
Ročník 4. Číslo 3. Červen 1982
Časopis pro Čechy a Slováky

Cena $2.75



J Í ' Í ( J  d  Časopis pro Cechy a Slováky

Západ, bi-monthly magazíne for Czechs and Slovaks, 
published by the Collegium Bohemicum in Canada 
Second Class Mail Registration Number 4890 
ISSN 0226-3068 ***
Vydává: Collegium Bohemicum jako dvouměsíčník 
Redakční rada: Jiří Fabšic, Eva Límanová,
Stanislav Reiniš, Josef Skvorecký, Miloš Suchma,
Václav Táborský, Jan Uhde, Ota Ulč 
Redaktor: Miloš Suchma 
Administrátor: Milada Reinišová
Grafická úprava: Věra Držmíšková, Barbora Munzarová 
Sazba: Prague Typesetting, Inc. Toronto 
Tiskne: Charters Publishing Co. Ltd. Brampton

***
Adresa redakce: Západ, Box 9021, Terminál P.O., Ottawa,
On., Canada K1G 3T8
Články nemusí vyjadřovat názory redakce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Redakce si vyhražuje právo na zkrácení a úpravu příspěvků. 
Redakční uzávěrka vždy 15. února, dubna, června, 
srpna, října a prosince.

Adresa administrace: Západ, Box 322, Waterloo,
On., Canada N2J 4A4
Předplatné, příspěvky na tiskový fond, inzerci a změny 
adres zasílejte na adresu administrace.

***
Předplatné:

1 rok: 2 roky: 
Can: $14.00 Kanada Can $26.00 
US: $14.00 USA US $26.00 
US: $17.00 ostatní země (letecky) US $32.00 

nebo ekvivalent v cizí měně 
Československo vzhledem k devizovým a poštovním 
předpisům zdarma.
Cena jednotlivého čísla $2.75
Odběratelé v USA a v Kanadě mohou platit osobním šekem. 
V ostatních zemích bankovním příkazem nebo mezinárodní 
poštovní poukázkou (patrně nejvýhodnější pro evropské 
předplatitele).
Předplatné v Evropě lze poukázat na poštovní účet číslo 
98601 - 202 u poštovního šekového úřadu 2000 Hamburg, BRD. 
Bankovní směrové číslo 200 100 20.
Předplatné lze rovněž poukázat přímo na bankovní konto 
Západu do Bank of Montreal, 239 Weber St. N.; Waterloo, 
On. Canada N2J 4H5 (TSA No. 5037-246).

Ročník 4. Číslo 3. Červen 1982

Obsah
Svět

Střední Amerika: Fakta a hysterie (J. Fabšic) 1 
Solidarita generálů (I. Sviták) 3

Zajímavosti ze světa
Ještě ryby, rady, houby (O. Ulč) 4 
Japonský zázrak (A. Líman) 8 
Zamyšlení nad fotografií (S. Auský) 10 
Zpráva o festivalu a hostech (E. Límanová) 11 
Zdi nářků v Praze (O. Filip) 12

Humor
Švýcarský vynález: “ Rolls Royce” mezi 
splachovacími záchody 13 
Dopis ministrovi (O. Rambousek) 13 
Měli Inkové komunismus nebo neměli?
(M.P. Nádvorník) 14 
Posunovač (J. Laurenčík) 15

Interview
Rozhovor se Zdenou Škvoreckou 16 
Český malíř Mackintosh 18

Film
Polský film dnes: Wajda, Zanussi a jiní
(J. Uhde) 21

Fejeton
Poklusem po Londýně plném reklamy
(Z. Trojanová) 24
Návštěvy z druhé strany (O. Filip) 25

Literatura
Návrat ztraceného muže (V. Cícha) 27 
Zajímavé knihy v angličtině (O. Ulč) 31

Dopisy 32 

* * *

Autorem fotografie na titulní straně Čekání 
na příliv je Jiří Erml

D o  k a ž d é h o  čísla v k lá d á m e  p ro p a g a č n í  k a r tu  Z ápadu . P ro s ím e ,  p ře d e j te  ji dá l  svým  z n á m ý m ,
o  n ic h ž  si m yslí te ,  že by o  Z á p a d  měli zá jem .

ZÁPAD DO VŠECH PĚTI SVĚTADÍLŮ!!!



Svět

Střední Amerika: Fakta a hysterie
Jiří Fabšic

Pro Čechy a Slováky je Střední 
Amerika asi tak familiární kout světa 
jako Šalamounovy ostrovy. I pro ty 
z nás kteří zakotvili v USA nebo Ka
nadě tento kontinent prakticky končí 
na přeplněných plážích mexického 
Acapulca či Cancúnu. Vše na jih od 
Mexika má příchuť nezmapované 
exotiky, prostě Hic sunt leones. Tak
že se těžce smiřujeme se skutečností, 
že právě Střední Amerika se stává 
novým kolbištěm mezi nesvatou so- 
větsko-kubánskou aliancí a Washing
tonem. Hledat vysvětlení středoame- 
rické krize pouze v expanzivních zá
měrech Moskvy, jak to donedávna 
dělala americká vláda - by ovšem by
lo zjednodušováním situace. O co 
vlastně jde ve Střední Americe?

Šest středoamerických republik - 
Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Costa Rica a Panama - tradičně pat
řily k politicky nejlabilnějším kou
tům západní hemisféry. Spojené stá
ty, již vzhledem ke své zeměpisné po
loze, měly eminentní zájem na stabi
litě v této oblasti, a neváhaly ji udr
žovat přímými či nepřímými zásahy.
V průběhu tohoto století Američané 
opětovně intervenovali - diplomatic
ky a vojensky - ve středoamerických 
republikách a také v Mexiku, s cílem 
dosadit do vlády či udržet v ní kon
zervativní proamerické elementy, 
většinou generály primitivního raže
ní. Tato politika, která se zostřila po 
komunisty vedeném povstání v El 
Salvadoru v roce 1932, ubíjela veške
rou sociální a politickou iniciativu. 
Ne náhodou, nejkřiklavější sociální 
a ekonomické rozpory přežily nejdé
le v těch středoamerických republi
kách jejichž vlády zůstaly nejdéle po
platné Velkému Bratru, tj. Guatema
la, Nicaragua a El Salvador.

Závislost na Strýčku Samovi se ta
ké stala katalyzátorem středoame- 
rickéhonacionalismu, který vykazu
je silné anti-americké tendence. V 
žádné jiné oblasti není neobliba 
Yankees tak silná jako ve Střední 
Americe; nikde jinde také není tak 
oprávněná. Jak poznaly na vlastní 
kůži naše národy, není lehké žít ve 
stínu velkého souseda.

Na obranu Spojených států je však 
nutno dodat, že jejich středoameric- 
ká politika doznala změn po 2. svě

tové válce a obzvláště po Castrově 
kubánské revoluci. Washington za
čal podporovat hospodářský rozvoj 
oblasti a projevil větší toleranci k so
ciálnímu reformismu. V paralelním 
vývoji se rostoucí střední a nižší vrst
vy středoamerické společnosti začaly 
dožadovat politických a sociálních 
změn. Ve třech republikách uspěly: 
vládnoucí kruhy Hondurasu, Costa 
Ricy a Panamy svolily ke kompromi
su. Například Costa Rica, jejíž oby
vatelstvo je převážně španělského 
původu, od revoluce v roce 1948 pro
vedla řadu sociálních reforem a stala 
se nejstabilnějším státem v oblasti. 
Snad ještě pozoruhodnější je příklad 
Hondurasu, po Haiti nejchudší země 
v západní hemisféře. Inspirovaná re
volucí v Costa Rice, honduraská vlá
da v roce 1950 se postavila na stranu 
zemědělských dělníků, kteří stávko
vali proti americkým banánovým 
společnostem, a později poskytla po
moc bezzemcům, kteří si spontánně 
rozdělili latifundia. Výsledkem je so
ciální a politický mír v zemi. Ačkoli 
Honduras je stále nejchudší zemí na 
americkém kontinentě, marxističtí 
guerilové zde zatím pohořeli.

V Guatemale, Nicaragui a El Sal
vadoru, naopak, vládnoucí oligar- 
chie generálů a magnátů bránily své 
pozice zuby nehty - s tím důsledkem, 
že frustrovaná opozice začala hledat 
recepty v Che Guevarovi a kubánské 
revoluci. Již v 60. létech začaly v těch
to zemích operovat marxisticky ori
entovaní guerilové, ale hospodářská 
konjunktura jim vzala vítr z plachet. 
Situace se opět změnila v druhé polo
vině 70. let, v době kdy ekonomická 
krize zradikalizovala středoameric- 
kou společnost. Ve stejné době pre
zident Carter také začal kampaň za 
lidská práva a tím postavil represiv
ní středoamerické režimy do nepříz
nivého světla a podkopal jejich auto
ritu.

Nejslabším článkem středoame- 
rického soustátí se ukázala Nicara
gua, ovládaná diktátorem Anasta- 
ziem Somozou. Somozova rodina se 
dostala k moci v roce 1937 s americ
kou pomocí a po desetiletí zneužívala 
amerického spojení k bezohlednému 
potlačování domácí opozice. Když 
levicoví guerilové, takzvaní sandi-

nisté, vystupňovali svoje akce v 70. 
létech, Somoza, kterého srdečně ne
náviděly všechny vrstvy společnosti, 
reagoval zostřenou represí, což ho 
vzápětí stálo americkou podporu. 
Poté co v červenci 1979 příslušník 
vládní gardy chladnokrevně - za pří
tomnosti televizního kameramana - 
zastřelil amerického novináře, So- 
mozův osud byl zpečetěn. Po něko
lika týdnech utekl na Floridu a san- 
dinisté ovládli zemi bez dalšího boje.

Vítězství sandinistů v Nicaragui 
otřáslo Střední Amerikou. Na jedné 
straně to povzbudilo radikální ele
menty v ostatních středoamerických 
republikách a přilákalo pozornost 
Moskvy. Podobně jako v případě Fi- 
dela Castra, sandinisté před uchope
ním moci zjevně dostávali pouze 
omezenou pomoc z komunistického 
bloku. Moskva zřejmě má - ne zcela 
neodůvodněnou - nedůvěru ve schop
nost Latinců budovat komunismus 
sovětského typu. Vítězství sandinis
tů však Sovětům dalo možnost od
vrátit pozornost od Afghánistánu a 
zároveň získat předmostí na americ
kém kontinentě. Po pádu Somozy 
proto Moskva a Havana začaly více 
méně otevřeně podporovat sandinis- 
tickou vládu zbraněmi, poradci a vi
tálními zásobami. Komunismus v 
Nicaragui nepřevládl - či dosud ne
převládl - ale revolucionáři se již na
stěhovali do luxusních vil svých bur- 
žoazních předchůdců a přivlastnili 
si jejich bílé mercedesy, odložili při
slíbené volby na neurčito, omezili 
svobodu projevu, začali vyzbrojovat 
a podporovat guerilové hnutí v sou
sedních zemích, a poskytli Sovětům 
právo používat námořní bázi na pa
cifickém pobřeží, coby kamenem do
hodil od Panamského průplavu.

Přelidněný El Salvador, země 
“nádherných pacifických pláží, ta
jemných zřícenin Mayů a bizarního 
panorama sopek” (tolik turistický 
prospekt), se logicky stala novým 
potenciálním bojištěm. To si také 
uvědomila skupina salvadorských 
důstojníků, kteří v říjnu 1979 svrhli 
reakční generálskou kliku v klasic
kém palácovém převratu a po období 
zmatku nastolili prvního civilního 
presidenta od roku 1948 - Josého 
Napoleona Duarteho. Absolvent li



berální Fordham University v New 
Yorku, Duarte je pokrokový, prag
matický politik křesťansko-sociální- 
ho ražení, který zažil na vlastní kůži 
brutalitu salvadorské junty poté co 
vyhrál presidentské volby v roce 1972 
a generálové ho zato zavřeli do vě
zení (kde přišel při mučení o dva prs
ty).

Se souhlasem Washingtonu a sal
vadorské armády Duarteho vláda 
přistoupila k rozsáhlým sociálním 
reformám, jejichž hlavním bodem je 
pozemková reforma. Pověstných 
“ 14 rodin, které ovládaly El Salva
dor” odešlo do exilu v Miami a 
všechna latifundia nad 1,000 hektarů 
byla rozparce lována  bezzemým 
“campesinos” . Vláda také převzala 
kontrolu velkých bank, obchodních 
společností, cukrovarů a jiných klí
čových podniků. Zásluhou Duarteho 
vlády, El Salvador dnes pokročil v 
sociálních reformách dále než sandi- 
nisté v Nicaragui - fakt, který kritici 
salvadorské vlády tvrdošíjně ignoru
jí-

Vzdor Duarteho reforem, či právě 
kvůli nim, promoskevští komunisté 
El Salvadoru v roce 1980 potvrdili 
kurs ozbrojené revoluce a dohodli se 
na operativní spolupráci s ostatními 
povstaleckými skupinami. Podle in
formací amerického State Depart
ment pak salvadorští guerilové - 
mnozí z nich potomci “dobrých ro
din” - absolvovali speciální kursy 
v Nicaragui, vedené 2,000 kubán
ských instruktorů. Vyzbrojeni ame
rickými zbraněmi, které Severní 
Vietnam ukořistil po pádu Saigonu, 
přibližně 5,000 guerilů pak obnovi
lo partyzánskou válku - tentokrát 
proti vládě, která prováděla reformy, 
po kterých volali. Jejich bezprostřed
ním cílem je rozvrátit hospodářský 
život a morálku obyvatelstva. Po
vstalci proto nejen přepadají vojen
ská a policejní centra, nýbrž také ničí 
továrny, elektrárny, rozhlasové sta
nice, dopravní prostředky, mosty, 
vývozní produkty jako kávové boby, 
a soustavně terorizují obyvatelstvo, 
obzvláště nižší vrstvy, kteréžto dou
fají získat ke spolupráci. Fyzická 
likvidace odpůrců a vlivných neutrá
lů patří mezi jejich běžné metody bo
je a indoktrinace. V posledních dvou 
létech se například stalo jejich obětí 
40 lokálních starostů, členů Křesťan- 
sko-demokratické strany, a terčem 
nezdařených atentátů byl také 
Duarte a jeho dcera.

Odveta je přiměřeně bezohledná. 
Duarteho křesťanští sociálové vo
jenskou mašinérii pochopitelně pod 
denní kontrolu nedostali. Boj proti 
povstalcům je v rukách 22 tisíců vo

jáků a bezpečnostních jednotek, pod
porovaných pravicovými dobrovol- 
ci. Ti se snaží vyřešit problémy El 
Salvadoru v duchu hesla “Dobrý ko
munista je mrtvý komunista” . Obětí 
jejich vyhlazovací kampaně však 
jsou nejen guerilové, nýbrž také ne
vinní občánkové a dokonce i umír
nění reformisté. Sám Duarteho mi
nistr spravedlnosti se dostal na je
jich “ listinu smrti” a - vzdor Duarte
ho intervenci - byl pravičáky zastře
len. Tentýž osud potkal salvadorské- 
ho arcibiskupa Oscara Romera v ro
ce 1979.

Výstřelky vládních jednotek jsou 
znepokojivou, ale pochopitelnou re
akcí na terorismus povstalců. Podle 
západních agentur to však až done
dávna vypadalo jako kdyby životy 
utrácela pouze vládní strana. Kon-

snad 30,000 obětí. Podle amerického 
senátora, který letos v únoru strávil 
půldruhého dne v zemi a vrátil se s 
podivuhodně přesnou informací, 
vládní jednotky mají na svědomí 
75% lidských ztrát. I kdyby měl prav
du, to stále zatěžuje rebely odpověd
ností za 7.5 tisíc obětí. Až do posled
ních předvolebních týdnů však zá
padní agentury prakticky nepřipusti
ly, že guerilové zkřivili vlas jedinému 
Salvadorci. “ Proč,” ptal se poprávu 
Duarte, “se guerila vždy zdá sympa
tičtější a věrohodnější než voják? 
Ztrácíme válku s rebely na strán
kách New York Times a Washington 
Post...”

Romantická plytkost a naivita zá
padních korespondentů v El Salva
doru se na počátku tohoto roku roz
rostla v epidemii. Různorodé skupi
ny, od Socialistické Internacionály 
ke konzervativcům, od církevních 
organizací k pseudopolitikům typu 
herce Ed Asnera, v té či oné formě 
vyjádřily sympatie k povstalcům a 
odsoudily Duarteho plány pro celo

národní volby do zákonodárného 
shromáždění. Guerilové, jak známo, 
účast na volbách odmítli a přislíbili 
těm, kteří zamýšleli hlasovat, že jim 
useknou začerněné palce (salvadorští 
voliči se registrovali otisky prstů ve 
volebních stanicích). Cílem povstal
ců není podílení se na vládě nýbrž to
tální převrat ve stylu Nicaragui. Pro
to guerilové také kladou podmínky 
k vyjednávání, které jsou nepřijatel
né pro ostatní strany - například po
žadují, aby byli včleněni do armády z 
níž by byly vyloučeny pravicové ele
menty.

Jak populární jsou povstalci v El 
Salvadoru? Jak širokou bázi si vybu
dovali? To se poprvé ukázalo na po
čátku loňského roku, poté co zahá
jili “ konečnou ofenzívu” proti Duar
teho vládě a vyzvali Salvadorce k ce
lonárodnímu povstání. Obyvatelstvo 
však výzvu ignorovalo a ofenzíva 
skončila fiaskem. Relativní izolace 
povstalců se opět prokázala v “ostře 
sledovaných volbách” , které se ko
naly letos v březnu za přítomnosti 
600 zahraničních korespondentů a 
1,600 pozorovatelů. Zaprvé, vzdor 
všem výhrůžkám guerilů, zhruba 
80% Salvadorců hlasovalo, a z ode
vzdaných volebních lístků pouze 
10% bylo znehodnoceno, což lze vy
kládat jako výraz protestu. Navíc, 
60% všech voličů - tedy nikoli 2% 
smetánky - hlasovalo pro pravici, 
která obviňovala Duarteho z měk
kosti a slibovala vypořádat se s re
bely do jednoho roku. Bublina 
splaskla - většina Salvadorců vidí v 
povstalcích část problému, nikoli ře
šení.

Jaké jsou perspektivy El Salva
doru? Voliči prokázali zdravý ro
zum když dali nejvíc hlasů - 42% - 
Křesťansko-demokratické straně,
hybné síle reformy salvadorské spo
lečnosti. Osud ostatních středo-ame- 
rických republik jasně ukazuje, že 
humánnější a spravedlivější uspo
řádání společnosti - nikoli teror zbra
ní - je nejefektivnějším lékem proti 
levicovému extremismu. Vláda pre
sidenta Reagana a místní politické 
elity si to zjevně začínají uvědomo
vat. To se prokazuje nejen v El Sal
vadoru, nýbrž také v Guatemale, kde 
se po nedávném puči dostala k moci 
skupina důstojníků, kteří slibují do
držovat lidská práva a provést re
formy. Střední Amerika pak bude 
volit mezi chybujícími demokraty 
pluralistické společnosti a příliš per
fektními odchovanci Che Guevary, 
kteří by zreformovali společnost v 
trestaneckou kolonii a nechali si to 
schválit 99.98% voličů.



Solidarita generálů
Ivan Sviták

" lt is o f  Cardinal importance 
to remember that East Europe 

was given away not at Yalta 
but at Munieh.”

D. F. Fleming, The Cold War 
and Its Origins, 1960, p. 1041.

Místní význam
1. Polská krize je první krizí kon

zumní společnosti, v níž není co kon
zumovat, je to otevřený třídní boj v 
“beztřídní” společnosti a první so
větská “ invaze by proxy” v Evropě. 
Východní Evropa je amerikanizová- 
na, ale podle latinsko-amerického 
vzoru, vojenskou juntou a stanným 
právem, generálským pučem a kon
centráky - pod záštitou komunistic
ké strany. Zatímco tento proces po
kračuje a zatčení tisíců členů Solida
rity je jen peripetií tragédie, nikoli 
katastrofou, západní Evropané, za
strašení americkou slabostí a sovět
skou mocí, organizují masové paci- 
fistické demonstrace, které se nápad
ně podobají nadšení, jež zavládlo ve 
dnech Mnichova jak v Paříži, tak v 
britském parlamentu, když zvítězila 
“ politika snižování napětí” , které 
se tehdy jmenovalo appeasement. Co 
dělat?

2. Kdyby strýček Sam sklapl 
nukleární deštník nad Evropou, zá
padní Evropané by museli čelit reál
nému nebezpečí, že nebudou finlan- 
dizováni, ale polonizováni a museli 
by se nutně ptát: jestliže sověti jedna
jí se svými spojenci tak jako s Maďa
ry, Poláky a Čechy, jak by jednali se 
svými nepřáteli? Před třinácti lety, 
čeští studenti psali na pražské zdi 
hesla “Brežněv je Hitler” . Evropští 
státníci pochybují o této strašlivé 
pravdě, ale podobné pochybnosti 
měli i Chamberlain a Daladier, když 
se v září 1938 sešli s Hitlerem v Mni
chově.

3. Kdo není ochoten zastavit diktá
tory když je to ještě možné, ̂ zvyšuje 
cenu pozdějšího zákroku. Ústupky 
vždy podněcují agresora. Pro Západ 
je sebevražednou politikou pokra
čovat v ženevských rozhovorech, ne
obnovit obilní embargo, předstírat 
že se vlastně tak moc nestalo a rych
le zapomenout na vánoční generál- 
skou polonézu, podobně jako byl za
pomenut Afghánistán před dvěma le
ty. Bohužel, globální politika není 
hollywoodský šoubiz, v němž iluze 
zastupují skutečnost a gesta nahra
zují akce. Je-li Brežněv Hitler, je 
Reagan Chamberlain. Jsme-li opti

misté, pak věříme, že má jen dva roky 
času než bude nahražen Winstonem 
Churchillem, odpůrcem Mnichova.

Evropský význam
4. Masové zatýkání, dezinformač

ní kampaně a antisemitská propa
ganda kladou Evropanům otázku 
jaká je cena helsinské dohody a 
opatření třetího košíku, jestliže lid
ská práva jsou znásilňována v pří
mém rozporu s mezinárodním prá
vem. Cena se nezměnila, je to bez
cenná dohoda, jež po Mnichovu a 
Jaltě znovu legalizovala odstoupení 
východní Evropy a za drobné ústup
ky třetího košíku zaručila sovětské 
hranice proti vůli okupovaných ná
rodů. Takto ovšem smýšleli o Hel
sinkách v roce 1975 jen “maoisté” a 
podivínští extrémisté, kteří varovali, 
že západní ústupky posílí jak útlak

vnitřní, tak agresi navenek. Nyní 
Evropané čelí právě této realitě, dé- 
tente zmírá a sovětská politika, niko
li nulové řešení, představuje bezpro
střední ohrožení.

5. Jestliže navzdor těmto skuteč
nostem někteří Západoevropané 
jsou ochotni k novému Mnichovu, 
musí vědět, že v “ reálném (čti stalin
ském) socialismu” se používá kraj
ních policejních opatření proti pou
hým stávkám, že to jsou horníci, ni
koli studenti, kteří se zabarikádovali 
ve slezských dolech, a že slzný plyn 
není použit proti radikálům na něja
kém kampusu, ale proti národu, jenž 
se brání proti důsledkům Jalty a Hel
sinek, podobně jako před lety Češi a 
Slováci. Kde jsou zásady Atlantické 
charty, zásady sebeurčení národů, 
pro něž vznikla druhá světová válka,

zásady s nimiž demokratická Evropa 
stojí a padá? Jsou v polském koncen
tráku. Tato pravda je ohromující, ale 
je to stále pravda, pro “extrémisty” 
dokonce triviální pravda o ceně 
ústupků byrokratickým diktátorům, 
v Mnichově, na Jaltě, v Helsinkách, 
v Ženevě.

6. Hospodářský systém “ reálného 
(čti stalinského) socialismu” už ne
dokáže zajistit ani běžné výrobní 
funkce, ani technologický vývoj bez 
krajního útlaku a i pak obyvatelstvo 
hladoví. Rozpad systému se už nedá 
zakrýt a nesnesitelná pravda o bank
rotu “ reálného (čti stalinského) so
cialismu” se tedy musí neutralizovat 
poukazem na vnějšího nepřítele, 
agresivními akcemi a proměnou po
litbyra v generálskou juntu. V Polsku 
se odehrává budoucnost Sovětského 
svazu: iluze zmizely a lidé vidí, že 
systém musí prohnít až do základů, 
že nejde o žádné deformace napravi- 
telné reformami v mezích existující
ho systému. Toto vědomí je zdro
jem polské krize a nedá se potlačit 
koncentráky. Bankrot polské mo
censké elity není prostá finanční kri
ze a patálie s potravinami, je to ban
krot myšlenky stalinského “socia
lismu” . “Extrémisté” , kteří věří v lo
giku historického pohybu neměli ni
kdy více důvodů k optimismu.

Globální význam
7. Nejvýznamnější a také nejnebez

pečnější je ovšem globální, strategic
ký smysl událostí. Jestliže Polsko na
značuje kam směřuje Sovětský svaz, 
pak skupina ambiciózních generálů 
v sovětském politbyru bude větším 
nebezpečím nežli dnešní klub sklero
tiků. Militarizace politbyra zvýší ri
ziko konfliktů, nové kolo studené 
války se stane nezbytností pro přežití 
sovětské byrokratické diktatury, a 
další závody ve zbrojení pohřbí mož
nost vytvořit v Evropě pásma bez 
atomových zbraní. Taková možnost 
má zásadní význam pro existenci 
Čechů a Poláků, pro jejich národní 
kultury, a vytváří pro tyto národy je
dinečnou šanci, protože pásmo bez 
atomových zbraní a okupačních 
armád^by se nemohlo vyhnout dneš
nímu Československu, Polsku a obě
ma německým státům. Právě proto 
bude nulové řešení nepřijatelné So
větům.

8. Sovětská vojenská moc vyvažo
vala vždycky ony chronické hospo
dářské nesnáze, které západní liberá
lové a socialisté viděli jako dočasné, 
jako marginální následky revoluce,



Zajímavosti ze světa
Ještě ryby, rady, houby

občanské války, kolektivizace a svě
tové války, takže očekávali, že stabi
lizace Sovětů a pomoc tomuto proce
su hospodářskými, obchodními a po
litickými ústupky sníží riziko války a 
sovětskou hrozbu. Nyní jsou však zá
padní státníci bezohledně nuceni k 
chápání, že žádná slušná hra, fa ir  
play, nemá žádoucí následky, hraje- 
me-li s byrokratickými diktaturami 
stalinského nebo Hitlerova typu, 
protože politika je pro diktátory mo
censká hra, nikoli smluvní výměna 
výhod jako pro byznysmeny. Libe
rální politika shovívavé lhostejnosti 
může být účelná v klidných obdo
bích, ale selhává v soutěži s totalitní 
diktaturou.

9. Polská junta oddálila sovětskou 
okupaci, ale nevyřešila problémy, 
které ji učiní nevyhnutelnou v blízké 
budoucnosti, a západní tisk mylně 
hodnotí generálský puč jako úspěš
ný. Ve skutečnosti před našima oči
ma probíhá proměna “reálného (čti 
stalinského) socialismu” v otevře
nou fašistickou diktaturu s nucenou 
prací a koncentráky, což byla cha
rakteristika, kterou extrémisté a 
“maoisté” správně uplatňovali na 
Sovětský svaz již v době itervence do 
Československa. Sovětský svaz ztrá
cí viditelně kontrolu nad východní 
Evropou a musí tedy reagovat zvý
šením útlaku a vyhlášením války 
“by proxy” , války proti dělnické tří
dě, kterou údajně zastupuje. Po 
Afghánistánu a Kambodži je válka 
“ by proxy” , tedy v zastoupení pro
středníka, uvedena na evropské je
viště. To znamená konec détente.

Závěr
10. Zdá se, že dějiny vytvářejí vždy 

znovu nepředvídané možnosti a otví
rají cesty změně. Avšak tytéž dějiny 
jsou stejně ambivalentní jako horo
skopy, upozorňují na možnosti, jichž 
se lidé chápou nebo jež ignorují. 
Opravdu, “dějiny nedělají nic” , jsou 
líné jako zaběhlá kočka, která spí na 
napsaných stránkách této vánoční 
eseje o Polsku, v totální lhostejnosti 
vůči osudu. Dějiny jsou souborem 
lidských aktivit, proměnou možností 
ve skutečnost, výzvou, abychom pro
měnili možnost zbavit se byrokratic
ké diktatury v realitu otevřené spo
lečnosti. Chopíme se této možnosti? 
To je otázka pro nás, pro Čechy, to 
je otázka po naší budoucnosti, k níž 
spící dějiny sveřepě mlčí, protože dě
jiny vždycky závisí jen a jen na lidech, 
kteří dějiny dělají, jako Poláci, nebo 
kteří dějinami trpí, jako my, Češi. 
Chápeme-li hořké pravdy o nás sa- 
mých, můžeme je změnit, protože je
dině pravda je cestou k svobodě.

Ota Ulč (dodatečné pokračování)

Pokračování v Arizoně

Speciální krabice s nápisem 
EXOTIC FISH - HANDLE WITH 
CARE vezeme na nejbližší letiště, 
odkud vzácné cargo dopraví přes noc 
do Kanady. S rybičkami musíme do 
Las Vegas v Nevadě, pouštním státě, 
proslulým atomovými pokusy, ovce
mi a neřestmi. Hazardování s penězi 
a životem - herny, sňatkové a rozvo
dové kaple, v provozu čtyřiadvacet 
hodin denně. Hřeší se i mimo města a 
městyse. Na zdravém, civilizací té
měř nedotčeném vzduchu jsme po
střehli nevěstinec mezi cypřiši. Na 
parkovišti stál jen jeden ušoupaný 
náklaďák. Vedle provozu visela ce
dule pojišťovací firmy.

V Las Vegas je downtown pro oby
čejné lidi a “ Strip” pro ty lepší. Auto
busy s japonskými turisty objíždí obě 
končiny. Zajímavější na procházku 
je ta proletářská část, pozorovat ba
bičky v teniskách s papírovými ke
límky na lapání mincí, chrlených jed- 
norukými bandity. Nebo spíš nechr
lených.

Znovu jsme se vrátili do pouští k 
dalším cypridonům nevadensis a dia- 
bolis, odeslali je z Los Angeles, a po
řád ještě neměl náš zooložník dost. 
Nenasyta Evžen nás mínil hnát do 
Arizony k mexické hranici do národ
ního parku jménem Organ Pipe 
Cactus. Kdysi jsem tam byl, končina 
se mi líbila, a mé mručení nesouhla
su jistěže nedosahovalo normu pře
svědčivosti.

Transkontinentální silnice (Inter
state 8) vede pouští, občas poloka- 
ňonem obsypaným balvany bájných 
velikostí. V místě Gila Bend, pojme
novaném po živoucím ještěru téhož 
jména, jsme odbočili k jihu a po ho
dině rychlé jízdy jsme nepotkali ani 
nohu kohokoliv, čehokoliv. Pak měs
to Ajo, jež žije z kutání v jednom z 
největších povrchových dolů na svě
tě. Následuje usedlost jménem 
WHY. Ano, PROČ by někdo volil 
tyhle bídné, polámané chatrče k po
bytu?

Páni se potřebovali vymočit u kak
tusů. Uloupl jsem nafialovělý plod 
vejčitého tvaru a opatrně ochutnal, 
asi jako Adam v ráji. Byla to chuť

čerstvého fíku, ale krapet kyselejší a 
naprosto zrádnější. Maličké, minia
turní bodláčí, hned ho máte plná 
ústa: zdá se být nevymýtitelné, ne
zničitelné, dlouho si budete osvobo
zovat bolavé dásně, hanebné ostny 
spolykáte.

Takže mi nebylo příliš do řeči, 
když před námi zastavilo auto a oslo
vil nás mládenec, zelené brýle, atle
tická postava. A kam že my, z takové 
dálky, poznávací číslo Ontario, on že 
bydlí v Puerto Penasco, u moře, od
sud je to sedmdesát mil. Anglosas v 
Mexiku. Dával otázky nenuceně, pří
mo roztomile, vůbec nám nedošlo, že 
jsme u výslechu.

Teprve poté, co odjel opačným 
směrem, než jsme měli důvod z jeho 
slov předpokládat, začalo nám sví
tat - to zřejmě byl tajný policajt, spe
cializovaný péesák, příslušník orga
nizace United States Federal Drug 
Administration, vždyť - ano - před 
necelou půlhodinkou nad námi pře
letěla helikoptéra, vrátila se, pro
hlédla si nás ještě jednou. Poloauto- 
bus na prázdné silnici asi vzbuzoval 
podezření. Vzdušná patrola ho avi
zovala, aby si nás jel prohlédnout a 
přešetřit, což tedy učinil zdatně. Co 
když ale helikoptéra patřila pašerá
kům, příjemný vyptavač byl jejich 
kontakt a přijel ověřovat, zda my 
jsme od policie či snad obchodní 
partneři, co přijeli pro zboží?

Zbožím je zejména marihuána. 
Tuny, stohy kuřiva putují z jihu na 
sever, přes prabídně hlídanou a prý 
naprosto neuhlídatelnou hranici. 
Rovněž putují stovky, tisíce ilegál
ních emigrantů, už jsou jich tu milió
ny. Někdo jde do Ameriky na vlastní 
pěst nebo platí pašerákům a ti jej 
možná transportují zrovna v tako
vém vozidle jako naše. Není obtížné 
přelézt jeden drát či přebrodit na
prosto negrandiózní Rio Grande, ale 
vypořádat se s velikou pouštní kraji
nou.

Však jsme si ověřili, jak vypadá 
ona čára mezi dvěma zeměmi. Pach
tili jsme se za rybičkami v tůni oázy 
jménem Quitobaquito. Byli jsme sa
mi, až na dva vousaté entymology, 
hmyzozpytce, kteří lapali havěť, pro- 
bodávali a ukřižované oběti studova
li. Horko bylo zabijácké (45°C), ně
kolikrát za hodinu jsme klusali do 
kopce, kde mezi kaktusy prýštil pra



men se zázračně studenou vodou. 
Strčili jsme tam žhavé hlavy, trošku 
to zasyčelo, a pak hnedky zpět k vědě 
ve službě lidstvu. Zpět k lidstvu - k 
silnici č. 85 - jsme se museli vydat 
osmdesát kilometrů po prašné stezce. 
Nikoliv nejpohodlnější povyražení 
a přitom vpravo rovnoběžně vedla 
pěkná asfaltka. Proč nejet po ní, dě
lilo nás ne víc než dvacet metrů a je
den drát, jenž místy chyběl. Nemohli 
jsme, to už byla cizina, mexický stát 
Sonora. Na naší straně jsme byli sa
mi, u sousedů projelo auto každých 
pár minut. Některé zastavilo, poseč
kalo až jsme byli skoro z dohledu, a 
už vyskakovali noví ilegální přistě
hovalci s ranci a rodinami. Stačilo 
pár kroků a byli v zaslíbené zemi s 
pouští před sebou.

Tento druh pouště, zvaný Sonora 
Desert, se do jižní Arizony táhne ze 
severozápadního Mexika a české vý
razy jeho stvolů neznám. Jeden z kak
tusů vypadá jako sud a tak se i jme
nuje (“barrel” ). Jazyk jsem si poni
čil plodem kaktusu “ prickly pear” . 
Palo Verde kvete do žlutozelená a 
ironwood je strom ze železného dře
va. Největší, nejmajestátnější a pro 
Arizonu nejtypičtější je kaktus jmé
nem Saguaro, král ve své říši. Je not
ně fotogenický. Někdy je to jen jed
noznačný falický symbol, jindy bláz
nivá kombinace tvarů. Fotografoval 
jsem bezhlavého dirigenta, rozmách
lého, krovky mu vlály.

Kaktus “organ pipe” neboli “ var
hanní píšťala” není tak atraktivní. 
Připomíná poněkud ohnuté roury, 
jež tvoří nedozavřené poupě. Je ale 
po nich pojmenován národní park, 
místo našeho pobytu, 1.336 km2 ve
liké, 500 až 1.500 metrů vysoké, oby
dlené zvířátky a několika opálený
mi mladíky v uniformách. Dali nám 
mapy, že camping je tímto směrem a 
že v létě poplateček tří dolarů nevybí
rají.

Vyjeli jsme za pár kopců na 
plateau s pěkným panoramatem. 
Hory, flóra, ptáčci pípají, dokonale 
čisté záchody, fungující sprchy, dvě 
stovky campingových míst a jsme tu 
zase téměř sami. Pak přijel novoman
želský párek ze Švýcar. Nevěstinka 
v bikini šla ochladit láhev šampaň
ského pod kohoutek a zaječela. A 
proto tedy můžeme nocležit zdarma. 
Máme v kamionu ledničku, vylovil 
jsem pár krychliček, jen si vemte, 
pozdní svatební dar. Však ono se 
ochladí, chlácholil jsem nahatou ci
zinku.

Neblázněte, tady nebudeme, rem
caly naše ženské a připomínaly nám 
Údolí smrti. Hlupačky, tam jsme byli 
hluboko, pod mořskou hladinou, ta

dy jsme v šumavských kopcích, však 
žár poleví, a rozbili jsme stany.

A ono ne. Měli jsme stan z nejten
čího materiálu, otevřená okénka se 
síťovinou, příležitost k průvanu a 
nic nemohlo. Dokonce ani když se 
začalo blýskat a vítr málem odvál na
še přístřeší, uvnitř bylo stále k zadu- 
pení, snad zaprší, nekráplo. Usnout 
se nedalo.

Ráno jsme zpitoměle koukali na 
pouštní ptactvo, nechápajíce opti
mistické štěbetání. Odjezd do po
hraniční stanice Lukeville - Gringo 
Pass. V Lukášově jsme se skáceli v 
motelu.

Nesmíme zapomenout, že též mu
síme dovést úlovek zaživa na letiště. 
Proto směřujeme do Tucsonu, moc 
pěkného města s početnou českou 
kolonií. Cesta vede přes indiánskou 
rezervaci kmene Papago.

Když se řekne slovo rezervace, 
Evropané pomyslí na koncentrák ne
bo aspoň na jihoafrický bantustan. 
Jsou to představy falešné. Tak pře
devším, na rozdíl od údělu koncen- 
tráčníků, Indián na rezervaci nemusí 
žít. Ale může. Neindián nemůže. Re
zervace je polovýsostné území, jehož 
privilegované obyvatelstvo sklízí, 
ale neseje. Pobírá mnoho požitků ze 
státní pokladny, do níž nepřispěje 
haléřem.

Porovnal jsem s bantustany. Tam 
černé obyvatelstvo vhánějí. Projel 
jsem jich několik. Nevedla jimi po
řádná silnice. Bída, mizérie, jaký to 
kontrast s okolní moderní zemí. Re
zervací Papago vedla silnice výborné 
kvality. Další asfaltky se rozbíhaly 
do míst s jmény GU OIDAK, 
NORTH KOMELIK, KAKA či 
CHUICHU. Indiánům tu patří pro
stor 120 krát 120 kilometrů. Pick-up 
truck neboli dodávka je jejich nej

populárnější dopravní prostředek. 
Ani jeden Indián nebyl ozdoben če
lenkou, péry, nenesl tomahawk a ne- 
bafal dýmku míru. Však u nás ve sta
ré vlasti děvčice nepobíhají v kro
jích a ogaři v pracovní den nejuchají, 
nevěnují se odzemkům mávajíce va
laškami.

Byl pracovní den, ale nikde stopa 
po budovatelském úsilí. Ani prů
mysl, ani zemědělství. Půda je neob
dělaná, ale obdělatelná, zavlažitelná. 
Však hnedky vedle rezervace jsou ze
lené lány. Připomněl jsem si piplané 
izraelské polnosti na dosah od arab
ských úhorů.

Papagské centrum se jmenuje 
Sells. Vlezli jsme do dvou obchůdků 
koupit noviny. Čtu plakáty na ošun
tělých hokynářských stěnách. Nej
víc mne zaujala výzva k návštěvě se
mináře na téma SPOUSE ABUSE či
li jak nemlátit manželky.

Školy, úřady, zdravotní střediska 
jsou moderní a neúměrně veliká. 
Však si americká veřejnost stěžuje, 
že federální péče je neúměrná. Na re
zervacích lze pociťovat vybudovaný 
socialismus a jaksi zúchylněný ko
munismus: tady se odměňuje podle 
potřeby, nikoliv podle zásluh. Jedi
nou zásluhou je zděděná rudá kůže. 
A ne že by nějaké “ Kdo nepracuje, 
ať nejí!” To jsou vesměs nepracanti a 
jak pak se přejídají. Tady ani nikde 
jinde jsme nezahlédli štíhlého, vyso
kého Indiána a tím méně Indiánky. 
Přitloustlí cvalíci to jsou. Neusmě- 
vaví. Dvojjazyční. Aspoň někteří a 
aspoň z části. Však za druhé světové 
války přišly indiánské řeči k dobru 
spojařům na frontě. Jeden Sioux u 
jednoho sluchátka a druhý Sioux u 
druhého a ať si Němci odposlouchá
vají a dekódují dle libosti.

Odbočíte-li z dálnice Interstate 66,



těsně u hranic státu New Mexico na 
sever po silnici Routě 166 dorazíte 
do Navajo Land, největší rezervace 
(250 km x 300 km) největšího indián
ského kmene v zemi. Na rozdíl od su
chého pouštního jihu jsme výše v ho
rách, zeleni, mezi borovicemi, balva
ny prapodivných tvarů, s půdou do 
červena. Tady by bylo ideální filmo
vat ságy Divokého Západu, a třeba je 
filmují.

Window Rock je městys, kde sídlí 
Navajo Tribal Government (samo
správa, KNV) a Bureau of Indián 
Affairs (Uncle Sam, federálové). 
Hnědé až okrové balvany, deset, 
snad dvacet metrů v rozměru, a 
vedle jsou budovy byrokratů. Četl 
jsem cedule a ukazatele směrů, kde 
se co rozdává. Tímto směrem dosta
nete poukázky na peníze, támhle na 
šatstvo, onde na jídlo, za rohem na 
cokoliv. Inu, roh hojnosti. Pokud 
někdo někde úřadoval, činnost jsem 
nezahlédl. Bylo podivné ticho. Občas 
přijel pick-up truck a zas odjel. Pří
jemný chladivý vítr překlopil popel
nici a odvíval role papírů, jež kdysi 
dávno vychrlil kompjútr. Nebo ne 
tak dávno. Shýbnu se, abych si od
padky prohlédl. Byl to rozpočet na 
příští rok. Větru jsem kus urval, tady 
to mám před sebou, mohu citovat:
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Snad nezním jako vítězoslavný 
rasista. Bylo nám neveselo, úkazy in- 
dolence nebyly totiž ojedinělé. Ni
kdy jsem v americkém motelu nena
šel špinavé prostěradlo. Na rezerva
ci však ano. Bazény jsou bez vody. 
Automaty na coca-colu jsou poláma
né. Copak se jim sem plíží bílé tváře 
a lámají?

Běloši tu nejsou, nežijí, nejezdí. Je 
to kromobyčejně pohledný kraj, do
poručuji navštívit. Na mapě si pod
trhněte končinu, kudy vedou silnice 
číslo 7, 12 a 134, pohoří Chuska 
Mountains.

Rady, houby, želvy

Má-li kdo z čtenářů na mysli pod
niknout svůj první transamerický 
vandr, třeba ocení některé naše po
znatky.

Tak především, kromě map je tře
ba informací o pamětihodnostech a 
ubytování. Existuje řada publikací, 
například tlustospisy nakladatelství

Rand McNally, či série svazků za
darmo od American Automobile 
Club (AAA). Obsahují sebemenší 
detaily.

Dáváme přednost parkům národ
ním, státním, krajským před privát
ními. Privátní jsou drahé, malé a dost 
přecpané. Tento důvod nechápu.

Když se vám místo nelíbí, jeďte dál.
V Oregonu v národním parku Crater 
Lake kousali komáři a překáželi 
hluční návštěvníci. Zmizeli jsme a do 
hodiny našli krásnou končinu, státní 
park u Rogue River, darebácké řeky 
s lososy.

Podél pacifického pobřeží v Ore
gonu je řada campingů. Ty mezi silni
cí č. 101a mořem jsou v sezóně plné, 
kdežto Washburne State Park, s vjez
dem na opačnou stranu je v nejhor
ším případě poloprázdný. A přitom 
je to dokonale udržovaná luxusní 
končina se stovkami hektarů příro
dy, s podchodem a procházkou právě 
k témuž oceánu.

Nelze ovšem vyloučit nepředvída
né. Usadí se vedle vás barbar, spustí 
hard rock na stereo a je po selance. 
U malebného jezera Mořena v Kali
fornii u mexické hranice nám noc po
kazili tchoři. Přišli až k nám, když 
jsme večeřeli. Jeden mi olizoval palec 
u nohy. Pohybují se divně: šinou se 
trošku šejdrem a trhavě, jako v lout
kovém filmu s primitivnější techni
kou. V noci nám pochodovali kolem 
stanu, funěli, škrabali nám na něj a 
my měli strach je odhánět, aby se 
nám nepomstili. Navíc vedle na stro
mě se rozsvítila lucerna tak vysoko, 
že byla nesrazitelná. Ve stanu jsme 
pak měli světlo jako v cele smrti.

Máte trošku zájem o historii? 
Navštivte některé z měst duchů. Nám

se velmi líbilo Calico, ghost town 
(blízko Interstate 15 v Kalifornii) 
zrestaurované se smyslem pro detail 
a humor. Na drátu elektrického ve
dení visí dlouhé podvlékačky a ve vý
kladní skříni lazebníka mají ruku 
mordýře v láku.

Máte zájem o investice v nemo
vitostech, kapitalistických realitách? 
Nedaleko od Las Vegas směrem na 
Pahrump(Rt. 16 a 160) je pouštní en
kláva v perfektní horské scenérii, zde 
prý zbudují mnoho sídlišť, dosud je 
půda za babku.

Trošku alpské, tyrolské scenérie? 
Za Pagosa Springs v jižním Colora
du, Rt. 84, směrem k Novému Mexi
ku, tam to je.

A co třeba ukázka australské kon
činy? Jedete-li podél Pacifiku od 
San Franciska k jihu, za lahodným 
poloostrovem Monterey, Carmelem 
a Big Surem, poradil mi jeden naši
nec, je u místečka Lucia neznačená 
cesta do strmých hor. A na opačném 
konci jsou planiny s pokroucenými 
stromy jako u protinožců.

Máte zájem vykopat dinosaura? I 
to vám prozradím. V Jižní Dakotě 
na jižním výjezdu z Badlands se do
stanete na silnici č. 44. Jeďte na zá
pad asi třicet kilometrů. Po pravé 
straně uvidíte rozstřílené auto, díry 
z mnoha kulí, a pak vlevo jsou útvary 
částečně měsíčné. Či náměsíčně. Ero
ze se postarala o podivné útvary, vy
modelovala hrady, houby, trpaslíky, 
neroste tu ani stvol, půda je hladká, 
tvrdá, ne však kamenitá, a tam je po
hřebiště zvířat z pravěku. Dlabali 
jsme, dostali se k značné kosti, ale 
chyběly nám ostré lopatky. Bušil jsem 
do země šroubovákem a ani to příliš 
nepomáhalo.



Dinosauři nebyji náš největší ná
lez. A táži se nás Čechů - kdo zavinil 
báchorky, že v Americe nerostou 
houby? Slyšte o našem houbném, po
sléze zhoubném pokladu, naší extázi 
a splasknutí:

Jeli jsme v Novém Mexiku po silni
ci č. 64 na východ od Tierra Amarilla 
v horách St. Juan, jež jsou v Carson 
National Forest, směrem na Taos. 
Vyjadřuji se podrobně, s předpokla
dem, že tudy pojede některý ze čtená
řů a zachová se rozumněji než my.

Ve výši 10.040 stop vlevo se ukázal 
ještě o něco vyšší kopec, alpský veli
kán, patrně štít svátého Antonína 
dle mapy. Chceme fotografovat a za
stavíme na prázdném parkovišti. 
Projdu se nadýchat zdravého, byť ne
zdravě řídkého vzduchu, stromyjsou 
tu jehličnaté, pod jedním jsem za
hlédl cosi hnědého, shýbnu se a ona 
to houba nepravděpodobné velikos
ti. Naposledy jsem něco takového vi
děl v českých zahrádkách, s trpaslí
ky a vilou Boženkou v pozadí. Tak 
jsem tu nepravděpodobnost podřízl 
a on to skutečně byl klasický, per
fektní, čítankový hřib. Čtvrt metru 
vysoký. Rozkrojím a v něm ani jeden 
červ.

Nepotkal jsem rozeného Američa
na, jenž by houby hledal, natož se 
v nich vyznal. Oznamuji nález, ze
jména manželka a zooložník jsou 
maniaci, všichni jsme se rozprchli s 
noži a pytli. Človíčka jsme nepotkali, 
jen několik koní přiběhlo a chtělo 
nám okusovat dítě.

Lovili jsme jednu hodinu. Vznikla 
kupa hřibů. Odhadovali jsme na půl 
metráku. Padesát kilo. Sto liber plus. 
Každý pytel, pytlík naplněn, pře
plněn. Dobře, že už jsme odeslali 
všechny krabice s rybičkami.

Sjíždíme směrem, kde se nám dý
chá lépe, nikoliv však radostněji. Při
bývá na teplotě, vždyťse nám ty hou
by zapaří, zejména ty, co dusíme v 
balení z plastiku. Měníme cestovní 
plán, dneska se stanovat nebude, co 
nejdřív abychom se dostali do mo
telu. A krájet, krájet, krájet, řekl by 
Lenin Naděždě Krupské.

Byl to dlouhý večer. V televizi nad 
hlavou princ Charles si bral za ženu 
ulovenou Dianu. Naštěstí jsme měli 
s sebou náhradní prostěradla, takže 
jsme nemuseli krást. Každopádně 
ráno Evžen jako hotelový zloděj vy
padal, když vlekl poklad k autu. Ko
lemjdoucí museli usuzovat, že mizí 
zabalený televizor.

Rozprostřít jsme v autobusu hou
by ovšem nemohli. Prostěradlo jsme 
natáhli a přibili ke stropu, takže 
vzniklo poněkud prodyšné visuté 
lůžko.

Pádíme do Oklahomy, tam hodně 
praží, v poledne zejména, rozprostře
me hříbečky na poli, za hodinu, za 
dvě, vždyť my to usušíme.

Stalo se, ale plán jsme nesplnili. 
Jak už to s plánováním bývá, vypuk
ly objektivní potíže, zvedl se prašný 
vítr, balíme rychle polomokrý po
klad, jedem dál.

Neporučili jsme ani větru ani dešti. 
Měsíc v Oklahomě nekráplo, dnes se 
tak mělo stát poprvé. Ve státním par
ku Alabaster Čavern jsme houby 
uložili ke spánku na onom visutém 
lůžku mezi dvěma stromy. Každých 
pět minut se někdo z nás zvedl potěž
kat a ze spodu natřást. A po půlnoci 
začalo pršet. Nezbylo než bohatství 
přesunout do vozu. Rozespalí, má
tožní, pověsili jsme na jeden hák a 
nerozprostřeli.

Ráno na nás čekalo neštěstí. Do
tkneme se vaku: byl horký, obsah 
spařený, ohyzdný.

A hned si nadáváme. Proč jsem pa
nikařil nad pár krůpějemi a stěhoval 
houby do auta, zaútočil na mne 
Evžen.

Nepředvídám počasí, v tom oka
mžiku pršelo, předvídat jsi, vole, 
mohl a měl, že takhle hovadsky je ne
chat v pytli v autě, že to tak dopadne, 
opáčil jsem já.

Konečně jsme pochopili, že hádá
ním sice vyschne v hrdle nám, ale 
houbám to nepomůže. V nesluneč- 
ném ránu se probíráme až po lokty 
mázdrou a snažíme se ji rozcupovat 
na prostěradle a denním tisku. Ko
lem šel děda a povídá, že takhle za
kaboněnou oblohu už neviděl tři mě
síce. Death Valley bychom potřebo
vali na moment. Evžen uzmul man
želce sušič na vlasy a už jsme jeli na

směny. Patnáctiminutovky, lézt po 
kolenou čechrat poničený dar příro
dy. Abychom přístroj prý nehnali na 
nejvyšší obrátky, strachovala se ma- 
jetnice. Samozřejmě, že jsme hnali, 
nám přeci jde o víc než o mašinku - o 
princip.

Začalo mrholit. Zbalili jsme, rych
le nastartovali, stovky mil před sebou 
po silnici č. 64 na východ, na východ, 
za sluncem.

Předjeli jsme tak zvaný cement 
mixer, míchačku na maltu, točila se 
za jízdy. Moje žena dostala nápad: 
laundromat. Sušíme-li šaty, snad 
můžeme sušit i houby. Pochválili 
jsme ji a zastavili před prádelnou v 
oklahomském městysu Čherokee.

Houby jsme nastrkali do režných 
dvou pytlů dobré kvality, vložili do 
sušičky, a odjeli nakupovat s pocitem 
dobře vykonané práce.

Když jsme se za půl hodiny vrátili, 
před podnikem stál majitel a strašně 
láteřil. U nohy měl dva zmáčené vaky 
a v ruce držel pušku.

Podařilo se nám s vaky odjet bez 
výstřelu. “ What went wrong?” Ano, 
jak na to přišel, žádná že tkanina? 
Zřejmě po čichu. Neznámá vůně hři
bů mu vzrušila nozdry.

Hledali jsme, až jsme našli v jiné 
osadě naprosto prázdný laundromat. 
Tentokrát si u díla posečkáme. Su
šička se rozjela, dva naše zužované 
pytle se potácely v prostoru jako 
astronauti mimo přitažlivost zem
skou, spokojeně přikyvujeme, a na
jednou se začaly dostavovat rány, 
bouch, bouch, hrozné zvuky, jako by 
ponás šel hodně rozzlobený Beetho
ven, plechové prádelní zatížení se za
čalo třást. Za oknem vidíme na chod
níku dvě babičky. Zastavily se a



Japonský zázrakzvedly prst, snad větříce hurikán. Su
šička z pouhého třasu přešla k zna
telnějším pohybům, začala se kývat. 
Takže víme, že nebyla to vůně, jež 
přiměla majitele v Cherokee vzít do 
ruky střelnou zbraň.

Prohráli jsme válku nervů. Zasta
vili stroj, vyňali pytle, byly ještě těž
ší, tužší, zmáčenější. V provozu nám 
houby neschly, naopak - ztloukaly 
se v dělové koule, takhle se přeci na 
venkově po domácku vyrábí máslo, 
co to bylo za blbý nápad s tím cement 
mixerem, děláme to horší než lepší, 
pojďte pryč. Poté co zvuk ustal, ba
bičky odešly.

Odjeli jsme do přírody za diagnó
zou. Ne, to již bylo jen posmrtné zjiš
tění. Do pitvy jsme se ani nepouštěli. 
Sic transit gloria mundi! Tak tohle 
byly včera kupy a košíky krásných 
zdravých hřibů, jako malovaných. 
Mazlavý hnus jsme naházeli do tůně.

Na tuhle potupu hned tak nezapo
meneme. Pohřební nálada se nás dr
žela až do okamžiku, kdy jsme zača
li zachraňovat život želvám. V koutu, 
kde Oklahoma sousedí s Kansasem, 
Arkansasem a Missouri, přes cestu 
lezly želvy. “To jsou budoucí matky, 
lezou rodit ,”  vysvětlil vzdělaný 
Evžen.

V téhle dopravě bylo nepravděpo
dobné, že by jediná slehla ve zdraví. 
Zastavujeme autobus a otáčíme ro
dičky směrem k příkopu. Tři ob
zvláště pohledné jsme adoptovali. 
Jednu^teď mají manželčini rodiče. 
Mezi Číňany želva je vítaný dar. Je 
symbolem dlouhého života.

Dosud ale neporadila, na rozdíl od 
našich pouštních úlovků. Vzácné ry
bičky se mají k životu, pobyt v ka
nadských kádích jim svědčí, už je 
mudrcové studují.
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Antonín Líman

Během ročního pobytu v Japon
sku jsme potkali mnoho Mormonů, 
kteří přišli obrátit na pravou víru 
“žluté pohany” a pokud možno je 
spasit od věčného zatracení. Potkali 
jsme však ještě více ekonomů, trho
vých analyzátorů a řídídích expertů 
z různých západních zemí, kteří spíš 
hledají sami spásu v zázračných me
todách japonské ekonomie a řízení. 
K jejich velkému překvapení ale vět
šinou zjišťují, že Japonci žádné zá
zračné orientální formule nevlastní a 
že většina jejich úspěšných metod je 
amerického původu, kde je jejich 
experti nastudovali a přivezli domů.

Jak to ale, že tyto metody pracují 
v Japonsku, a v Americe už ne? Ne
jsou zákony moderní ekonomie plat
né všeobecně? Možná, že až celá vý
roba bude zautomatizována a řízena 
neutrálními počítači, pak se bude ří
dit stejnými zákony. Dokud ale hraje 
v produkci, marketingu, řízení, ve 
výrobních vztazích roli lidský ele
ment, je třeba brát v úvahu velké kul
turní a historické odlišnosti Japon
ska. Japonský ekonomický zázrak 
prostě pracuje proto, že Japonci se 
strukturou své individuální osob
nosti, jakož i svou celou společen
skou makro-strukturou liší od člově
ka západního, a specielně od Severo
američanů. Mimoto jsou, historicky 
vzato, v jiném bodě svého vývoje, je
jich průmyslová revoluce je mnohem 
mladší, než americká a jejich únava 
z průvodních jevů “ technologické 
společnosti” je mnohem menší. To 
ale zdaleka není všechno. Japonci 
mají to štěstí, že mnohé aspekty jejich 
histrické zkušenosti, způsob, jakým 
se vytvořil vztah mezi jednotlivcem 
a společností, jak jsou definovány 
zásady lidského soužití, práva a po
vinnosti občana, dokonale zapadá 
do moderního způsobu života tech
nologické post-industriální společ
nosti. Není to ani tak jejich zásluhou, 
je to prostě historická náhoda.

Pokusme se načrtnout několik z 
těchto odlišných aspektů: Především 
si musíme uvědomit, že málokde na 
světě existuje jednolitější moderní 
společnost, než japonská. To je dá
no jednak dlouhým životem na oddě
lených ostrovech, jednak tím, že ra
sový a kulturní melting pot zde exis
toval už mezi 10.000 - 5.000 lety před 
Kristem: V posledních 2.000 letech 
Japonci představují už dokonale ho
mogenní kulturu, která vytváří nejen

bohaté umění, zcela jednotný jazyk, 
ale i dokonalé užité umění a velice vy
sokou úroveň řemeslné výroby. Je
jich řemeslná šikovnost a zvídavost, 
kam až určitý materiál dovolí jít, jsou 
téměř neuvěřitelné. Např. už v 18. 
stol., dávno před příchodem západní 
techniky, stavěli japonští tesaři velké 
8-10 obloukové mosty (jeden z nich 
dodnes stojí ve městě Iwakuni), bez 
jediného hřebíku, spojené důvtip
ným roubením a skloubením dřeva. 
Když západní technika přišla do ze
mě, nebyli tedy Japonci v situaci 
pouhých pastýřů a zemědělců, ale 
měli v podstatě širokou vrstvu svých 
domácích techniků a řemeslníků, 
kteří se překvapivě brzo přeškolili 
na techniku západní. Měli také svoji 
domácí inteligenci, jejíž nedostatek 
tolik ztěžuje situaci dnešních rozvo
jových zemí. Během velice dlouhé 
doby, tzv. Tokugavské éry (1621- 
1868), nedošlo v Japonsku k jediné 
válce, a tak rozsáhlá vrstva samura
jů neměla doslova do čeho píchnout. 
Ti chudší a chytřejší odložili meč a 
chopili se štětce a knih, takže v 19. 
stol., před příchodem Evropanů a 
před tzv. “ otevřením země” , měli Ja 
ponci nejen své tradiční vědecké dis
ciplíny, ale i početnou vrstvu lidí, 
kteří se naučili holandský. Od nizo
zemských vědců, důstojníků a ob
chodníků, (Holanďané a Číňané byli 
jediní cizinci, kteří měli do země pří
stup), se naučili základům evropské 
medicíny, matematiky, geografie, 
balistiky atd. Tato elita se rychle vy
vinula v technickou i humanitní inte
ligenci a umožnila tak překvapivě 
rychlý skok z feudální minulosti do 
moderní doby.

Tím, že japonská kultura existuje 
nepřetržitě po několik tisíc let, a je 
tak homogenní, mají Japonci k dis
pozici dokonalý komunikační sys
tém. Často si říkám, když jedu po 
Torontě v autobusu plném nejrůz
nějších ras a národů, jak vlastně tito 
lidé mohou komunikovat na vyšší 
úrovni, než v běžné řeči o počasí a 
případně o sportu. Až donedávna 
mnozí sociologové tvrdili, že dyna
mická energie Ameriky má svůj pů
vod, mezi jiným, v bohatství a čle
nitosti lidské směsi, která americký 
národ vytvořila. To je snad pravda, 
dokud se jedná o mladší, jednodušší 
fázi industriální společnosti, ale v 
dnešní “ post-industriální” , o mnoho 
složitější situaci je potřeba nejen dra
vé energie, ale především dokona
lého a velice rychlého systému komu



nikací. Japonci takový systém vypra
covali, protože si velice brzy uvědo
mili, že v dnešní době rychlost a kva
lita informací jsou základní podmín
kou úspěchu. Mají nejen vynikající 
elektronickou síť, obepjatou kolem 
celého světa (Harvardský sociolog 
Vogel vypočítal, že frekvence japon
ských telexových zpráv, které se valí 
do Tokya z celého světa, je mnoho
násobně vyšší než frekvence americ
ká a že Japonci mají ve Washingtonu 
či Pekingu desetkrát více dopisovate
lů - expertů, než Američané v To- 
kyu), ale jsou schopni nesmírně efek
tivně komunikovat i mezi sebou. 
“Tok” informací je nepřetržitý, a je 
plynulejší, než např. v Kanadě a 
USA, protože Japonci si díky své 
kulturní a rasové jednolitosti rozu
mějí dokonale, bez dlouhého vysvět
lování a bez složitých právních kli
ček. Díky tomu, že přesně rozumějí 
jazykovým a mimojazykovým signá
lům a náznakům, jsou schopni pro
brat i velice komplexní problémy 
překvapivě rychle, v téměř telegra
fických zkratech, které jsou zcela ne
srozumitelné člověku zvenčí i v pří
padě, že se naučil slušně jejich jazy
ku.

Další významný rys jejich úspěchu 
je schopnost teamworku, umění žít a 
naplno fungovat v těsném společen
ství přelidněné země, bez západních 
nároků na soukromí a všech vymože
ností západního individualismu. 
Nemylme se ale - Japonci nejsou jed
noduší a poslušní mravenci, seskupe
ní do vojensky myslících a fungují
cích stádních skupenství, jak se to 
často povrchnímu západnímu pozo
rovateli jeví. Nemyslící stádní mrave
nec bez osobní iniciativy by zdaleka 
nebyl schopen provádět celý ten 
komplexní, a daleko do budoucnosti 
promyšlený plán, který pracuje ne
jen na špičkách jejich průmyslu a ob
chodu, ale i dole, v malých firmách o 
několika zaměstnancích. Na západě 
se hodně mluví o paternalistickém 
uspořádání vztahů v japonských 
podnicích, kde vedení hraje zaměst
nancům roli jakéhosi zástupného ro
diče, stará se o něj, poskytuje mu re
kreaci, nikdy ho nevyhodí i kdyby 
měl třeba jen symbolicky zametat 
na chodbách nebo vařit čaj. To je ale 
jen část pravdy. Japonská firma se 
tak chová k zaměstnanci, a tohle je 
velice kategorické jen pokud onen 
zaměstnanec dá doslova všechny své 
síly a schopnosti, prostě celý svůj ži
vot svému zaměstnavateli. Musí být 
oddán na život a na smrt, jeho loyali- 
ta nesmí kolísat mezi podnikem a 
vlastními koníčky či soukromým ži
votem. Aby například někdo z řízení

řekl: “ Já musím v neděli odpoledne 
s dětmi na fotbal, a nemám tudíž čas 
pro firmu” , je nemyslitelné. V továr
ně Mazda jsem viděl na vlastní oči 
dělníky, kteří měli 38° horečky, 
chřipku jako trám, ale přesně v 8 
hod. ráno stojí na svém úseku, bílou 
roušku přes pusu, aby se mu lehčeji 
dýchalo a aby nenakazil svůj tým, a 
pracuje celou směnu i kdyby ho to 
mělo zabít. Jsou tedy úspěšní za
městnanci obsesívní workaholici? 
Ne tak docela, protože Japonci se za
tím dokázali vyhnout schizofrenické
mu rozdělení času na company lime 
(čas z osobního hlediska zcizený, 
mrtvý), a na svůj osobní čas, ve kte
rém se jede na chatu, do restaurace, 
prostě kdy člověk “žije” . Firma je 
pro ně “ my” , nikoliv nepřátelští 
“oni” , a jejich soukromý život není 
od podniku tolik oddělen. Je např. 
známo, že ve výplatní den stojí u 
okénka každé z velkých firem fronta 
elegantně oděných dam, které si při
cházejí pro svůj tučný šek za sjužby 
poskytnuté zákazníkům ve svých ba
rech, kterých jsou po celém Japon
sku statisíce. Zaměstnavatelům vel
kých podniků se vyplatí financovat 
zábavu svých vedoucích kádrů (po
byt v takovém baru s krásnými hos
teskami přijde nejméně na 50 až 100 
dolarů za hodinu, ať už jíte burské 
oříšky či biftek, pijete pivo či Mar- 
tell), protože vědí, že jejich špičkoví 
zaměstnanci, místo aby šli z práce 
domů, těšili se ze svých robátek a 
naslouchali domácím potížím, smě
řují přímou čarou do svých oblíbe
ných barů, kde mají mezi hosteskami 
často svou favoritku. A když ne to, 
tak alespoň milou, upravenou a 
zdvořile naslouchající a laškující 
partnerku. Z hlediska firmy je důle
žité, že práce v podstatě pokračuje, 
muži relaxují, alkohol uvolní zábra
ny a všechna napětí a problémy z 
uplynulého pracovního dne jsou pro
brány. Zanadává se na představené, 
postěžuje se na špatný výkon toho či 
onoho zaměstnance (ten se to samo
zřejmě zítra dozví, ale protože to ne
ní oficiální, nýbrž pod vlivem saké, 
přijímá výtku vděčně a snaží se po
lepšit). Mám dojem, že nejméně po
lovina geniálních japonských nápa
dů se nezrodila nad pracovními sto
ly, ale v intimním šeru těchto barů. 
Možná, že příjemná psychoterapie 
těchto večerů přispívá k tomu, že se 
v Japonsku uživí tak málo psychia
trů, i když tlaky a napětí jejich života 
jsou stejné jako na západě.

Jak se ale mohli vyhnout tomu 
známému pocitu nepřátelství vůči 
zaměstnavateli, jak to, že i řadový 
dělník cítí loyalitu vůči společnosti,

která mu přeci platí méně než svým 
špičkovým zaměstnancům? Známý 
případ továrny Mazda, která byla 
před několika lety v podobné situa
ci jako americký Chrysler dnes. Ja
ponské vedení vyřešilo situaci zcela 
jinak než firmy americké. Především 
vysvětlilo celou ekonomiku firmy 
na rovinu všem zaměstnancům - opět 
dokonalá komunikace - a zavázalo 
se, že nepropustí nikoho, kdo je 
ochoten poctivě a zodpovědně vydr
žet na jejich potápějící se lodi. “Spo
lečně se potopíme, anebo loď spraví
me a přestavíme a společně dopluje
me k úspěchu,” bylo jejich motto. 
Vedení firmy si utáhlo opasky a ulo
žilo si stejné oběti jako dělníci. Došlo 
k reorganizaci a lidé bez konkrétních 
výsledků byli přeloženi. Odborové 
organizace mohly průkazně kontro
lovat drastické zmenšení v ředitel
ských a inženýrských platech a pře
svědčit se, že i vedení podniku je 
ochotno za továrnu cedit krev. Ačko
liv se ještě nějakou dobu firma Maz
da potácela na pokraji propasti, spl
nila svůj slib do puntíku, a ani jeden 
zaměstnanec nebyl propuštěn. Toto 
je citový útok, kterému žádný pořád
ný Japonec neodolá. Dělníci neje
nom snížili své platy na absolutní 
minimum, ale začli dávat do podni
ku veškerou svoji energii. O výsled
cích této politiky není třeba mluvit. 
Stačí se podívat okolo. Představme 
si, že by někdo chtěl zkusit tento způ
sob záchrany automobilky v Detroi- 
tu. Jak by se dělníci u assembly line 
nasmáli, kdyby pan Iacocca a jeho 
výboři oznámili, že si snižují platy na 
čtvrtinu a že čekají totéž od nich. Vý
sledkem by asi bylo jen více konzer
vových plechovek a láhví zatavených 
v dutých blatnících, a víc chybějících 
šroubů, či jiných součástek v denní 
produkci. Iacocca by to ale asi stejně 
nikdy nevyhlásil, protože celý ame
rický systém je už natolik cynický, že 
nikdo za nic do ohně skákat nebude, 
jako to dělají “naivní” Japonci. Ať 
to zaplatí federální vláda a tedy vlast
ně celý národ. Jenže dělníkům v Maz
dě to nakonec vyšlo. Dnes berou dva
krát za rok prémie, neboli slušný po
díl na ziscích své továrny. Špičkoví 
zaměstnanci také nevyšli zkrátka, 
protože továrna, oceňujíc jejich obě
ti, dnes platí nejen pravidelné bonu
sy, ale také dvojnásobný příplatek za 
přesčasové hodiny. Takže, nakonec i 
utlačovaná japonská manželka, za to, 
že tolik nedělí musela být doma sa
ma, dostane svůj kožíšek či jede na 
kýženou dovolenou do Banffu nebo 
do Paříže. Napadá nás, jak to, že 
špičkový pracovník, o které je nouze, 
není v krizové situaci, když pracuje



za část platu, přetažen k Toyotě či 
Hondě? A to je právě ten klíčový bod 
odlišné psychologie: Když japonský 
kapitán potápějící se lodi ví, jak za
hrát na citovou strunu svých lodní
ků, půjdou s ním bez dlouhých řečí a 
bez nejmenšího ohledu na svůj osob
ní zisk až do hrobu. Možná, že to je 
dědictví dlouhé feudální historie, 
kdy japonský samuraj byl zcela zá
vislý na svém lenním pánovi, protože 
přežití v této chudé a přelidněné ze
mi nikdy nebylo lehké. Když byl pán 
špatný a o své se nestaral, nedlužil 
mu samuraj nic a snažil se mu utéci, 
nebo ho při nejbližší příležitosti zra
dil; za pána osvíceného, který se o své 
lidi staral jako o své děti, se od samu
raje očekávala oddanost naprostá. 
Ještě do 18. stol. čteme ve spolehli
vých historických pramenech o pří
padech, kdy lenníci po náhlém skonu 
milovaného pána formálně prosí o 
udělení cti, aby ho mohli provázet 
do hrobu. Dnes už samozřejmě do
slovně harakiri nikdo nepáchá, ale 
etika věrnosti dobrému pánovi v ja
ponském podvědomí setrvává zcela 
nerušeně.

Inženýr, který by tak “slušného 
pána” , jakým byla v krizi Mazda, 
opustil za bouře, by nejen ztratil 
respekt všech svých kolegů, ale ne
byl by respektován ani v konkurenč
ní firmě kam by případně přešel, a 
co je nejdůležitější, sám před sebou 
by si připadal jako mizerný Jidáš.

Podobně argumentuje i prof. Vo- 
gel, (Japan as Number 1), který tvrdí, 
že vypjatý individualismus byl klad
nou společenskou silou v rané Ame
rice “divoké hranice” , kde člověk 
musel být pokud možno soběstačný a 
nezávislý a kde musel vnutit svou vů
li okolí. V pozdní post-industriální 
společnosti je ale tento individualis
mus spíš překážkou společenské spo
lupráce, protože úspěch společen
ského úsilí závisí v tom, jak hladce 
a účinně (a na rozdíl od socialismu) 
dobrovolně, se jednotlivec dokáže 
začlenit do větších celků.

Sovětské brýle - náš vzor

Moskva (Reuter) 10. února 1982. 
Sovětská továrna vyrobila 13.000 pá
rů brýlí proti slunci, které byly tak 
tmavé, že spotřebitelé, kteří takový 
pár zakoupili, se mohli bez obav po
dívat rovnou do slunce, protože ho 
stejně neviděli. Tass oznámil, že ře
ditel továrny musel zaplatit měsíční 
plat jako pokutu za vyrobené zmet
ky, ale zároveň ujistil čtenáře, že kva
lita brýlí se rozhodně v budoucnu 
zlepší.

Zamyšlení nad fotografií
Stanislav Auský

Snímek z archivu autora. Otištěno s povolením U.S. Army Photograph SC 210305-S.

“ 27. července 1945 udělil president 
Beneš generálu George S. Pattonovi 
Jr., velícímu generálu 3. U.S. armá
dy, při jeho návštěvě v Praze, Rád 
bílého lva I. třídy a Válečný kříž.” 
Toto je oficiální text pro tuto foto
grafii a za ním následují kódová čísla 
a dvě data, uvolnění snímku polní a 
speciální censurou v červenci téhož 
roku.

Všichni tři na snímku tehdy ještě 
byli tím čím byli: Dr. Beneš presiden
tem, gen. Patton velícím generálem
3. U.S. armády a na rokokovém, zná
mém interiéru pražského hradu, Jan 
Masaryk, ministrem zahraničních 
věcí. Stojí v pozadí a dívá se do stro

pu, jakoby si pískal. O tom, cosi kaž
dý z nich právě myslel, se dá těžko ně
co říci. Snad jen cynický obličej mi
nistra zahraničí prozrazuje, že si 
myslel právě to, co snad odpovídá 
výrazu jeho obličeje. Beneš právě 
mluví, takže sled jeho myšlenek byl 
zastřen touto činností...

Brzo nato přestali být tím, čím by
li. Odešli, když dosáhli vrcholu své 
činnosti a odešli proti své vůli. Kaž
dý z nich, každý z nich se srdcem na
plněným tísní.

President Beneš do konce svých 
dnů formuloval své zásadní předpo
klady, jež se nikdy nestaly skutečnos
tí. Na konferenci SVU v říjnu 1980



ve Washingtonu D.C. ohlásil svůj 
příspěvek k historii únorových dnů 
1948 T. W. Bruegel z Londýna. Je 
škoda, že se nedostavil. Tak známe 
pouze z krátkého souhrnu jeho před
nášky to, že dr. Beneš po únoru 1948 
v Sezimově Ústí formuloval další ze 
svých předpokladů. Lady Nichols, 
manželka britského velvyslance v 
Praze ho navštívila, údajně s úko
lem přemluvit ho, aby opustil repub
liku. Dr. Beneš odmítl a údajně řekl: 
“Musím být zde, až přijdou Američa
ni.” Údajně je to převzato z dok u
m entu britského Foreign Office. 
O tázkou zůstává to , proč by měl 
Foreign Office zveřejňovat něco co 
nemusel. Přičtěte k číslu 48 číslo 50, 
což jest doba, podle anglického ná
zoru dost dlouhá, aby se z archivu 
mohlo něco zveřejnit a vyjde rok, na 
který budeme muset dlouho čekat.

To vše byl svět iluzí a smrt udělá 
vždy konec i pro ně. Pattona by se 
Beneš stejně nedočkal. Ten byl již od 
prosince pohřben mezi svými vojá
ky na hřbitově Hamm v Luxembur
gu. Zabilo ho nákladní auto a ne
přátelský tisk, jeho apolitická pří
most a jeho popularita. V červnu 
1945 navštívil Boston, kde jeho rodi
na má kořeny a mluvilo se o jeho 
kandidatuře na místo presidenta. 
Jan Masaryk skončil podle všech 
pravidel našich dějin - další pražskou 
defenestrací.

Ze všeho zbyly jen fotografie, řá
dy, vyznamenání a málo skutečné 
historie. Právem se můžeme ptát, za 
co vlastně byl gen. Patton na praž
ském hradě dekorován? Do Prahy 
přijeli i jiní maršálové a také dostali 
stuhu s řádem kolem krku. Montgo- 
mery prosadil postup svých armád 
někam zbytečně do severního Ně
mecka, kde odumírala Třetí říše. 
Gen. Patton byl však zvláštní případ. 
Tykadla jeho 4. tankové divize s pod
porou 90. pěší divize stály před Rož- 
mitálem, zatímco si americké a so
větské štáby vyměňovaly telegramy.
V této výměně telegramů osud zba
vil Pattona jeho největšího triumfu: 
Osvobodit Prahu. Rád byl tedy udě
len za to, že neochotně poslechl roz
kaz a ostatní je vlastně známo. Je ne
bo není? Je rozdíl mezi tím, co je zná
mo málo lidem z dokumentů a co je 
představeno národu jako jeho his
torie. Za národ v našem případě mů
žeme považovat ten souhrn lidí, jež 
čtou a poněvadž se jim předkládá ně
co, o čem se pochybuje, pak tedy ne
čtou; a docházíme k dalším nepří
jemným závěrům.

Byli vůbec příslušníci U.S. Army 
v Praze? Byli a s důležitým posláním 
a na mnoha místech.

Na vojenském velitelství květno
vého povstání v Praze seděl v kance
láři gen. Kutlvašra agent OSS. V tom 
ohledu měla naše komunistická vlá
da plné právo nedůvěřovat České ná
rodní radě. Ale, věděl o tom někdo 
dříve, než já píši tento článek plný 
hořkosti? 8. května, když byla pode- 
psána kapitulace německé armády v 
Praze, stále se nevědělo co se s Pra
hou vlastně stane. Smrkovský chtěl 
ČNR rozpustit a zbavit se tak vší zod
povědnosti. Někdo tu zodpovědnost 
přece musel převzít, každý nemohl 
zalézt do díry a čekat, co se stane, 
Smrkovskému jeho sovětští agenti 
nic neradili, nemáme pro to podkla
dy, ale vyplývá to z jeho činnosti; a 
snad ani nevěděli jak byl měli pora
dit. Pro sovětské převzetí moci odpo
vídá nejlépe následující stav: Čím 
víc se všechno zničí, tím lépe.

Jiní lidé mysleli jinak. Někdo pře
ce m u s e l  mít zodpovědnost za to, 
co se stane v Praze. Od východu se 
valila téměř miliónová německá ar
máda. Věděl někdo, co udělá v zoufa
lém ústupu za americkou linii? V ta
kovém případě stačí jeden výstřel ze 
zálohy a jeho ozvěna je nepředvída
telná. Kde byla záruka, že ti další 
budou respektovat složení zbraní, 
jež podepsal gen. von Toussaint?

A nyní přichází vyvrcholení a krize 
v dramatu. Typicky trapná a naše. 
Z nerozhodnosti a z nedostatku in
formací se gen. Kutlvašr rozhodl 
v 23.00 hod. 8. května jet k Američa
nům do Plzně a žádat je, aby přeci 
přijeli do Prahy. Spolu s ním jel agent 
OSS. V ranních hodinách následují
cího dne na předměstích Plzně od- 
poslouchali z rádia, že Prahu obsa
zuje Rudá armáda.

Gen. Kutlvašr se obrátil a do Pra
hy dojel v 11.00 hod. Může si čtenář 
představit, jak se cítil? Byl to přece 
poctivý voják a osud si s ním tak tvr
dě zahrál. Jistě se někdo z osvobodi
telů musel ptát: A kde je komandýr? 
Jel k Američanům žádat o pomoc
9. května ráno. Proč? Protože byl je
diný, kdo si uvědomoval všechny 
možné důsledky a zodpovědnost by
la na něm.

Brzy nato ho přemístili “na vyšší 
funkci do Brna” , aby ho nebylo v 
Praze vidět; a pak tam, kam vedly 
všechny naše cesty - do kriminálu. 
Mezitím je nejasný údaj, že Kutlvašr 
byl zraněn, určitě zbloudilou kulkou.

Naše válečná a poválečná historie 
má mnoho údajů nesprávných nebo 
je vůbec postrádá. To nasvědčuje 
pouze tomu, že v budoucnu mohou 
být prázdná místa a chybějící údaje 
vyplněny něčím, co nebude příjemno 
slyšet.

Zpráva o festivalu 
a hostech
Eva Límanová

Konec března. Japonské třešně na 
pozemku University of Oklahoma 
jsou v plném květu. V ulicích maleb
ného univerzitního městečka Nor
man kvetou staré jabloně a tráva se 
zelená.

Opálený krasavec středního věku 
vítá hosty.

Zblízka poznávám e, že to  je sp iso
vatel Arnošt Lustig, hostující profe
sor na oklahom ské univerzitě na ka
tedře anglistiky. Za ním Arnoštova 
žena, syn Josef a dcera Eva, všichni 
členové výboru pro Český filmový 
festival. Dále vidíme členy katedry, 
fotografy a organizátory. Uprostřed 
univerzitního areálu je řada dvou- 
vilek do kterých se na tři dny ubytují 
tvůrci filmů, promítaných na festiva
lu.

Režiséři Vojtěch Jasný, Jiří Weis, 
Jan Němec, Ivan Passer, Paul Fier- 
linger. Scenáristé a spisovatelé, Da
vid Scott Milton, Josef Škvorecký, 
Arnošt Lustig, Vladimír Valenta, 
Zdena Salivarová a Eva Límanová.

Kameraman Bedřich Baťka, editor 
Francesca Emerson, herci a herečky, 
hosté hostů. Univerzitní vilky hlaho
lí češtinou.

Festival začíná v pátek, 26. března. 
Oba velké sály, ve kterých se filmy 
promítají, jsou obsazeny téměř do 
posledního místa.

Promítá se od půl jedenácté do půl 
jedenácté. Mezi filmy není ani čas na 
to jít na oběd. Přesto, sály jsou ne
ustále plné. Před promítáním je úvod 
a představení hostů, po promítání 
každého filmu diskuse.

Filmy natočené režiséry patřícími 
do filmové Nové vlny z konce šede
sátých let, neztratily nic ze svého pů
vabu. Naopak, zdá se, že s odstupem 
času nabyly dalších rozměrů a chuti, 
jako stárnoucí víno. Diváci sedí jak 
přikovaní a ačkoliv kvalita anglic
kých titulků je nevalná, zdá se, že ne
ubírá nic na uměleckém zážitku z fil
mů. Diskuse po filmu a hlavně neofi
ciální rozhovory s účastníky festiva
lu svědčí o tom, že jsou filmy sdělné i 
lidem z jiných politických, sociálních 
a kulturních vrstev. Elegantní dlou- 
háni se statsony na hlavě, kterým 
bublá na zahradě černé zlato, zpěv
nou středozápadní američtinou roze
bírají a chválí filmy.

Mezi filmy se pořádají semináře. 
Herecky, scenáristicky, režisérsky, 
editorsky, kameramansky. Seminář
o tom jaké překážky umělec musí



zdolat, aby byl úspěšný v cizí zemi. 
Promítají se filmy, které byly natoče
ny po 68 roce čs. režiséry za hranice
mi. Filmy, za kterými není vidět nad
lidské vypětí sir a pevnou vůli, kte
rou je zapotřebí k tomu, aby režisér 
na západě uspěl. Filmy se stejnou fi
lozofií a lehkým humorem jako fil
my natočené v Československu, se 
stejnými uměleckými kvalitami. 
Ačkoliv škála filmů je velice rozma
nitá, od pohádky Zlaté kapradí reži
séra Jiřího Weise (hlavní role Karla 
Chadimová a Vít Olmer, kamera Jiří 
Baťka), přes Formanovy Lásky jedné 
plavovlásky, Jasného Rodáky, Passe- 
rův Born to Win apod. až k Němco
vým Démantům noci, zdá se, že i přes 
různá témata, techniku a umělecký 
přístup, mají filmy mnoho společné
ho. Tak se alespoň dohodla na vý
sledku festivalu většina diváků. Spo
lečným jmenovatelem je snaha vy
jádřit se nebojácně a nekompromis
ně bez ohledu na následky ať už jsou 
finanční či politické, existenční, nej
lepšími uměleckými prostředky.

University of Okíahoma, která loň
ského roku udělila Neustadt Prize, 
jednu z nejprestižnějších cen za lite
raturu českému spisovateli Josefu 
Skvoreckému, jistě nebyla zklamána 
výsledjcy festivalu, který potvrdil, že 
mezi Čechy není nouze o umělce svě
tového měřítka.

Služba čtenářům Západu

34-ročná, 167 cm, štíhlá, slobodná, 
pěkná blondínka, íaborantka, hl’adá 
intel. partnera do 38 rokov k spoločné- 
mu životu v Kanadě, či USA. Značka: 
“Příjemný život” .

“35-letá sympatická, rozvedená Mo
ravanka s chlapcem hledá inteligentní
ho, hodného člověka do 45 let z Toron
ta a okolí. Zn.: “Nekuřák”.

*
“Porady ve věcech zákonů, obchod
ních a osobních záležitostech v ČSSR. 
Zastoupení vašich obchodních zájmů 
v USA. Princeton International 
Consultants, Box 249, Plainsboro, 
NJ, USA 08536.”

*
Hledám přátele Dášu a Bohouše 
Maixnerovy, žijící od roku 1980 v 
USA. J. Soustek, 1195 Hamilton Str., 
Cambridge, (P), Ontario, Canada 
N3H 3G1. ^

30ti letý, žijící v Kanadě, svobodný 
bez závazku, by se rád seznámil s dív
kou, která je také sama. Adresa: Karel 
Zifčák, 1407-16 Cedarwoods Cr., 
Kitchener, Ont. N2C 2L4

Zdi nářků v Praze
Ota Filip

Můj německý přítel z Frankfurtu 
jezdí často do Prahy a prochází se ve
lice rád v uličkách kolem Kampy. 
Jednou večer, zimní soumrak a první 
sníh padal na město, zahlédl u zdi 
starého domu dva mladé lidi; psali 
křídou na omítku verše, kterým můj 
německý přítel nerozuměl. Tak si 
text aspoň vyfotografoval. Příští den 
dopoledne, když šel kolem zdi, byl 
křídou napsaný text přemalován ze
lenou barvou, ale hned vedle kdosi 
napsal, zřejmě narychlo, další. Po^ 
stupně západoněmecký turista zjis
til, že v okolí Kampy jsou skoro 
všechny zdi přemalovány zelenou 
barvou, ale za večerů nebo v noci 
čerstvě natřené plochy ožívají další
mi texty.

Když fotografoval jeden z nich, při
stoupil k němu starší pán a vyzval 
jej lámanou němčinou, aby “ proti
státní nápisy nefotografoval, proto

že jinak by musel zavolat státní bez
pečnost.”

Přítel tedy namířil objektiv na 
okolí - do uličky se zaparkovaný
mi auty, na oprýskané zdi se zele
nými obdélníky, pod nimiž zřejmě 
kdosi neumělými verši oplakával 
Johna Lennona, vypovídal se ze 
svých tužeb a snů.

Malostranské zdi v okolí Kampy 
se tedy mění v pražské zdi nářků, na 
nichž mladí lidé křídou a někdy také 
barvou zapisují každý večer vše, co 
nesmí nahlas vyslovit.

Brzo ráno, než se rozední, pro jíždí 
uličkami Kampy dodávkový vůz, 
Bdělý strážmistr obhlíží svůj rajón. 
Mladý příslušník Veřejné bezpečnos
ti vystoupí tu a tam z auta a zelenou 
barvou přetře nápisy z předešlého 
večera.

Můj přítel z Frankfurtu chtěl vy
fotografovat i policejní dodávkový 
vůz; bohužel, bylo málo světla a po
svítit si na policajty bleskem, k tomu 
neměl odvahu...

I AKCE H I
• (Aneb od hospody k hospodě jdem) •

Západ připravuje seznam krajanských restaurací, jídelen, kaváren, hotelů, J
motelů, cukráren, ubytoven a penzionů po celém světě. Chceme, aby čte- •
nář Západu, kamkoli přijde, mohl navštívit přátelský, krajanský podnik. 9
Pokud o nějakém takovém podniku víte (a každý určitě ví aspoň o pěti), na- •
pište nám jméno a adresu. Dopis pošlete na adresu administrace. q



Humor
v

Švýcarský vynález: 
“Rolls Royce” 
mezi splachovacími 
záchody
(Převzato z časopisu Schóner 
Wohnen Schweiz)

Rapperswilská vývojová skupina 
zkonstruovala nové WC-zařízení, 
hrdě nazvané “ Rolls Royce mezi 
splachovacími záchody” : Geberit-o 
mat.

Všechna hygienicky novátorská 
WC zařízení jsou, jak se zdá, švýcar
ské vynálezy, a navíc produkty vý
zkumu z curyšské oblasti: Po Clos-o- 
matu z Zollikerbergu, prvním moder
ním WC, který se obešel bez papíru, 
je tu nyní Geberit-o-mat z Rappers- 
wilu. Oba fungují podle stejného 
principu: Vytírání papírem je zby
tečné. Když se posadíme na desku,

zapne se nehlučně pracující ventilá
tor, který vyssává vzduch v klosetu a 
zavádí jej do filtru zbavujícího zá
pachu. Vyčištěný vzduch je pumpo
ván zpět do místnosti.

Malý průtokový boiler současně 
ohřívá sprchovou vodu na 37°C. Po 
vyřízení záležitosti nesáhneme jako 
obvykle po papíru, nýbrž zmáčkne
me loktem páku; tím se spustí spla
chování. Zatlačíme-li na páku silně
ji, vysune se po několika vteřinách 
sprchovací rameno a vyčistí anální 
oblast vodou ohřátou na teplotu těla. 
Povolíme-li páku, sprchovací proces 
se zastaví a zapne se fén s teplým 
vzduchem.

Spotřeba energie Geberit-o-matu 
je relativně malá; proud se zapíná, až 
když se posadíme na toaletu. Pro 6 
použití se spotřebuje asi tolik prou
du, jako pro uvaření jednoho vejce 
na měkko. Tato superhygienická 
toaleta může být bez problémů za
budována do kteréhokoliv záchodu 
či koupelny, kde je přípojka na vodu 
a na elektřinu (220 V).

Dopis ministrovi
Pan
Vlastimil CHALUPA, 
ministr spojů,
Ministerstvo Spojů,
Praha,
Č S S R

New York, 20. března 1982

Slovutný pane ministře,
jistě se divíte, kdo a odkud Vám to 

píše. Ale stala se mi nemilá věc, která 
mne, byťrenegáta a živla, zarmouti
la.

Ani ne tak zarmoutila, jako nasra-
la!

Abych byl upřímný a mluvil čistou 
pravdu, což se má, jak nám stále 
kladli na srdce vyšetřovatelé StB.

Jsem zde v Americe již třináct let a 
po večerech se občas dívám v televizi 
na různé příběhy, zde běžné a oblíbe
né.

Přepady bank, rafinovaně vymyš
lené a připravené loupeže, napínavé 
westerny s přepady dostavníků. Snad 
jste měl příležitost některé z nich 
shlédnout i v Praze. Zhovadilí bandi
té zastaví dostavník nebo vlak v pří
hodném místě. Nejlépe v soutěsce ne
bo rokli. Poštovní vůz vyhodí do 
vzduchu dynamitem, se střechy do
stavníku shodí okovanou bednu s pe
nězi a pětačtyřicítkou odstřelí zá
mek. Nakonec oloupí cestující o šraj
tofle, šperky a jiné předměty denní 
potřeby.

Jistě namítnete, pane Generální 
Poštmistře, (u nás v Americe se mi
nistr pošt jmenuje Postmaster 
General. Odtud překlad.) že něco 
podobného se může stát jen v Ameri
ce. Dovolte, abych Vás vyvedl z omy
lu.

Ono se krade i u nás! Nač čekat na 
kořist v Hadím průsmyku, když má
me Poštovní úřad 120?

Neodvážil bych se tvrdit něco, co 
není pravda, protože vím, že lhát se 
nemá. O co tedy jde? Co mne tak za
rmoutilo? Ani ne tak zarmoutilo, 
jako - viz výše!

Oženil se mi synovec. Shodou 
okolností, manželce též. Druhý sy
novec už před časem. Celkem tři sy
novci nedávno ženatí. Řekli jsme si 
se ženou - uděláme klukům radost. 
Zakoupili jsme ve zdejším radiozá- 
vodě 3 laciná rádia, zabudovaná do 
modelů starých amerických aut. Ne



bylo to moc drahé. Cca. 15 $ kus. Je 
to naše mzda zhruba za dvě hodiny 
práce. Kluci se žení jednou za život, 
(alespoň doufáme) obětujeme denní 
mzdu (i s poštovným) i když jsou to 
jen synovci.

Zatím přišla zpráva od prvního 
synovce. Nevěřil byste, Vaše Excel
lence! Dostal v pořádku náhradní 
baterii. Místo Rolls Royce zr. 1932- 
pár dřeváků! Na baterky! Jinak si to 
nedovedu vysvětlit! Račte si laskavě 
všimnout; kdyby se snad na poště 
zmýlili a místo autíčka s rádiem za
m ěnili řekněm e kapesní počítač, kte
rý stojí přibližně stejné, Ne - dřevá
ky! Zřejmě spletli zásilku z U SA  se 
zásilkou z SSSR.

Nebo snad ukradli? Žádný Hadí 
průsmyk, žádná palná zbraň. Oby
čejný úřad 120, nebo nějaký jiný - a 
Vaši úředníci!

Mimo synovců mám i sestru. Je to 
logické. Nejdřív sestra, pak synovci. 
Kdyby sestra s rodinou žila řekněme 
v Německu, nebo v Itálii, ba i jinde v 
civilizované Evropě, poslal bych jí 
něco, co by jí udělalo radost. Bohu
žel - žije v Praze. Poslal jsem jí tedy 
prací prášek. Dokonce 12 liber! Kva
litního amerického saponátu, který 
prý u nás není.

A v tu chvíli mi napadlo: Kdybyste 
laskavě, Vaše Excellence uvědomil 
Vaší soudružku manželku, aby si při
pravila velké prádlo. Cíchy, prostě
radla, polštáře. Píši Vám to proto 
včas, než ho soudruzi na “stodvacít- 
ce” rozkradou. Tento kapitalistický 
výrobek pere i ve studené vodě, tedy 
i v případě výpadku elektrické ener
gie, nebo plynu. Stačí vana a valcha.

Také by byla možnost zveřejnit se
znam úzkoprofilového zboží v Úřed
ním listu CSSR. Abychom my pří
buzní a přátelé věděli, co poslat. 
Prý není k sehnání též čočka? Máme 
poslat pár liber?

Ale vážně: Co mne na celé věci tak 
zarmoutilo? Ne vlastně zarmoutilo, 
spíš - viz výše.

Československo kleslo na úroveň 
banánových republik. Lidožroutské
ho režimu Idi Amina. Vždyť přece 
Ústava z nějakého května (promiňte, 
datum mi vypadlo z paměti) zakládá 
právo na listovní tajemství a doručo
vání zásilek, s v ě ř e n ý c h  k pře
pravě, A zase jiný zákon, který snad 
pořád ještě u nás platí, jasně říká, že 
“ kdo s cizí věcí nakládá jako se svou 
vlastní, je zloděj!”

Ale - proč by nemohli být na sou
časných československých poštách 
zloději, když spravedlnost je nespra
vedlivá, demokracie nedemokratic
ká, nevinní jsou v kriminálech a zlo
činci na svobodě, že ano?

Vaše Excellence, ani v duchu mi 
nenapadlo, že vzdálen na tisíce mil a 
po tolika letech si zase budu “dopi
sovat s kotelnou” .

To je odborný muklovský termín z 
dob, kdy jsme v Leopoldově psali ro
dinám a rodiny zase nám a bachaři 
z cenzury nosili korespondenci v ko
ších místo na poštu do ústavní kotel
ny.

Píši Vám, soudruhu ministře čis
tou pravdu. Ověřte si prosím mé tvr
zení přímo na Hradě. Soudruh prezi
dent si to jistě bude též pamatovat!

N yní, úplně nakonec mne napadla  
přím o hrozná eventualita: Co když 
nekradou Vaši podřízení, ale obsahy  
zásilek vykrádají na celnici? T o by 
pak popsaný případ patřil do kompe
tence Jeho Excellence soudruha mi
nistra financí!

Poptejte se laskavě na toto provo
zování zlodějny u rezortního soudru
ha příležitostně při některém příštím 
zasedání vlády.

Mám ovšem podezření, že se krade 
na poště, i na celnici. Nemyslíte?

A to mne zarmucuje. Ani ne tak 
zarmucuje, jako - viz výše.

To jste to tedy dopracovali, sou
druzi!

Velice zarmoucen a přece jen s vel
kým pocitem úlevy, zůstávám, (zatím 
zde, v USA)

Ota Rambousek

Divní obchodníci

Vejít do prodejny Tuzexu v Hole
šovicích v Praze není nijak snadné 
a příjemné. Volné prostranství před 
budovou se totiž hemží lidmi, větši
nou snědé tváře, kteří nikoho, domá
cí či zahraniční zákazníky mířící do 
prodejny, ani obchodníky jdoucí do 
PZO Kovo nenechají projít bez po
všimnutí. Od těch zpoza hranic vy
máhají valuty, našim naopak nabíze
jí ke koupi tuzexové koruny, nekva
litní, bůhvíjak dovezené digitální ho
dinky či řetězy, které jen letěly oko
lo zlata. Těch pokoutních prodavačů 
není jenom pět či deset, ale v někte
ré dny hned několik desítek. A nejen 
před prodejnou, ale i za jejími dveř
mi. Nejde jen o to, co si pomyslí za
hraniční zákazníci, ale jde i o pokoj
ný nákup v Tuzexu, o pokojnou práci 
jeho pracovníků. Bylo by tedy na 
místě s podivným “obchodováním” 
před prodejnou rázně skoncovat.

(ašk) 
Pražský tisk

Měli Inkové 
komunismus nebo 
neměli?
Miloš P. Nádvorník

Semo i tamo mi pošlou z Guber
nie knížku. Že abych nezapomněl. 
Mateřštinu. Na podzim jsem dostal 
“Obrazový Opravník Obecně Oblí
bených Omylů" od soudruha Dokto
ra Součka, vydala Práce, 1981. Dlou
ho ml neilo na mysl, čímže jsem se 
provinil, abych byl touto slátaninou 
obšťastněn. I  ležela v koutku knihov
ny opuštěna. Za jedné zimní fujavice, 
nemaje co jiného na práci, začal jsem  
v ní listovat. Po přečtení kapitoly o 
Incích jsem rázem pochopil.

Zdá se, že Vládnoucímu Inkovi v 
Gubernii jaksi uniklo, že vzdor létům 
okupace a kontraselekce, smysl pro 
humor zcela nevymizel.

I  přečtěte si, přátelé, o pravěkém 
komunismu. Podobnost zajisté zcela 
náhodná.

INKOVÉ prý žili, jak se někdy tvrdí, 
v jakémsi prakomunismu, kvetoucím 
na jejich území v dnešním Peru, Bo
lívii a přilehlých republikách od vel
mi dávných dob až do příchodu bí
lých dobyvatelů a s kulturním vrcho
lem ve 12. století n. 1.

Nejprve je třeba opravit omyl: 
obyvatelé říše Inků nebyli Inkové, 
ale převážně Kečuové a “ ústředním 
jazykem” tvrdě prosazovaným vlád
ci i pro jiné kmeny v incké oblasti by
la kečuánština. Inka bylo jen jméno 
pro členy vládnoucí dynastie, asi ja
ko Přemyslovci nebo Habsburkové, 
a zároveň i titul panovníka - jako fa
rao, král, císař apod. Mezi sebou 
však mluvili “ vznešeným jazykem” , 
jímž byla pravděpodobně aymaršti- 
na.

A pokud se týká způsobu vlády, 
ten byl pravým opakem idyly: ne svo
boda, ale tvrdé vojenské a policejní 
zřízení, jež bylo výboji “exportová
no” k sousedům. Říše byla přísně 
centralizována a řízena z hlavního 
města Cuzka, sídla diktátora, právě 
vládnoucího Inky i všech ústředních 
úřadů. Každý jednotlivec byl regis
trován a ustavičně špiclován. Vždy 
deset rodin mělo státního dozorce 
šunkaka-majoka, deset takových 
útvarů nadřízeného kurakanu. Tak 
to pokračovalo až k apokonovi, jenž 
byl dohlížitelem nad 40 000 rodina
mi, tvořícími provincii. Všichni po
stupně podávali podrobné zprávy o 
stavu a smýšlení svěřených rodin -



apokon každoroečně přímo Inkovi. 
Tyto rodinné špicly pak fízlovala taj
ná policie z ustavičně cestujících a vy
zvídajících turikoků a sami turikoko- 
ve byli špehováni tarisapaky, jakým
si supergestapem. Každý rok bylo 
jmenovité sčítání lidu a nikdo se ne
směl stěhovat, a s výjimkou Inko
vých úředníků kamkoli cestovat.

Pro všechny platila tvrdá pracov
ní povinnost - zásoby obilí byly 
uskladňovány především pro případ 
války. Manželství bylo nucené, a kdo 
se do určené doby neoženil nebo ne
vdál, byl státem přinucen, aniž mohl 
proti partnerovi či partnerce, vybra
ným státem, protestovat. Přerušení 
těhotenství bylo v říši Inků trestáno 
smrtí.

Mimořádná pozornost byla věno
vána silnicím protínajícím zemi a 
směřujícím k hranicím. Incké obce 
byly stavěny jakýmsi trojitým systé
mem - jedna byla v horské oblasti, 
druhá v podhůří a třetí na mořském 
břehu, takže všechny tři společně vy
tvářely hospodářsky víceméně sobě
stačnou jednotku. Cesty mezi nimi 
byly však obvykle jen úzké a bídné - 
zato incké státní bílé cesty, sacbe, ur
čené hlavně pro vpády do okolních 
zemí, byly takřka zázrakem stavitel
ského umění.

Než se však na pochod vydali bo
jovníci Inků, bylo obyvatelstvo ze
mě, vyhlédnuté za oběť, zpracováno 
jakousi pátou kolonou. Agenti vyzý
vali vládnoucí kruhy k připojení k 
incké říši a současně přemlouvali lid, 
aby svým panovníkům vypověděl 
poslušnost, při čemž jim slibovali 
velké výhody, které jim nový pán prý 
poskytne. Zároveň se uměle přelid- 
ňovaly sousední incké provincie, aby 
byl dostatečně odůvodněn motiv vý
boje - potřeba nové půdy. Jestliže se 
sousedé nepodrobili “dobrovolně” , 
došlo k nelítostné válce, o níž Inka 
prohlásil, že se vede na božský po
kyn. Sympatie lidu poražené země 
se kupovaly zprvu rozdáváním po
travin a látek na oděv, záhy však by
la značná část obyvatelstva odvleče
na do vnitrozemí říše k “převýcho
vě” , zatímco v nově získané provin
cii pracovaly hordy špiclů a nových 
mocipánů...

V pražském rozhlase dostali od 
posluchače otázku, co bylo dřív, zda 
slepice nebo vejce. Nejzkušenější, 
nejstarší redaktor po kratším zadu
mání vysvětlil:

“ Dřív? Dřív bylo všechno, i slepi
ce, i vejce...”

Nedávno jsme uveřejnili v Západu 
báseň Jaroslava Seiferta. To je ovšem 
v dnešním Československu básník 
neoficiální. Abychom dali šanci kaž
dému, otiskujeme ukázku z oficiální 
poezie. Čirou náhodou jsme ji zařa
dili do rubriky humoru.

Posunovač
Jak kdysi zbroj svou nosil rek, 
nosí on žlutý praporek; 
a když si hlavu postaví, 
co jede, vše jím  zastaví.

A ť  v patek nebo ve středu, 
musí být stále ve střehu, 
štípá ho mráz i zlobí pot, 
a denně mu jde o život.

Rád nemá lidi “náfuky”! 
Nedbá u kalhot na puky, 
chodí jak  v senoseč na louku, 
když prší, ve starém klobouku.

Což by to každého napadlo, 
že nutno chopit se za madlo, 
když nárazníky podlézá?
Lepší jsou nohy než protéza!

Kdyby mu bylo nejhůře, 
píšťalkou, co má na šňůře, 
dá návěst’ “stůj” či “pomalu”, 
může dál odraz i výstrahu.

Na brzdu skočí a seskočí, 
praporkem či lampou zatočí, 
je  na něj spoleh, synek to “zdolný", 
námezník nechává, aby byl volný.

Staršího soudruha dá na radu!
Má vlaky dělat, a ne hromadu, 
a jednu zvlášť má z mnoha ctností, 
že dbá své vlastní bezpečnosti.

Už řekl jsem, že “frája” není!
Nenosí ani hvězdy na rameni, 
vždycky byl a je  prostý tvor, 
rameno nechává pro sochor.

Jsou lidé šikovní i nemehla!
On dbá, aby mu zarážka přilehla, 
okem vzdálenost si odhadne, 
ať náklad s vozu nespadne.

A ruce v klín dřív nesloží, 
až vozy svěsí a podloží, 
a ví, když po “šichtě” se umyje, 
že zarobil a budou prémie.

V kolejích nesvítí neony!
Přec statisíce a milióny 
se po nich táhnou a kutálí, 
než vlaky rozvezou do dáli.

Co dělník umnou rukou vytvořil.
I  posunovač to dílo podpořil; 
nemá ve zvyku říkat “to chce klid”, 
nevládnou už páni, vládne lid!

Tolik mít budem, všichni víme, 
kolik si prací sami vyrobíme.
A jestli jsm e  v “túře” něco rozbili, 
ja k  bychom vlastní stovku zničili.

JOSEF LAURENČÍK, 
posunovač

Nový český časopis
150.000 SLOV 
(Texty odjinud)

vyjde poprvé v červnu 1982.
Časopis bude vycházet třikrát do roka v rozsahu přibližně 140 stran for

mátu A5 (150.000 slov) a bude obsahovat výlučně nekomentované překla
dy textů publikovaných po celém světě a vztahujících se k otázkám politic
kým, ekonomickým, filozofickým, k problematice společenských věd, 
technologie, literatury, umění atd. Kromě jiných literárních textů bude 
v každém čísle i román na pokračování. Časopis je pokusem odpovědět na 
volání českých čtenářů doma i v zahraničí po zpřístupnění materiálů, jež 
by jim umožnily sledovat vývoj v různých oblastech myšlení, politického 
dění, kultury a umění.

150.000 SLOV rediguje A. J. Liehm s redakčním kruhem. Předplatné 
na jeden ročník US $10.00 (25.00 DM). Objednávky, předplatné i veške
rou korespondenci zasílejte na adresu

150.000 SLOV, c/o  INDEX, Postfach 410511, 5 Koln 41, Bundes- 
republik Deutschland



Interview
Interview se 
Zdenou
v

Skvoreckou
Navštivte Zdenu Škvoreckou v je 

jím  podniku a zjistíte, že na vás nemá 
čas. 68 Publishers, dnes již  na celém 
světě známé české nakladatelství, je  
vlastně byt ve starém domě, který Zde
na předělala na kanceláře se skladiš
těm a tiskárnou. Byt si ponechal svou 
útulnost. U obloukového okna do uli
ce v dlouhé kleci poskakuje a zpívá pá
rek malých papoušků, jinak jsou všude 
police s knihami a typická vůně čerstvě 
potištěného papíru, který nás svádí 
knihy koupit, právě tak jako nás svá
dí vůně delikatesů k nákupu lahůdek. 
Do vůně knih se též míchá vůně pěti 
parfémů, jelikož v 68 Publishers vlád
nou samé ženy. Je zde teplo a ticho, 
ovzduší ̂ nabito soustředěnou pozor
ností. Člověk se bojí mluvit, jako  v 
kostele. Bůh je  tu kniha, která čeká na 
zrození.

Zdena Škvorecká, zakladatelka 
podniku, je  drobná energická ženská 
s černýma očima, holčičím úsměvem 
a hlasem ochraptělého jazzového zpě
váka. Pamatujeme si j i  z film ů Fará
řův konec, O slavnosti a hostech a z te
levizních pořadů. Pamatujeme si j i  ta
ké ze tří knih, které napsala: Pánská 
jízda, Nebe, peklo, ráj a Honzlová. 
Poprosila jsem Zdenu o interview pro 
Západ a ona ochotně svolila, ovšem 
mimo pracovní čas. Ačkoliv je  sama 
svým zaměstnancem, dodržuje do 
puntíku pracovní dobu a pracuje té
měř denně přes čas.

Když jsm e se sešly, namluvily jsme 
asi dvě hodiny na magnetofonový pá
sek. A potom ještě několik hodin jen 
tak, mimo. Pokusím se zrekonstruo
vat to, o čem jsme si povídaly.

E: Zdeno, ty jsi si přičichla téměř ke 
každému kumštu. Vím, že jsi byla ta
nečnicí a zpěvačkou, že hraješ krásně 
na housle, js i herečka a spisovatelka, 
chybí snad jen malování a sochařina. 
Co js i podnikla se všemi svými talen
ty když jsi před čtrnácti lety přišla do 
Kanady? Emigrace pro člověka, který 
se “živí” mateřským slovem je  snad 
ještě těžší než pro člověka, který umí 
nějaké řemeslo.
Z.: Původně jsme dělali rozhlas. Čes- 
ké^vysílání v Torontě. Po příchodu 
z Čech jsme byli ještě bolaví a ublí

žení a vysílání podle toho vypadalo. 
Vybírali jsme těžkou a smutnou mu
ziku a ačkoliv jsme chtěli strhnout 
českou komunitu k poslechu, naše 
vysílání pro nedostatečnou sofistika- 
ci se nikomu nelíbilo. V té době jsem 
začala uvažovat o vydání Tankové
ho praporu od Josefa Škvoreckého.
V r. 1968 byl Tankový prapor v Praze 
ještě narychlo vysázen, ale pak před 
vydáním zabaven cenzurou a zničen. 
Začala jsem se svou nedostatečnou 
angličtinou zjišťovat, jak se vlastně 
něco takového dá realizovat. O tom, 
jak se připraví rukopis pro tiskárnu 
jsem už věděla ze zkušenosti s Jose
fem. Bylo mi líto, že Josef ztratil emi
grací své čtenářské publikum, měl 
doslova plné šuplíky rukopisů, při
padal mi jako zpěvák, který zpívá 
árie v koupelně před zrcadlem. Uvě
domovala jsem si, že takových spiso
vatelů emigrovalo na západ více a že 
budou potřebovat nakladatelství pro 
své knihy. Když jsem svůj nápad, ta
kové nakladatelství založit, konsul
tovala s těmi málo krajany s kterými 
jsme se znali, většinou mne od nápa
du zrazovali, říkali, že už přede 
mnou to několik lidí s nezdarem 
zkoušelo a abych se do toho nepouš
těla. Jako např. pan Vlach, o kte
rém málokdo ví a já si ho představuji 
jako člověka, který na ramenou zve
dal katedrálu, aby rozbouřil krajan
skou aktivitu.
E.: Ty js i v té době byla jedním ze spi
sovatelů o kterých mluvíš. Pokud vím, 
tvoje kniha Honzlová, vznikla krátce 
poté co jste přijeli na severoamerický 
kontinent.
Z.: Josef dostal místo jako visiting 
professor v Kalifornii na univerzitě a 
tam jsem za tři měsíce Honzlovou na
psala. Anglicky jsem ještě nemluvila, 
nikoho jsem tam neznala, Pepík šel 
ráno učit a já jsem psala jako blbá od 
devíti hodin ráno, do večera. Mezi
tím jsem šla nakoupit do supermar
ketu kuřecí křidýlka nebo žaludky, 
protože to bylo nejlacinější. Také 
jsem chodila kupovat písanky do 
kampusu a každý večer jsem dávala 
Josefovi číst co jsem za den napsala. 
To byl náš rituál. Měli jsme moc hez
ký pokojík v domečku s velikým 
jakoby skleníkovým oknem a plno 
kytek. Celý den jsem seděla u toho 
okna a psala. V Kalifornii jsem také 
vykouřila svou první a poslední ma- 
rihuanovou cigaretu. Tři dny mi bylo 
špatně.
E.: Je tedy možné napsat dobrou kni

hu za tři měsíce?
Z.: Ještě jsem to musela přepsat na 
stroji když jsme se vrátili do Toronta 
a “vypilovat” . Nabídla jsem to na
kladatelství Harper & Row v N.Y. 
a oni to vzali.
E.: To je  ovšem fantastické, uvážíme- 
li, že to byl tvůj první román. Kdy jsi 
vlastně začala psát?
Z.: Měla jsem odjakživa tendence 
psát a jako každý citlivý mladý člo
věk jsem si psala deníky. Deník ale 
nestačí. Musíš tomu dát nějakou for
mu. Ještě ve škole jsem také psala 
básně. Ty byly uhozené. Dala jsem 
některé přečíst Josefovi kdyžjsme se 
seznámili, to mi bylo 24 let, a on řekl 
abych se raději učila anglicky. Přesta
la jsem na čas úplně psát, dokonce i 
deníky. Potom jsme spolu začli cho
dit mezi lidi co psali, mezi kumštýře, 
už jsem žila v tom podhoubí, četla 
jsem co psal Josef, začala jsem tak 
říkajíc “cucat tu vodu” , byla jsem 
tím nasáklá jako houba a jednou jdu 
po Václaváku a potkám kluka do 
kterého jsem byla v sextě zamilovaná 
a který mě nechal když mi zavřeli tá
tu a hned na to bratra, a tam mě na
padla moje první povídka. Od té do
by píšu.
E.: Kniha Honzlová vyšla též v anglič
tině?
Z.: Harper dali můj rukopis přečíst 
několika lidem, dostali od nich dobré 
posudky a potom mi sami našli pře
kladatelku. Mařenku Winnovou. To 
bylo moje největší štěstí, protože ona 
sama píše a přeložila to jako cukrdlát-



ko, jako své hobby. Z Českosloven
ska přišla když jí byly tři roky a je 
úplně báječná. Kniha se hodně pro
dává a i v češtině jsem udělala několik 
reedic a pořád to nestačí. Snad ještě 
vyjde jedna.
E.: Tvoje kniha Nebe, peklo, ráj měla 
také veliký úspěch.
Z :  Za tojsem dostala “ Egona” . To je 
cena Egona Hostovského. “ Egona” 
založila a každoročně tisícem dolarů 
dotuje Reggie Hostovská, vdova po 
spisovateli Egonu Hostovském. Če- 
nu $1000 uděluje jednou za rok 
University of Toronto za nejlepší 
prózu roku, českým autorům, kteří 
nemohou publikovat v Českosloven
sku, ať už se jedná o autory, kteří žijí 
doma nebo za hranicemi. (Pozn. red.: 
Kniha vyšla v roce 1978.) To byl ru
kopis, který jsem původně vyhodila 
do koše, protože jsem si myslela, že 
to není dobré. Josef to z koše vytáhl 
a donutil mne, abych to přepracova
la, učesala, dodělala.
E.: Co máš v práci teď?
Z.: Bude to asi divadelní hra, ale ne
rada bych o tom ještě mluvila.
E.: Kde vlastně bereš čas na psaní? 
Z :  Těžko. Většinou píšu na dovole
né. Naposledy na St. Thomasů, kde 
nám naši známí půjčili byt. Psala 
jsem od rána do večera, mezitím jsem 
se šla jednou vykoupat. Když jsem 
odjížděla z Toronta, nakoupila jsem 
si plný kufr písanek a pan Košťál v 
papírnictví mi řekl: “Vám musíme 
dát slevu, vy asi budete psát román.” 
E.: Vraťme se k vašemu nakladatel
ství. Pokud vím, je  to dnes největší na
kladatelství českých knih za hranice
mi Československa. Kolik titulů jste 
dodnes vydali a kolik jich vydáváte 
ročně?
Z. : To pořád roste. Vloni jsme vydali 
dvacet pět knih, před tím třiadvacet 
a rok před tím dvacet. Chtěli bychom 
to udržet na pětadvaceti knihách roč
ně, ale je to pro nás hrozná práce. 
Máme plný sklep rukopisů, ale těch 
kvalitních není tak mnoho. Hlavně 
dostáváme hodně poezie.
E.: Mezi krajany se říká, že hodně na 
českých knihách vyděláváte. Mohla 
bys tento názor nějak upřesnit?
Z.: Peněz vyděláváme dost, ale stačí 
tak akorát na to, aby uhradily výlo
hy. Já  si např. dodnes nemohu vy
plácet plat.
E.: Kolik např. stojí vydání jedné kni
hy a kolik svazků musí být koupeno, 
aby si kniha na sebe vydělala?
Z.: Záleží na tom kolik stránek kni
ha má, jestli má barevnou obálku, 
jaká je úprava. V průměru stojí kniha 
šest až osm tisíc dolarů, když je to 
tlustopis tak deset až dvacet tisíc do
larů, při dvou až třítisícovém nákladu.

My to kalkulujeme tak, abychom do
sáhli tzv. “ break even point” . To 
znamená, že se musí uhradit výlohy 
na knihu, potom už kniha začne vy
dělávat. Musíme náklad plánovat 
podle objednávek čtenářů, které 
dostaneme předem. To samozřejmě 
nadsadíme, protože je prodáváme 
pořád. Tak např. Černý: Pláč koru
ny české. Vydali jsme třítisícový ná
klad, kniha šla dobře, přišla asi na 
devět tisíc a to nepočítám sazbu, kte
rá je dalších čtyři tisíce. Rozešleme 
asi dvanáct set knih a ty ostatní leží a 
prodávají se postupně, později. Jak 
se vrací peníze, můžeme si dovolit 
tisknout další knížky. Když se zpozdí 
ročník, je to většinou kvůli tomu, že 
se necítíme silní finančně. Lidé nás 
kritizují, že jsme vydali Mandlovou, 
že to je kniha, která nepatří do české 
literatury (já si myslím, že patří). Co 
je ale důležité je to, že nám vydělala 
na Slovník čs. spisovatelů a na jiné 
knihy typu Blatného poezie, výběro
vé tituly, pro lidi, kteří skutečně ma
jí rádi poezii nebo třeba patří dó ge
nerace Blatného. Kolik jich je? To je 
např. kniha, která zaručeně “ne- 
brejkuje ívn” , na tu doplácíme z ta
kových knih jako je Mandlová a jiné 
“ hity” .
E.: Jakou práci máte s každou knihou 
než se objeví ve své voňavé fromě, s 
lesklou vábivou obálkou na policích 
vašeho nakladatelství?
Z.: V první řadě se musí zlektorovat 
rukopis, pak se musí zredigovat a 
gramaticky upravit, protože jak je 
známo, málokterý spisovatel umí 
pravopis, specielně čárky, jež od
dělují vedlejší větu a málokdo v exilu 
umí redigovat. Dokonce myslím, že 
tady na kontinentě je jenom jeden 
člověk, který opravdu pravopis zná a 
ten se jmenuje Škvorecký. Když je 
tedy rukopis zredigován a připraven 
do sazby, vysází se do sloupců a děla
jí se korektury sloupců, zlomí se do 
stránek, znovu se čtou korektury 
stránek atd. Prostě výroba knihy 
nám trvá dvě měsíce a to je dost re
kordní čas. Barbara Munzarová nám 
dělá obálky, musíme se také dohod
nout co na nich bude a teprve pak to 
jde do tiskárny.
E.: A konečně, vybudovat lakové na
kladatelství vyžaduje téměř nelidskou 
houževnatost, sebezapření a hlavně 
víru v to, že námaha není zbytečná. 
Měla js i někdy chuť s tím praštit?
Z.: S tím já pořád vyhrožuji. Ale 
v podstatě nemůžu. Nechám toho asi 
až umřu. Houževnatost to vyžaduje, 
ale ne takovou upjatou, která tě vy
čerpává. Když jsi něčím posedlá, tak 
si neuvědomuješ, že jsi houževnatá. 
Slovo sebezapření se mi zdá moc pa

tetické. Já se moc nezapírám, já pros
tě “jedu” , mne to baví a inspiruje, je 
to pro mne to, čemu se říká “challenge.” 
E.: Abys mohla své záslužné "hobby” 
podporovat finančně, založila jsi si 
ještě jeden sesterský podnik, který ta
ké  vedeš.
Z.: To je Prague Typesetting. 68 
Publishers je nonprofit organizace, 
řízená Board of Directors. To nám 
nepatří, ačkoliv v tom máme inves
tované své peníze. Koupili jsme tam 
např. z našich peněz jeden foto- 
typeset. Rozhodli jsme se, že si ne
budeme platit zpět to co jsme inves
tovali, dokud to podnik nebude 
schopen plně zaplatit. Tak jsme od 
68 Publishers oddělili “Typesetting” , 
což je výdělečná incorporovaná fir
ma, která také sází pro 68 Pub
lishers a dává jim slušnou cenu. Když 
např. nejsou peníze, tak počkáme a 
netrváme na zaplacení v termínu. 
Máme spoustu vedlejších jobů, které 
se netýkají nakladatelství, sázíme 
magazíny, noviny, momentálně dělá
me polskou knihu, předtím to byla 
ukrajinská učebnice, můžeme sázet 
v osmi různých jazycích. V Torontě 
je moc národností a o obchod není 
nouze. Můžeme sázet i cyrilikou. 
Jmenujeme se, jak už jsem řekla, 
Prague Typesetting Incorporated a 
specializujeme se v cizojazyčných 
sazbách.
E.: Zdeno, myslím, že se nemýlím, 
když řeknu za většinu našich čtenářů, 
že oceňujeme práci, kterou jste za těch 
málo let v emigraci stačili udělat pro 
českou literaturu a kulturu, která po
třebuje všechnu pomoc, aby nezmizela 
z tváře světa navždy.

Zde interview se Zdenou skončil. 
Ještě dlouho jsme seděly nad lahví 
španělského vína a povídaly si a jak  
se noc zkracovala, Zdena vypadala 
pořád mladší a když do oken zazářily 
první červánky seděla proti mně ‘‘ta 
holka, kterou ‘pan Škvorecký' potkal 
v Praze”, veselá a černooká, s elánem 
utíkat znovu do práce a být dalších čtr
náct hodin ve svém království, je ž  voní 
tiskařskou černí a pulsuje mozky nej
lepších českých spisovatelů dnešní do- 
by.

Za Západ se ptala Eva Límanová

Přijde babička na sekretariát stra
ny a ptá se mladého tajemníka: “ Až 
bude ten komunismus, budou roury 
do kamen?”

—No jistě, babičko, že budou rou
ry do kamen.

“A budou pasovat?”
—Určitě, proč by nepasovaly, bu

dou pasovat!
“No tak to bude jako za první re

publiky” .



Český malíř 
Mackintosh

O návštěvě u Mistra Mackintoshe 
referuje poměrně nezaujatě Václav 
Táborský.

Přibližně před 18 lety jsem natočil 
krátký barevný film o Janu Zrzavém, 
který jsem nazval “Český malíř” . 
Když jsem si to kroutil zátočinami 
malebné silničky severně od New 
Yorku do pěkného městečka Pawlin- 
gu, napadlo mě, proč bych se nevrá
til ke starým názvům. Tak proto ten 
titul. Dojeli jsme na konec slepé ulič
ky, zaparkovali, vystoupili po im
provizovaných schodech - a už se na 
nás hnal majitel domu se sekerou v 
ruce. Když ji odložil, následoval sr
dečný dialog.
Mackintosh: Jak dlouho se zdržíte? 
Autor: Dokud nás nevyhodíš.
M: A tak pojte dál, čaje navaříme, 
homoli cukru nasekáme. Nebo chce
te okamžitou kávu? (Staví kotlík na 
kamínka uprostřed rozestavěného 
studia.)
Autor ke své manželce, zatímco zma
teně manipuluje se svým foťákem: 
Sakra, já na něj nemůžu zaostřit. 
Zeptej se ho na něco relevantního! 
Žena k M.: Přiložils do kamen?
M: Nojó, ale krom toho tu taky vy
tápím skrz podlahu.
A: Ten Mackintosh dycky mrkne, 
když dělám fotku, to máš nějakej tik, 
nemravo starej?
M: Jó, starej už sem. V květnu mi bu- 
d̂ e padesát.
Ž: Tobě je padesát? Na to nevypa
dáš!
M: (galantně): Ty taky né.

ŽIVOTOPIS
Jethro Spencer Mackintosh se na

rodil 29. května 1932 v Brně. Jeho 
maminka sice žila v Holešově, ale je
diná porodnice prý tehdy byla v Br
ně. Po absolvování gymnázia studo
val nejprve herectví, pak filmařinu. 
Nikdy malířství. Dokončil studia na 
FAMU (filmové fakultě Akademie 
múzických umění), hrál v Divadle 
Na Zábradlí, účinkoval ve filmech. 
Jednou se bez mého vědomí či sou
hlasu oženil s mou ženou. Doku
mentární fotografie je přiložena. Byl 
to záběr pro jakýsi reklamní film. Tu
to obscénní akci oba provedli za bí
lého dne na Staroměstském náměstí 
před radnicí. Když fotku po letech 
viděla Mackintoshova první legální 
žena Helga, tak se moc smála. Když 
obrázek našla Mackintoshova tchý
ně, ta se už nesmála. To manželství 
dlouho netrvalo. To už byl Mistr v 
Německu, kam odešel bez povolení

úřadů v r. 1961. Pobyl v NSR do r. 
1977. Pracoval tam nejprve ve Svo
bodné Evropě, později pro české vy
sílání v Deutsche Welle. Před pěti 
lety se přestěhoval do USA. Jeho 
druhá žena Anna byla kromě jiných 
příspěvků do domácnosti příčinou 
Mistrova urychleného amerického 
občanství, které mu bylo uděleno po 
třech letech pobytu.

JAK ZAČAL MALOVAT
Mistr studoval herectví na DAMU 

(divadelní fakultě), dokud se neobje
vil nový profesor. Byl to Vladimír 
Adámek, který se právě vrátil ze stu
dií v Moskvě. Jedním z prvních dů
kazů Adámkova revolučního smýš
lení bylo, že vyhodil Mackintoshe 
z divadelního oboru pro nedostatek 
talentu (studentova). Duchovně ne
zlomen, Mistr odešel na FAMU, kam 
byl přijat jako dělnický kádr. Jeho 
optimismus byl vzápětí znovu pod
lomen. Na FAMU se vrátil nový pro
fesor ze studií v Moskvě. Jmenoval 
se František Daniel. Ale ukázalo se, 
že Daniel byl príma. Když se po 
mnoha letech sešel bývalý učitel s bý
valým žákem na pivě v Los Angeles, 
v české sokolovně tureckého stylu, 
Daniel se zasmál: “Kdybych ti ten
krát řek v Praze, že se za dvacet let 
uvidíme v hollywoodské sokolovně, 
to bys mi asi nevěřil. Já tobě taky 
ne.” Ale byli tam, pivo pili, dobré 
časy spolu měli.

Vraťme se k motivu, jehož pravé 
příčiny se snažíme vypátrat: Jak se 
Mistr rozhodl stát Mistrem. Jelikož 
na filmovou školu přišel nový pro
fesor z Moskvy, což nevěstilo nic 
dobrého, v Mackintoshově mysli se 
zablesklo: teď už mi zbývá jen AVU 
(výtvarná škola). Tedy dokud se tam

nevrátí nějaký nový učitel z Lenin
gradu. Jelikož Mistr právě v té době 
vydělal na estrádě 250 Kčs, zašel do 
obchodu s výtvarnými potřebami, 
kde měli paletu s barvami a štětci za 
240 měnových jednotek. Tak si to 
koupil a v r. 1954 začal malovat.

JMÉNA OBRAZŮ
První Mackintoshův obraz byl po

jmenován “ Hledejme krásu i tam kde 
není” . Byly to detaily stvolů trávy. 
Travky mu totiž tím štětcem šly do
cela dobře, jak jím Mistr pěkně švi
hal zespoda nahoru. Druhý obraz 
bylo dílo “ Mýlí se Kunan anebo vi
dí skutečné Zwinglí?” A pak už 
Mistrova díla šla jedno za druhým: 
Podélně přejetý svátý Mikuláš. Vytr
hávání metného bubnu jím samým. 
Řez pivem. Světová výstava bičů ve 
Starém Smokovci. Růst smokvoně, 
stromu to, z něhož se vyrábějí arci
biskupské hole. Jak si turečtí impe
rialisté představují uříznutou hlavu 
Karla Čapka.

To už ho kamarádi i lidé zcela ne
známí po tkávali  na chodbách  
FAMU, v ulicích Bratislavy i v ji
ných, méně slušných místech, a vola
li: Všelijaké chození sazemi. Anebo: 
Zábal letovaných těstovin. Taková 
díla však Mistr nikdy nemaloval. By
lo mu sice líto, že si sám tak vtipné 
názvy nevymyslel, avšak zase ho tě
šilo, že už se stal legendou.

Dnes je Mackintosh slavný. Jeho 
obraz Beringa visí v domě doktorky 
Lhotské a jejího manžela, ottawské- 
ho měšťana, pod názvem: Vitus Jo- 
nasovič Bering, vynálezce stejno
jmenné úžiny. Jack Nicholson si od 
Mistra koupil dílo s titulem “Ober- 
ammergaupassionsfestspielealpinen- 
kráuterklosterdelikatessenfrůh-



Obscénní akce Mackintoshe učiněná za mými zády
stťickkáse (delikatesní klášterní sní- 
daňový sýr z alpských bylinek, vyro
bený pro pašijové hry v Oberammer- 
gau). Ale slavný herec ani nechtěl ten 
název znát. Seděl tehdy prý zaduma
ně v hospodě jako duchem nepří
tomný a po několika minutách ticha 
náhle prohlásil, že byl den před tím 
v italské restauraci a snědl tři veliké 
mísy špaget, vow! Mistrovi se při lí
čení této příhody stahuje pravý kou
tek úst v trpkém úsměvu. Má patrně 
nízké mínění o všeobecné inteligen
ci herců, ať slavných či neslavných.

Mistrovy obrazy zakoupil hoteliér 
Čadima, tedy Chadima, pan profe
sor Doležel, majitel domu Jiří Vý
borný a mnoho jiných slavných lidí. 
Míša Baryšnikov koupil obraz “ Slo
van, jenž se dal v západní Kanádě 
vyfotografovat před aluminiovou 
fólií” . Představuje Rusa ze Šepe- 
tovky, který si stoupl před hliníko
vou stěnu se sekerou v ruce a [>oslal 
pak obrázek domů, aby si v Šepe- 
tovce mysleli, že je to stříbro, a že na 
to má. Americký režisér Robert Alt- 
man si na Mistrově první výstavě 
koupil sedm obrazů, čímž poskytl 
hotovost pro zakoupení Mackinto- 
shovy rezidence v Pawlingu. Mece

náš z Detroitu objednal obraz na 
míru, který má sloužit k zaplnění zdi 
v zakoupeném kostele. Malovat na 
objednávku Mistra zcela nezaráží.
I Mozart prý psal na objednávku, 
tvrdí o svém kolegovi. Hokejista 
Václav Nedomanský vlastní již mno
ho Mackintoshových děl. Mistr pro
hlašuje: “ On je to velice hodný člo
věk, ten Nedomanský, ona teda taky, 
ale ona je jen mistryně republiky, 
kdežto on je mistr světa, tak promiň, 
Věrko!” Miloš Forman má už plný 
tucet Mistrových děl. Právě nedáv
no pro něj Mackintosh dokončil tři
nácté dílo, zvané “ Proč bychom se 
netěšili” . Představuje skupinu jása
jících Holanďanů.

Mackintosh zvláště ve svém po
sledním období nápady přímo chrlí. 
Do Toronta přivezl na výstavu obra
zy ukazující příslušníky mnoha ná
rodů. “ Prorok Eliáš najímá dělníky 
ke svržení Baalovy sochy” je práce, 
ukazující slavného muže jako za
městnavatele (“ ... řek jsem si prorok, 
žejo, bohatej Žid, proč by tu práci 
dělal sám, tak ho ukazuju jak najímá 
na tu práci chudý Araby...” ). “ Vilki 
mira” čili vidle míru představují so
větského vojáka, an stojí rozkročen

na protiimperialistickém valu s vlaj
kami všech národů, kterým již po
skytl bratrskou pomoc. “ II capita- 
no Fossombrone ha catturato il fa- 
m oso  C effa lu” (hlava kap itána Fo
ssom brone je v p ozad í za jedním  z 
přiložených portrétů Mistra) ukazuje 
kapitána četníků s jeho oblíbenou 
puškou Filomenou, které majitel 
upiloval hlaveň, aby se mohl rychle 
otáčet v houští. Obraz “ Nuts” za
chycuje historickou scénku z r. 1944, 
kdy Němci obklíčili v Ardennách 
amerického generála McOliffa s je
ho jed n otk am i a posla li k něm u par- 
lam entáře s výzvou , aby se vzdal. 
A m erický generál tehdy odpověděl:  
“ N u ts!” (doslova: ořechy; význa
mem: houby). Tlumočník se vrátil k 
německému veliteli a referoval: “ Die 
Antwort lautet: Nůsse.” Německý 
generál byl vyveden z míry a musel 
požádat o vysvětlení: “ Ist es eine 
positive oder negative Antwort?” 
(Je to positivní" či negativní odpo- 
věď?).

PR O Č  O D E Š E L
Tady necháme hovořit Mistra sa- 

mého. “ ... odešel jsem v tom jedna- 
šedesátým, protože jsem toho měl už 
po krk. Ty teorie se s praxí úplně roz
cházely. Dělníkům se vzaly všechna 
práva^ lidi se zavírali, přišlo Maďar
sko. Rek jsem si, že to je tuhý, že to 
přichází z Ázie. A to je právě ten roz
díl, o kterým je nutno se zmínit, ten 
rozdíl mezi Východem a Západem. 
Na Západě to každá generace chce 
udělat lepší než to měli jejich tatíci. 
Na Východě to chtějí zachovat tak 
jak to měli předtím. Můj kamarád 
Milan Nápravník měl velký peníze v 
Sovětským svazu, asi honoráře. Tak 
si tam koupil Gazika, toho jejich 
džípa, a rozhodl se udělat několika
měsíční cestu podél Volhy. A tak jel 
a jel, až dojel někam hodně daleko. 
Tam byla vesnice, kde pěstovali zelí. 
Když sklidili, naložili plno toho zelí 
na žebřiňáky a odjeli s tím mnoho 
verst, do vesnice, kde pěstovali b ram 
bory. Tam vyměnili zelí za bram bo
ry. Pak zase jeli velice dlouho, až při
jeli do vsi, kde pěstovali husy. Tak 
vyměnili zelí za husy a po několika 
dnech se vrátili domů. Když se můj 
kamarád zeptal těch vesničanů, proč 
v té vsi nepěstují jak zelí, tak i b ram 
bory a husy, zadívali se na něho mu
žíci s nepochopením. A ten nejstarší 
odpověděl: Vsegda tak bylo. Vždyc
ky to tak bylo. No a takhle se oni dí
vají na všechno. Po druhé světové 
válce došli až k Labi, takže ta území 
budou navždycky pokládat za svoje. 
Vsegda tak bylo. A to se mi právě ne
líbilo.”



JAK JETHRO KE JMÉNU PŘIŠEL
Když Mistr navštívil Izrael v r. 

1971, brzo se dozvěděl, že staří sio- 
nisté si po příchodu z Evropy měnili 
svá německy znějící jména jako 
Kirschbaum, Silberstein a jiná, na 
jména hebrejská. Tak se třeba Gol- 
da Meiersonová stala Goldou Meir, 
což znamená paprsek z hvězdy. Ob
vykle to dělali tak, že píchli prstem 
do bible a vzali si jméno, které na té 
propíchnuté stránce našli. Mistr sice 
nebyl ani sionista, ani Žid, byl to mo
ravský chlapec s řádným katolickým 
vychováním, ale Izrael se mu líbil. 
Prý je to jediná slušná země v celé 
Ázii. Tak si ze sympatií také rozhodl 
změnit jméno, a sice na Zebulon Ben 
Anna. Jeho kamarádům se to však 
nezdálo. Zebulon prý znamená něco 
jako poluce či ejakulace, to by asi ne
bylo vhodné. Aby je tedy utěšil, Mistr 
navrhl jméno Jetro Mackintosh. Přá
telé zajásali. Ano, Jetro, to byl Moj
žíšův tchán, slovo pak samo zname
ná cosi jako “ nadskvělost” . Jenom 
ten Mackintosh jim nešel do hlavy. 
Kdo to byl? Mistra však nevyvedli z 
míry. Kdo? Nu přeci, Mackintosh byl 
starý skotský Žid, který nadělal 
obrovský jmění ve starým papíru a 
zaječích kožkách. Ti mladí se smáli, 
ti staří ne. Ti se spíš urazili. Ale jmé
no zůstalo. Toho Spencera převzal 
po Churchillovi nebo po Chaplinovi, 
na tom prý nezáleží, protože oba 
začínají od “ Č ” . Změnu jména i se 
spelováním si Mistr legalizoval, když 
dostal v r. 1980 americké občanství. 
Federální úřednice se na něho kvůli 
tomu zlobila. Proč si nenechal své 
původní, tak dobře znějící jméno? 
Mistr odpověděl s přesvědčením: 
“ Proč? Protože je to mé právo.” A 
to i ona dotčená byrokratka musela

Detail z  obrazu "Vznášení" 
potvrdit. Když od ní odcházel, po
chopil, proč se zlobila. Na dveřích 
byla jmenovka s jejím původním, tak 
dobře znějícím jménem. Dáma se 
jm enovala  Przerzucha Skrom pr- 
zencz. Možná trochu jinak, ale ať se 
to psalo jak se psalo, byla na to své 
evropské dědictví na rozdíl od Mistra 
hrdá.

ŽIVOTNÍ FILOZOFIE
Mistr Mackintosh se tedy stal 

Američanem. Nikdy toho nelitoval, 
protože jednou z jeho zásad je neli
tovat žádného rozhodnutí. Zbytečně 
by se prý výčitkami zatěžoval. V tom
to místě autor povzdechl: Šťastná to 
žena! Jethro patrně pravý význam 
komentáře přeslechl, ale skočil mu 
bystře do řeči: Ano, možná, několik 
žen, které se mi nepodařilo svést, to
ho jsem tedy litoval, ale když jsem je 
pak potkal po letech s nevychovaný
mi dětmi, opilými manžely a rozvrá
ceným manželstvím, pak se mi zase 
ulevilo.

Základním kamenem Mistrovy ži
votní filozofie je vyhýbat se úzkostli
vě jakémukoliv druhu sportu. Sport 
sám o sobě pokládá snad za jednu z 
mnoha neřestí. Mackintosh bedlivě 
nabádá své přátele i čtenáře ku stříd
mosti. Když už to musí být, tak má 
člověk holdovat jen jedné neřesti. 
Jak někdo spojí dvě, tak už to s ním 
jde s kopce. Mistrovou jedinou sla
bostí (nutno rozumět přiznanou sla
bostí) je tabák. Ale nelituje toho, 
v souladu se svou výše definovanou 
vírou. Mackintosh může svou teorii
o škodlivosti neřestí, pokud existují 
v plurálu, dokázat na příkladu mno
ha kamarádů. Ti mají několik neřes
tí, ale už skoro žádnou paměť. Zde 
ovšem Mistr povzdechl, Zase ovšem 
ti přátelé mají tolik peněz, že přes 
tu paměť mají tajemníky, takže ono 
se to vlastně vyrovná.

Mistrův denní rozvrh je příkladný. 
Půl dne maluje, půl dne přestavuje 
domek. Žije v Pawlingu jako pou
stevník (tvrdí on), ale nestěžuje si. 
Samota prý tříbí moudrost. Zamyslí- 
me-li se nad tituly nejnovějších Mac- 
kintoshových obrazů, musíme to po
tvrdit. Takové názvy by si skutečně 
člověk s mozkem, neřestmi zesláb
lým nevymyslel. Čtenářům přináší
me obrázek nazvaný: Michail Tro- 
fimovič Bakunin, jeho pekelný stroj 
a jeho tři fáze: zážeh, hoření, výbuch. 
Té poslední fáze se Mistr ještě dlouho 
nedožije.

Jeho výstavy rozhodně výbuchem 
nejsou. Tak tedy přejeme Mistrovi 
Jethro Spencer Mackintoshovi, aby 
měl ještě po mnoho let vláčné štětce. 
Ať mu jdou ty travky, anarchisti i ti 
objevitelé úžin. Aha, málem bychom 
zapomněli prozradit jeho původní 
jméno, pod nímž si ho možná bu
dou někteří lidé pamatovat. Mistr se 
narodil coby Jiří Sehnal. V pase má 
ovšem Mackintosh, viděl jsem to na 
vlastní oči.



Film

Polský film dnes: 
Wajda, Zanussi a

• • rjmi
Jan Uhde

Jedenadvacátého února tohoto ro
ku se na pařížském letišti Orly znena
dání objevil režisér Andrzej Wajda, 
který po vyhlášení stanného práva 
generálem Jaruzelskim jakoby zmi
zel ze světa a o němž se dokonce spe
kulovalo, že byl vojenskou vládou 
internován. O jeho osudu mezi 13. 
prosincem 1981 a příletem do Fran
cie, ani o důvodech, které k odjezdu 
z Polska vedly, není v době práce na 
tomto článku autorovi nic přesného 
známo. Podle některých zpráv byl 
Wajda až do svého odletu v dom á
cím vězení. Oficiální verze tvrdí, že 
přijel do Francie natáčet svůj nový 
film předběžně nazvaný Věc Danton 
(Sprawa Dantona, podle dramatu 
Joanny Przybyszewské z 20. let) a že 
se na podzim vrátí domů. Aťjsou vě
ci tak či tak, dá se říci, že Wajdův od
jezd z vlasti představuje symbolickou 
tečku za nesmírně důležitou etapou 
vývoje polského poválečného filmu, 
jež vykrystalizovala v druhé polovi
ně 70. let. Tato plodná epocha, v níž 
tvořila řada vynikajících filmových 
umělců, byla poznamenána domi
nantním vlivem Wajdovy osobnos
ti a vyvrcholila^ spektakulárním  
úspěchem jeho Člověka ze železa 
(Czlowiek z zelaza, 1981), odměně
ného Zlatou palmou na festivalu v 
Cannes téhož roku. O polském filmu 
posledních týdnů a měsíců se už po
chopitelně mnoho říci nedá, a jeho 
budoucnost závisí hlavně na politic
kém vývoji v oné zemi. Vraťme se te
dy pár kroků nazpět.

Polská filmová škola. Mnozí čeští a 
slovenští filmoví diváci si vzpome
nou na období neobyčejného tvůrčí
ho rozmachu polské kinematografie 
bezprostředně po Stalinově smrti. 
Wajdovy Kanály (Kanal, 1957), Po
pel a démant (Popiól i diament, 1958) 
a Nevinní čarodějové (Niewinni cza- 
rodzieje, 1960) byly vítaným osvěže
ním domácího repertoáru kin a fil
mových klubů. Neméně populární 
byla díla i jiných polských tvůrců: 
Nůž ve vodě (Nóž w wodzie, 1962) 
Romana Polanského, M atka Johan-

na od Andělů (Matka Joanna od 
Aniolów, 1961) a Vlak (Pociag, 1959) 
Jerzyho Kawalerowicze, Člověk na 
kolejích (Czlowiek na torze, 1956) 
Andrzeje Munka a řada dalších. Tyto 
filmy otevíraly československému 
divákovi, krmenému stalinskou die
tou socialistického realismu, okno 
do světa. Nabízely mu témata, která 
byla v domácí filmové produkci po
většině ještě tabu a ukazovaly nové 
tvůrčí techniky, jako subjektivní 
přístup, v diametrálním protikladu 
vůči praxi socialistického realis
mu...” 1 Nebylo pochyb, že u pol
ských sousedů došlo k závažné rene
sanci, jež byla později nazvána “pol
skou filmovou školou” .

Vliv tohoto proudu nespojně 
ovlivnil rozvoj české a slovenské 
“ nové vlny” 60. let - tak například i 
pro ni byl charakteristický příklon k

lémům v soudobé společnosti, na 
rozdíl od oficiálně propagovaného 
“ kolektivismu” . To, že se českoslo
venská kinematografie k polské re
nesanci nepřipojila okamžitě, lze nej
spíše přičíst brutálnímu zákroku 
konzervativního křídla tehdejších 
ideologů na tzv. Bánskobystrické 
konferenci v únoru 1959, kde se tvůr
čí explozi v našem filmu podařilo o 
několik let oddálit.

V druhé polovině 60. a začátkem
70. let došlo v polské filmové tvorbě 
k regresi. Dá se mluvit o tvůrčí krizi 
spojené s následky represí let 1968-
71. Někteří známí režiséři jako Po- 
lariski, Walerian Borowczyk a Jerzy 
Skolimowski buď odešli natrvalo do 
zahraničí, anebo tam převážně točili; 
doma vládla pádná ruka Gomulkova 
a Moczarova režimu. I vynikající his
torik a teoretik Jerzy Toeplitz, ředi
tel Filmové akademie v Lodži, byl 
zbaven místa. Kvality, které byly na 
obtíž doma, byly zato oceněny jinde:

Toeplitz emigroval do Austrálie, kde 
se stal ředitelem Filmové a televizní 
školy v Sydney. Jeho podíl na zfor
mování australské národní kinema- 
tgrafie a jejích úspěších ve světě je ne
malý.

Člověk z mramoru. To, že v totalit
ních režimech existuje úzká souvis
lost mezi politikou a filmovou pro
dukcí, může některým lidem v demo
kratických státech znít exoticky; čte
nář vyrostlý v Československu byl 
touto praxí přímo odkojen. Nicméně 
bych tu chtěl připomenout, že nejde 
jen o zásahy cenzury, dekrety a jiné 
restrikce, které formují charakter 
filmové tvorby ve východoevrop
ských zemích. Mám na mysli také re
akce umělců samých na latentní změ
ny v politickém klimatu, jež se seis- 

, mografickou přesností zaznamená
vají první, téměř neviditelné trhliny 
v nátěru režimní fasády. Podobně ja
ko vzestup české a slovenské “nové 
vlny” 60. let už na dálku signalizoval 
příchod “ pražského jara” , tak i vše
obecná atrofie a prohnilost Gierkovy 
vlády byla záhy rozpoznána polský
mi filmaři, kteří na ni ve svých dílech 
reagovali.

Rok 1976 přinesl nejen další vlnu 
politických nepokojů (Radom) a 
vznik KORu, ale i nový Wajdův film: 
Člověk z  mramoru (Czlowiek z mar- 
muru). Podle režisérova vyjádření 
byl scénář k tomuto odvážnému dílu 
napsán už r. 1962, ale možnost jeho 
realizace se objevila až o 14 let poz
ději. 1 tak byly nepříjemnosti s cen
zurou: Jedna ze scén, které údajně 
padly těmto potyčkám za oběť, se 
týkala hrdinovy smrti, o níž se dozví
dáme až v Člověku ze železa (Birkut 
byl zastřelen při demonstracích v 
Gdaňsku r. 1970).

V Člověku z mramoru se Wajda 
vrací do stalinských let, jichž si pol
ský film do té doby jen málo všímal. 
Hrdinou díla je mladý, naivní úder
ník, jehož, upřímnost a budovatelský 
entuziasmus je systémem cynicky 
zneužit k propagandistickým úče
lům, jakož i k osobnímu zisku jed
notlivců. Tytéž vlastnosti způsobí 
nakonec i jeho “ pád” : Poraněn roz
pálenou cihlou, jež je mu podstrčena 
někým, kdo v něm vidí symbol nená
viděné moci, snaží se později pomoci 
kamarádovi, falešně obviněnému z 
této “sabotáže” . Dostává se při tom 
do konfliktu s vládnoucími kruhy,



Úkol, který na sebe Wajda tímto 
filmem vzal, byl snad nejnesnadněj
ším v celé jeho umělecké kariéře. Ne
jenom, že se vystavil možnosti dale
kosáhlých osobních retribucí ze stra
ny mocenského aparátu (toho sou
časného i budoucího), ale i jako tvůr
ce se pokusil o něco, co je považová
no za téměř nemožné: Spojit vášni
vou politickou výpověď o právě pro
bíhajících událostech s hodnotami 
uměleckými. Riziko, že tvůrce při 
takovém pokusu upadne do tenat 
zjednodušování a frázovitosti, je 
m axim áln í. I v historicky dobře zná
m ých příkladech úspěšn éh o sloučení 
umění a politiky ve filmu - zejména v 
sovětském filmu 20. let - se režiséři 
ve většině případů drželi historicky 
vzdálenějších událostí (např. revolta 
roku 1905).

Tyto okolnosti, jakož i spěch, s 
nímž byl Člověk ze železa natočen, se 
ve filmu nepochybně zrcadlí, zejmé
na v jeho “ nahrubo přitesané” dra
matické stavbě -valespoň ve srovnání 
s kompaktním Člověkem z mramoru. 
Především v první třetině díla se udá
losti střídají jedna za druhou, což 
znesnadňuje divákovi orientaci. Nic
méně i zde rychle rozpoznáme zku
šenou ruku autora více než 20 filmů. 
Dokumentární záběry z gdaňských 
loděnic pořízené polskými a zahra
ničními reportéry, snímky z krva
vých demonstrací r. 1970 poprvé 
předvedené veřejnosti a archivní ma
teriál propůjčují filmu charakter je
dinečného dokumentu. Z hlediska 
dneška je nesmírně zajímavý závěr 
díla, kde dva anonymní funkcionáři 
(tajní?) v limuzíně projíždějící eufo- 
rickým Gdaňskem v době podpisu 
dohody, chladně upozorňují ustraše
ného reportéra Winkiela, že tohle 
všechno nic neznamená a že ten pod
pis nemá žádnou cenu. Tato téměř 
prorocká scéna prozrazuje Wajdovu 
historickou zkušenost a potvrzuje 
váhu jeho umělecké výpovědi.

Děj Člověka ze železa začíná tam, 
kde Člověk z mramoru skončil. Dra
matická konstrukce obou děl je ob
dobná. Na rozdíl od pravdu hledající 
studentky Agnieszky je nám teď 
představen oportunistický reportér 
Winkiel, který je “orgány” vyslán do 
gdaňských loděnic, aby pod zámin
kou reportáže sbíral kompromitující 
materiál proti organizátoru stávky 
Macieji Tomczykovi (syn Birkuta, 
představovaný týmž hercem, Jerzym 
Radziwilowiczem). Winkiel se snaží 
lavírovat mezi požadavky svých nad
řízených a zbytky svého svědomí ja 
ko mezi Scyllou a Charybdou, pomá
haje si při tom notnými dávkami 
vodky. Opakované flashbacky osvět

Clověk z mramoru 
které jej odhodí jako vycucaný 
citrón. Opuštěn oportunis tickou  
družkou, matkou jeho dítěte, mizí 
nenávratně z dohledu, svým osudem 
připomínaje koníka Boxera z Or- 
wellova Zvířecího statku.

Dramatická struktura Člověka z 
mramoru parafrázuje schéma, použi
té Orsonem Wellsem v Občanu Kane- 
ovi (1941): Studentka filmové fakul
ty Agnieszka (představuje ji Krysty- 
na Jandová, jež se od té doby objevi
la v několika Wajdových filmech), si 
vybrala osud Mateusze Birkuta jako 
téma svého absolventského filmu a 
snaží se s neodbytnou úporností do
pátrat pravdy o tomto kdysi tak po
pulárním člověku. V šesti (podobně 
jako Wells v Kaneovi) po sobě násle
dujících návratech do minulosti, jež 
počínají promítnutím dobových do
kumentů, se setkává s lidmi, kteří 
Birkuta znali: S režisérem, který se 
na jeho úspěchu “ udělal” , s fízlem, 
který jej sledoval, s kamarádem Wit- 
kem, družkou Hankou a nakonec se 
synem Maciejem.

Ke Kaneovi odkazují i některé další 
stylistické prvky tohoto díla - napří
klad časté používání širokoúhlých 
objektivů s velkou hloubkou ostrosti 
a řada podhledů kamery. Na rozdíl 
od Wellese používá Wajda soustavně 
pohyblivé, často v ruce držené kame
ry, což dodává dílu dynamičnost a 
zesiluje dojem autenticity. Tento styl 
je možno chápat jako druh pocty 
americkému umělci, jakož i výraz 
určité podobnosti tématu a záměru 
obou děl - skrze osud prominentního 
jedince odhalit něco podstatného z 
charakteru společnosti a doby. Člo
věk z mramoru je strhujícím dílem, a

zároveň obžalobou epochy stalinis
mu v Polsku, která se nám jeví ně ja 
ko dočasná deformace systému, ale 
jako výraz jeho samotné podstaty.

Budeme-li hledat analogii k Waj
dovu filmu v kritizujícím období čes
koslovenské kinematografie 60. let, 
pak si nejspíše vzpomeneme na Ji- 
rešův Žert (podle Kunderova romá
nu), jenž se rovněž obrací do 50. let a 
používá při tom některých technik, 
které najdeme i u Wajdy - například 
zručná integrace dobových doku
mentů s dotočenými sečnami a rea
listické navození atmosféry oné epo
chy. Z téměř perfektně skloubeného 
celku Člověka z mramoru se vymyká 
jen trochu přehnaná nervnost, až 
křečovitost hereckého projevu debu
tující Krystyny Jandové,

Člověk ze železa. Wajda pokračo
val ve své tvorbě několika zajímavý
mi snímky: Slečny z Wilka (Panny 
z Wilka, 1978) a slabší Dirigent (Dy- 
rygent, 1979). Zejména Slečny z Wil
ka, s Danielem Olbrychskim a fran
couzskou herečkou Christinou Pas
calovou, jsou nádherným lyrickým 
snímkem o nemožnosti návratu do 
minulosti. Roku 1980-81 s neobvyk
lou rychlostí natočil Člověka ze že
leza, polodokum en tárn í  k roniku 
gdaňských stávek v létě 1980, jež da
ly do pohybu lavinu událostí,dodnes 
nezavršených. Film se zabývá po
čátkem stávkového období a vrcho
lí historickým podpisem dohody me
zi místopředsedou tehdejší vlády Ja- 
gielskim a Lechem Walesou, která 
zaručila - jak dnes víme, jen dočasně - 
některé požadavky dělníků a potvr
dila existenci Solidarit v.



Jak se s tímto umělcem a s fenomé
nem polského filmu posledních let 
vypořádávají v Praze? S obtížemi. 
Tak například ve zprávě z festivalu 
v Cannes bylo ve Filmu a době 7/81 
uveřejněno několik fotografií ze sou
těžních děl, z Člověka ze železa 
ovšem ne. V prosincovém čísle FaD 
se Vladimír Kolár zamýšlí nad gdaň
ským filmovým festivalem a zjišťuje, 
v nejlepších tradicích doublespeaku, 
“krizový stav polského filmu” . O 
Wajdově Člověku ze železa mj. říká: 
“ Wajda skutečně hodně slevil ze 
svých někdejších uměleckých náro

ků, když se rozhodl pro natočení té
to utilitární agitky...” 4 S. Kolár 
ovšem věří, že “dnešní krizi polského 
filmu... naši přátelé brzy překonají a 
že polský film bude opět sloužit hu
manistickým ideálům, velkému zá
pasu socialistického umění o přetvá
ření člověka...” 5 Žádné obavy, pře
tvářet člověka generálové vždycky 
dobře uměli.

Nová generace. Jméno, které se 
dnes nejčastěji objevuje vedle Waj- 
dova, patří Krzysztofu Zanussimu. 
Narozený 1939, je o 13 let mladší než 
Wajda. Do filmu vstoupil teprve ne
dávno -jeho prvotina Struktura krys
talu (Struktura krysztalu) spatřila 
světlo věta v nám dobře známém 
osmašedesátém roce. Na rozdíl od 
Wajdy, jenž si vybírá jak přítomná, 
tak i historická témata, Zanussiho 
filmy jsou povětšině reflexí cjneška a 
jeho problémů. Umělec si čast9 vybí
rá coby pozadí svých konfliktů pro
středí vědecké inteligence, jež je mu 
osobně blízké - svá první studentská 
léta strávil na fyzikální fakultě var
šavské univerzity. Snímky jako Ro
dinný život (Zycie rodzinne, 1971), 
Iluminace (Iluminacja, 1973), Mi
mikry (Barwy ochronne, 1977) a Spi
rála (Spirala, 1978) povětšině po
tvrzují perspektivu tohoto tvůrce ja 
ko neúprosného kritika tzv. socia
listické morálky v Polsku.

Tato tendence vrcholí v jeho po
sledních dílech Konstanta (Konstans, 
1980) a Kontrakt (Kontrakt, 1981),

lují zejména poslední chvíle Birkuto- 
va života a vznik organizovaného 
protestního hnutí dělníků, reprezen
tovaného Tomczykem. Tak jako byl 
Člověk z mramoru kritickým zhod
nocením 50. let, tak se “Člověk ze že
leza obrací k období 1968-80. Někte
ré postavy se v obou dílech prolínají. 
Agnieszka se stává Maciejovou že
nou (jejich svatby se účastní Lech 
Walesa). Centrálním hudebním mo
tivem filmu je vynikající “ Balada o 
Janku Wisniewskim” .

Wajda a polský film. Probereme-li 
se dílem tohoto, jak říká Robert 
Grelier “esenciálně romantického” 2 
tvůrce, nelze nevidět, že máme před 
sebou režiséra světového formátu. 
Na rozdíl od mnoha jiných se mu po
dařilo po úspěších v 50. létech ne
ustrnout, což dokládá jeho současná 
produkce. Polský film je mnohdy 
ztotožňován přímo s jeho jménem, 
což je ovšem zjednodušující. Nicmé
ně však Wajdovo dílo představuje 
kontinuitu polské poválečné kinema
tografie. Tvůrcův postoj a význam 
byl dobře odhadnut v důvěrném do
kumentu polské cenzury, kde se obje
vila tato slova: “A. Wajda je jedním 
ze čtyř polských filmových režisérů, 
kteří zaujímají dobře známou pozici 
ve světě. Je jedním ze dvou, tím dru
hým je Zanussi, kteří stále ještě na
táčejí doma. Jeho tvorba, spolu s 
interviewy, které poskytl, nám dovo
luje potvrdit, že nestojí na naší straně. 
Zaujímá pozici, již často nacházíme u 
umělců, ‘neutrálního soudce’ historie 
a dneška, - domnívaje se, že má právo 
aplikovat měřítko humanismu a mo
rálky na problémy světa a že k tomu 
nepotřebuje marxismus.”3



představují volný diptych reflektu
jící všeobecnou společensko-mravní 
situaci v zemi. První film přivádí na 
plátno mladého muže, snažícího se 
čestně odporovat drobné korupci 
v jeho zaměstnání a institucích okolo 
něj. Hrdina hledá absolutní morálku, 
čili “ konstantu” ve společnosti, kde 
podle stávajícího ideologického chá
pání je morálka pojmem pouze rela
tivním. Kontrakt předvádí naopak 
ty, kteří se této “ relativní” morálce 
poddávají, konformují se s ní.

Posledním Zanussiho dílem je pol- 
sko-italská koprodukce Z  daleké ze
m ě (1981) pojednávající o životě pa
peže Jana Pavla II. Bylo uvedeno lo
ni v Benátkách za proměnlivého kri
tického ohlasu. Zanussi byl i před 
tím ve světě dobře znám a jeho díla se 
objevila ve většině západních metro
polí. Tento tvůrce je jedním z těch, 
kterým se podařilo přetvořit polský 
film, jak sám tvrdí, “ ... v nejsilnější 
baštu společenské kritiky v Polsku v 
posledních několika letech.” 6

Třetí klíčovou osobností polské ki
nematografie je Krzysztof Kiešlow- 
ski, jenž, jak se vyjádřil Gustav 
Moszcz v anglickém filmovém čtvrt
letníku Sight and Sound, “ ... může 
být řazen spolu s Wajdou a Zá
dová (absolventka FAMU, obdržela 
loni Zlatého gdaňského lva za film Ho
rečka) a Feliks Falk. Všichni tito 
umělci se podílejí - i zde jde zase jen o 
tu “ kvalitní menšinu” celkové národ
ní filmové produkce - na neuvěřitelně 
intenzívní explozi kreativity. A po
dobně jako tomu bylo v období nej- 
většího rozkvětu československého 
poválečného filmu v 60. letech, před
stavují dnes polští tvůrci také ohro
žující společensko-kritickou sílu ve 
své zemi. V těchto dnech, několik 
měsíců po vyhlášení stanného práva 
je zřejmé, že i tamější filmaři budou 
muset začít znovu. Doufejme, že bu
dou mít alespoň takové úspěchy, ja 
ko v minulosti.

Poznámky:
1 M. Liehm, A. J. Liehm, The Most Im- 
portant Art, Berkeley 1971, s. 181.
2 La revue de cinéma, č. 356, Paris, pros. 
1980, s. 60.
3 Globe and Mail, Toronto, 31. 10. 81, str. 
E 1.
4 Film a doba, Praha, č. 12/1981, s. 693.
5 tamtéž, s. 695.
6 Sight and Sound, London, roč. 50, č.
2, 1981, s. 87.
7 tamtéž.
K tamtéž, s. 90.

Fejeton__
Poklusem po 
Londýně plném 
reklamy
Zuzana Trojanová

Ten poklus myslím doslova, Ang
ličané mu říkají “jogging” a oblékají 
si speciální “joggovací” soupravy z 
měkké bavlny, pohodlné a barevné, a 
samozřejmě “joggovací” boty. Já si 
za soumraku (než si zvyknu na to, že 
si mě nikdo nevšímá) oblékám addi- 
dasky a jeansy a vybíhám do osvětle
ných ulic ve čtvrti Earl’s Court, tra
dičně (ve smyslu novodobých tradic, 
rychle se vytvářejících a mizících) 
plné Australanů a Indů, s čtvercový
mi náměstími, uprostřed nichž jsou 
zahrady, a okolo domy z červených 
cihel, obložené terakotou, nebo bíle 
natřené, jejichž štíty, okna, výklenky, 
portály, celková architektura počát
ku tohoto století jsou tak nesourodé, 
že mi připomínají hravou imaginár- 
nost a bizarnost dětských stavebnic. 
Běžím kolem nesčetných malých in
dických krámků, které jsou otevřeny 
až do půlnoci, a zmocňuje se mě ab
surdní pocit: to jsem musela přijet do 
anglické metropole, abych začala s 
americkým všelékem na upevňování 
dobrého zdraví? Proplétám se mezi 
auty a mimojdoucími, a když se za
stavím, abych nabrala dech prohlí
žím si obrovité reklamy. Vždycky mě 
přitahovalo psané slovo, vnímala 
jsem nápisy a hesla v barvě převážně 
červené, a vstřebávám i reklamu jako 
doplněk anglického životního stylu: 
nikdo ji nečte, nevšímá šíjí, ale ona se 
vám vtiskne do podvědomí, a když se 
v chaosu obchodní nabídky nemůže
te zorientovat a rozhodnout, čemu 
dát přednost, sáhnete po tom zná
mém - z reklamy, pokud se nesnažíte 
být konzumentem anti-reklamním. 
Ale proč si dělat násilí. Vždyť Hein- 
zova smetanová rajčatová polévka 
chutná - a svět je s ní krásnější, jak 
říká nápis pod dychtivým obličejem 
hošíka a starce za ojíněným oknem: 
oba baští rajskou polévku, rampou
chy nad oknem tají a svět se rozjas
ňuje.

Běžím dál a nad hlavou se mi vzná
ší něco mezi letadlem a kosmickou 
lodí, vedle níž kontrastně pluje letící 
koberec s ležérní dámou v dlouhých 
v zd u šn ý c h  če rv en ý c h  ša tech .  
“ Ovšem, říkali, že se může stát coko

li” , praví reklama, a dáma tedy letí 
na svém koberci s číší vodky, kterou 
v Rusku neznají: Smirnoff s dvěma f, 
a pod fotomontáží je anglicky opa- 
trnické (či slušné) varování: “ Pama
tuj, ať se děje cokoli, napřežeň to.” 
Mám z toho dobrý pocit, že přesto, že 
alkoholu a cigaret je všude nepřeber
né množství, kdesi nad tím vším dlí 
dobrá autoritativní bytost, která má 
zájem o mé zdraví a dobrou pověst. 
Stejně jako nápis na cigaretách - va
rování Jejího veličenstva: “ Cigarety 
mohou vážně poškodit vaše zdraví.” 
To si uvědomuji, když si udýchaná 
doma zapaluji cigaretu s nízkým ob
sahem dehtových složek, abych se z 
toho londýnského mumraje trochu 
vzpamatovala. Roztržitě pokuřuji 
Stuyvesantku extra jemnou, jak si 
říkám nízkokalorickou, a na obno
vení energie přikusuji čokoládovou 
pochoutku Picnic s křupavou medo
vou náplní, a ptám se sama sebe: 
“ Jsem s čokoládou 100% spokoje
na?” Na obale je totiž nápis slušně 
mě žádající, abych v záporném přípa
dě obsah vrátila řediteli služeb zákaz
níkům fy Cadbury. Co by se asi stalo? 
Poslali by mi jinou? Říkají: “ Přejeme 
si, aby vám náš Picnic chutnal.” - 
Můj nenasycený pohled klouže dál - 
k obrázku chřupavé propečených 
rozinkových sušenek a tady má vý
robce celou povídku: “Již v raném 
období své proslulé minulosti si su
šenky fy Huntley & Palmer získaly 
vysoký stupeň popularity mezi du
chovenstvem. Pro jednoho chlapce 
(který se později stal biskupem v 
Carlisle) byla dodávka sušenek z 
Readingu do místního obchodu svět
lým okamžikem týdne. Je zazname
náno, že povinností sluhy lincolnské- 
ho biskupa bylo udržovat ‘nevyčer
patelný důl’ sušenek H. & P. Tito 
vážení duchovní by pravděpodobně 
ocenili lahodné sušenky Priory 
(Priory je převorství) fy H. & P., vy
robené z poctivých a zdravých přísad 
jako jsou ovesné vločky, rozinky, 
med, melasa, cukr, máslo a pšeničná 
mouka, neboť tyto sušenky zachová
vají tradici kvality a dobré chuti fy
H. & P.”

I ostatní firmy, vyrábějící ať med 
(ze všech slunečných zemí světa), želé 
všech psychedelických barev a stejně 
umělých chutí či hnědého třtinového 
kávového cukru, mají korunku a 
jsou jmenovány Jejím veličenstvem 
královnou nebo královnou-matkou. A 
já  jsem reklamou zcela uchvácena a



Návštěvy 
z druhé strany
Ota Filip

Na počátku všeho je slovo, bohu
žel vykřiknuto z druhé, tedy ze socia
listické strany Šumavy do telefonu: 
“ To jsem já, Oto, jak se ti vede?”

Věta, tedy otázka, kterou (mně 
obvykle zcela neznámý) hlas z Pra
hy, z Ostravy či z Brna zahajuje tele
fonický rozhovor s Mnichovem, 
předpokládá, za a) že neznámého 
okamžitě poznám, za b) že se bez 
prodlení začnu zajíkat radostí a vy
sypu ze sebe několik stručných, leč 
výrazně optimistických informací o 
mém životním standartu v hlavním 
městě Svobodného státu Bavorsko.

Hlas z Prahy (či odjinud z Česko
slovenska) však nepřipustí, abych se 
ptal či něco vysvětloval, pokusím-li 
se však přece, přerušuje mne obvykle 
sdělením asi tohoto obsahu: “Ty se 
na Západě máš, jen nepovídej, pra
chy doma uklízíš vysavačem!” Po
tom hlas z druhé strany přeskočí do 
jiné tóniny a sděluje: “Tak jsme do
stali cestu na Západ, čekej nás v pá- 
tek!”

První otázka, jak jste jistě pozna
li, neobsahuje žádnou informaci, 
druhé sdělení mě však sráží skoro na 
kolena a budí depresivní stavy.

nevím co dřív: mám vidět svět o od
stín barevnější použitím nového pře
livu na vlasy, nebo si mám koupit 
Timesy, abych nelitovala, že jsem se 
nedopátrala dřív lepších informací. 
Reklama Timesů ovšem vyžaduje mi
nimální historické znalosti. Na 
obrázku rozpoznáte Jindřicha VIII. 
a jeho první ženu Annu Boleynovou, 
kterou dal král popravit, když mu ne
byla schopna porodit dědice. Nad ni
mi je ironická sugestivní otázka: 
“ Přáli jste si kdy, abyste byli lépe 
informováni?” Jen mi není jasné, 
kdo z těch dvou měl litovat, že nebyl 
zásluhou Timesů lépe informován 
dříve, než k historickému rozuzlení 
došlo.

Nedávno mě upoutala ještě jedna 
vtipná reklama na čokoládová va
jíčka s fondánovou náplní známé již 
čokoládovny Cadbury: na velikém 
panelu jsou zleva do prava Alžběta
I., Jindřich VIII. a hudební skladatel 
Schubert, všichni pojídajíce onu 
sladkost, a nápis informuje o počtu 
zkonzumovaných pochoutek: Alžbě
ta chutná první vajíčko, Jindřich má 
osmé, a číselná řada u Schuberta je: 
N e d o k o n č e n á .

Rituál podobných telefonických 
rozhovorů s druhou stranou - ó, buď
te, přátelé, rádi, že jste za oceány 
v Kanadě, v USA nebo v Austrálii! - 
se pak rozvíjí dvojím způsobem; oba 
zahajuji tím, že se zbrchám, seberu 
všechnu zbývající vnitřní sílu a ptám 
se: “ Koho mám čekat?”

Uražený hlas z Československa: 
“ Tak ty mě neznáš, nepoznaPs staré
ho kamaráda (bratrance z třetího ko
lena, zapomenutého strýčka, zná
mou mé tetičky atd.)?”

Poznámka č. 1: Hlas z Českoslo
venska samozřejmě předpokládá, že 
jsem na jeho zavolání čekal netrpěli
vě už několik let a že jsem jaksi zavá
zán za občanskou statečnost, kterou 
projevil tím, že vytočil kdesi v Praze 
mé telefonní číslo v Mnichově, nále
žitě ocenit. Do druhé kategorie vola
jících z domova patří lidé, které sice 
rovněž neznám, ale kteří neoznamují 
příjezdy, nýbrž požadují zakoupení 
různých věcí. Tento druh mých býva
lých spoluobčanů nehodlám zahr
nout do dnešního pojednání o návště
vách z Československa, jen se zmí
ním o zvlášť charakteristickém pří
padu: Před několika měsíci mne za
volal večer ženský hlas a sdělil mi 
úvodem toto: “Jako kojence jsem tě 
pochovala v náručí” . Podle informa
cí, které k ní pronikly až někam do 
severních Čech, oznámil mi hlas, 
jsem prý v Německu velmi zámož
ným pánem, což mi ze srdce přeje. 
A protože se mi daří dobře, žádá, 
abych jí zakoupil tibetského chrá
mového pinčla. Pak následovalo opět 
líčení dojemné scény: já jako malý ca- 
part v její náruči. Rozhovor ukonči
la mněv zcela neznámá žena ze sever
ních Čech přesným popisem rasy 
shora uvedeného psa a kladla mi na 
srdce, abych nezapomněl na rodo
kmen a potvrzení zvěrolékaře. A že 
prý za 14 dní zavolá znovu, takže 
mám dost času psa koupit. Rozho
vor mne šokoval tak dokonale, že 
jsem po celém Mnichově i v okolí po
čal shánět tibetského chrámového 
pinčla. Sehnal jsem ho v sousedním 
městě Augsburku. Obchodník se zví
řaty požadoval za uvedeného psa, 
ostatně křivonohou, chlupatou po
tvoru, celých pět tisíc marek, čili asi 
2.300 amerických dolarů, přičemž 
ještě deset procent slevil.

Za 14 dní mně dáma ze severních 
Čech zavolala znovu. Nabídl jsem že
ně, že jí koupím pěkného kokršpa
něla, protože vydávat pět tisíc marek 
za tibetského čokla si prostě dovolit 
nemohu. Slyšel jsem, jak žena na dru
hé straně nabrala dech a hned po té 
mne zasypala nadávkami. Uvedla je 
znovu odkazem na skutečnost, že

mne kdysi pochovala v náručí, ale že 
kdyby bývala tušila, jaký nevděčník 
ze mne vyroste, bývala by mě už 
tehdy uškrtila. Dále mi žena sdělila, 
že nemám srdce a pochopení pro utr
pení staré ženy pod jhem komunis
mu, že na Západě jsme všichni zrád
ci národa, a co jsem to za vlastenec, 
když pro bývalou Sokolku - následo
val zase odkaz na Otu Filipa coby ko
jence v její náruči - nechci vydat pito
mých pět tisícovek za psíčka. Nako
nec mi výhružným hlasem sdělila, že 
mi už nikdy více nezavolá. Dosud ne
zavolala.

Zpět k původnímu tématu.
Na otázku: “Tak ty mě neznáš?” , 

odpovídám jasně: “ Ne, neznám 
Vás!” Hlas: “Ale musíš si přece vzpo
menout! Pamatuješ, jak jsme spolu 
před léty... (Následuje koktavé líče
ní jakéhosi případu, na který si vů
bec nepamatuji a který mne také ne
zajímá.)

Já, s mrazivě chladným hlasem: 
“ Opravdu, nevzpomínám si.”

Hlas: “Nevadí. Však jsme v pátek 
u Tebe a všechno si povíme!”

Druhý způsob rozhovoru s nezná
mým hlasem z Československa začnu 
tím, že sehraju komedii. Po dvakrát 
už citované otázce se vší silou ude
řím dlaní do čela (aby to bylo slyšet i 
na druhé straně, což má za následek, 
že mám na čele dosti často červenou 
skvrnu) a zvolám radostně rozruše
ným hlasem: “ No bodejť! Tak to seš 
ty!?”

Hlas: “ Pamatuješ, jak jsme spolu 
před léty... (následují mně zcela ne
známé historky, viz rozhovor č. 1.)

Já, s mrazivě chladným hlasem: 
“ Opravdu, nevzpomínám si.”

Hlas: “ Nevadí, však jsme v pátek 
u Tebe a všechno si povíme.”

Do příštího pátku (či jiného dne) 
s manželkou hádáme, kdo asi přije
de. Víme však zcela jistě, že se u nás 
neobjeví nikdo z těch, které bychom 
opravdu rádi přivítali a viděli, proto
že většina z nich sedí ve věznici či ne
smí vycestovat ani do sousedních 
bratrských zemí, ne tak do kapita
listické ciziny.

Československé turisty, kteří nás 
v Mnichově navštěvují, dělíme do 
dvou kategorií.

Popis první: Zazvoní u našich dve
ří, a když otevřeme, vidím rodinku 
vybavenou k pobytu v divoké příro
dě, tedy se stany, se spacími pytli, s 
potravinami, s plynovými nebo liho
vými vařiči. Tito občané vyhledáva
jí v našem bytě nějaký vhodný kou
tek, kde bez prodlení rozprostřou na 
koberci kompletní tábor. Absolutní 
špička byl jeden soudruh z Prahy, 
známý mého mně neznámého brat-



Literatura
Návrat ztraceného
Vladimír Cícha

- Tak už jsem zbavenej! -
- Čeho? -
- Československýho občanství, - 

řekl Venca. Nevypadal, že má radost, 
ani že by nččeho litoval.

- Blahopřeju! -
- Hm. -
- Kdy jedeš? -
- Za týden, - řekl a podíval se k ná

ramkovým hodinkám na miniaturní 
připínací kalendářík z hliníkového 
plíšku.

Pamatuji se, když s tím prvnč při
šel, seděli jsme spolu po tenise v nej- 
bližší hospodě (vzdálené od sportov
ního areálu dobré dvě míle), starší 
obtloustlá paní v uniformě podobné 
těm, jaké nosí zdravotní sestry na 
klinikách a v nemocnicích, jenomže 
mdlé oranžové barvy, postavila před 
každého po páru sklenic kuželkové
ho tvaru s točeným pivem a úzkým 
proužkem nepřesvědčivé pěny, Ven
ca zvednul jednu ze sklenic a pokynul 
jí směrem ke mně a v očích měl smu
tek, lítost a únavu, pil tak dlouho 
až byla sklenice prázdná, postavil ji 
na stůl bez ubrusu s tmavohnědým 
umakartem navrchu a řekl: - Musím 
to udělat, sorry, musím! -

- Jasně, proč ne, my o tom se že
nou taky Spekulovali jednou večer, 
namázli jsme se cinzánem a Lenuš- 
ka zase začala o krásách severočeské
ho kraje, o České Lípě a pohraničí, 
kam jezdila k tetičce na chalupu a já 
se přidával se svou písničkou, hos
pody a Malá Strana, dvanáctka s 
krajkou bílou jako čerstvě padlej 
sníh! -

- Přesně, - řekl Václav a uchopil 
druhou sklenici, krátce prosvítil oči
ma obsah proti světlu zářivky na 
stropě a napil se. - Mně to nemusíš 
vykládat! Já  už se rozhod. Já už vy
plnil lejstra. -

- A žádost o milost, - připomínal 
jsem.

- Ne, to teda ne, to je právě co mě 
trošku blaží na tom všem, já  sice byl 
odsouzenej, naši mi to napsali, ale 
nepřišlo mi nic oficiálně a napsal 
jsem tudíž konsulovi, že teda posí
lám vše co třeba a jelikož nemám 
jakýkoli písemný doklad o soudním 
vyjádření, nemůžu a nemusím tedy 
pana presidenta obtěžovat a oni to 
tak vzali na vědomí a nikdo na mně 
nic nechtěl. -

- Budou chtít prachy, - řekl jsem.

muže

- To vím, - pravil Václav. - Já  vím, 
že jsem blbec, ale dám je, jsem nako
nec svobodnej, slušný místo mám, 
zahrál jsem si i na burze, vyslovenej 
ignorant, ale nějakým zázrakem při
šel k pár klackům, lehce nabyl, lehce 
pozbudu. Ta burza a celá věda ko
lem, ono je to stejně umělý a celkem 
nemravný zařízení, zaplatím jednou 
nemravností za druhou a bude po 
prděli! Hlavně to moc nevykládej, 
víš, ty mě možná chápeš, ale některý 
lidi mají vyhraněný názory, no, víš 
co myslím? -

- Vím, Venco, - řekl jsem.
- Naši to těžce nesou... kdyby jim 

aspoň zdraví dovolilo přijet se sem 
podívat! -

Dopil a kynul obtloustlé paní se 
zásobníkem na drobné kolem boků, 
jejichž půvab pohltil čas, aby nám 
přinesla novou dávku.

- A když se tak dívám na TV, - po
kračoval, - na ty přenosy z Grand 
Prix jak tam hrajou o stovky tisíc, 
na Borga a Martinu, Connorse a 
McEnroje, srdce mi to svírá vidina- 
ma Slavoje u řeky, kurva, žádnej vy- 
pruženej beton, speciální asfalt nebo 
palubovka a co já vím, ty volové le- 
jou beton všude, čekám kdy dojde i 
na Wimbledon, najednou se mi zje
vuje Rechnovskej v bílý čepičce jaksi 
ho pamatuju, chodí po oranžový an
tuce a táhne za sebou uhlazovací síť 
a vypadá jako valach a pak na tu sy
tou oranž pokládá bílý lajny z vápna, 
který větřík čechrá a na okrajích za
mlžuje. Tam se zajdu podívat, kama
ráde, na paní Reginu, pozdrav od te
be jí vyřídím... ta bude ještě dnes vy
padat skvěle, nohy jako starší doro
stenka, a dr. Kácel, možná, že už je 
docentem nebo meje někde vokna, 
ale tam je jistě pečenej vařenej, na 
kurtech, jak vždycky zahejkal, když 
se mu podařil forehand bez falše! A 
dám si débla s Vokrouhlíkem, Pano- 
chou a redaktorem Zachem a pak 
šachy s panem Kudláčkem, po řece 
od Troje pojede parník a zase bude 
vypadat z toho místa pod břízou ja 
koby z něho břeh odřezával spodní 
polovinu... -

- Nezlob, Venco, - řekl jsem.
- Tilly Janowitzová hrávala už teh

dy jen tak v tričku, předešla módu o 
dobrejch deset let, taková krásná 
průkopnice! -

- Jen abys ji neoplodnil! -

Nerozváděl takové možnosti a 
řekl: - Možná, kdybych byl ženatej, 
měl rodinku a povinnosti, možná, 
že bych na tom byl jinak, ale takhle 
já se někdy cejtím vopuštěnej jako 
stará kurva! -

A pak jsme náhle začali mluvit o 
něčem jiném.

* * *

Studený vítr vanul proti nám jak 
jsme šli z parkoviště k letištní budo
vě, jakoby chtěl ještě na poslední 
chvíli odvrátit Václava od jeho úmy
slu, hnal se prérií už od rána s urput
nou vytrvalostí, bral slova od úst a 
snadno se dostával až na tělo. Vlajka 
s javorovým listem byla na stožáru 
napřímená, vydaná na pospas pově- 
trnosti.

- Na Národní už budou chodit dá
my jen tak v kostýmech, Václave, - 
volal jsem.

- Možná... ale najednou nevím, 
jestli dělám dobře, Zdeňku! - křičel 
zpátky a vítr mu zvedal dozadu čer
nou kštici vlasů, hrnul mu přes uši 
švihácké pejzy a rozevíral tmavý, fe- 
šácký zimníček, docela nevhodný do 
toho počasí.

- Stromy už budou mít pupence! -
- Já jsem asi cvok, co? - tázal se.
- Letěl bych s tebou hned, - řekl 

jsem.
- Ale neletíš! -
Neviditelné ruce moderní techniky 

otevřely před náma dveře do budovy 
a Václav nesl svůj atraktivní, sytě 
modrý kufr z pravé kůže k váze a pře
pážce společnosti Air Canada. Stál 
jsem opodál a díval se na něho i na 
ostatní cestující a znovu se nechal 
pohlcovat příjemně zneklidňující 
atmosférou letiště, dokonalou or
ganizací provozu, obrazovkami s 
rozpisem příletů a odletů, personá
lem v uniformách, už jsem na ni sice 
uvykl vlivem vlastních odletů a pří
letů, ale nepřestávala na mne půso
bit exotickým kouzlem, vyšším stup
něm podobného pocitu, který jsem 
míval, když korunami kaštanů za
hradní restaurace U viaduktu, kam 
jsme chodívali na pivo po hře, zava
nul pach dýmu z blížícího se vlaku, 
který se pak objevil a nabíral rychlost 
a údery kol o spáry kolejnic a skří
pění pérování vyvolávaly ve mně 
sladkobolný stesk a toužení po dál-



tě, který mne přijal bez výhrad a kte
rému se odvděčuji lhostejností a sar
kasmem, ironií a nepochopením, 
ano, to už jsem odbočil k centru mě
sta, abych do poslední kapky vychut
nal prázdnotu ulic i tady, kde mezi 
výškovými budovami postavenými 
podle mně často nepochopitelných 
zákonů urbanistiky, tunelový efekt 
posiloval ještě sílu větru.

Automobily pohybovaly se v uli
cích jako železní brouci, jediní oby
vatelé města, už je to zase tady, už 
mě to zase chytá, je to objektivní a 
důvodná choroba nebo neduh, kte
rý si v sobě pěstuji a živím z podiv
ných důvodů, pro sladkobolný smu
tek nad životem, který se vyvíjí po
někud nepředpokládaným směrem? 
Chronické onemocnění, které nelí
tostné zimní počasí neblaze ovlivňu
je?

Ani se nesnažím najít si v tuhle 
chvíli odpověď a pomalu projíždím 
po tepně města s půlmiliónem oby
vatel a na stanicích autobusů, před 
vchody do obchodních domů jako 
sochy stojí ztopoření lidé, ve tvářích, 
jsou-li vůbec vidět z ochranného za
kuklení, nepřítomný výraz, soustře
dění do směru očekávané jízdy pří
hodného autobusu, zvednuté límce 
mají a ruce nepřirozeně znehybnělé 
jako ruce loutek. Je však možné spa
třit i šílence bez čepice, s rozepnu
tým límcem košile a v teniskách, ty 
tenisky na nohách člověka v tomhle 
počasí vždycky mi připomenou po
chod Allena Gingsberga v letech še
desátých po Národní třídě v čerstvě 
napadlém prosincovém sněhu...

A hrůza mne jímá kdyžsi předsta
vím chvíli kdy by z n ě j a k é  příčiny 
komplikovaná rozvodní síť přírod
ního plynu vydechla naposledy. Ko
lik asi metrů kubických prohoří za 
jedinou minutu v tomhle městě, v 
tuhle jedinou chvíli kdy zatáčím k 
domovu a projíždím kolem Koncert
ního domu a budovy Městského cen
tra a pokračuji kolem několika ho
spod s výhradně indiánskou návštěv
ností, s pokoji ve druhém nebo tře
tím patře nad lokálem, údajným to 
domovem indiánské prostituce mla
distvé i postarší?

Projíždím pod viaduktem a dále 
pak třemi mírnými zátočinami Hlav
ní třídy, její domy jsou po obou stra
nách nízké, jakoby už jen kousek od 
down townu z nějakého důvodu 
chtělo město splynout co nejlépe s 
beznadějnou rovinou prérie. A to už 
jsem se blížil k domovu.

- Tak co Vašek? - zeptala se žena.
- Teď je někde nad Thunder Bay- 

em, ne-li dál, - pravil jsem.
- Ten se má, nemyslíš? -
Lámal jsem si zkřehlé prsty, pak

stavěl na elektrický sporák konvičku 
s vodou.

- Nevím. -
- Nevíš? Oh, já bych řekla, že se 

má prima! Staří známí, vůně kvetou
cích stromů... to ho čeká, co je na 
tom, po letech se podívat domů? -

- V Kalifornii taky voní stromy i 
krásná květena. Můžeme jet tam ne
bo se tam i přestěhovat! - řekl jsem.

- O tom jsme už přece mluvili as
poň stokrát, - řekla Lena. - Já  nechci 
do Ameriky, ani do Asie, ani k Polár
nímu kruhu, ale domů, aspoň na 
chvilinku! -

- Nemůžeme mít všechno, - řekl 
jsem a lil horkou vodu do hrníčku 
na tenký pytlíček s čajem, díval se 
jak se voda barví do zlatova, vylo
vil pytlíček lžičkou a otevřel dvířka 
kabinetu, kam Lenuška do zástupu 
prázdných sklenic od instant kávy i 
kávy bez kofeinu, skleniček od mar
melády a křenové pomazánky scho
vávala mi někdy alkohol, našel jsem 
placatou lahvičku Navy rumu,- ulil 
si pořádně do čaje a řekl; - Je tam 
bestiální počasí! -

- To vím, - pravila choť mírně.
Nesl jsem si vonící nápoj do obý

vacího pokoje, posadil se do klubov- 
ky a zahleděl se maně na televizní 
obrazovku, kde právě na prahu ro
dinného domku hospodyně decent
ním gestem odmítala agentu s výhod
nými pojistkami na život a požár ne
movitostí vstup do domu, protože 
cosi zanedbal, protože si na rozdíl 
od kolegy nevzal před štací žvýkací 
gumu Dentyne a zcela se tak zbavil 
možnosti získat přízeň klientely.

- Tohle v Evropě nemají, dokonce 
ani doma, - řekla Lena.

- To ne, protože doma nejsou žvej- 
kačky, - hájil jsem napadený esta- 
blishment.

- Už mě to zmáhá, ti šťastlivci! -
- Jiná země, jiný mrav, - namítal 

jsem nevynalézavě a oknem za tele
vizním přístrojem se díval do ulice. 
Sněhové vločky letěly kolem skla a v 
komíně vyhaslého krbu hučelo.

- Někdy si tu připadám jako na 
Marsu, - oznamovala žena, posadila 
se na sofu a pletací dráty sejí rozkmi
taly v ruce, od nich visel dolů kus ly
žařského svetru se severským vzo
rem. - Hele čím se zabývám, já, která 
miluje jižní slunce! - zvedala dráty i 
se svetrem.

- Chybí nám pokora, - řekl jsem 
jako bych už zapomněl na cestu z le
tiště.

- Pokora! Proč? Už seš mi s tou po
korou k smíchu! To se chceš kořit až 
do smrti? Za co, za to, že jsme si po
lepšili, že si tu v klidu žijeme? Má
me zase jiný starosti! Aspoň já, a ty 
asi taky, - řekla.

Na obrazovku vjel ohromný buick 
a v nečase se řítil po asfaltu, osvětlo
ván oslnivými záblesky běsnícího 
živlu, řítil se do údolí a stoupal do 
vrchu, vítr a déšť vystřídala výheň 
pouště a výheň pouště záplavy sněhu, 
ale kolos automobilu ujížděl plynule 
kupředu a detailní záběr zachycoval 
rotující pneumatiku. Do každého 
počasí - Uniroyal - radial!

- Myslím, že to dokážu vidět v reál
ným světle, co by následovalo, kdy- 
bysme zůstali. Kupujeme snad málo 
tiskovin, abychom nevěděli? A co je 
to proti osobní zkušenosti, eh, my 
na sobě poznali jen takovej závan 
neblahosti a přece... -

- Já vím, ale snad se tam přece dá 
žít i tak. -

- To víš, že dá. Hm, a co Krpatovi? 
Jak pořád bědoval, Fanouš: Nikde 
tak nevoní mateřídouška jako doma! 
A po dvou letech, po dvou letech 
zpátky, pamatuješ co napsal? Už 
jsem z těch vůní úplně tumpachovej!

- Asi máš pravdu, - řekla choť.
- Nemám, není to zase tak jedno

duché, mně se taky zdá, že to nikam 
nevede, že přešlapujeme na místě, 
kde se nebudeme nikdy cítit doma. 
Jel jsem městem. Zkameněliny. Ri- 
chardson building jako morovej 
sloup. Ani stopa po nutkání zasta
vit a dát si svařený víno v hospůdce 
cestou. Ale věděl jsem, že mě neza
staví četník, ledaže bych mu k tomu 
dal důvod.

Za chvíli na to nosila žena na stůl. 
A po večeři jsme se dívali na film z di
vočiny, roztomilé počínání zvěře, na 
vlčáka, zachraňujícího několikrát 
v průběhu dvou hodin život hrdiny, 
milovali jsme toho přítele člověka a 
snad už po sté usoudili, že bychom 
si podobné zvíře měli pořídit do ba
ráku. V průběhu filmu zatopil jsem 
v krbu.

Načal jsem láhev vína a když začí
nalo večerní TV zpravodajství, ne 
právě radostné svědectví o součas
ném stavu světa, byla ta láhev prázd
ná. V krbu plápolal oheň a venku 
sněžilo jako o vánocích.

- V neděli si vyjedeme na lyže, - 
řekl jsem.

- Ano, - souhlasila choť a pomalu 
odcházela do ložnice.

Vypnul jsem televizor, pozhasínal 
vše co se dalo kromě lednice a loudal 
se za ní.

***

Je nádherný jarní den. Procházím 
se po nábřeží, naproti panorama 
Hradčan, na obloze bílí beránci 
oblačnosti. Známý ruch ulice, spou
sty lidí, tramvaje. Hezké dívky a že
ny. Pomalu se vydávám přes most 
Legií, míjím 2 o fín , zní z něho řízná



dechovka, dokonce se mi chce sejít 
po širokých schodech dolů na ostrov 
a chvíli naslouchat a pozorovat, ale 
jdu dál a chvíli nato stoupám po as
faltové cestičce do vrchu, Petřín je 
oblečen do jásavého rubáše jarního 
rašení, vůně stromů a maminky s ko
čárky, jdu sám, ale necítím se opu
štěný, očima koštuji všechna ta zná
má místa, pohled na město ležící do
le, stovky věží a mosty přes Vltavu, 
vdechuji vlahý van vzduchu a opájím 
se svou přítomností na tom místě, 
radostí návratu, krásou, ojedinělou 
krásou rodného města!

A pak se vracím, stejně pomalu, 
abych cestou stačil všechno kolem 
sebe vidět a jako gurmán vychutnat, 
ale pak si najednou uvědomuji, že je 
to můj poslední den a bezděky z kap
sy vyndám dlouhou obálku a z ní 
zpáteční letenku, ano, datum souhla
sí, odlet 22.20, OK 221, ještě musím 
k našim, rozloučit se a vzít si zava
zadla; smutek loučení patří k rado
stem shledání. Začíná se šeřit a slun
ce už se utopilo za domy města, za
čínám pospíchat, víc a víc, takový 
zvláštní neklid se mě zmocňuje, aniž 
bych věděl proč, řekl jsem, že budu 
doma kolem sedmé a sotva minula 
šestá a pojednou se mi vrací ty mnohé 
utěšující pocity dočasnosti mého po
bytu, kterými jsem se utěšoval ve 
frontách v obchodech, v tramvajích 
a metru, při poslechu televize a roz
hlasu, četbě Rudého práva i Lidové 
demokracie, ty chvíle, kdy jsem si 
jako pošetilec ohmatával v náprsní 
kapse saka kanadský pas a bílou 
obálku se zpáteční letenkou přes 
oceán... dočasnost dlouho očekáva
ného pobytu d o m a  působila jako 
konejšivý balzám.

Proč jsem najednou tak roztěkaný, 
tak zneklidnělý? povídám si a mnoho 
nechybí, abych ulicemi klusal. Míjím 
hospody s otevřenými dveřmi na ten 
okamžik, kdy jimi vchází nebo vy
chází žíznivý občan, hlahol hlasů 
vytryskává do ulice, stačím nasát 
libou vůni kouře a piva jak prosaku
je do vlahého ovzduší, ale ani mě na
jednou nenapadá zastavit se v nějaké.

A už jsem v naší ulici. Baloňák mi 
vlaje kolem boků jak se řítím a pak 
vidím, jak z našeho domu vycházejí 
dva muži v kloboucích, pomalu a v 
protisměru. Přibližujeme se, bezděky 
váhám ve svém spěchu.

- Vy jste pan...? -
- Ano, - říkám nejistě.
- Doklady, prosím! -
- Eh, doklady, pročpak? - ptám se a 

je mi náhle horko.
- Doklady, prosím! - opakuje ne

trpělivě muž. - Pas a letenku taky! -
Chvějou se mi prsty. - Potřebuji le

tenku i pas, pánové ... vysvětlili byste

J
mi laskavě... za pár hodin musím na 
letišti, ano, deset dvacet letím...

- Ano? Kampak máte namířeno? - 
ptá se druhý muž vlídně a se zájmem.

- Domů, vracím se domů! -
- Ale! Vždyť jste doma! Tady jste 

doma, slyšíte? Letenku, prosím! -
Což kdybych se dal na útěk, zdají 

se být starší, měl bych snad naději, 
stačilo by chytit taxi a rovnou na le
tiště nebo na kanadské zastupitel
ství... ale místo toho podávám muži v 
klobouku pas i obálku s letenkou. 
Pomalu letenku vyjímá a trhá ji na 
kousky. Zastrkuje si můj kanadský 
pas do kapsy pláště. Druhý muž se 
vlídně usmívá a podává mi červenou 
knížečku formátu A6, vzpomínám 
si... je to občanský průkaz.

- Tady jste doma, soudruhu a tady 
zůstanete, - povídá.

Chodník se mi naklání pod noha
ma, na okamžik jsem ochromený 
úžasem, hrůzou. A pak náhle vyrá
žím, běžím po chodníku a volám:
- Pomóc! Pomóóóc...! -

A probouzím se, je ještě tma a ti
cho a v něm slyším, nejdřív jako z dá
li, pak jasně a vedle sebe Lenu: - Co 
se děje? Co je ti, křičel jsi, Zdeňku! -

- Cože... oh, ano... zdálo se mi, že 
jsem... v Praze, že už tam musím zů
stat... ráno ti všechno povím. -

- Zaspíš všechno, - řekla.
- Ano, doufám, byla to hrůza... -
Chvíli jsem ležel na zádech a vy

chutnával ticho noci, klid. A jako 
divák na vzrušujícím filmu znovu 
vnímal ty dva muže, teď již docela 
neškodné a těšil se, jak ráno pojedu 
zavátou ulicí, tou nudnou HÍavní 
třídou, kolem nízkých krámků ho
liče a zelináře, kolem tržiště ukra
jinských farmářů, stejně jako jisto
tou, že mi nikdo neřekne, až jednou 
budu opouštět prérii: Kampak? Do 
Toronta, New Yorku? Co vás vede! 
Tady budete, tohle je přece váš do
mov, vaše místo, sir!

Ilustroval Olaf Haněl

Stanley Kaufmann 
o nekonformním 

umění
Americký kritik Stanley Kauf

mann se ve své kritice Wajdova filmu 
M už z mramoru, kterou otiskl kon
cem ledna 1981 v časopise The New 
Republic, zabývá obecněji vztahem 
západní kritiky k nekonformnímu 
umění ve východní Evropě. Podle je
ho názoru zavládl mezi kritiky ve 
vztahu ke zmíněnému umění druh 
morálního teroru. Toto umění je to
tiž nesmyslně přeceňováno. “ Vím 
velmi dobře,” píše Kaufmann, “že 
bych nevydržel ani týden to, co vy
držel Solženicyn v Gulagu po léta, ale 
to nezmění moje přesvědčení, že Sol
ženicyn je v současnosti nejpřeceňo
vanějším prozaikem na světě. Český 
dramatik Pavel Kohout je nepochyb
ně statečný člověk, ale nepochybně 
je to rovněž autor bombastické a 
strojené metaforiky..., kritika zřejmě 
promíjí velmi nadanému Milanu 
Kunderovi skvrny na jeho roztomi- 
losti, ačkoliv by za ně strhala západ
ní autory, jenže Kundera přišel z tý
raného Československa a píše o tyra
nii.” Stejně jsou podle autora přece
ňovány špatné hry Stoppardovyjen 
proto, že útočí “ proti útlaku v Čes
koslovensku.”

Závěrem své úvahy se Kaufmann 
táže: “ Má úsudek o díle brát v úvahu 
utrpení umělců, riziko, které pod
stupují anebo ještě podstoupí? Moje 
odpověď zní: nikoliv. Já, který se tře
su, když mi američtí celníci prohlíže
jí zavazadla, tvrdím, že napadáme 
část toho, zač ti muži a ženy trpí, po
kud přeceňujeme jejich díla jen pro
to, že trpěli, když je vytvářeli.” 
Pozn. red.: Uvítáme názory čtenářů 
na výše uvedený příspěvek.



Zajímavé knihy 
v angličtině

Ota Ulč

Občas píši recenze. Čtvrtletník 
American Historical Review mi po
slal knihu Socialism and Democracy 
in Czechoslovakia, 1945-1948 s pla
kátem KSČ “ Roztočte kola!” na 
obálce. Autor se jmenuje Martin 
Myant - jméno tedy ani české ani pří
liš anglosaské. Kniha má 242 stran 
textu a 49 stran referencí a biblio
grafie. Vydalo ji v roce 1981 prestižní 
nakladatelství Cambridge University 
Press.

Když jde o československou téma
tiku v anglické řeči, hned kontroluji 
háčky a čárky. Jejich nedostatek té
měř pravidelně věští další vady. 
Myantova kniha je v tomto ohledu 
perfektní.

Autor děkuje Vladimíru Kusínovi, 
jenž na univerzitě v Glasgow dohlí
žel na tuto doktorskou práci. Též dě
kuje Čestmíru Amortovi a Václavu 
Královi, u nichž v Praze pobyl rok. 
Sice máme mírovou koexistenci, ale 
cožpak již neplatí dictum o nemilo
srdném střetu na poli idejí? Kusín je 
poinvazní emigrant, ti dva druzí ne
jsou. Kusín je autorem výtečných, 
pečlivých knih. Amort si vysloužil 
pověst podvodníka, když odjel na 
brigádu do Podbrdí dát do pořádku 
vesnické kroniky z okupačních let. 
Vepsal do nich prý heroické boje 
proti fašistickým vetřelcům - zcela 
dle Potěmkina, své vpisky pak obje
vil a vědecky zpracoval. Časem se na 
podvůdek přišlo, i strana se pohor
šila, dnes však vše je prominuto, za
pomenuto. Gustáv Husák ale neza
pomněl, co nehezkého v souvislosti 
s buržoazním nacionalismem o něm 
psal Václav Král, jehož v recenzi 
charakterizuji jako Pol Pota česko
slovenské historiografie. Ultrastali- 
nista Král se též proslavil svým psa
ním o “ prašivci” T. G. Masarykovi. 
Shledávám zajímavým, že Myant ve 
své bibliografii pominul tato Králo
va díla.

Mám pocit, že Amort a Král radili 
autorovi důkladně. Sovětizaci napří
klad charakterizuje jako “ soustředě
ní sovětských vůdců na posílení vzta
hů s východoevropskými státy” . Tak 
pěkný eufemismus jsem předtím ne
slyšel. Z textu vyplývá, že toto “sou
středění” v roce 1948 bylo reakcí na 
Marshallův plán v roce 1947. Koneč
ně jsem též pochopil, kdo zavinil 
Únor: inu, změna v mezinárodní si
tuaci, imperialistické tlaky!

Nekomunističtí předáci byli^dost 
hlupáci, ale s představiteli KSČ za
chází Myant s respektem. Velice se 
mi líbí autorovo uvažování na stra
ně 217: proč že ti hlupáci šli do exilu, 
co tam chtěli docílit?

Třeba chtěli docílit uniknutí šibe
nici.

Kniha je vytištěna na papíře vý
tečné kvality.

* * *

Sterling Seagrave, Yel/ow Rain 
(Žlutý déšť), New York: M. Evans 
and Co., 1981, str. 316, $11.65. “ Ces
ta terorem chemického válčení” je 
podtitul knihy. “ Sověti vyrobili no
vou smrtelnou chemickou substanci 
a používali ji v posledních více než 
patnácti letech” je její závěr.

Jde o extrakt z tzv. mycotoxinů, 
obilné houbovité plísně, dobře zná
mé z obilných skladišť v Rusku. 
První praktické cvičení zažil Jemen 
za občanské války. Nasser podporo
val republikány proti monarchistům, 
podporovaným Saudskou Arábií, a 
Nasser byl tehdy spojencem Sovětů. 
V roce 1963 sovětská letadla začala 
shazovat neobvyklé kouřící bomby 
na jemenské vesnice. Oběti zvracely, 
krev jim tekla z nosu, úst, dostala se 
do moče a stolice. To zahraniční od
borníky mátlo: standardní jedovaté 
plyny totiž nevyvolávají krvácení. 
Několik set lidí pomřelo. U OSN ge
nerální tajemník U Thant prohlásil, 
že nemá možnost pravdu zjistit.

Koncem let sedmdesátých uprchlí
ci z horských oblastí Laosu přišfi se 
zprávami o divných útocích letadel 
sovětského typu, jež vyhazují velké 
pytle co puknou ve vzduchu a roz
práší jemný žlutý prach. Prach padal 
na vesnice lidu Hmong s týmž vý
sledkem jako v Jemenu. Odhad obětí 
v r. 1979 byl ale vyšší - patnáct až 
dvacet tisíc mrtvých.

V témže roce 1979 Sověti přijeli do 
Afghánistánu a brzo tytéž zprávy o 
žlutém dešti a jeho následcích došly 
z provincie Badachstan v oblasti 
Hindu Kuš.

Důkazy v knize pohnuly americ
kou vládu k rozhodnutí požádat 
OSN o vyšetřování. Sovětský delegát 
odmítl tuto iniciativu jako provoka
ci a nevinu své vlády dokázal odka
zem na sovětský podpis ženevského 
protokolu z r. 1925, jenž chemické 
válčení zakazuje. Nicméně došlo k 
ustavení zvláštní komise. Už odletěla 
do Asie případy vyšetřovat.

* * *

Paul Hollander, Political Pilgrims 
(Političtí poutníci), New York: Ox
ford University Press, 1981, str. 524, 
$25.

Autor je známý sociolog ve státě 
Massachusetts. Podtituljeho knihy je 
věru adresný: “ Cesty západních inte
lektuálů do Sovětského svazu, Číny 
a Kuby, 1928-1978” . Tak zvané 
“sentimental idiocies” liberálních 
humanistických myslitelů je ovšem 
známá věc. V době nejhrůznějšího 
teroru jezdili do Stalinovy říše, roz- 
něžňujíce se nad jejím demokratis
mem. Výborně je už před půl stoletím 
popsal Malcolm Muggeridge (v kni
ze “ Winter in Moscow”).

Hollander při analýze těchto ob
rovitých sebeklamů užívá koncept 
tzv. “contextual redefinition” - kri
teriem není jev, ale prostředí jevu. Co 
je zavrženíhodné v jedné společnosti, 
je ctnostné ve společnosti druhé. Čili, 
dělají-li dva totéž, není to totéž. Dět
ská práce v kapitalismu je zločin, ale 
na Kubě je správná výchovná meto
da. Materiální nedostatek v kapita
lismu je obžalobou společenského 
řádu, kdežto v socialismu mnoho ne
dostatků zaručuje život nezkorum- 
povaný konzumerismem. Kulturní 

< revoluce v Číně je výborná věc, po
chvaloval si harvardský profesor 
John K. Galbraith, i když to tedy by
la očividná socio-ekonomická a sa
mozřejmě i kulturní katastrofa.

Kniha obsahuje řadu unikátních 
rozborů intelektualismu, bažení po 
absolutnu tvory nenasytně naivními, 
nicméně dogmaticky přesvědčenými 
o své superioritě. Tudíž nikdy se ne
budou obtěžovat číst knihu Varlama 
Shalamova, nazvanou Graphite 
{Grafit), New York: W. W. Norton 
and Co., 1981, str. 287, $14.95. Autor 
žije v Sovětském svazu. Sedmnáct let 
strávil v sibiřském gulagu v oblasti 
Kolyma. Mrtvoly v permafrostu ne- 
tlely. Tleli toliko žijící. Po zrušení 
leprosárií přišli do táborů malomoc
ní a ztratili se v houfu omrzlých ubo
žáků. Štěstí jistého Kolji nastalo v 
okamžiku, kdy se mu povedlo dyna
mitem urvat ruku. Pak již byl k otro
čině v dolech nepotřebný. Nejsnáze 
degradovatelní byli intelektuálové, 
uzavírá Shalamov.

Služba čtenářům Západu

35 letá sympatická, rozvedená stře- 
doškolačka s chlapcem, hledá inteli
gentního, hodného člověka do 45 let 
z Toronta a okolí. Odpovědi do ad
ministrace Západu pod zn.: Nekuřák.



Dopisy
Nevěsta nevěstkou

Na začátku divadelní sezóny 1981- 
82 jsm e se v Austrálii těšili z oznáme
ného repertoáru Australské opery, 
do kterého byly zařazeny dvě Janáč
kovy opery a Smetanova Prodaná ne-, 
vesta. Tu jsm e již  na australské operní 
scéně viděli a slyšeli dříve a provede
ní všelijak kritizovali, jednou byl 
setřen český ráz hudby, podruhé se 
tančil místo skočné čardáš, jindy kos
týmy připomínaly operetní karneval. 
Tentokráte měla být realizace auten
tická, do Sydney byl pozván z praž
ského Národního divadla režisér, di
rigent, choreograf a jevištní výtvarník.

Vlivný celoaustralský deník (The 
Australian) uveřejnil rozsáhlý roz
hovor s pozvaným režisérem Přemys
lem Kočím, byla to sebevědomá glo- 
rifikace dnešních českých znormalizo- 
vaných kulturních poměrů. Krátce na 
to tytéž noviny překvapivě odmítly 
premiéru s tím, že inscenace je  static
ká, plochá a bez atmosféry. Recenze 
nesla případný titulek: “Battered 
Bride”. Osten byl namířen zejména 
proti Kočímu.

Ostrý protest nadepsaný “Zapro
daná nevěsta" se pozásluze ozval v 
melbournském čtrnáctideníku čs. 
exilu HLASY. Paradoxy, které pro
vázely Smetanův život, byly vystřídá
ny zneužitím skladatelova génia a ť  již  
ničitelem české kultury Zdeňkem Ne
jedlým nebo agentem Stb a KGB Pře
myslem Kočím. Pozvání tohoto špat
ného režiséra a znamenitého konfi
denta australskou operou se negajivně 
dotklo většiny demokratických Čechů 
a Slováků, kteří dnes žijí v Austrálii.

Zpráva Podvýboru pro vyšetřování 
vnitřní bezpečnosti Spojených států ze 
dne 18. listopadu 1975 se zmiňuje o 
Kočím v úloze aktivisty čs. rozvěd- 
ky, Frolík ve své knize “Špión vypo
vídá” (Index, 1979, str. 326) referuje 
o Kočím, ja k  na ministerstvu vnitra 
s Jiřinou Švarcovou a Drahomírem 
Kolderem oslavovali na podzim 1968 
posrpnovou realitu a sovětskou po
moc.

Krajanská obec pak, ja k  j iž  jinak  
nemůže být, nebyla pohříchu sjedno
cená ani v tomto spíše tragickém jed
nání kom ické opery, v H LASEC H  se 
sentimentálně ozvalo “zavřel jsem  oči, 
abych se přenesl daleko, daleko, do té 
naší zlaté Kapličky nad Vltavou a stej
né pocity jsem  prožíval při Věrném 
našem milování” a zřejmě ani udavač 
Kočí nemohl ubrat “té nádherné sku
tečnosti, že jsm e shlédli Prodanou v

Austrálii”. H L A SY  také uveřejnily 
dopis členky Australské opery, ve k te
rém P. T. publiku dávala na vědomí, 
že účinkuje v tomto představení a že 
posloužila pražským expertům, z k te
rých ani jeden neuměl ani slovo ang
licky, jako  ochotná tlumočnice, jen 
aby “Dobrá věc se podařila”.

Australská veřejnost se dozvěděla 
o dvojí roli Přemysla Kočího až po 
jeho odjezdu z Austrálie. Na správu 
Opery a na vládu Austrálie byly vzne
seny dotazy, proč člověk tak pochyb
ných charakterových a uměleckých 
kvalit byl pozván ke spolupráci s 
předním australským kulturním zaří
zením. Noviny také připomněly, ja k  
neblaze se Kočí podílel na smrti hereč
ky  Jany Rybářové.

Působení Přemysla Kočího v Austrá
lii bylo nepochybně součástí propa
gačního a dezinformačního soukolí, 
které je  poháněno z Prahy a jehož ko
lečka mají roztáčet touhu emigrantů 
po “staré vlasti” a “zelených lou
kách”. Taková nostalgie je  pak vhod
ně zneužita a využita. A protože sprá
va Australské opery o tomto všem ne
ví nebo nechce vědět, tvrdí, že Kočí se 
nemohl v Austrálii věnovat žádné poli
ticky nekalé nebo výzvědné činnosti, 
neboť byl přípravou inscenace Proda
né nevěsty příliš zaneprázdněn!

Bedřich Smetana se musí obracel 
v hrobě - na rozdíl od Karla Sabiny.

M. Ondrášek

Dopis pro všechny
Moje poznámka o malém provinění se 
týká článku pana Škutiny “Čápovo 
vejce’’ a jednoho výrazu, kterými se 
Západ někdy hemží a které jsem  se 
dosud nenaučila akceptovat. Nediv
te se, prosím, už je  mi přes 80 let a v 
mém slovníku to bylo taboo. Snažím se 
pochopit generaci, která prodělala 
event. dva “ismy” a podobné výrazy 
byly vlastně ventilem. Zatím se mi to 
nedaří.
Nebylo by spravedlivé, kdybych Vám 
nevyslovila plné a zasloužené uznání 
za Váš článek “Míra tolerance" s je 
hož obsahem stoprocentně souhlasím 
ve všech uvedených bodech. Přála bych 
Vám, aby obsah předmluvy a prvního 
bodu našel plné pochopení. Nebude to 
tak docela lehká cesta. Pozoruji život 
a pohyby v naší krajanské společnosti 
a musím po 43 létech s politováním při
znat, že ne vždy pravdomluvný, pocti
vě smýšlející a snaživý jedinec došel 
zaslouženého uzání a souhlasu. 
Patřím k předválečné emigraci roku

1939 a mohu Vás ujistit, že jsem ni
kdy nepřestala “natahovat hodinky”. 
Sledovala jsem  se smutkem v srdci 
útisk národa v době prvního “ismu”. 
Z  neblahých zpráv Jaltské dohody 
jsem  měla plný pocit, že Západ ode
psal Československo. Z  různých pra
menů jsem četla ty smutné zvěsti a v 
roce 1944 v časopisu Time byla dána 
koruna celému neštěstí. (Pozn. red.: 
Západ článek příležitostně uveřejní.) 
Přikládám Vám to památné číslo ctí a 
darem. Jsem přesvědčená, že se dosta
ne do povolaných rukou.
Krátká poválečná doba té trochy svo
body a opětné ujařmení dalším “is
mem” bylo pro mě vyvrcholením smut
ku, který nemohu překonat a je  trvalý, 
protože vím, že co Rus schvátí, ne
vrátí. Jaká tragédie, že bystrý postřeh 
Karla Havlíčka Borovského z roku 
1846 a jeho výstraha nebyla dostateč
ná a stala se skutkem po stu létech. 
Přesto, že mám ještě svou rodinu v 
Československu, neměla jsem nikdy v 
úmyslu je t na návštěvu, protože vím, 
že bych jen a jen plakala nad tou hrů
zou a zpustošením, nehledě k tomu, 
že bych pro svou otevřenost nebyla asi 
dlouho na svobodě.

M. Mašková, Toronto, Kanada.

Pozn. red.: Jsem rád, že se Vám líbil 
článek “Míra tolerance” . Jsem rov
něž rád, že přestože jste se nenaučila 
akceptovat některé výrazy, které v 
časopise uveřejňujeme, není to pro 
Vás zásadní do té míry, že odmítne
te celý časopis jako takový. Naše ge
nerace prošla velice podivným živo
tem, který způsobil značnou míru 
cynismu. Je ale také pravdou, že psa
né slovo má vyjadřovat situaci či 
atmosféru doby. Jestliže např. Josef 
Škvorecký v knize Tankový prapor 
používá “vulgární” výrazy, nedělá to 
proto, že by se chtěl odreagovat, ale 
proto, že takové výrazy se nyní ve vo
jenském prostředí používají, tedy 
má-li vyjadřovat realitu, musí psát 
pravdu. V opačném případě by kniha 
vyzněla uměle, nepravdivě.
Myslím, že jste dopisem potvrdila, 
že máte nejen dostatečnou míru to
lerance, ale že pro nás pro všechny 
můžete být příkladem. Po celý život 
a i v pozdním věku jste si zachovala 
rovnou páteř, vlastnost čtenáře, za 
kterou náš časopis musí být vděčný, 
a zároveň si přát, aby takových čte
nářů měl více.

Miloš Šuchma



Dopis ministerskému předsedovi 
Kanady

Čtenář Západu pan Tibor Mernic- 
ký požádal redakci, aby uveřejnila 
dopis, který byl odeslán minister
skému předsedovi Kanady Pierre E. 
Trudeau prostřednictvím federální
ho poslance dr. Bruče Halliday. Do
pis je výsledkem organizované akce, 
která se setkala s velkým ohlasem 
mezi obyvatelstvem. Tibor Mernický 
píše redakci: “ Verím, že toto je jedna 
z možností, ktorú móže občan v de- 
mokratickom systéme využit na vy- 
jadrenie svojej nespokojenosti s po- 
stojom vlády. Nesmieme zabúdať že 
takéto situácie sa periodicky opaku- 
jú vo východnej Európe. Ziaden hlas 
neni priliš malý, aby nebol potřebný 
pre záchranu slobody ve svete. Mož
no že Vaši čitatelia by mali zaújem 
urobiť podobnu akciu v ich okolí.”

Uvádíme překlad dopisu:

Vážený pane Trudeau, 
s hlubokým znepokojením níže pode- 
psaní sledovali Vaší reakci na vojen
ské převzetí moci v Polsku. 
Nepochybujeme, že celá akce byla plá
nována a provedena v zastoupení 
Moskvy. Není to nic jiného než další 
zasahování do svobody a lidských práv 
statečných lidí, jejichž jediným přáním 
je  možnost mluvit do záležitostí a osu
du své vlastní země a kteří touží po 
svobodě, je ž  je  dopřána jiným  civilizo
vaným zemím ve dvacátém století.
Od Vás pane ministerský předsedo by
chom očekávali jednoznačné odsouze
ní toho co se děje v současných dnech 
v Polsku.
Jsme vděčni za konkrétní a pozitivní 
odpověď od prezidenta velké země, na 
jih od nás. Přejeme si, abyste pane mi
nisterský předsedo amerického prezi
denta plně podpořil v odsouzení akcí, 
způsobených vojenskou vládou v Pol
sku, a také podpořil jeho volání po 
ekonomických sankcích.
Chtěli bychom, abyste věděl, že my, 
občané svobodné země, vidíme komu
nismus jako systém krutého utlačová
ní v Sovětském svazu a v ostatních ze
mích, kde je  u moci. Určitě Vám musí 
být jasné, pane ministerský předsedo, 
že vlády mnoha východoevropských a 
baltických zem í nejsou výsledkem vol
by lidu, ale jsou nastoleny krutým ko
munistickým diktátorstvím, řízeným 
z Moskvy. Jsme přesvědčeni, že všech
ny dohody s takovým systémem jsou 
bezcenné a budou porušeny když to 
bude vyhovovat jejich účelu.
Píšeme tento dopis jako protest, pro
tože se domníváme, že Vaše současná 
prohlášení o Polsku ulehčila situaci 
nepřátelům svobody, kteří je  používa
j í  pro jejich vlastní propagandu.
Pane ministerský předsedo, Vaše cha

bá reakce zahanbila Vás, Vaší vládu a 
dobré jméno Kanady.

Tibor Mernický, Ontario, Kanada 
(a mnoho dalších podpisů)

Dvě poznámky I. Svitáka
(1) Paní Janě Vasiljev-Tesař, “milují
cí manželce a matce jednoho muže, 
dvou dětí a kokršpaněla”
Když si v patek večer Melanie Char- 
to ff dělá blázny ze všeho možného ve 
svém televizním zpravodajství, budí 
ve mně pocity vřelého obdivu, až in
stantní lásky za schopnost ironizo
vat cokoliv. Když někdo za prudkého 
lijáku řekne "To máme zas hezky”, 
nespáchal “překvapivou blbost” - 
abychom to řekli s paní Janou - ten 
kdo výrok pronesl, ale ten kdo výroku 
uvěřil a šel se do deště opalovat. To se 
stalo paní Janě, když si přečetla Rady 
moudré ženy (Západ 4/81), fragment 
ze souboru textů nazvaných “Žblbo- 
vačky”. Kdybych měl brát dopis paní 
Jany Vasiljev vážně, když usiluje o 
vtip a kdybych se řídil jejím pojetím 
humoru, musel bych prohlásit je jí do
pis (Západ 6/81) za “překvapivou 
blbost” a pak se vážně ptát, ja k  může 
být milující manželka a matkou jed
noho muže aniž by opakovala trage
dii Oidipa. 1 matku a manželku Oidi- 
pa by však vzala o dvě délky, protože 
na rozdíl od Jokasty spáchala v dopi
se hned trojnásobné logické krvesmil- 
stvo. A to mi takt velí ponechat stra
nou kokršpaněla. Kdybych však takto
- po Vasiljevsku - uvažoval, přehlédl 
bych vtip a musel bych si pak nasadit 
brejle proti slunci a jít  se opalovat do 
lijáku. A moc bych se rozzlobil na Me- 
lanii Charloff, kterou miluji z celého 
srdce svého a z celé duše své, protože 
to je  ona, kdo mi špitala do ucha v pá
lek večer své rady moudré ženy, a já  
zase j í  na oplátku rady moudrého mu
že, protože “překvapivá blbost” je  v 
takové situaci stejně na místě, jako  
se zdá nemístnou Jokastě uvědomělé
ho feminismu.
(2) “ Návštěvníci z Čech.”
Anonymní návštěvnici z  Cech se zase 
nelíbil můj projev o americké ústavě, 
pronesený v Ďen ústavy v kaliforn
ském hlavním městě Sakramentu, a 
pisatelka se diví, ja k  se stal z komu
nistického ideologa demokrat. O ame
rické ústavě, plodu racionalistického 
osvícenství a revoluční moudrosti, 
můžeme však mít vysoké mínění bez 
ohledu na názory o kapitalismu či so
cialismu a bez ohledu zda se nám za
mlouvá politika vlády Spojených států 
či ne. Pisatelku snad překvapí, že své 
skandální názory sdílím od svých de
vatenácti let, kdy jsem  vstoupil do čs. 
sociální demokracie, a že jsem  tedy 
v Sakramentu osmdesátých let ten
týž ateista a socialista, jako v Praze

let čtyřicátých a padesátých. Stali
nismus a kapitalismus mně jde stále 
stejně proti srsti, protože považuji 
ekonomickou demokracii za rozhodu
jící téma tohoto století, a nemám žád
né pocity viny z padesátých let, ony 
pocity je ž  vrhají ortodoxní stalinisty 
do konverzí a do ochotných náručí ka
tolické církve nebo britské televize. 
Ujišťuji návštěvnici z Cech, že se 
mnou je  to daleko horší, doufám zůstat 
nenapraven, bez šance spásy, bez 
omluv jakým koliv kádrovákům vpra
vo i vlevo, s vysokým míněním o gé
niu Karla Marxe a s toutéž pevnou ví
rou v možnost spojit politickou demo
kracii se socialistickým hospodář
stvím, s vírou, která zatím motivovala 
všechno, co jsem  během několika de
setiletí dčlaj. Vytváří-li anonymní 
čtenářce z Čech potíže pochopit, ja k  
může ateista ocenit Jana Husa, ja k  
může socialista obdivovat ústavu vy
hlašující právo na štěstí v době, kdy 
pojem socialismu ještě ani neexisto
val, pak je dobře, že se čtenářka vrá
tila do rodných Cech, do hájemství by
rokratické diktatury, kde je  uvědomě
lých kádrovnic vždycky zapotřebí, za 
každého režimu.

Volání po četbě pro děti
Náš starší syn má 8 roků a chodí do 2. 
třídy. Doma s námi mluví česky. Díky 
své aktivní češtině může využít na
bídku, kterou norský stát poskytuje 
cizincům. Učitele mateřštiny, který  
lx  týdně dochází za synem do školy. 
Povídají si a čtou. Zde se dostávám k  
jádru věci. Učební pomůckou je  Čí
tanka pro 2. ročník. Nevíte, zda exis
tují nějaká jednoduchá a zajímavá vy
právění? Budete-li se někdy zabývat 
myšlenkou vydávat “něco” pro děti, 
hlásím se o předplatné.

Jitka Lendová, Norsko

Pozn. red.
Myšlenkou vydávání pro děti se ne
zabýváme. Pokud víme vychází jedi
ně časopis Šíp, Tolluiis 2022, NL 
6537 LW Nijmegen, Holland (časo
pis českých a slovenských skautů a 
skautek). Víme však, že volání po 
učebnici či knihách pro děti je veliké. 
Kdy např. 68 Publishers vydají něco 
pro děti?

Výtečný postřeh “vetchého Bohouše”
Váš časopis je  velice dobrý, snad ni
kdo z nás na tom není tak zle, aby 
nemohl podpořit českou kulturu v ci
zině. Kdybyste náhodou někdy pot
kali “vetchého Bohouše”, či pana dr. 
Lamberga, pozdravujte ho. Jeho 
články svědčí o jeho výtečném po
střehu.

V. Procházková, Mexiko



INZERCE ZÁPADU

Zadejte si in/erci do Západu. Uvítáme zejmé
na inzeráty zajímající čtenáře na celém světě (ho
tely, m otely, restaurace, celosvětové firmy, zásil
ková služba).

Při zprostředkování inzerátu poskytnem e  
provizi.

D robné inzeráty v rubrice Služba čtenářům  
Západu $ 3.00 za řádek.

Informace a ceník inzerce zašle administrace  
Západu na požádání.

Západ rozesíláme do více než třiceti zemí. 
M ůžete pom oci nám i sobě!

Pražské 
uzenářství

638 Queen St. West, 
TORONTO, ONT. 

M6J 1E4

Tel.: 364-1787

Plánujete dovolenou na Floridě?
JASMÍN v i l l a  m o t e l

801 S. Oceán Blvd., Pompano Beach, Florida 33062 
Tel.: (305) 941-7930

Jednoložnicové byty s kuchyňkou * Pokoje s kuchyňkou * 
Hotelové pokoje s ledničkou * Barevná televize a telefon v 
každém pokoji * Velký bazén * Pouze 100 m od moře * Kulečník 
* Ping-pong * Shuffleboard * Barbecue * Obchody a restaurace 
nablízku *
Těší se na Vás Vaši krajané Lajoš a Jana Naňák

Bohemicum Distribution —oznámení—
Collegium Bohemicum je vydava

telem časopisu Západ a také zakla
datelem organizace Bohemicum 
Distribution, která byla založena 
především za účelem distribuce knih 
a gramofonových desek, vydaných 
exilovými nakladatelstvími. S distri
bucí je spojena nesmírná práce, v kte
ré nemůžeme pokračovat, protože 
dobrovolník, který nám v této snaze 
pomáhal je časově vytížen jinými po
vinnostmi. Rozhodli jsme se proto 
distribuční činnost zrušit a zároveň 
byli informováni zájemci, kteří si na
psali o objednávky. Omlouváme se, 
že -dotazy či objednávky byly v ně
kterých případech ponechány dlou
hou dobu bez odpovědi. Případné 
dotazy či nesrovnalosti zodpoví ad
ministrativa časopisu Západ.

Pro informaci uvádíme seznam a 
adresy exilových nakladatelství a 
distribučních středisek, kde lze kni
hy a gramofonové desky objednat:

68 Publishers Corp., Box 695, 
Station A, Toronto, Ont., Canada 
M5W 1G2

Index, Postfach 410511, 5 Kóln 41, 
West Germany 

Konfrontace, Badenerstrasse 727, 
CH-8048 Ziirich, Switzerland

Fram ar Publishers, P.O. Box 
66453, Los Angeles, California, USA 
90066

Arkýř, Postfach 340008, D-8000 
Múnchen 34, West Germany 

Archa, Postfach 1314,8330 Eggen- 
felden, Bayern, West Germany 

PmD (Poesie mimo domov), Max 
Wónner Str. 31, 8000 Miinchen 50, 
West Germany

Křeslanská akademie, Via della 
Conciliazione 1, 00193 Roma, Italy 

Šafrán, hudební nakladatelství, 
Aug. Sódermans Vag 61, 75 249 
Uppsala, Sweden

Dialog, distribuce a knihkupectví, 
Gutleutstr. 15, D-6000 F rankfurt/  
M. 1, West Germany 

Galerie Krause, Postfach 444, 
Pfaffikon, CH-8330, Switzerland

Gotický kachel - Sv. Václav
kopie provedená v keramice

poštovného $45.00  

CERAM ISCULPTURE, P.O. BOX 216 
W OODACRE, CALIFORNIA 94973


