jde zařídit nenápadněji nežli 
dom a (Frolík  sám se např. neodvá
žil sběhnout, když pracoval v L on
dýně), kde by to  v případě “ uprave
ného” em igranta vzbudilo okam žitě 
podezření a bylo předm ětem  nepří
jem né publicity v zahraničí. K rom ě 
toho, zbavením  se čs. občanství ka



nadský krajan může docílit přinej
menším toho , že kdyby se v Česko
slovensku dostal do nesnází, K anada 
pro  něj může udělat víc, než kdyby si 
čs. občanství ponechal (viz poučení 
na poslední straně kteréhokoli ka
nadského pasu).

Bez ucelených inform ací o tom  
“ třetím  úh lu”  je prostě součet úhlů 
Ulčova tro júhelníku podstatně menší 
než 180 stupňů  a řešení em igrant- 
ských geom etrických problém ů na 
něm založených m ohou být nespráv
ná.

Pan Škutina “ tvořivě rozvíjí” Ul- 
čův nedotažený trojúhelník, jak  se 
tady říká, “ by adding insult to  in- 
ju ry ” , protože se snaží budit dojem , 
že “ vztah si upravují” ne-li všichni, 
tedy určitě převážná většina kanad 
ských krajanů  (m im ochodem , kde 
vzal těch 40 tisíc Čechů a Slováků 
z roku  1968, nevím; kanadské mini
sterstvo pracovních sil a přistěhova
lectví uvádí 12 570 uprchlíků a 3 965 
přistěhovalců za šestiletí 1968-73) a 
že to přitom  všichni dělají výlučně 
podle výše popsané varianty č. 2 , 
aniž by si ve svém katastrofálním  
zm atení pojm ů uvědom ovali, co či
ní. Škutina ovšem nemůže mít ten
to svůj názor na kanadské krajany 
z vlastní zkušenosti, poněvadž, jak 
říká, vzal K anadu tryskem - za 8  dní. 
Přesto, že se za tu dobu “ setkal” se
4 000 krajany (tedy např. i se m nou, 
neboť jsem byl na jeho ottawské 
přednášce), měl příležitost obšírněji 
si o věcech popovídat jenom  s hrst
kou lidí, k teré vesměs jm enovitě uvá
dí. Vnucuje tedy čtenářům  Západu 
m yšlenku, že své klepy o kanadských 
krajanech m á od svých přátel, “ čímž 
pádem ” jim  prokazuje medvědí služ
bu.

Bylo by škoda, kdybyste ze Z ápa
du udělali další exem plář časopisu 
m alého českého člověka.

Vít Klemeš, Kanada

Plánujete dovolen ou  na Floridě? 
J A S M ÍN  VILLA M O TEL  

801 S. Oceán Blvd., P om p an o Beach, 
Florida 33062

Tel. (305) 941-7930

Jednoložnicové byty s kuchyňkou * 
Pokoje s kuchyňkou * H otelové po
koje s ledničkou * Barevná televize a 
telefon v každém  pokoji * Velký ba
zén * Pouze 100 m od m oře * Kuleč
ník * P ing-pong * Shuffleboard * 
Barbecue * O bchody a restaurace 
nablízku *

Těší se na Vás Vaši krajané
Lajoš a Jan a  N aňák

Čabajková 
emigrace

Motto: Kdo je objektivní vůči 
sprosťárně, sám je sprosťák 

Tad Szulc

Pojem “ čabajkový socialism us” se 
v mém podvědom í uchoval a i kdyby 
ne, pouhé slovní spojení navozuje 
představu získání výhody za ústu
pek, při čemž je m íněna výhoda m a
teriální v podobě čabajky za nereptá- 
ní. Čili: budeš-li se chovat rozum ně, 
nekopat a neklít, dostaneš párek a 
pivo u Stánku na oslavách SCSP. T o
to jednoduché schém a ovšem dobře 
chápe jen zasvěcený.

“ Č abajková em igrace” je něco po
dobného. Objevila se jako  reakce na 
různá  dům yslná  o p a tře n í, ja k o  
úspěšný výsledek kalkulu. Základ 
m á stejný, form u absurdnější v kon
textu svobodného rámce. Sice je  ča- 
bajka rovněž nabízena au toritou , 
ale ta  není všudypřítom ná, ani daň 
za její odm ítnutí neproniká všemi 
sférami života, nýbrž je ve svých dů
sledcích jen to , s čím em igrant musel 
počíta t, než odešel. P ro to  je přijm u
tí nabízené čabajky politováníhod
nější - je to  couvání před vlastním 
rozhodnutím .

Ne, že by sam otná em igrace byla 
vedena zcela svobodnou vůlí jed n o t
livce. O dchod je reakcí na daný stav, 
nechuť ke kom prom isům , volba me
zi několika m ožnostm i. Je  to  logické 
řešení těch, kteří se nechtějí snažit 
o přežití bez úhony - ale ani se ne
chtějí obětovat tím , že by šli hlavou 
p ro ti zdi.

Em igrant si tedy po boji se svým 
svědom ím  vybral zlo pro sebe menší 
po té, co zatížil jednu  stranu vah vý
hodou důsto jné existence bez m orál
ní zaprodanosti, a  na d ruhou položil 
všechny strasti, spojené s “ vytržením 
kořenů” a odloučením  od přátel, s 
pokusem  o sžití se s novou společ
ností. T ento  občan se ocitne v cizím 
svobodném  světě, kde je m ateriál
ních darů  většinou dostatek , zvláště 
je-li to člověk pracovitý. Ale po čase 
je  mu to  m álo, ke štěstí mu chybí ob
časná návštěva chudých příbuzných 
dom a, teplé pohlazení a ubezpečení, 
že co udělal, dobře udělal. K do by 
konec konců nepotřeboval em ocio
nální berličky. Vzdá se tedy části 
své získané duchovní svobody a volí 
cestu opětného žití ve strachu, p a ra 
doxnějším  než dříve. A bsurdnějším  
pro to , že je  to  strach umělý, nepat
řičný, nehodí se do světa necenzuro
vaných  nov in , n eo d p o slo u ch áv a-

ných telefonů a svobodných voleb. 
Jak  ke vzniku této zvláštní odrůdy 
em igranta z naší strany vlastně do
jde? Že by nám  scházel pocit ohrože
ní? Zvykli jsm e si příliš na autority , 
na to, že jsm e m oudře řízeni, a že se 
musíme chovat tak  či onak, abychom  
byli trpěni nebo dokonce povýšeni? 
Svoboda je příliš zavazující, nenauči
li jsm e se být zodpovědní jen sami 
sobě za své počínání a  jeho výsledek, 
potřebujem e tedy případný pocit ne
spokojenosti na někoho svést, a tak si 
upletem e na sebe rákosku - z dez- 
orientovanosti, pohodlnosti nebo 
nedostatku odvahy do táhnou t to  do 
konce? Začnem e se tedy zase bát 
křivě šlápnout, aby náš za drahé pě
nitě zlegalizovaný pobyt na Západě 
nebyl ohrožen ironickou narážkou 
v dopise dom ů, podepsáním  petice 
na naše velvyslanectví nebo rozvo
dem  s někým, kdo nám  k legalizaci 
našeho pobytu tady pom ohl.

A ngličané by tento postoj nazvali 
výstižně: “ To eat one’s cake and  have 
it” , aneb ve volné interpretaci - ča- 
bajku nemůžeš sníst a zároveň si ji 
pověsit za okno. N ebo raději do  spí
že, aby nám  ji sousedi nezáviděli?

Eva M ikulášová, Anglie

Z národů ač jsou 
různých...

Myslet si, že v Sovětském  svazu 
existují jen židovští a ruští disidenti, 
je  zrakový klam. Tak to  to tiž  vypadá, 
když čteme novinové zprávy o zná
mých protestech, ilegálních časopi
sech a dem onstracích. M oskevští di
sidenti mají nejblíže k zahraničním  
novinářům , a zprávy o nich se snáze 
dostanou  ven. Na druhé straně však 
existují v různých oblastech SSSR 
celé národy, které samy, bez zahra
niční pomoci, a aniž by o nich kdo vě
děl, bojují za své národní přežití a 
proti sovětském u im perialism u. Dr, 
Ju rij Orlov, znám ý ruský disident, 
který je  nyní v exilu, nedávno uve
řejnil zprávy o pracovním  táboře v 
Perm ské oblasti, kde jsou  uvězněni 
ti, kteří mají dlouholeté tresty za boj 
za lidská práva. Orlov odhaduje, že 
v sovětských vězeních je  asi 40% po
litických vězňů z Ukrajiny, 30% z 
baltických republik - Litvy, Lotyš
ska a Estonska, pak následují A rm é
ni, G ruzínci, krym ští T ataři a o sta t
ní. Počet Rusů je  nepom ěrně malý. 
Jsou  to hlavně národnostní menšiny, 
kde podpora disentu dosáhla m aso
vého m ěřítka. To platí snad nejvíc ze 
všech pro Lotyše a krym ské Tatary. 
Pro neruské národnosti je  boj za lid



ská práva spojen s bojem proti násil
nému porušťování.

Formy boje jsou různé; odpor po
kračuje dokonce i kdyžjsou disidenti 
ve vězení. Bohdan Nahylo v článku 
v časopise Index on Censorship říká, 
že “kupříkladu pracovní tábory jsou 
jedním  z mála míst, kde existuje pra
vý internacionalismus. Ukrajinci, 
Lotyši, Arméni, Židé i Rusové orga
nizují společné protestní akce a po
depisují prohlášení. Bývalí sovětští 
političtí vězňové popisují vězení jako 
jedinou pravou universitu v SSSR, 
kde jedině je možná otevřená disku
se.” V létě roku 1978 a na jaře 1979 
uspořádali političtí vězňové v chri- 
stopolském  vězení a v různých pra
covních táborech “Deset dní solida
rity mezi národy bojujícími proti 
rusko-sovětskému imperialismu a 
kolonialism u” .

V posledních osmi letech se boj za 
národní osvobození rozvinul zejmé
na v Lotyšsku. Ačkoliv má Lotyš
sko jen asi tři milióny obyvatel, exi
stuje tam  aspoň deset “neoficiálních” 
časopisů - “ Kronika lotyšské kato
lické církve”, “A ušra” (Svítání), 
“Varpas” (Zvon), “Tiesos Kelias” 
(Cesta pravdy), “Alma M ater”, “Per- 
spektyvos”, “Laisves Sauklys” (H la
satel svobody) a další.

Podpora těchto časopisů a odpor 
Lotyšů je masový. Tak kupř. v roce 
1972 bylo Spojeným národům  pře
dáno m em orandum , žádající konec 
pronásledování lotyšské katolické 
církve. Podepsalo je 17.054 lidí. Po
dobné prohlášení později podepsalo 
30.000 Lotyšů. V čele boje Lotyšů 
stojí katolická církev, a katoličtí kně- 
ží jsou autory m noha článků, které 
v sam izdatu kolují. V časopisech se 
píše o kněžích, kteří byli uvězněni, 
protože učili děti náboženství, o exilu 
dvou lotyšských biskupů, J. Stepo- 
navičiuse a V. Sladkevičiuse, kteří 
jsou přinuceni žít na malých vesni
cích mimo jejich diecése, protože od
mítli vměšování sovětských úřadů do 
rozmísťování kněží na farnosti, a o 
podobných tématech. Stále palčivá 
je otázka kostela v Klajpedě. V roce
1960 byla povolena stavba tohoto  
kostela, a kostel byl vybudován do
brovolnou prací. Peníze na stavbu 
sbírali katolíci z celého Lotyšska. 
Jakm ile byl dokončen, úřady jej za
bavily a přeměnily v koncertní síň. 
Katolíci v Klajpedě se stále snaží o 
jeho navrácení původním u účelu. 
Jen v březnu 1979 podepsalo odvolá
ní v této záležitosti 10.241 katolíků. 
Kolektivní dopis, který rozebírá, jak 
sovětské zákony potlačují nábožen
ství, podepsalo 522 kněží. Celkem je 
v Lotyšsku 711 katolických kněží. 
Z toho vyplývá, že většina katolic

kých kněží je odhodlána hájit nábo
ženská práva a bojuje aktivně proti 
sovětskému režimu.

Oficiální tisk soustavně označuje 
zprávy disidentských časopisů za 
“pomlouvačně výmysly”, a proto se 
jejich autoři snaží o co největší přes
nost, jasnost a autenticitu. Veřejné 
mínění je zcela jasně na straně těch 
disidentů, kteří jsou postaveni před 
soud za svou činnost. Když byl sou
zen Viktoras Petkus v roce 1978, na
šel se jen jeden svědek, který byl 
ochoten proti němu veřejně svědčit. 
Čtyři studenti, které KGB vybralo, 
aby proti Petkusovi falešně svědčili, 
to odmítli, a dali přednost vylouče
ní ze školy a povolání do armády.

Křesťané různých vyznání stojí v 
čele odporu proti samoděržaví i v 
ostatních svazových republikách. 
Zatímco v Lotyšsku se církev zto
tožnila s bojem národa proti bezprá
ví a násilnému porušťování, v.x>stat- 
ních částech SSSR jsou skupiny věří
cích nespokojeny s pasivitou oficiál
ních církví a jejich podporou sovět
ské moci. Některé církve se odmítají 
registrovat, protože tvrdí, že regi
strace není přípustná s hlediska de
kretu z roku 1918 o oddělení církve 
od státu. Tak kupř. neregistrovaní 
adventisté se oddělili od oficiální 
církve v roce 1924, a baptisté v roce 
1961.

Neregistrovaní baptisté uveřejňu
jí samizdatové časopisy od polovi
ce šedesátých let, a mají tajné nakla
datelství Čhristianin. Adventisté vy
dávají náboženská a historická díla v 
podzemním nakladatelství Vernyj 
svidetel’. Také pravoslavní p rodu
kují několik časopisů. V Moskvě 
vydával kněz Dimitrij D udko časo
pis “V svete preobraženija” od září 
1978. Tento populární moskevský 
kněz přitahoval už od roku 1973 da
vy lidí do svého kostela. V roce 1980 
byl zatčen.

Vladimír Šelkov, duchovní vůdce 
adventistů a au to r m noha nábožen- 
sko-filosofických děl říká, že ateis
mus je stejná víra jako všechny ostat
ní a měl by být, jako  ostatní víry, v 
SSSR potlačen. Jaký je podle něj 
rozdíl mezi vírou v existenci Boha 
a vírou v jeho neexistenci?

Pravoslavní autoři zastávají ná
zor, že křesťanství má být součástí 
veškeré činnosti člověka. Členka tzv. 
“Skupiny 37” Taťána Goričeva a jiní 
autoři říkají, že “křesťan je odpověd
ný za celý svět”, že křesťan nemá od
mítat politickou činnost, jestli chce 
uskutečňovat křesťanskou lásku k 
bližnímu v každodenním  životě.

Náboženství dnes vyplňuje v So
větském svazu myšlenkové vakuum, 
které zůstalo po zcela sterilním  m ar

xismu. Nejsou to již jen odvážní jed
notlivci, jsou to organizované skupi
ny, církve a celé národy, které se sna
ží o rozšiřování prostoru pro svobod
nou, tj. na státu nezávislou činnost.

Karel Kaufman

Rudolf Battěk odsouzen
Těsně před uzávěrkou tohoto čísla se 
dovídáme, že 28. července byl odsou
zen k sedmi a půl letům vězení Rudolf 
Battěk, jeden z předních a nejstateě- 
nějších bojovníků za lidská práva v 
Československu. Po třinácti měsících 
vazby byl R. Battěk odsouzen za pod
vracení republiky. Jeho hlavním pře- 
ěinem se zdá být, že napsal dopisy ra
kouskému kancléři B. Kreiskému a 
německému předsedovi sociální demo
kracie W. Brandtovi, v nichž je infor
moval o nedodržování lidských práv v 
Československu a o pronásledování 
jejich zastánců.
Žádáme všechny čtenáře, aby se obrá
tili na své poslance a vlády ve svých 
zemích, aby protestovali u českoslo
venské vlády a žádali okamžité pro
puštění Rudolfa Battěka.

Redakční rada Západu

Z  p o e z i e  K a r l a  K r y l a

K d y ž  se z  vůle 
stane zvů le  
copak zdrávo  
zbude?
Z  m asa  - m asa  
Z  basy - basa  
Z  práva  - Právo  
R u d é

V ŘEČI ČESKÉ 
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Dopisy
Sdělení redakce

V dubnovém čísle č. 2/81 jsm e uveřej
nili příspěvek O ty Filipa “Našinec v 
Germánii”. Řada čtenářů reagovala s 
podivem, že to snad není možné, aby 
bohatí úspěšní krajané nepodpořili ha
lířem českou literaturu v zahraničí, za
tímco m nozí noví příchozí si knihy ku
pu jí z  prvního platu.
Chceme touto cestou připomenout, že 
Ota Filip má pravdu. Bohužel. Potvr
zu jí to různé zdroje. Od jiných exilo
vých vydavatelů se např. dozvídáme, 
že české publikace nekupuje překvapi
vě mnoho známých exilových pracov
níků, vědců, ba dokonce i leckterý pro
fesor slovanských literatur, tedy i lite
ratury české, je ž  je  věru jeho živoby
tím. M ezi abonenty Západu rovněž 
chybí valná většina těchto profesorů, 
ja ko ž  i, nejčelnějších funkcionářů Rady 
svobodného Československa a Společ
nosti pro vědy a umění. Jsme zde ov
šem na svobodném Západě, a nikdo 
nemá povinnost kupovat to neb ono. 
Maecenase taky nikdo nenutil, aby 
podporoval básníky.

Poděkování za otištění dopisu
Děkuji za otištění mého dopisu (č. 1 /  
81), ve kterém jsem  reagoval na článek 
p ro f Ulče. M ám však za to, že js te  na
psali nesprávný titulek k  mému dopi
su. B yl isem dlouhá léta šéfredaktorem  
předního exilového časopisu (České 
slovo - pozn red.), abych věděl, co sm í 
redakce autoru článku upravit, vylep
šit, případně vyškrtnout, když se jedná  
o hovadím, která  by jinak dobrému 
příspěvku byla ke  škodě. Tak bych po
stupoval i v případě článku prof. Ulče, 
článku zajímavému, - až na onu ne
stoudnost, o níž jsem  se v dopise zmi
ňoval. N ikoli volání po censuře - nýbrž 
volání po slušnosti.

Jožka, Pejskař, Kalifornie

Zůstaňte věrni svému stylu
Rozčiluje se J. Pejskař v č. 1/81 Zápa
du na straně 41. Proč tak činí, vždyť 
O. Ulč nelhal? Knihy O. Ulče jsem  četl 
a čtu ja ko  katechismus. Pokračujte a 
zůstaňte věrni svému stylu a pravdě. 
Já už prožívám 81. rok věku a čtení 
knih a článků v Západu mne omlazuje. 
Skvostný je  Váš postřeh ve větě: “S  
kom unisty na věčný časy, ale ani o ho
dinu dýl. A tak též (já dodávám) s “vr- 
tichvosty” v exilu.

H. Nesvadba, Québec

Nejsme přece malé děti
V čísle 1 z února letošního roku js te  
otiskli dopis pana Jožky Pejskara, ve

kterém s nepochopitelnou zlobou rea
guje na vtipnou reportáž pana O. Ulče 
o Taiwanu. Podle pana Pejskara se 
pan Ulč dopustil snad zločinu vlasti- 
vraždy tím, že ve své reportáži použí
vá ja ko  analogie jm éna některých čes
kých politiků. Pan Ulč jis tě  neměl na 
mysli nic jiného, ja k  vysvětlit to co se 
na Taiwanu stalo tak, aby to každý po
chopil. Pana Pejskara to ovšem pobou
řilo. Bohužel není sám, kdo je  přesvěd
čen, že o českých politicích a tak zva
ných státnících je  nutno mluvit a psát 
jen se zbožnou úctou  ̂Je smutný fa k t, 
že všichni ti, kdo v Čechách vytvářeli 
veřejné mínění a vychovávali dorost 
vždy byli jen omezenými vlastenčíky, 
kteří vždy jen učili národ zbožně vzdy
chat. Národ tak úplně odnaučili mys
let, ale za to se klanět zbožněným  
osobnostem. Pan Pejskař a s ním i jin í 
by konečně měli pochopit, že ješ tě  ni
kdy  v dějinách nezanikl žádný stát, 
kde političtí vůdci byli kritizováni a 
nahrazováni jiným i politiky. Politika  
není pro lidi věřící, ale pro lidi myslí
cí. Nejsme přece m alé děti, abychom  
museli věřit v božskou dokonalost čes
kých politiků. Já občan, prostý občan 
nepotřebuji žádného krále, žádného 
ministra, žádného prezidenta! Ale oni 
potřebují mě! A proto je  já  občan nikdy  
nebudu uctívat a zbožňovat!
Tedy pan Ulč se ničeho špatného ne
dopustil. A jsem  rád, že redaktor Z á
padu není cenzor, tak ja ko  jsou cenzo
ry téměř všichni redaktoři jiných čes
kých časopisů. Jak vůbec pan Pejskař 
ví, že ta reportáž pana Ulče poškodila 
pověst časopisu Západ v očích mnoha 
čtenářů? Jsem si jist, že pan Pejskař 
se šeredně mýlí.

J. Polovnuk, Buffalo, USA

Aby se neblamovala
Jednou se v tomto časopise vedly doha
dy o eventuelním stroji na čtení zavře
ných dopisů v Československu. Existu
je? Já jsem  udělal takovou zkušenost: 
Jeden můj znám ý posílal odtud rodi
čům v každém dopise pár stokorun, 
které jsou tu za babku. Někdo mu po
radil, aby do dopisu vložil vždycky ko
pírák, který způsobí, že mašina " vidí 
černě" a zblbne, ale aby se neblamo
vala, nechá to plavat. Fungovalo to, 
stokoruny se klidně stěhovaly tam, 
odkud přišly.
A ž  jednou Lojzík kopíráky zahodil. 
Promptně byl dopis zachycen a zadr
žen, rodiče předvoláni, pokutováni, 
seřváni, stokorunky ukradnuty. Ne, že 
by se náš m alý Lojzík  tím stal méně 
pokrokovým. Ale pořídil si novou zá

sobu kopírovacích papírů a poctivě je  
vkládá do každého dopisu. Funguje to.

J. Žahourek, Švýcarsko  
Pozn. red.: Čtenář má asi pravdu, 
francouzský stroj je prý možno vidět 
v pražském muzeu SNB.

Luxusní Západ pro Evropany
S  ohledem na nový kurs dolaru se stal 
pro nás, Evropany, Západ časopisem 
luxusním, a proto si je j od příštího ro
ku budu musit odepřít. Jeden výtisk  
sto jí totiž 2,75 dol. x  2,20 [nový kurs] 
rovná se 6,05 DM, což je  doslova fa n 
tastická cena za čtyřicetistránkový 
časopis, když uvážíme, že Der Stern 
se svými 310 stranami stojí stále jen  
3 DM. Nemohu se při nejlepší vůli zto
tožnit s názorem jinak váženého čs. 
nakladatelství v Torontu, které ceny 
svých - dosti zdražených - knih, přepo
čítává na láhve whisky.

J. Selnar, Augsburg, Německo

Pozn. red.: Člověk snad nemusí být 
ekonom, aby pochopil, že je rozdíl, 
prodá-li se knihy nebo časopisu ko
lem 1500 výtisků (průměr většiny exi
lových publikaci) nebo vychází-li v 
nákladech jdoucích do statisíců 
(Stern a podobné masové magazíny). 
Nemusí být bystrozraký, aby si 
všiml, kolik potištěné plochy zabíra
jí ve Sternu inzeráty, a kolik v Zápa
du. A je snad třeba vysvětlovat, že za 
čtvereční centimetr inzertní plochy se 
v Západu neplatí víc než ve Sternu? 
Podle našeho názoru se Západ a kni
hy onoho zmíněného kanadského 
nakladatelství prodávají hluboko 
pod cenami stanovenými dle běžné 
západní kalkulace, kdežto Stern je 
notně předražen. A to ponecháváme 
stranou fakt, jehož si normální čte
nář jistě povšimne: že české knihy a 
časopisy jsou pro nás, Čechy, vyja
dřují naše stanovisko a zabývají se 
naší problematikou, kdežto Stern  si 
všímá věcí, které zajímají především 
Němce.

Uprchlá předplatitelkou
Tímto listem si dovoluji požádat o pra
videlné zasílání Vašeho časopisu. S  
Vaším časopisem jsem  se setkala v 
uprchlickém táboře v Itálii, kam  je  
pravidelně zasílán. Jak mohu posou
dit, Váš časopis se těší největší oblibě 
m ezi emigranty. Z  mého hlediska Váš 
časopis dosahuje největší úrovně ze 
všech českých časopisů, které vychá
zejí v zahraničí.

Z. Špačková, Pennsylvanie, USA



Líbivý Comics o Leninovi
V č. 2/81 byl velmi pěkný úvodník od 
pana Skvoreckého. Jinak mému 13- 
letému synovi se moc líbil seriál 
Comics o Leninovi. Prostě Váš časo
pis už předem četla celá naše rodina a 
tak se opravdu těšíme na další čísla. 
Jsme zde teprve dva roky, takže jsm e  
nemohli stačit rychle objednat všech
ny kulturnosti, které se nám zde na 
svobodě a bez cenzury nabízí.

H. Boušová, Německo

Kdo reformoval komunismus?
Jako jeden z těch starých, sleduji s ve
likým  zájmem názory a filozofie  těch 
“nových”. Velmi často se na vašich 
stránkách objevují slova, pojmy, k te
rým nerozumím a které jsou pro mě 
těžko vysvětlitelné. Na příklad co to 
je  humánní socialismus, socialismus s 
lidskou tváří a nebo dokonce reformní 
komunismus? Kdo ho reformoval a 
kdy a v jakém  směru?

B. Moravec, Toronto, Kanada

Zájem o Západ v Africe
Právě jsem  se vrátil z  Jižní Afriky, 
kde jsem  přátelům s nadšením povy
právěl o časopise Západ. Vzbudil jsem  
veliký zájem, protože o Západu dopo
sud neslyšeli. Přikládám adresy po
tenciálních předplatitelů, k teří by oce
nili ukázkové číslo.

V. Trčka, Kanada

Ideologie křesťanství
Studie p. Skvoreckého ohledně srov
nání nacismu a marxleninismu se mi 
velice líbila, člověk si aspoň uvědomí 
podobnosti. Chtěl bych však upozor
nit na další, zřejmě opomnělou, ač bi
jíc í do očí paralelu zde popsaných 
ideologií, s ideologií křesťanství. 
Určitě by se také naše! nejeden obrá
zek s vůdcem Ježíškem  - uprostřed 
jeho věrných s nějakou ženou (s dítě
tem či bez). Nedá se zde také mluvit o 
falešném vědomí?

V. Šůna, Britská Kolumbie

Pozn. red.: Dopis kom entuje au tor 
Josef Škvorecký v článku Ožehavé 
téma na stránce 32 v tom to čísle.

Příjemné hodiny se Západem
Přijeli jsm e z Rakouska nedávno a 
mezi jiným  jsm e měli několik příjem
ných večerních hodin s půltuctem ča
sopisů Západ. Na rozdíl od některých 
tiskovin, které jsm e četli je š tě  v uprch
lickém táboře v Rakousku, jsm e Zá
pad četli se zájmem a rádi bychom ča
sopis dostávali pravidelně.

E. a R. Firla, Kanada 
K interview s P. Tigridem

Čtenáři Západu si zasluhují více in
form ací o časopisu Svědectví Vznikl

v době, kdy zahraniční politika Spoje
ných států zaznamenala obrat v náš 
neprospěch. Od února 1948 Američa
né nejen aktivně podporovali, ale i 
podněcovali boj proti komunismu. Da
li do toho hromadu dolarů a jednou to
lik slibů. Čechoslováci dali mnoho ži
votů a nespočetné množství "zajatců” 
v komunistických kriminálech. V roce 
1955 Američané přestali bojovat, stej
ně tiše, jako  když před lety začínali. 
Co teď  se spojenci? Jednoduché: po
pravení mluvit nebudou a m ukly z těch 
kriminálů nikdo neuslyší. Zejména 
když budeme hodně hlasitě vyvolávat 
nový program: Koexistence! Stavění 
mostů! Dialog s komunisty! Tu po
chválit, tam podpořit, prostě je  pře
mluvit, aby byli hodní. Ne tedy zcela 
hodní, jen právě tolik, aby to vyhovo
valo levičákům a liberálům na Západě.

Exil se tehdy ozval. Pěkně nahlas, 
kriticky a pobouřeně. Novou politiku 
Am eriky považoval za zradu a skuteč
nost, že se našel český intelektuál, 
který tu zradu aktivně podporuje a 
ještě  rozvíjí, ostře odsoudil. Vlastenec- 
ko-obrozenecké spolky, o nichž se Tig- 
rid zmiňuje, nezanikly. Jsou dodnes ta
dy a dodnes pracují. Na Tigridovu čin
nost z těch let se dívají stejně kriticky. 
Obrodný proces doma nikdy nepotře
boval poštěkávání z exilu. Potřeboval 
silný exil, který by upozorňoval svo
bodný svět na nebezpečí komunismu 
(nikoli stalinismu a post-stalinismu) 
a burcoval je j k tomu, aby vrahům 
aspoň nedodával buldozery na hro
madné pohřbívání obětí. Tak, ja k  to 
říká Solženicyn.
Náš “konvertita ke katolictví” je  
zřejmě také několikanásobný kon
vertita politický. Za minulé války byl 
emigrantem v Anglii. Se zahraničním 
odbojem neměl nic společného. S  Otou 
Ornestem ano - vydávali spolu pochyb
ný politický časopis. Z  našeho nynější
ho exilu vy emigroval v roce 1956 do 
americké politiky. Jak dopadl ko- 
existenční dialog, to znáte od srpna 
1968. Dnes dělá Svědectví dobrou prá
ci - otiskuje články domácích autorů. 
Kdyby ti autoři věděli, ja k  draze pla
tili za toto privilegium, hořce by za
plakali.

Ludvík Sláma, Chicago

O . Ulčovi
Jsem Vaším dlouholetým čtenářem, a 
zároveň věrným odpůrcem “urovnání 
vztahů”. Jak js te  sám připustil, existu
j í  polehčující okolnosti ve fo rm ě  sta
rých rodičů a podobně. Já na tom ne
jsem  také příliš zářně, německá choť 
mne opustila, a proto se namáhám vy
myslet nové prostředí pro mého tříle
tého syna. Článek na vyjasnění právní 
situace, co se týče našich potom ků  
zde narozených, do té  louže obklope

né Krkonošemi, Jeseníky, Šumavou 
a ostnatým drátem, by jis tě  mnohé za
jímal. Dovolte, abych Vám sdělil mé 
neskrývané nadšení k  Vašemu způso
bu psaní a vyjadřování.

T. Lom, Německo

K poznámce V. Hejla, č. 2 /81
Zpráva federálního ministerstva vnit
ra Č SSR  z července roku 1970, citova
ná na předsednictvu ÚV K S Č  uvádí, 
že od 21. srpna 1968 do konce června 
1970 opustilo ilegálně Československo 
244 000 občanů. Takže: připočteme-li 
k tomu emigraci (zvláště Slováků) 
hned po roce 1945, pak  velkou emi- 
grační vlnu po roce 1948 a k  tomu 
emigraci z období československo- 
rumunské olejové války z léta 1979, 
částka půl miliónu po válce není nikte
rak přehnaná.

V. Škutina, Švýcarsko

Sypat si popel na hlavu
Velice m ě “zaujal” článek s titulem  
"Jak se dělá český f i lm ” pana Jiřího 
Drašnara. Nabyl jsem  dojmu, že autor 
si “sype popel na hlavu”. Z  vlasjních 
poznatků vím, že opakem proti Čs. te
levizi právě v Krátkém film u  pracuje 
řada slušných lidí, k teří nikdy nebyli 
a nejsou členy KSČ. Odpověď je  jed
noduchá: Muselo to fungovat a bez 
těchto lidí to nešlo. Na druhé straně 
znám v Krátkém film u  dostatek lidí, 
kteří spolupracují s StB, ale o těch se 
pan Drašnar nezmiňuje ani slovem. 
Pan Drašnar, dva roky po absolutoriu 
FAMU (jak uvádí) se už považuje za 
“film aře”. Já jsem  tak nečinil ani po 
dvacíti letech za kamerou a po získá
ní 17 cen za mé film y. Dokonce i dnes 
někdy pochybuji vůbec o tom jestli f i l 
mař jsem. Stačíjedna ostrá kritika ně
kterého renomovaného kritika a divím 
se, sám sobě proč nejsem raději peka
řem. Pan Drašnar také píše, že v Čes
koslovensku není možné pracovat na 
t. zv. "volné noze”. Znám řadu vyni
kajících filmařů, k teří nikdy nebyli a 
nejsou v žádném pracovním poměru. 
M usí to být ale opravdu "vyn ika jíc í’ 
filmaři, aby si to mohli dovolit. N ikdo  

totiž nedá smlouvu začátečníkovi! To 
nikdo neriskuje. Ani tam, ani tady. 
Je nesporné, že v Československu jsou  
vyráběny film y  nejen s poplatnou té
matikou, ale poplatné vůbec. Nepova
žuji však za seriózní a správné "sypat 
si popel na hlavu” takovou form ou ja 
kou to dělá pan Drašnar!

Jaroslav Gajda, Německo

Západ potřebuje více humoru
Ota Filip se v článku " Našinec v Ger- 
mánii” (Západ č. 2 /81) dopustil v jed 
né větě hned dvou hrubých nepřesností
o Švédsku. Za prvé zde alkohol není 
na příděl, nýbrž volně k  dostání ve



specializovaných prodejnách ",systém- 
bolaget”, za druhé je  cena slušného 
pitiva zhruba dva až třikrát a nikoliv 

desetkrát] vyšší než odpovídající kvali
ta v Německu (t.j.. okolo 20 - 25 DM). 
Pokud ovšem p. Filip pije whisky za 8 
DM /láhev, je  m i ho poněkud líto. Ško
da, že tyto nesprávné údaje vrhají stín 
celkové pochybenosti na jinak čtivý a 
zajímavý článek.
D alší připomínku mám k  Vaší rubrice 
“H um or”. Z e  snímku redakční rady, 
který js te  před časem uveřejnili, bych 
soudil, že v ní sedí větší srandisti 
(např. p. Táborský), schopni uveřej
nit lepší věci, než co js te  zatím  publi
kovali v humoristické části časopisu. 
Čestnou výjimku tvoří např. “Cizo

jazyčný slovník”, nebo citáty známého 
ajatoly. Časopis, který asi většina lidí 
čte od první do poslední stránky na je
den zátah, si nezaslouží, aby člověk 
musel tyto články prostě přeskakovat. 
Pokud byste chtěli tvrdit, že se jedná
0 humor satirický, prosím; mně šlo o 
legraci. A že ta se může vyskytovat i 
v jiných, než t.zv. humoristických pří
spěvcích, o tom svědčí vynikající člán
k y  O. Ulče. To není jen cestopis, ale
1 ironie a nefalšovaná švanda součas
ně. Já bych si přál, aby Váš časopis 
obsahoval toho humoru, který vzbudí 
smích, anebo alespoň vyloudí úsměv, 
trochu větší porci. N eboť téhle vzácné 
lá tky je  setsakram entsky zapotřebí 
v tomto depresivním světě.

S. Požárek, Švédsko

Pionýr, skauting a Sokol mají něco 
společného
Ve Vašem č. 1/81 je  článek pana Sta
nislava Reiniše “Úspěchy soudružky 
Gogové”.
M usím se soudružky Gogové trošku 
ujmout. Myslím, že je jí  jednání a práce 
není tak zcela zavrženíhodná i když - 
samozřejmě - s je j í  ideologickou moti
vací naprosto nesouhlasím.
Pionýr, skauting a Soko l m ají určitě 
něco společného a v zásadě jsou dob
rým výchovným prostředkem pro děti. 
Také branná výchova není zcela za
vrženíhodná; co se mne týče, viděl 
bych na kanadských ulicích raději ka
nadské vojáky než chlupaté, zarostlé 
výrostky v blue jeans.
M y jsm e vždycky měli vojenskou a so
kolskou tradici v předválečné repub
lice a byli jsm e na to hrdi. Snažím e se 
také  v této tradici pokračovat v exilu, 
a ť  jsm e  kdekoliv. Udržujeme sokolské  
hnutí naživu, abychom naši m ládež vy
chovali v duchu kázně, kolektivn í spo
lupráce a snad i trochu vojenském du
chu. Bohužel nemáme dost dorostu a 
snad  v tom právě vězí postoj emigran
tů a la p. Stanislav Reiniš.

N. Každan, M ontreal

Pozn. S. Reiniše: Když dva dělají to 
též, není to  totéž. Rozdíl mezi Pioný
rem a Sokolem není jenom  ideologie. 
Je  to  rozdíl mezi životem ve lži a ži
votem v pravdě. To byl podtext a mo
tiv mého článku. Toho si ale nejvíce 
vážíme my, kteří jsme si ten život ve 
lži užili. Snad kvůli podobnosti vněj
ších forem je zkušenost života v so
cialismu tak těžko sdělitelná.

Emigrace si žádá kompromisy
K  dubnovému číslu Západu (81): Lí
bil se m i článek Oty Filipa o Německu  
- je  už skutečně na čase revidovat staré 
představy, kdy se pod slovem Němec 
mínil běsnící gestapák. Alespoň do 
m ojí generace se tohle vtloukalo oc 
první třídy.
Závěr článku o lidech, stále něco kri
tizujících v Německu, se dá asi apliko
vat na emigranty všude na světě. Já 
myslím, že by si každý měl jako  H u
bert Fořt vedle ztrát spočítat i klady. 
Emigrace si žádá kompromisy. Ne
chutná mi švédský sladký chleba, mám  
ale možnost si vybrat z deseti neslože
ných druhů. Nezapíjím smaženou rybu 
mlékem, můžu si v kantýně koupit pi
vo nebo požádat o vodu či šťávu. Ne
jím  páchnoucí rybu surstrómming 
(podrobí se hnilobnému kvašení po 8 
měsíců), nikdo mě nenutí to jíst. Pokud  
zatoužím po české stravě, můžu si kdy
koli uvařit co m i napadne. Strašně mi 
chutnají m ořské ryby, krevety, škeble, 
ústřice. Písně národního barda mi tr
hají uši, nikdo m ě ale nenutí je  poslou
chat, natož zpívat. Ze začátku bylo ne
zvyklé  poděkovat za jídlo pokaždé, 
než vstanu od stolu, je  to a k  skandi
návský zvyk, a tak to mezi Švédy dě
lám. Pracuju dobře, respektuji zdejší 
zvyky, a nemám potíže.
Touha po domově je  normální, ne však 
nadávání na všechno v cizině od rána 
do večera. Kdo není schopen se adap
tovat by se m ěl vrátit. Zde se čas od 
času zdvihnou hlasy o izolaci, diskri
minaci, zejména m ezi tureckými a 
asyrským i přistěhovalci. Jejich docela 
mladé ženy chodí v umouněných islám
ských hábitech, po více než deseti lé
tech se nenaučily švédsky, ač kursy by
ly zdarma, děti sedí zavřené doma od 
října do června, protože je  venku zima 
a protože by chlípní křesťané obtěžo
vali jejich matky. Pak si tito naprosto 
izolovaní lidé stěžují, že nejsou zváni 
do švédských rodin.
To jsou extrém ní situace, ale vedou k  
zamyšlení. Co se týče češtiny v cizině, 
myslím, že kom pletní dvojjazyčnost je  
nemožná. Je reálné chtít, aby děti mlu
vily gram aticky správně, mohly si i 
přečíst jednoduchý text. Abstraktněj
š í terminologii se už pochopitelně na
učí v jazyce nové země. Zdá-li se vám

toto přehnané, řekněte bez rozmýšle
ní v jazyce nové země: třetí odmocnina 
z devíti, síran draselný, Archimedův 
zákon, sítnice v oku - není-li to zrov
na váš obor, nedáte to dohromady, ač 
mluvíte velice dobře. Takže je  logické, 
že tohle vaše v cizině narozené děti ne
mohou znát v češtině.

S. Stenbocken, Švédsko

Co dělá Sláva Volný?
Chci Vám pogratulovat k  “SU PRA” 
magazínu. Škoda, že ho nemohou číst 
lidé v CSR. Včera jsem  dostal posled
ní výtisk a dnes už nemám co číst. Za
jím alo by mě co dělá Sláva Volný. 
Vždy jsem  rád poslouchal jeho neděl
n í komentáře v ČSR, v rádiu.

P. So/ařík, Ontario, Kanada

Pozn. red.: Pokud si čtenář koupí 
dobré rádio, může Slávu Volného 
poslouchat ve vysílání Svobodné 
Evropy.

Každej jsme ňákej
Že Západ má úroveň, to tedy není tře
ba nějak zvlášť zdůrazňovat. Ostatně 
reakce čtenářů na poslední stránce 
každého čísla jsou toho důkazem. 
Chtěl bych jenom vyjádřit svůj obdiv 
nad tím, že redakční rada nereaguje 
na tvrdošíjně se opakující rubriku 
HUM OR v každém čísle. Podle mne 
články v tomto oddělení nedosahují 
úrovně článků ostatních. Věřím, že je  
těžké dělat legraci, zvláště když se to 
předem inzeruje. Problém se někdy ře
ší otištěním starších “humorů”, volba 
také někdy ne nejšťastnější. Např. Lé
kařské rady z minulého století - Lího- 
vitost (č. 2/81). Tady jsem  toho humo
ru moc neshledal, zvláště když si uvě
domím, že se tento článek neotisknul 
v minulém století, aby někoho roze
smál (zdroj ani autor není udán). 
Ovšem, každej jsm e ňákej. “Všichni 
jsm e sice ze stejného těsta, ale každej 
jsm e jinak vypečenej” (Achille Gre
gor). Jeden se směje tomu a druhý 
onomu. Já si přeci jenom myslím, že by 
časopisu prospělo, občas ty násilné po
kusy někoho obveselovat vynechat.

B. Hradit, Lund, Švédsko

Fotografie, humor a děkování
Kulturní kontext Vašich krásných a 
vtipných titulních fo tografií se obvyk
le většině čtenářů vykládá sám. U ně
kterých by však “zapadlí vlastenci” 
ocenili víc než udání autora, třeba od
kud jsou sochy č. 6/80. Založil-li ně
kdo ligu Čs.-nepálského přátelství pro 
víc než třeba pašování drog, můžeme 
se nad tím usmát, ale rádi bychom vě
děli kdo, kdy, kde a proč (č. 2/81). 
Dnes humorné lékařské a podobné ra
dy z minulého století (č. 2/81) měly 
tehdy důležitou společenskou funkci.



Koníček je BE a taky MA

Jan Uhde napsal výborné pojednání o 
češtině bez Československa (dubnové 
číslo 1981), ale nemyslím, že má prav
du, když tvrdí, že “Nejrozrůzněněj- 
ším jazykem  je  ovšem angličtina, k te
rou mluví asi 300 miliónů lidí.” A co 
čínština, j íž  m luví daleko víc lidí? 
Dialekt kantonský, fukienský, šang- 
hajský a ty další - vždyť jsou to vzá
jem ně naprosto nesrozumitelné komu
nikační instrumenty, je ž  snad neobsa-. 
hují jediné totožné slovo. S  Australa
nem se přeci jen domluvím. Ale co chu
dáci Číňané? Od našeho kluka jsem  se 
například dozvěděl, že “koníček” se 
ve fukienském  dialektu řekne BE, 
kdežto v mandarinské verzi MA.

Ota Vlč, USA

Nevýhodný kšeft
Píšem Vám ohťadne akcie “urovna- 
nia vztahu s Č SSR ", keďže súhlasím 
so stanovískom "Západu” K tejto 
otázke.
Mój niekdajší spolužiak z Bratislavy, 
chemik žijúci od roku 1968 v USA, po- 
žiadal ako americký štátny občan s 
automaticky "urovnaným vzťahom” 
pred niekoíkým i mesiacmi čs. vysla
nectvo vo Washingtone o vstupné ví
zum. Zamietli mu ho bez udania dó- 
vodov (pričom nezabudli inkasovat 
manipulačný poplatok  $8 za pas a 
poštovné). Až keď  osobné navštívil 
čs. vyslanectvo, neochotne mu oznámi
li, že emigrantom z  roku 1968 vízum 
neudel’ujú. Či ide o přechodné naria- 
denie, nepovedali.
Iste je  podobných odmietnutí v USA 
viac. Myslím, že by sa o nich mal “Zá
pad” zmieniť, aby emigranti, k torí o 
“urovnaní” uvažujú, pochopili, že sa 
na slu b y  čs. vlády nemóžu spoFahnúť. 
Že ide o riskantný, nevýhodný kšeft.

P. Taussig, Německo

pořadí. Že z těch 28 miliónů každý 
potvoří angličtinu je  nabíledni. Češti
na v Česku se patrně poruštila, češti
na exulantů by byla potřebná protivá
ha. A na závěr jeden vtip: Leonid 
Brežněv pozval svou starou matku  
k  návštěvě své přepychové vilky na 
Krymu. Ukázal j í  komnaty, nábytek, 
křišťálové lustry, na které si každý  
Rus tolik potrpí, zavedl j i  do garáže, 
kde m ěl desítky vozů co dostal darem 
od západních mocnářů, a po hostině 
s kaviárem a šampaňským se zeptal: 
“Tak co mamuško, co říkáš, ja k  se ti 
povedl tvůj Leonidčík?” “Charašo, 
charašo”, povídá mamuška, “ale co 
chlapče až přijdou k  moci komunisté?” 

J. Šryck, Izrael

Víra ve vycházení Západu
Váš časopis má vysoká hodnotu a pre- 
to sa snažím Váš časopis představit 
mojim priatelom. Důfam, že bude 
ešte dlho vychádzať.

T. Mernický, Ontario, Kanada

Pozn. red.: My také doufám e, zvláště 
pokud budeme mít více čtenářů uva
žujících jako pan M ernický a méně 
jako pan Selnar.

Čtenář, který do toho vidí
Držím Vám palce je š tě  víc než ostat
ní, protože ja ko  zaměstnanec Denní
ho Hlasatele “do toho"trochu  vidím.

M. Podhrázský, Chicago

Služba čtenářům
Znám á česko-kanadská kapela na
bízí své služby mladším i starším  ke 
společenským akcím kdekoliv v 
O ntariu. Pište na adresu: Petr Solarik 
236 Tweedsmuir Ave., London, Ont. 
N5W 1L3 nebo volejte (519)453-1986 

***

Humornější byly, když zůstaly za do
bou. Na notorického autora podob
ných návodů Jakuba Hrona měl kdysi 
pověstný antikvariát v Praze Na 
Perštýně zvláštní polici s nápisem 
“Hroniana”. O devastaci životního 
prostředí (č. 2/81) se ovšem bádalo 
v ČSSR, S S S R  a USA. Konfrontace 
výsledných (a zajím avě různých) 
kompromisů by snad stála zar pouče
nější článek. V poúnorovém Česku se 
mi příčilo, když účastník děkoval zpo
vídanému za rozhovor. Nerad vidím, 
že děláte totéž (A. J. Liehm, č. 2/81). 
Snad se ještě  ubráníme sovětské sé
mantice, které od Haška podléháme 
všichni.

M. Renský, New York

Pozn. red.: Tak tedy: Sochy jsou ze 
zasněženého hřbitova v provincii 
Q uébec, Č s.-nepálské přátelstv í: 
Kdo? Soudruzi. Kde? V hlavním 
městě Nepálu. Kdy? Po srpnu 1968. 
Proč? Proč asi? Poděkovat zpovída
nému za rozhovor není neobvyklé i 
na “ nehaškovském ” Západě.

K plánu vydávání Lidovek
Z  interview, který Západ měl s panem 
Liehmem, m ě zaujala první část, kde 
dotázaný mluví o plánech z roku 1968, 
vydávat Lidové noviny. Lidovky? To 
byl, panečku, list: A právě že byl, po
chybuji, že by se krásná zkušenost 
z první republiky byla dala opakovat. 
K  vydávání dobrých novin je  totiž tře
ba nejen technické infrastruktury, o 
kterou, ja k  naznačuje pan Liehm, 
snad nebyla nouze, nýbrž i tradice. 
Tradice nejen ve smyslu ryze časové 
kontinuity (ta se dá dokonce překle
nout, viz Přítom nost před nacisty a 
výborný Dnešek po roce 1945), nýbrž 
ve smyslu svobodného, demokratické
ho smýšlení a tolerance, hluboké tole
rance.
Kdo mě! “dělat” ty plánované Lidov-^ 
ky? Nuže, pravděpodobně převážně 
odchovanci stalinských VSPH V a 
VŠPS. (Exponenti roku 1968 pouště
li k psavému korytu jen neradi jiné  
než “staré” žurnalisty, žurnalisty 
z doby, kdy  se kalila ocel, není-liž 
pravda?) A za jakých makropolitic- 
kých okolností? Tedy přinejlepším - 
opakuji: přinejlepším - za takových, 
podobajících se, titovské neutralistic- 
ké  Jugoslávii. Ž e by se za těchto pod
mínek, subjektivních i objektivních, 
byly zrodily Lidovky, hodné svého 
předchůdce? V zemi, kde po čtvrt sto
letí slovo “kosmopolitismus” bylo na
dávkou, znalost cizího ja zyka  pro
hřeškem a talent pravicovou úchyl
kou? To se m i nezdá...

Robert F. Lamberg, Rio de Janeiro,
Brazílie

Trapné interview
Č. 1/81 Západu přineslo jako  obvykle 
vynikající věci. V první řadě Skvo- 
reckého článek “Ideologie”. Možná, 
že právě v této souvislosti, po připome
nutí si nacistických zrůd, vyznělo 
interview s Lídou Baarovou trapně. 
Zanechalo ve mně a také v okruhu 
mých nejbližších přátel a známých 
vesměs negativní pocity.

Z. Kratochvíl, Švédsko

Až přijdou k moci
Líbila se m i “Kariéra profesora Ba- 
láža” (č. 2/81), a že O. Ulč je  terno, 
Vám podotýkat nemusím. K  t é “ Češti
ně bez Československa". Víte, že v 
Americe 28 miliónů občanů má jiný  
než anglický m ateřský jazyk?  Španěl
štinu, italštinu, němčinu, francouz
štinu, arabštinu a jidiš, asi v tomto

33 ročná, 174 cm, štíhlá, rozvedená, 
bezdětná, hladá intel. partnera k spo- 
ločnému životu v Kanadě, USA.
158 M cA rthur Rd., Vanier, On. 
K IL  8E7, K anada 

***

Charles Lejcek, M anager
Tel.: (518) 523-3410 

Lake Placid, USA
PRAGUE M O T O R  INN

O tevřeno po celý rok 
M oderní velké m ístnosti 

***

581etá vdova, která má ráda cesto
vání, hledá přítele přim ěřeného věku. 
Odpovědi na adresu: M arta M acho
vá, 2850 Jane St. Apt. 1102, Down- 
sview, O ntario , M3N 1J4, Kanada.



INZERCE ZÁPADU

Zadejte  si inzerci  do  Z á p a d u .  U v í tá m e  z e jm é
na inzeráty zajímající  čtenáře na ce lém světě (ho
tely, m ote ly ,  restaurace,  ce lo svě tové  f irmy,  zási l 
ková  s lužba).

Při z pr os tř e dkován í  inzerátu p o s k y t n e m e  
provizi .

D r o b n é  inzeráty v rubrice S lužba  č tenářům  
Z á p a d u  $ 3 .00  za řádek.

In form ace  a ceník inzerce zašle  adm in is trace  
Z á p a d u  na požádání .

Z áp ad  rozes í lám e do  více než třiceti zemí .  
M ů ž e te  p o m o c i  nám i sobě!

Cougár
CougarShoes foractivecats.
Susan Shoe Industries Limited
2255 B a rtoň  S tre e t East. H a m ilto n . O n ta r io  L8H 7JB

WINE CELLARS L. . « X  S g ,v v ^ . .  J i . V  ti
15 SC O T T  STREET KITCHENER O N TARIO  
BERT JARSCH RESTAURATEUR (519) 743-8862

Česká a slovenská exilová literatura 
nás spojuje přes všechny hranice a 

oceány

BOHEMICUM  
DISTRIBUTION

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): 

Bohem icum  Distríbution  
Box 69 

Ste. D orothée-Laval, Que.
(  anada H7X 2T4

/ápad
Box 322. Waterloo. Ontario, Canada N2J 4A4


