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Československo
Aféra Jazzové sekce pokračuje

V minulém čísle Západu jsme slíbili, že uveřejníme útoky na Sekci, jak se objevily na stránkách stranického tisku, a 
odpověď Sekce, která koluje mezi mládeží doma. Zde jsou příslušné texty ve zkráceném znění: škrty postihly zejména 
fůry slovního štěrku v článcích z Tribuny a Rudého práva. A nejprve omluva: autorem prvního článku, “Nová” vlna se 
starým obsahem, není soudruh Krysa, jak jsme se domnívali na základě špatně čitelného xeroxu, ale soudruh Krýzl.

“Nová” vlna se starým obsahem

V posledních týdnéch jsme od na
šich čtenářů dostali řadu dopisů, v 
nichž se kriticky vyjadřovali k vystou
peni některých profesionálních i 
amatérských hudebních skupin, 
které se hlásí k tzv. nové vlně rocku. 
Jejich společným jmenovatelem byl - 
mírné řečeno - podiv nad tím, jak je 
možné, že v naši společnosti je mla
dým lidem předkládán takovýto 
kulturní brak.

Rocková hudba není ve sféře zá
bavné, nebo jak se také říká pop- 
music, nic nového. Pamětníci vědí, že 
v poválečném období její vlna prošla 
světem několikrát. Méně již je známo, 
zejména mezi těmi, kteří tomuto hu
debnímu žánru fandí, že to, co se u 
nás za rockovou muziku často vydá
vá, má někdy s jejím původním ob
sahem společný jen název. Rocková 
hudba měla v procesu svého formo
vání i značný sociální náboj, zejména 
proti masovému útlaku a proti válce 
ve Vietnamu. O tom kam její obsah 
mířil, nejlépe svědčí skutečnost, že 
již v roce 1961 Výbor pro neameric
kou činnost v USA zakázal vystupo
vání zpěváku Pete Seegerovi, protože 
jeho písně měly ostrý sociální náboj. 
Jeho nástupce Bob Dylan již za rok 
ovládl “ rockové pole” písněmi typu 
Oxford town o černošském studentu 
Meredithovi, jenž se mohl zapsat na 
univerzitu jen za asistence federální 
policie. V téže době černošský zpě
vák James Brown v Madison Square 
Garden v New Yorku při koncertu své 
skupiny vmetl do tváře obhájcům 
rasismu v USA: “Jsem černoch a 
jsem pyšný na barvu své kůže, jsem 
pyšný na to, že jsem se narodil jako 
černoch.”

V polovině šedesátých let svět 
tleskal skupinám Beatles a Rolling 
Stones a jejich písním, které od
suzovaly válku ve Vietnamu a barbar
ství, které v ní Spojené státy s tako
vou bezostyšností prokázaly; písním, 
které podporovaly boj černých Ame
ričanů v ghettech a slums New Yorku, 
Miami a v jiných městech USA... Také 
velký říjnový pochod v roce 1967 proti 
špinavé vietnamské válce k Bílému 
domu začal rockovým koncertem.
V té době vznikala jedna bojová píseň 
za druhou...

Takovýto bojový rock, hudba a tex
ty, které strhávaly tisíce chlapců a 
děvčat do boje - i když jen živelného - 
proti politice kapitalistických států, 
nebyl po chuti její vládnoucí třídě.

Buržoazní manipulátoři s myšle
ním, ideologové a diverzní centrály 
si rychle uvědomili, že rocková hud
ba - dostane-li “správný” obsah (tzn. 
takový, který mládež odvádí od poli
tiky, od třídního boje, od každoden
ních životních problémů) - se může 
stát drogou, která má koneckonců 
stejný účinek jako drogy skutečné. 
Vede mládež k pasivitě, k útěku od 
reality do říše snových představ, 
vytváří bezvýchodné postoje. A ob
chodníci, manažéři i podnikatelé 
poznali, že na této hudbě jde také 
snadno, rychle a hlavně dobře vydě
lat.

Z rockové hudby se stal velký 
byznis a také prostředek ideové a 
kulturní diverze nejen vůči mládeži 
vlastních zemí, ale i vůči mladým 
lidem v socialistických státech. Ti, 
kteří tento proces řídili aorganizovali, 
velmi dobře věděli, že hospodářská 
krize v sedmdesátých letech a rostou
cí nespokojenost mladé generace s 
prohlubujícím se sociálním útlakem 
kapitalismu by nezbytně vyvolaly v 
život staré či nové bojové písně.

A právě v této době se objevila 
“ nová” vlna rockové hudby, která 
svým hudebním i slovním obsahem 
měla dát této “ztracené" generaci 
kapitalistického světa životní filozo
fii vyjádřenou heslem No Future - 
žádná budoucnost. Mládež se měla 
ztotožnit s životem, který jí připra
vil kapitalismus. Budte lhostejní k 
životu kolem sebe, nejděte s nikým 
proti ničemu! Nic nemá smysl! To se 
mělo stát krédem mladé generace. 
K jeho prosazení měl a má sloužit 
tzv. punk rock, šílený rock anebo také 
prevít rock.

Primitivní texty spojené s primitivní 
hudbou, odporné šaty, provokující 
chování, oplzlá gesta, odmítání vše
ho normálního, barvení vlasů na zele
no, na modro, na růžovo, tetování há
kových křížů, malování barevných 
pásů na obličej apod. to byl výsledek, 
který tato vlna přinesla. Nepříliš 
estetický a velmi často šokující i 
občany kapitalistických zemí, ale 
stále lepší, než aby mládež bojovala 
proti společnosti, která ji do bídy 
a beznaděje uvrhla.

Protože “punkové” a jejich hudba 
v mnohém překročili “ meze” únosné 
i pro kapitalistickou společnost a vy
mkli se svým podněcovatelům z 
kontroly, bylo třeba uvést vše na 
"pravou” míru. Místo tzv. punk rocku 
je šířena a propagována tzv. nová 
vlna, která se pokouší vrátit rock k

původní hudební dokonalosti. Využí
vá se k tomu moderní techniky a kla
sických hudebních projevů a nástro
jů. Hudba se mění, ale životní filozo
fie, kterou “nová” vlna rocku pro
paguje, zůstává stejná. V novém hávu 
je mládeži předkládán starý obsah.

Není náhodou, že tzv. punk rock 
i “nová” vlna rocku byly a jsou pro
střednictvím západních rozhlaso
vých stanic i jinými cestami (např. 
pašováním gramofonových desek či 
magnetofonových kazet) šířeny i do 
naší republiky.

Záměr, který diverzní centrály sle
dují, je dvojí: jednak působit pro
střednictvím tohoto hudebního braku 
přímo na naši mládež, a za druhé pod 
hesly o "nové” světové hudební vlně 
vyprovokovat i u nás vznik skupin, 
které by produkovaly tuto, všem 
estetickým a morálním normám odpo
rující hudbu. Cíl, který je sledován, je 
více než zřejmý - prostřednictvím ohlu
šujícího rámusu, jednotvárných melodií 
a primitivních, často vulgárních textů 
dávat i naší mládeži onu osvědčenou a 
vyzkoušenou hudební drogu, která by i u 
nás mladým lidem vštěpovala životní 
filozofii “No Future” a takové postoje, 
jednání a názory, které jsou socialismu 
cizí. Prostřednictvím této hudby má být 
i naše mládež vedena k lhostejnosti, 
pasivitě, k odporu proti společnosti.

I když tomuto “lákání sirén" a nabádá
ní ke “světovosti” podlehlo jen pár desí
tek většinou mladých a nezkušených 
amatérských “umělců” a skupin, nemů
žeme zůstat lhostejní k tomu, že některé 
hudební skupiny tzv. punk rock, či “no
vou vlnu” rocku šíří. O jakou "kulturu" 
a “umění” jde, říkají již jejich názvy 
Onapř. Parchanti, Zkárovaný přebal, 
Žabí hlen, Žlutý pes, Devizový příslib 
apod.). Je podivuhodné, že již při jejich 
vzniku tyto “genialitou” přímo sršící 
názvy nevadily zřizovatelům těchto sku
pin (organizacím a kulturním zařízením 
NV, ROH a SSM), že nevadily těm, kteří 
je zvou k veřejným vystoupením a 
umožňují jim, aby své stupidní a hrubé 
(jiný termín lze těžko použít), lidské 
city urážející hudební a textové výtvory 
předváděly před tisíci mladých lidí.

Cožpak je možné, aby hudebníci a 
zpěváci vystupovali na jevišti v dám
ských punčocháčích (které byly jejich 
hlavním oděvem), aby se svlékali do půl 
těla, měli pomalované tváře různými 
barevnými pruhy, ovazovali se řetězy 
se zámky apod.

S oblečením si v ničem nezadává úro
veň hudby a textů. Jednotvárné, opaku-
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jící se melodie (pokud se tak dá mnoha- 
decibelový zvuk vůbec nazvat) doprová
zející texty, za jejichž autory by bylo 
možno považovat spíše chovance psy
chiatrických léčeben, než lidi, kteří se 
vydávají za “umělce". Bohužel, věc je 
složitější a vážnější. Texty, v nichž se 
např. mnohokráj opakují “důmyslná” 
slova “kaťa, paťa, haťa (Pražský výběr), 
nebo se pět minut vyřvává “Bejby, bejby, 
dej mi kadilak”, či “hipí, hipí, šejk” (Le
tadlo), nebo vulgární text má špinavá 
záda, nepije, nekouří, nesolí, ale má to 
ráda”, či píseň s názvem Pal vodsuď, 
hajzle (Jasná páka), nebo “náš pán je 
král, má jméno heroin” (Bronz), vypada
jící jako výplod chorého mozku, jsou ve 
skutečnosti výrazem nihilismu a cyni
smu, hluboké nekulturnosti a ideolo
gických přístupů, které jsou socialistic
ké společnosti zcela cizí.

Aby nám bylo dobře rozuměno. Vůbec 
nejsme proti zábavě, ani proti pop- 
music či proti rocku. Hudba a zpěv, i 
hudba zábavná, je nedílnou součástí ži
vota mladé generace i nedílnou sou
částí naší kultury. I zábavná hudba a 
její texty však musejí být především 
dobré. Měla by se vyznačovat zpěvností, 
přitažlivými hudebními nápady, textově 
by měla vycházet z melodie řeči českého 
a slovenského jazyka. A její obsah nesmí 
být vulgární, odpuzující, nesmí propa
govat to, co je naší společnosti a životu 
převážné většiny naší mladé generace 
cizí.

Jan Krýzl 
(Tribuna, 23.3. 83)

Z článku Zdeny Bakešové Prevít rock - 
a my? (RP, 30. 3. 83), protože je povět
šině jenom opakováním moudrostí s. 
Krýzla, vyjímáme jen jeden odstavec:

Prevít rock - a my?
Už samotné názvy skupin - třeba 

Parchanti, Žlutý pes, Zkárovaný pře
bal, Žabí hlen, Devizový příslib atd. - 
jasně naznačují, o jaké umění asi půjde. 
Texty písní - třeba vyřvávání “bejby, 
bejby, dej mi kadilak” (Letadlo), hrubost 
veršovánek “ má špinavá záda, nepije, 
nekouří, nesolí, ale má to ráda”, název 
songu Pal vodsuď, hajzle (Jasná páka), 
nebo “náš pán je král, má jméno heroin” 
(Bronz) už přesahují všechny meze.

A zde odpověď 
Jazzové sekce:
Vážený soudruhu Krýzle, vážená 
soudružko Bakešová,

I my jsme dostali v poslední době 
řadu dopisů - v našem případě ovšem 
skutečných - v nichž se čtenáři kri
ticky vyjadřovali k paličským člán
kům, publikovaným nedávno v Tribu
ně a v Rudém právu a podepsaným 
Vašimi jmény, jejichž cílem zřetelně 
bylo likvidovat proud tzv. české nové 
vlny. Autoři těchto dopisů nás upo
zorňují na řadu nesrovnalostí a ne

pravd, otištěných v obou článcích, a 
zdůrazňují, že povinností nás, hu
debních kritiků a publicistů jevtom to 
případě se ozvat, správně interpreto
vat Vaše nepřesnosti, polopravdy a 
omyly, ohradit se proti insinuacím 
a lžím, urážejícím mladé umělce, ale 
především žádat, aby autoři obou 
článků jakýmkoli možným způso
bem napravili škody, které jejich 
nezodpovědným využitím masových 
prostředků vznikly, protože metody 
zkreslování skutečnosti, jichž hlavně 
s. Krýzl ve své stati použil, ohrožují 
nejen zdánlivě malou oblast populár
ní hudby, ale do jisté míry i celou naši 
společnost.

Protože nešlo o ojedinělé hlasy, 
snažili jsme se na tento problém 
podívat trochu hlouběji.

Nestačí, aby myšlenka obracela se 
ve skutečnost, nu tno také, aby 
skutečnost obracela se v myšlenky.

Karel Marx

Článek v Tribuně je zásadnější a 
poznámka s. Bakešové v Rudém prá
vu z něj opisuje jen některé informa
ce s cílem ještě více vyhrotit ne- 
návistnost celého tažení, a proto se 
budeme zabývat především Vaším 
opusem, soudruhu Krýzle.

Původně jsme chtěli polemizovat 
jen s tou částí, která se zabývá českou 
scénou, a Váš pohled na historii po
pulární hudby a rocku nechat pražské 
mládeži, která si největší perly z Va
šeho díla za huronského smíchu čítá
vá po hospodách (klubů je málo a 
jsou v nich většinou uzavřené schů
ze, diskotéky nebo koncerty umělců 
nedaleko před penzí - věkovou i 
tvůrčí). To by ovšem byla chyba, 
protože nejen oni, pivní mládenci, 
ale celá naše veřejnost, dobře znalá 
základních problém ů populárn í 
hudby, by měla vědět, jak vypadá 
teoretická příprava našeho marxistic
kého ideologa před napsáním zá
sadního článku, jehož obsah ovlivní 
práci několika stovek lidí.

Zkusme tedy v první části naší pole
miky konfrontovat Vaši exkurzi do 
dějin rocku se skutečností.

Třetí odstavec, jímž Vaše analýza 
rocku začíná, je uveden těmito slovy: 
“Rocková hudba není ve sféře zábav
né, nebo jak se také říká pop-music, 
nic nového.” To je pravda, bohužel 
však v celém odstavci jediná. Pak 
následuje jeden omyl po druhém.

Těžko lze napsat, že “vlna rocku 
prošla světem několikrát” . Trochu 
jste zpřeházel kategorie a zaměňuje
te rock s minisukněmi, širokými 
či úzkými nohavicemi u kalhot nebo 
jinou proměnlivou módní veteší. Od 
poloviny padesátých let, kdy se rock 
objevil se svou první tváří, rock’n’ 
rollem, zůstává tu s námi přítomen, 
plně se prolnul s tím, čemu vy říkáte 
zábavná hudba, a dokonce v poslední 
době často dochází ve světové od
borné literatuře k ztotožnění pojmů

pop-music a rock. Nelze tedy v žád
ném případě psát o vlnách rocku, čas 
od času procházejících světem, na
nejvýš v tom případě, že se zabýváme 
vnitřní tektonikou rockové scény 
(např. vlna country-rocku, vlna rock’ 
n’rollového revivalu apod.) a to ještě 
velmi opatrně, protože nezřídka jde o 
uměle vytvořené publicistické zá
ležitosti.

Asi jen těžko obstojí také další Vaše 
tvrzení, že to, “co se u nás často za 
rockovou muziku vydává, má někdy s 
původním obsahem jen společný 
název” . To je apriorní tvrzení, 
pro něž nenajdete žádný argument. 
Přesto se však zkusme na tuto my
šlenku hlouběji podívat:

1) Co chápeme pod pojmem “pů
vodní obsah rockové hudby” ? S od
voláním na práceanglickéhosociolo- 
ga Simona Fritha, východoněmecké
ho vědce Petera Wickeho i všeobecné 
interpretace dalších sociologů popu
lární hudby můžeme celkem jedno
značně konstatovat, že původním ob
sahem rocku byla nová, nekonformní 
zábava a teenagerská revolta proti 
rodičům. Nic víc. Z toho vyplývá, že

2) má-li rock u nás úplně jinýobsah 
než tvrdíte, musí být nutně_ umělecky 
i obsahově náročnější než byl Vámi 
zmíněný “původní obsah rockové 
hudby” . Vždyť opravdu neznáme 
skromnější cíle než měl rock ve svém 
původním obsahu. Z Vašeho dalšího 
textu je však z ře te ln ě  vidět, že Váš 
pohled na naši scénu je přesně opač
ný. Už druhou větou svého výletu 
do rockové hudby si podřezáváte 
větev, která měla vydržet až do konce 
článku.

Ba ne, to není žádná sofistická hra, 
to je jen ukázka Vaší nedostatečné 
přípravy k odpovědnému úkolu, 
který jako novinář plníte. Další dvě 
Vaše věty nám to jen potvrdí.

Cože nás to čeká? V devatenácti 
slovech, počítaje v to i předložky a 
spojky projedeme patnácti lety vývo
je rocku. Přeletíme od Koreje k Viet
namu, aniž byste svým čtenářům 
vysvětlil, co se s tím “původním obsa
hem” stalo, že začal mít “značný so
ciální náboj” . Pamětníci, na něž se tu 
a tam odvoláváte, jsou mírně šoková
ni, když si připomenou, že právě ti, 
o nichž dnes říkáte, že stáli “proti 
masovému útlaku a proti válce ve 
Vietnamu", byli ještě nedávno ostou
zeni našimi sdělovacími prostředky. 
Byli to, řečenoslovyjednohoz Vašich 
kolegů, “primitivové a narkomani” .

Ale pozor, servíruje se další porce 
Krýzlova guláše. Pořádně zamíchá
me a z kotle tentokrát vylovíme Pete 
Seegera. Byl by to jistě velmi hezký 
argument pro podepření teorie o le
vicové angažovanosti rocku, kdyby 
každý maturant nevěděl, že Výbor 
pro neamerickou činnost, který podle 
Vašeho výkladu v roce 1961 zakazal 
Seegerovi vystupovat, už v te době 
neexistoval. Stalo se tak o sestjet 
dříve, což najdete i v te nejbeznější
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hudební encyklopedii nebo v Dorůž- 
kově knize Panorama populární 
hudby, která je ještě k dostání v 
každém knihkupectví. V roce 1955 byl 
ještě rock’n’roll v plenkách, takže 
mluvit o Seegerovi jako o rockovém 
zpěváku je mírně řečeno přehnané. 
Ostatně existuje i česká deska se 
Seegerovými nahrávkami, na níž se 
můžete přesvědčit, že zpěvák lido
vých písní v té době neměl s rockem 
nic společného.

A to ještě nejsou nepravdy v této 
jediné větě u konce! Seegerovi ne
bylo zakázáno vystupování, jen na
hrávání gramofonových desek, kon
certy v rozhlase a v televizi, ale to 
ne proto, že by jeho písně měly "ostrý 
sociální náboj” , ale pro pohrdání 
Kongresem, neboť odmítal vypoví
dat před zmíněným Výborem pro 
neamerickou činnost.

Po této spršce omylů na nás pů
sobí následující věta o Bobu Dyla- 
novi jako balzám. Vždyť lze namít
nout je to, že “rockové pole” ovládl 
ne v roce 1962, ale o tři roky později, 
kdy eletrifikoval svou kytaru a začal 
spolupracovat s rockovou kapelou, 
a to, že píseň Oxford Town není o 
Georgu Meredithovi, ale o jiných 
místních bouřích, při nichž zahynuli 
dva černoši.

O to smutnější je, že přes veškeré 
zmatené tápání v chybách a omylech 
jste nebyl tak daleko pravdy. V polo
vině šedesátých let, kdy se folk začal 
prolínat s rockem, vzniklo pořádné 
množství dobrých, angažovaných 
písní. Jen je umět hledat. Jenže to 
by Vám musela něco říkat jména Judy 
Collinsová, Country Joe McDonald 
nebo Phil Ochs.

Ale první odstavec ještě není u 
konce. Blíží se závěrečný šílený blá
bol o Jamesu Brownovi. Nechápeme, 
proč citujete jeho vystoupení v Ma- 
dison Square Garden. Známý hit 
“ Say It Loud, l’m Black and Proud” , 
který pravděpodobně ve svém velmi 
volném českém překladu citujete, je 
běžně k dostání na gramofonových 
deskách a Brown ho zpívá dodnes, 
nejen tehdy v oné sportovní hale. 
Mimochodem, ta píseň má vedle pro- 
tirasitického textu také siný erotický 
podtón, jenž úplně mění Váš výklad, 
ale kdo ji zná, že?

Dále se dočítáme, že v polovině 
šedesátých let svět tleskal skupi
nám Beatles a Rolling Stones (kro
mě československého časopisu Zá
pisník, který je už tehdy prozíravě 
označoval za ideologickou diverzi) 
a jejich písním, které “odsuzovaly 
válku ve Vietnamu a barbarství, které 
v ní Spojené státy s takovou bez- 
ostyšností prokázaly". Není pochyb, 
že Lennon nebo Jagger veřejně viet
namskou válku odsuzovali, ale jme
nujte nám některou píseň těchto 
skupin, kde by o tom padlo jediné 
slovo! Jednu jedinou! Tak zase lež.

A pak je tu ještě lahůdková zmínka

o velkém říjnovém pochodu proti 
vietnamské válce v roce 1967. Míníte 
tím onen slavný koncert, na němž 
vystupovala skupina Fugs, jejíž pí
seň Nic (Nothincj) nedávno citoval 
severočeský Pruboj jako příklad 
narkomanského úpadku západní 
mládeže?

Ano, “v té době vznikala jedna bo
jová píseň za druhou...” . A tak se ne
divme, že když v polovině sedmde
sátých let vydal Supraphon album 
Woodstock, byla z třídeskového 
kompletu vypuštěna jediná, zato 
však nejangažovanější píseň proti 
válce ve Vietnamu - l-Feel-Like-l’m- 
Fixin’-To-Die Rag.

Ale, světe zboř se, konečně přichá
zí v díle soudruha Krýzla několik vět, 
s nimiž při důsledné marxistické 
interpretaci soudobé rockové hudby 
můžeme do jisté míry souhlasit.

Po konci vietnamské války dochází 
opravdu do jisté míry k odlivu revo
lučního (či revolucionizujícího) hnutí 
americké mládeže. Rocková hudba 
se vrátila ke své spotřební roli - i když 
to pro byznys neznamenalo větší 
nebo menší zisky než měl z předcho
zí revoluce, jíž dovedl také výnosně 
prodat - ba dokonce tato role začala 
být podporována veškerými médii, 
které má buržoazie v rukou.

Chybná je pouze ta nejdůležitější 
část celé úvahy - pointa. Ta bezdu
chá, apolitická hudba, která “vede 
mládež k pasivitě, k útěku od reality 
do říše snových představ” se nejme
nuje nová vlna, ale disco.

Tím máme tedy za sebou první 
kapitolu naší polemiky, v níž jsme se 
pokusili čtenáři ukázat, s jak dokona
lou teoretickou přípravou přistupuje
te k zodpovědné novinářské práci. A



to jsme se zabývali pouze detaily, z 
nichž jste uhnětl svou vizi rockové 
hudby šedesátých a sedmdesátých 
let. Celkovou koncepci jsme byli 
nuceni nechat stranou - mezi kolekcí 
chyb se Vám úplně ztratila.

Nicméně se ji pokusíme vysledo
vat. Podle vás byl kdysi rock pokro
kový a levicový, zatímco dnes už 
není.

Kdyby někdo tuto myšlenku na
psal před osmi lety, plně bychom s 
ním souhlasili. Tehdy explodovala 
první módní vlna diskotékové hudby, 
folk-rockoví zpěváci se vrátili k 
apolitickým tématům, vnější forma 
a efektní technická zdatnost jazz- 
rocku dokonale zastínila obsah. 
Někteří z umělců, zbohatlí z před
chozího hlásání “ostrého sociálního 
náboje” přešli na vysloveně pravico
vé pozice, které byly, jsou a budou 
veškeré rockové hudbě cizí.

A vtétosítuaci,soudruhu Krýzle.se 
objevil punk - subkultura proletářské 
mládeže a nezaměstnaných - s cílem 
vrátit rocku to, co na konci šedesá
tých let ztratil, totiž rysy sociální 
a politické revolty vůči měšťácké spo
lečnosti.

Co je to punk a nová vlna

Zdá se samozřejmostí, že autor 
má psát pravdu v tom smyslu, že j i  nemá 
potlačovat nebo zamlčovat 
a že nemá psát n ic  nepravdivého.
Nemá se sklánět před mocnými, 
nemá podvádět slabé. Je ovšem 
velmi těžké nesklánět se před m oc
ným i a velm i výhodné podvádět 
slabé.

Berto Id Brecht

Než se pustíme do výkladu o poli
tické a sociální orientaci soudobého 
rocku, musíme čtenářům vysvětlit, co 
je to punk a nová vlna. Váš výklad 
(“ Protože ‘punkové’ a jejich hudba v 
mnohém překročili ‘meze’ únosné i 
pro kapitalistickou společnost a 
vymkli se svým podněcovatelům z 
kontroly, bylo třeba vše uvést na 
‘pravou’ míru. Místo tzv. punk rocku 
je šířena a propagována tzv. nová 
vlna, která se pokouší vrátit rock k 
původní hudební dokonalosti.” ) je 
totiž naprosto scestný.

Aby bylo jasno: termínu “nová 
vlna” se začalo používat zároveň 
s nástupem punku vletech 1976-1977. 
Označoval celou novou generaci 
muzikantů od komerčních souborů, 
hrajících na hospodských a klubo
vých tancovačkách, přes punk až ke 
všem experimentálním skupinám a 
souborům, vycházejícím většinou 
z teorií soudobého výtvarného umě
ní. Není tedy pravdou, že by nová vlna 
přišla až někdy po punku, naopak, 
anglický punk byl od počátku její 
součástí.

Punk sám o sobě má dlouhou 
tradici a jeho kořeny sledujeme již 
v polovině šedesátých let, kdy tuto

nálepku získaly poprvé americké 
začátečnické skupiny, ovlivněné 
tvorbou Beatles a Rolling Stones, 
u nichž nadšení nad možnostmi 
rockové hudby jako platformy k 
určitým sdělením o světě převládalo 
nad instrumentálními schopnostmi 
interpretů. Řekli bychom, že myšlen
ka, která tu měla být vyjádřena, byla 
dokonalejší než způsob, jímž byla 
realizována. Snad proto doporučuje
me užívat jen velmi opatrně pře
kladu “prevít-rock” . Lépe se hodí “ne- 
umětel” nebo něco podobného.

Ten punk, o němž je ve Vašem 
článku řeč, je už třetí, možná dokon
ce čtvrtou generací toho jména. 
Vznikl v Anglii v letech 1976-1977 
jako bezprostřední reakce mládeže 
na množící se příznaky ekonomické 
deprese a z ní vyplývající posun 
veřejného mínění na pravou stranu 
politického dění, rasovou nevraži
vost vůči jamajským a indickým 
přistěhovalcům a v neposlední řadě
i na vnitřní krizi v rockové hudbě.

Poprvé od dob Beatles vznikají 
rockové kapely přímo mezi dělníky 
a nezaměstnanými. Vždyť členové 
jedné ze tří nejslavnějších skupin 
punku sedmdesátých let, The Clash, 
se seznámili přímo ve frontě na práci. 
Členové druhé z nich, The Damned, 
se ještě v začátcích své kariéry živili 
příležitostnými pracemi, nejčastěji 
jako poslíčkové a uklízeči. Johny 
Rotten, nejslavnější osobnost brit
ského punku, žil už od svých patnácti 
let jako nezaměstnaný.

Nikdy předtím - ani ve Vámi tak 
opěvovaných šedesátých letech - 
nevznikly tak realistické obrazy 
soudobé kapitalistické společnosti 
jako v písních Sex Pistols a Clash, 
tak vášnivé obžaloby jejích metod.

V jedné písni Sex Pistols se setká
váme i s heslem “No Future” , s nímž 
tak ekvilibristicky ve svém článku, 
soudruhu Krýzle, žonglujete. Jmenu
je se podle anglické hymny God Save 
The Queen (Bůh ochraňuj královnu) 
a můžeme ji velmi snadno interpre
tovat jako bojovou hymnu mladého 
anglického proletariátu:

jestliže není budoucnost
jak může existovat hřích
jsme kytky v popelnici
jsme jed ve vašich lidských strojích
jsme budoucnost
vaše budoucnost...

Poslední dva řádky, oslovující bla- 
hobytného měšťáka, patří k nejbo
jovnějším výtvorům, jaké se v rockové 
hudbě objevily. To je přímo vyhlášení 
války.

Destruktivní metody, jichž použili 
Sex Pistols a Clash, aby se ubránili 
zkonformizování svých politických 
stanovisek, doslova rozvrátily britský 
gramofonový průmysl. Inspirovány 
jejich postupem začaly stovky nastu
pujících souborů vydávat své desky

mimo oficiální komerční trh vlastním 
nákladem a ve vlastní distribuční síti. 
Vznikla tak alternativní kultura s 
vyhraněně levicovými stanovisky a 
stále rostoucím vlivem na veřejnost, 
především na mládež.

Kapely, podle Vás nabízející “pri
mitivní texty spojené s primitivní 
hudbou, odporné šaty, provokující 
chování, oplzlá gesta” , vytvořily na 
této alternativní scéně i několik velmi 
důležitých organizací, přímo podpo
rovaných hudebníky. Připomeňme si 
organizaci Protinacistická liga, která 
jako jedna z prvních varovala před 
nebezpečím fašistické politické stra
ny Národní fronta, Rock proti rasismu 
nebo velmi důležité hnutí Rock proti 
sexismu, bojující za práva žen.

Ted’ chvíli nechrne stranou poli
tickou orientaci novovlnného rocku, 
tak odlišnou od vaší interpretace 
hesla “ No Future” . Jde o prostředky, 
které začala nová vlna využívat ve své 
hudbě. Jsou opravdu různorodé. 
Najdeme soubory, které se pokoušejí 
spojit původní punk s jazzem, jamaj- 
skou hudbou, artificiální elektroni
kou nebo primitivními lidovými kul
turami z Bali, Ceylonu či Zimbabwe. 
Objevíme i takové skupiny, tvořící 
na základě komplikovaných teorií, 
podle nichž je vizuální dojem trans
formován ve zvukový (jakási malba 
zvukem), ale i kapely, inspirované 
ruským a sovětským futurismem dva
cátých let. Někdy jsou to pokusy zda
řilé, někdy ještě příliš převládá 
myšlenka nad formou, jindy se uměl
ci zjevně dostávají do slepé uličky. 
Stejně jako v každém jiném druhu 
umění.

Upřímně řečeno, západní rozhlaso
vé stanice o tuto hudbu příliš nestojí. 
Jen těžko se z ní dá vytřískat nějaká 
ideologická diverze. Písně mají 
přesně opačný obsah než by měly 
mít a ani forma není přístupná většině 
našich běžných posluchačů, lovících 
hlavně diskotéková pozlátka, vysně
ná nad vypůjčeným katalogem od 
Neckermanna.

Konečně o české scéně

Bojovati za to, co vzniká, je  
jed iný boj, jenž s to ji za to, 
aby byl bojován.

Bedřich Václavek

Blížíme se k jádru naší odpovědi. 
Známe už kvalifikaci Jana Krýzla, 
s níž se odvažuje soudit populární 
hudbu doma i za hranicemi, a víme, 
jak diametrálně odlišná je opravdo
vá podstata punku od toho, co jeho 
perem Tribuna hlásá.

Nemluví příliš ve prospěch západ
ních diverzních centrál, když se po
koušejí podvracet naši společnost 
pomocí kultury, jež je programově 
kapitalismu nepřátelská. Vymlouvat 
se na ně a zakrývat jimi vlastní ne
schopnost, to je už dlouholetá praxe, 
jíž se u nás maskují nedostatečné vý



sledky při práci s mládeží. Podle toho 
se také upravují fakta. Ještě nedávno 
byl John Lennon cynickým, excentri
ckým milionářem, dnes ho citujeme 
jako nejvyšší autoritu. Bezpáteřnictví 
a oportunismus, kam se člověk podívá.

Leč k problematice české vlny. Od 
počátku se jí tak říkalo, protože punk 
zdiskreditovali hysteričtí novináři z 
Vlasty a Mladé fronty (tam jste tehdy 
dělala, že soudružko Bakešová?), na- 
dopovaní právě články ze Spieglu a 
Sternu, když ho vylíčili málem jako 
to nejhorší, co lidstvo dosud vytvo
řilo.

První zajímavé české kapely tohoto 
typu se objevily v roce 1979 a během 
tří let se v rámci zájmové umělecké 
činnosti objevila řada opravdu po
zoruhodných souborů.

Na rozdíl od Vaší teorie o "pašo
vaných deskách” , které mají údajně 
podvracet správné zaměření českého 
rocku, musíme konstatovat, že právě 
česká nová vlna vznikala v izolaci 
od světového dění. Nahrávky z alter
nativních trhů jsou velmi těžko 
dostupné a Rádio Luxembourg no
vou vlnu nehraje. A tak kapely začaly 
navazovat na české tradice a díky 
tomu, že měly ve svém repertoáru 
jen minimum přejatých písní začaly 
psát i české texty. Dokonce v takové 
míře, jaká v českém rocku v jeho více 
než dvacetileté historii nemá obdoby. 
Pochopitelně, ne každý z nich je zda
řilý, ale už dnes můžeme říci, v čem 
je jejich přínos. Jeto především smysl 
pro parodistickou zkratku, ironie, 
satira, černý humor, travestie. V jed
nom jsou však tyto písně bezbranné - 
pár slov, vytržených z kontextu udě
lá z Jasné páky sprosťáky a z Letadla 
blbce. To se Vám povedlo skvěle, 
soudruhu Krýzle. Doufejme, že Vaší 
metody analýzy textů budou naši 
ideologové užívat co nejčastěji. Před
stavte si, že v některém z příštích čí
sel Vašeho časopisu někdo ocituje pí
seň “To pivečko je věru nebeský 
dar” a na to konto odsoudí Prodanou 
nevěstu jako vulgární oslavu alkoho
lismu. Třeba ji také potom v Ná
rodním divadle kulturní inspektor 
nepovolí...

Nevadí Vám dechovka a lidová 
píseň? Předpokládáme, že proti ní nic 
nemáte. A vidíte, právě tam naleznete 
daleko větší množství “důmyslných 
slov", jak říkáte: juchuchú, mcarara 
a podobně. Ale u Pražského výběru 
Vám to vadí. Že by dvojí metr?

Ještě hůř je na tom skupina Bronz, 
která nemá s novou vlnou nic spo
lečného. Jeho členové - ještě když 
si říkali Barnodaj a Progress II. - 
natočili desku Kniha džunglí. Byla 
to rocková opera, dobře přijatá kriti
kou i tzv. nadřízenými orgány. Do
konce i cenu snad za to dostali. V té
to opeře zpívá jedna ze záporných 
postav árii se slovy “náš pán je král, 
má jméno heroin” . Protože to byla 
skladba zdařilá, zůstala v repertoáru

dodnes. Vlastně ne, zůstala v re
pertoáru jen do té doby, než jste si jí 
povšiml a označil ji za “výraz nihi- 
lismu a cynismu" a “výplod chorého 
mozku” . Co si tak předtím, než něco 
napíšete, ověřit pár fakt? Takhle to 
vypadá, že levá ruka neví, co dělá pra
vá.

Jen tak mimochodem, slyšel jste 
některou z těch odsuzovaných kapel? 
Asi ne, protože jen těžko byste mohl 
tvrdit, že Bronz, Zkárovaný přebal, 
Žabí hlen nebo Žlutý pes mají něco 
společného s novou vlnou. Ach, 
pardon, vždyť vy jste na těch kon
certech klidně mohl být. Přeci jsme si 
na několika předchozích stranách 
dokázali, že vůbec nevíte, co to nová 
vlna je.

Ale když už jsme se zmínili o ná
zvech kapel, můžeme si o nich pově
dět něco víc. Bude to jen další důkaz, 
jak fušersky je Váš článek slátán.

Zkárovaný přebal byl soubor, 
který nikdy neexistoval. Jednalo 
se o humornou scénku dvou mlá
denců, parodující playbackové ma
nýry některých televizních umělců. 
Vystoupili s ní jednou jedinkrát na 
koncertě v Řevnicích.

Parchanti se správně jmenují Pan- 
charti. Jediný pohled do slovníku 
českého jazyka Vám napoví, jak veli
ký je  v tom rozdíl.

Žlutý pes byl pojmenován podle 
slavného indiánského náčelníka. 
Soubor tohoto názvu nepoužívá od 
podzimu 1981. Je to bluesová skupi
na, která nemá s novou vlnou nic 
společného.

Žabí hlen působil v letech 1977- 
1979, tedy ještě před nástupem nové 
vlny v Československu. Při svých 
řídkých vystoupeních užíval zásadně 
jména Žába.

Prvotřídní informovanost je tou 
hlavní vizitkou dobrého socialistic
kého novináře. Objektivnost, díky 
takovým jako jste Vy, už dávno ne
čekáme.

Dnes se začínají pomalu rýsovat 
některé vlastnosti nové vlny, ne
srovnatelné s ničím, co tu bylo před
tím. Lidový jazyk, prvky lidového 
humoru. Občas tendence kepickému 
příběhu, typická pro městský folklor. 
Běžná schopnost reagovat na udá
losti dne. Flexibilita. Samouctví. 
Nezávislá kultura, jíž se nechce pro
nikat do sdělovacích prostředků. Ne
zájem o hudební byznys. Spontánní 
přístup k tvorbě i interpretaci.

Tvrdí se, že prý vyhynulo lidové 
umění. V třicátých letech jeho roli 
většinou přejala masová píseň a s 
nástupem televize došlo k úplnému 
zpasívnění veřejnosti. V této situaci 
se nová vlna stává první formou 
folkloru v industriální společnosti. 
To znamená, že znovu vzniká hudba, 
kterou může dělat každý, kdo má co 
říci, a nikdo přitom nehledí natechni-
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ku hry. Konečně se zrodila forma bě
lošské populární hudby, kde na prv
ním místě stojí tvůrce a nikoliv inter
pret.

První generace folkloru v indu
striální společnosti je samozřejmě 
naprosto odlišná od toho, co jsme si 
dodnes pod pojmem lidové umění 
představovali. Tvoří s prostředky, 
které odpovídají době, v níž vzniká, 
zabývá se tématy, která korespondu
jí se skutečným životem. Ne tím tele
vizním.

V tom také leží příčina toho, že no
vá vlna zbourala pojem hvězdy. Kape
la tvoří jako kolektiv a posluchač ji 
také jako kolektiv vnímá. Na rozdíl od 
minulých dob jen málokdo zná jména 
účinkujících, rozhodující je celek.

Podobně i způsob oblékání, který 
se Vám tolik nelíbí, vychází z lidové 
tradice, z toho, čemu M. M. Bachtin 
říká "smíchová forma” .* Odjakživa tu 
byla jako protipól obřadní vážnosti, 
jíž je přesycen oficiální svět. Říkalo 
se jí masopust, karneval, pouliční 
lidové divadlo. Novou vlnu to sbližu
je s další důležitou dimenzí - se sou
dobými divadelními postupy, jež 
novátorsky rozvíjí. Máloco bylo tak 
dokonalou demonstrací sepětí lidové 
ku ltu ry  d ivadeln ího sm íchového 
typu a jejího smyslu pro groteskno 
s dnešním životem jako koncerty 
dnes zlikvidovaného Pražského vý
běru.

* M. M. Bachtin, Francois Rabelais a lidová 
kultura středověku a renesance, Praha 
1975.



Hradecký skandál aneb Cui bono
Kom unističtí malíři, budou-li se 
vás ptát, js te -li komunisté, je  lepši, 
m ůžete-li jako důkaz předlož it spiše 
své obrazy než své stranické legitimace.

Berto lt Brecht
Protože vy i my jsme kulturní lidé, 

žijící v civilizované společnosti, před
pokládejme, že Váš článek nebyl 
orientován k naprosté destrukci díla 
jiných lidí, jak se na první pohled zdá. 
Snažíme se vžít do představy, že jste 
jednal alespoň z nějakého důvodu 
bona fide.

Můžeme říci, že patří k největším 
záporům Vašeho článku, když většina 
čtenářů, především mladých, není 
schopna v něm nalézt jediné zrnko 
aktu dobré vůle, pozitivní cíl, pro 
nějž byl napsán. I to je důkaz “vysoké 
kvality” Vaší novinářské práce.

Znovu Vám tedy nabízíme berličku 
a pokusíme se vysledovat, v čem je 
jádro celého článku. Z notně zkresle
ného líčení koncertu Pražského vý
běru v jiném čísle Tribuny i z po
dobně upraveného popisu vystoupe
ní Letadla v Hořicích, otištěného 
ve Vašem článku, docházíme k před
pokladu, že Vaše hlavní výhrada 
směřuje k negativnímu dojmu z vy
stoupení skupin a především jejich 
posluchačů.

Řadu výhrad, které máte proti sku
pinám, jsme již probrali. Dodejme 
však k tomu ještě, že moderní rocko
vý interpret - hudebník i zpěvák-stále 
více prolíná své původní muzikantské 
řemeslo s povoláním herce. Naplňuje 
se tím moderní estetická tradice, 
kterou našemu umění odkázal Emil 
František Burian, tradice, vycházejí
cí z českých podmínek a českého 
prostředí. Pronásledovat někoho za 
to, že vystupuje s růžovou síťkou 
na vlasy, je tím postaveno přibližně 
na takovou úroveň, jako kdyby byla 
znemožňována práce herci za to, že 
hrál v Bílé nemoci Maršála nebo v 
nějaké komedii delTarte strakatě 
oblečeného tlučhubu.

S publikem je to ovšem horší. Nic
méně si už musíme jednou veřejně 
říci, že v každé kulturní zemi za ně 
odpovídá pořadatel, nikoliv umělec. 
Přesto se u nás v posledním desetiletí 
stalo zvykem pronásledovat kapely 
za jejich diváky.

Problém je ale uložen mnohem 
hlouběji. Není totiž žádným tajem
stvím, že v naší společnosti již dlouhá 
léta roste vlna násilí a výtržnictví. 
Už celá sedmdesátá léta provází 
vandalismus, jemuž v historii naší 
společnosti není rovna. Zasahuje 
její široké spektrum, nejen kulturní 
a sportovní akce, u nichž je nejevi
dentnější. Ty mají jedinou roli - při 
fotbale nebo rockovém koncertě se 
individua s ničivými sklony shro
mažďují do skupin, v nichž se cítí 
silnější. Tak je tomu dvacet let, ne-li 
více. A bylo tomu tak ať hrála Sparta

dobře či špatně, aťse hrál rock’n’roll, 
hard-rock nebo punk.

Je-li dnes těchto negativních jevů 
více než kdy jindy, nemůžeme to v 
žádném případě svádět na rockové 
koncerty. Naopak, musíme se otázat, 
kdo byl v minulých letech zodpověd
ný za práci s mládeží, především 
s její dělnickou a učňovskou vrstvou, 
kdo ji takto připravil pro život. Ovo
ce jeho sadby - rozmlácené náhrobní 
kameny, urvaná sluchátka v tele
fonních budkách a zbité noční chod
ce -  právě dnes sklízíme.

Shazovat odpovědnost ze za
nedbané práce s mládeží, na níž se 
podílejí celé ministerské aparátyJ 
na několik rockových kapel, jejichž 
estetické názory jste se ani nesnažil 
pochopit, vede pochopitelně k vytvo
ření dalšího “ honu na čarodějnice” 
v populární hudbě. Punkýši tím 
doplní osudy Merty, Mišíka, Kata- 
pultu. Stanou se další záplatou, jíž 
se zalepují díry, kterým mohlo být 
zabráněno dávno předtím, jinde a 
jinak. Smutné je, že tentokrát byl jako 
záplata zvolen takový hudební proud, 
v němž dominuje tendence k přiro
zeně sociální a politické angažo
vanosti. Rock, jenž je celou svou 
podstavou na levém křídle.

Ale fajn, nebezpečné osoby se už 
neobjeví na koncertech skupin nové 
vlny. Ale scházet se budou jinde a 
rozbitých telefonních budek neubu
de. Horší však budou sekundární 
následky. A to nebude jen přerušení 
kontinuity hudebního vývoje, ale 
především nenávist vůči těm,o kdo 
berou mládeži její hudbu, nedůvěra 
v kulturní politiku strany, další pokři
vení morálního profilu naší společ
nosti. Vždyť tím, že jste si za plat
formu svého žlučovitého výpadu zvo
lil právě Tribunu, veřejnost ztotožňu
je Vaše názory s ideologii KSČ.

Tím se dostáváme k poslední otáz
ce naší problematiky. Komu ku 
prospěchu? Kdo nejvíce vydělal na 
Vašich článcích, soudruhu Krýzle 
a soudružko Bakešová?

Každý mladý občan Českosloven
ska měl v posledních letech řadu 
příležitostí opustit tuto zemi. Kdo tu 
nemohl pro svůj světonázor nebo 
touhu po větším výběru sýrů či gra
mofonu žít, odešel. Taky dobře. Zbyli 
tu jen ti (a je nás hezkých pár desítek 
tisíc mladých lidí), jímž osud naší 
země není a nebyl cizí. Máme ale těch 
zbylých čtyřicet nebo padesát let na
šich životů strávit v ustavičné hrozbě, 
že zítra nebo pozítří přijde zase něja
ký Jan Krýzl se zfušovaným a neod
borným článkem a využije respektu 
před hlavním ideologickým orgánem 
strany, aby zlikvidoval práci mnoha 
lidí a mnoha let? Můžeme si vůbec v 
téhle patnáctimilionové zemi takový 
luxus dovolit? A budeme ještě dlouho 
zbaběle přijímat takové poškozování 
zájmů naší kultury nebo už konečně 
řekneme dost?

Všichni dobře víme, jaký vliv má 
populární hudba na mládež. A není to 
jen píseň sama, co sleduje mladý 
posluchač. Zajímá ho stejnou měrou 
vše, co se okolo ní píše a mluví. Jak 
se potom vyrovná s tím, že nejváže
nější tiskoviny v ČSSR přinesou tako
vou kolekci evidentních lží jaká byla 
ve vašich článcích?

To, co by jen stěží dokázaly zahra
niční diverzní centrály, na něž se 
vymlouváte, to se povedlo Vám. Za
šili jste svými články v Tribuně a Ru
dém právu nedůvěru a nenávist v ti
sících mladých lidí. Přitom to není 
jen nedůvěra k Vašim osobám, je to 
nedůvěra ke sdělovacím prostřed
kům, které Vaše nepravdy otiskly, 
je to nedůvěra vůči komunistické 
straně, již jste svými pracemi, publi
kovanými v jejích hlavních orgánech, 
těžce ublížili.

Pokazili jste část dlouholeté práce 
KSČ. A proto Vás, soudružko Bake
šová a soudruhu Krýzle, obviňujeme 
z poškozování zájmů strany na 
jednom z míst nejcitlivějších - mezi 
mládeží.

Komu ku prospěchu?
Odpovězte si sami.

Praha 11. - 18. 4. 1983 
•

Myslím, že k tomuto fundovanému 
textu není třeba nic dodávat. Proto 
jen několik slov k pravověrným člán
kům z hlediska člověka, který, ač se 
narodil a dětství strávil v komunismu, 
dospěl až na Západě a příliš už si 
zvykl na duchovní svobodu, takže má 
tendenci texty z komunistických 
médii zkoumat asi tak, jako veterinář 
ohledává slintavkou postiženě krávy.

Myslím, že s. Krýzl a s. Bakešová 
většině tvrzeni ve svých dílech sami 
nevěří, řídíce se buď Leninovou 
poučkou o tom, že morální je to, co 
prospívá Straně (doufejme), anebo 
snahou si vydělat a stabilizovat si ka
riéru (odhad patrně realističtější); 
opakují však jisté myšlenky, které zdá 
se, pokládají za pravdivé. Zde se 
neřidkani Leninem, ani hrabivosti, 
ale psýchologickým zákonem, jejž lid 
definufe příslovím  “ Podle sebe 
soudím tebe". V téhle iluzi nejsou 
ovšem mezi marxleninskými noviná
ři výjimkou.

V článku s. Krýzla se neustále opa
kují termíny jako: buržoazní manipu
látoři s myšlením, diverzní centrály 
a pod.; píše se o tom, že punkové se 
vymkli svým podněcovatelům z kon
troly, že není náhodou, že punk rock i 
nová vlna byly a jsou prostřednictvím 
rozhlasových stanic ... šířeny i do na
ší republiky atd. Zkrátka naznačuje 
se tu, že populární hudba na Zápa
dě je, podobně jako kulturní život 
v ČSSR, řízena jakýmisi komisaři 
přes kulturu, nikoli zákonitostmi 
trhu, tj. nabídky a poptávky. Podle
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sebe, prostě, soudím tebe. Sekce io 
ve své odpovědi správně vyhmátla. 
Mně přitom vytanula na mysli iro
nická scéna z nejlepšího Formanova 
amerického filmu Taking Off, v níž 
rozpačitý otec, s obavami se tázající 
na příjmy fousatého nápadníka své 
dcery, ke svému překvapení zjistí, 
že fousáč je milionář, a že miliony 
nadělal - skládáním politicky anga
žovaných, revolučně-radikálnich, te
dy protiestablišmentových písni!

Krýzlův článek, aniž si to autor 
uvědomuje, je naproti tomu dokla
dem, jak přesvědčení o správnosti 
obecného školdozorstvi přešlo lidem 
jeho typu do krve; jak si vůbec nepři
pustí myšlenku, že by snad autority 
mohly někdy také být neosvicené; a 
jak se jako samozřejmost prezentuji 
veřejnosti věci, při nichž já se otřásám 
nechutí a úžasem, že tohle se děje 
ve státě, jemuž kdysi stál v čele filo
sof (pokud veřejnost takové tiskoviny 
vůbec čte; někdy mám dojem, že 
jedinými čtenáři jsme my, exulanti, 
vedeni zvěrolékařským zájmem o 
krávy postižené slintavkou).

V textu, který jsme z Krýzlova člán
ku vynechali, se objevují perly jako: 
Když vystoupení neodpovídá zása
dám naší kulturní politiky, vyvozují 
(pořadatelé) okam žitě příslušné 
s a n k c e ?  Např. odmítnout propla
tit honorář, o z n á m i t  “ kvalitu” 
skupiny zřizovateli apod. (prolože
nou mnou). Tedy trestat a práskat ja
ko samozřejmé morální kvality socia
listického kulturního pracovníka. 
S. Bakešová to formuluje pádněji, 
ale obecněji: Je povinností všech 
zřizovatelů ... aby provedli p ř í s n o u  
k o n t r o l u  ...a v y v o d i l i  z jedno
tlivých případů n e k o m p r o m i s n í  
závěry (proloženo mnou).

V jiném článku v Tribuně (č. 20 z 18. 
5. 83) se líčí, jak se v Hořicích sešel 
inkviziční soud, na nějž z Prahy vysla
li tříčlennou skupinu pracovníků... 
Je přítomen předseda městského 
výboru SS Mládeže a další dva zá
stupci svazáků, místopředsedkyně 
městského národního výboru, ve
doucí úseku kultury a poslanec ONV, 
ředitel Jednotného klubu pracujících. 
(Přátelé v exilu: na takováto po
chmurná shromáždění už jste zapo
mněli, že?) A jakýže to dalekosáhlý 
zločin přijeli do Hořic vyšetřovat?

Při vystoupení rockové skupiny 
Letadlo ihned po zahájení produkce 
se bubeník svlékl na jevišti do půl 
těla (ještě že to nebyla bubenice! 
moje poznámka) a navlékl na sebe 
řetěz se zámkem, což velmi negativně 
ovlivnilo účastníky zábavy. Po tomto 
úvodu byli pořadatelé nuceni volat 
o pomoc další orgány, i bezpečnostní. 
Inu, řetěz se zámkem v dnešním 
Těžkoslovensku může mít, jak by řekl 
Hemíngway, mnoho významů. Ale 
vzpomínáte si, m ilí filmoví nadšenci, 
na starý film Věry Chytilové Pytel 
blech? O těch učednicích z přádelny,

a jak je ostražitý zachmuřilec vyvádí 
z parketu, protože se oddávají ne
mravnému tanci foxtrotu? Já jsem si 
nad tímhle citátem vybavila také pa
sáž z knihy Československý jazz od 
L. Dorůžky a I. Poledňáka, v niž se ci
tuje z hlášení ONV v Hranicích, jak při 
vystoupení hudebního souboru Hra
nických cementáren provozovala 
tato, dle jména tak nevinná, kapela 
kosmopolitní západnickou hudbu, 
která působila výstředně a strhla 
dokonce přítomné vojíny k tomu, 
že jeden z nich vystoupil a stepoval. 
Ach! Quelle horreur! Na základě 
tohoto prásknuti příslušná místa 
tehdy další zhoubné působeni sou
boru cementáren zamezila.

Tohle se událo v roce 1953, tedy 
před třiceti lety, kdy jsem ještě byla 
na houbách. Krátce předtím v So
větském ̂  svazu zakázali používání 
saxofonů (viz výbornou knihu Freda 
Starra Red and Hot: The Fate of Jazz 
in the Soviet Union - Oxford 
University Press); p ro fes ioná ln í 
hudebnici museli své nástroje ode
vzdat v příslušných úřadovnách 
Hudebnického svazu a výměnou za 
saxofony obdrželi nástroje jiné, 
ušlechtilejší: hoboje, fagoty a lesní 
rohy. Tak řeší problémy skuteční 
marxlenínísté. Čili: nic nového pod 
sovětským sluncem.

Nebo snad přece něco nového, či 
aspoň staronového? Ačkoliv, jak 
bylo napsáno minule, ss. Krysa - 
pardon: Krýzl - a Bakešová, opřeni 
o Stranu, opřenou o Sovětský svaz, 
bezstarostně otiskli své hloupůstky, 
domnívajíce se, že tiskem jim nikdo 
nebude moci odpovědět, v květnu a v 
červnu přinesla Tribuna, kupodivu, 
jakousi diskusi o Krýzlově článku 
z per čtenářů. Lépe řečeno, z per 
mladých lidi, kteři Tribunu evidentně 
nečtou (Váš týdenník nečtu pravi
delně, přiznává symptomaticky čte
nář Alexandr Mitrofanov z Plzně), ale 
expertýzy obou soudruhů, následo
vané tzv. postihy ze strany ouřadů, 
na sebe upoutaly i jejich pozornost. 
Nepíši ovšem otevřeně, co si myslí; na 
to jsou příliš realistickými reálso- 
cialisty. Jejich dopisy však, řekla 
bych přímo provokativně, vybízejí k 
četbě mezi řádky. Namísto aby bráni
li písně, texty a způsob prezentace 
skupin napadených s. Krýzlem, volí 
útok - ne na ty inkriminované skupi
ny, ale na oficiální orchestry, písně 
a zpěváky, jejichž, v uvozovkách, 
tvorba má požehnání oficiálních  
medií a zaplavuje proto éter a gra
modesky. Tedy tito chytří hoši a 
dívky říkají ouřadům mezi řádky: 
Vy vytýkáte Nové vlně různé ne
dostatky, ale já vám řeknu: radši než 
poslouchat střitečky všude předklá
dané k poslouchání, půjdu se spíš 
podívat na bubeníka svlečeného po 
pás. Je aspoň podstatně mladší než 
Kadel Bůh. Tak zmíněný Mitrofanov 
píše rovně a jasně: o většinu písni

ček v podání předních interpretů naší 
populární hudby nemám pražádný 
zájem, a Marie Alánová z Černotína 
přímo vyzývá k srovnání: Ve svých 
článcích kritizujete texty písniček 
některých hudebních skupin. Jakou 
však mají hodnotu texty našich popu
lárních zpěváků a skupin, co vlastně 
nám nového mají říci, o čem podstat
ném a závažném hovoří? A stejně 
soudí i Tomáš Grygar z Havířova: 
“populární” hudba reprodukovaná 
rozhlasem a ...vydávaná na deskách 
dnes bohužel mladým nemá co říci. 
Proto se tak šíří hudební vlny mezi 
mládeží. Aniž pak tihle nespokojenci 
otevřeně háji texty, kritizované Krýz
lem, c itu ji texty šířené rozhlasem 
a ponechávají čtenářům, aby si utvo
řili názor sami: “Až skončí naší lásky 
třetí díl...” “Ať nejsem dlouho sám, 
rád si tu tvou kávu dám...” “ Můj nej
dražší, pláču do obálky, můj nejdraž
ší, vrať se ke mně zpátky,” “Počkám, 
já si počkám, já si počkám, já čas 
mám..." Srovná-li si čtenář - a on 
si jistě srovná - tyto banální konven- 
ležíš na břiše. Seš nalomenej, seš 
neupřímnej, seš chlapec hezkej, seš 
nalomenej," anebo rázný refrén 
(komupak asi, v druhém plánu, 
adresovaný?): Pal vodsuď hajzle! 
Tomáš Grygar, sice bděle a opatrně, 
ale zcela srozumitelně z toho uzaví
rá: Máme řadu amatérů, kteří hrají 
“novou" vlnu, protože jim formálně 
vyhovuje (tvrdé kytary a bicí, u nás 
n e s e h n a t e l n é  (proloženomnou) 
syntetizátory, naturalistický zpěv...) 
používají ji pro její “netypičnost” , aby 
mohli zpívat v porovnání s “komerční
mi” skupinami netypické texty. 
A mnohdy jim jde skutečně o víc než
o randál a o peníze. C l o v ě k z k r á t -  
k a  v s o b ě c o s i  c í t í  a m u s í  t o  
ř í c t ,  p r o t o ž e  t o  k o l e m  s e b e



n e s l y š í  ř í k a t j i n é ... (proloženo 
mnou).

A proč asi to kolem sebe neslyší? 
Na to, opět bděle a opatrně, ale sro
zumitelně odpovídá Marie Alánová: 
Píšete... že písnička byla odjakživa 
prostředkem boje za lepší život. Ale 
u nás už asi není za co bojovat, u nás 
je vše v pořádku, lidé jsou hodní, na
vzájem si pomáhají, nezávidí, nehra
bou jen pro sebe... Po téhle ironické 
větě pokračuje: Myslím si, že by u nás 
měla být podporována písňová tvor
ba s novými a neotřelými nápady, 
vtipná a u p ř í m n á .  Aby se někteří 
zpěváci a skupiny n e m u s e l i  b á t  
zpívat o ožehavých problémech, 
které i u nás určitě existují. Možná
i mezi skupinami, o kterých hovoříte, 
byli i takoví, kterým šlo o něco jiného 
než o vulgární výrazy.

Inteligentní češti kluci a holky, moji 
vrstevnici. Ovšem, z hlediska marx- 
leninismu, zřetelně na scestí. Otázka, 
která mi vrtá hlavou, je, proč Tribuna 
vůbec připustila otištění takových 
bezzásadových dopisů?

Dlouho mi hlavou nevrtala. 1. červ
na tr. přišel signál, nejprve rovněž v 
podobě čtenářského dopisu. J iří 
Haller - zřejmě s. - z Prahy 9 se správ
ně otázal: Jsou mezi ... pořadateli 
(koncertů Nové vlny) komunisté? A 
jestliže jsou, jak to, že již zapomněli 
na Poučení z krizového vývoje? Vždyť 
právě benevolence k podobným 
jevům v naší kultuře byla Jedním, 
ne právě zanedbatelným průvodním 
jevem narůstající celospolečenské 
krize. Tímhle psaním byl do diskuse 
vnesen marxleninský tón, opřený o 
marxleninskou vědu. Podle téhle 
vědy_ řešení společenských problémů 
spočívá nikoli v odstraňování příčin 
krizi, ale v potírání Je jich následků 
a průvodních jevů, a je ovšem 
posvěceno už sedmdesátiletou tra
dicí marxleninismu v SSSR. Řečnické
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otázky čtenářů, jako je Grygar nebo 
Alánová, se prostě ignorují, žádné 
další čtenářské dopisy se nepřipustí, 
na jejich místo nastoupí osvědčeni 
žurnalističtí nádenici a osvědčené 
redakční značky. A ti, v sérii článků, 
s nimiž diskuse se už nedovoluje, 
narýsují marxleninskou - tedy asi se 
věři že vědeckou - analýzu situace a 
naznačí jediné správné řešeni. Takže 
už žádná Alánová, žádný Mitrofanov, 
ale ss. (fd) “Nová vlna se starým 
obsahem: Nedůslednost" (Tribuna 
29. 6. 83); (je): "Nová vlna se starým 
obsahem: Patent” (Tribuna 22. 7. 83); 
s. Vladimír Vácha: "Dvojí tvář Paten
tu” (Tribuna, 24. 6. 83) Jan Beran: 
"Jsme pro Novou vlnu" (Tribuna 6. 7. 
83 - nedejte se mýlit titulem: je to 
ú t o k  na rock, ne jeho obrana)-, a 
konečně servilní usneseni o vyšetřo
vání a o ustavení komise pro napra
vení Pražského kulturního střediska 
v Tribuně, 13. července 1983.

Pro badatelku ve slintavce jsou 
tyhle články plny perel informaci 
o současném stavu tzv. marxistické
ho myšlení v Těžkoslovensku. Slav
nou poučku o rozhodujícím vlivu 
ekonomických sil na lidské myšleni, 
o třídní závislosti filosofií, aplikují 
ty značky i neznačky z Tribuny na 
situaci mezi dnešní mládeži reálvě- 
decky. Sugestibilita myšlení, snadné 
podléhání výrazně působícím podně
tům, překotnost ve vytváření názorů, 
touha odlišovat se - to vše spolu s 
potřebou seberealizace charakteri
zuje... psychiku (mládeže), píše s. 
značka fd. Proto zaměření západ
ních propagandistů na mládež není 
vůbec nahodilé. Domyslíme-li tento 
výklad situace mezi českou mládeží, 
znamená to vlastně, že se nám mladí 
lidé představuji jako stádo vylízanců, 
jež je možno snadno duševně ztvár
nit: stačí použít “výrazně působícího 
podnětu". Obecně vzato, dávala by 
taková situace neomezené možnosti 
jakékoliv propagandě, jen je-li do
statečně dotována. •

To je ovšem typický produkt, jak by 
řek! strejček Engels, "falešného vě
domi". Ve skutečnosti, jak víme z dě
jin, sebeintenzívnější propaganda má 
jen zcela zanedbatelný vliv, nenachá- 
zí-li alespoň částečnou rezonenci v 
duších těch, na něž je zaměřena; a tu 
nenachází, je-li v rozporu se zkuše
ností svých objektů. Goebbels, se 
vším svým demagogickým umem, by 
nic nedokázal, kdyby zlá ekonomická 
situace v Německu nebyla naladila 
uši jeho posluchačů na strunu soci
alistické, antikapitalistické rétoriky. 
Ale proč dělat exkurze do už dost 
dávné minulosti? Vždyť i z těch ně
kolika málo povolených dopisů v 
Tribuně je zřejmé, že "kladná" pop- 
muzika má v pražské televizi a na gra- 
motrhu bezkonkurenční možnosti - a 
přece jaksi nezabírá. Vždyť s. fd sám 
přiznává, že vznikla... u nás dlouhá 
řada... hudebních skupin, dokonce i 
ty, které nejsou nikde registrované

a snaží se o tzv. neoficiální kulturu. 
Ale proč asi vznikly? To se s. fd, ani 
ostatní ze značek a jmen, nezeptají. 
Odpovím tedy: Inu srdce mladíka, 
podivujícího se nad tím, proč z médii 
neslyšet nic z toho, co mladík cítí, 
nerozechvěje verš: "Můj nejdražší, 
pláču do obálky," ale mnohem spíše 
pádný refrén "Pal vodsud', hajzle!" 
Mladické stádo blbečků má totiž 
jednu tradiční vlastnost, která rovněž 
"charakterizuje jejich psychiku"ale o 
níž ss. značky nepíši: silnou potřebu 
pravdy. Obklopeni státem mocně 
dotovanou velkolži, tito údajně s 
lehkosti manipulovatelní kluci a hol
ky, vidí velice ostře kontury pravdy, 
a protože - ano, s. fd. - názory si 
utvářejí překotně, tj. bez ohledu na 
možné pro ně následky (nemají ještě 
ženy a děti), dožaduji se té pravdy, 
vyzpivávaji tu pravdu v decibelovém 
řevu svých rockových kapel, v ne
smyslných dada svých textů. Příliš 
hlasitě? Příliš nesmyslně?SS. značky, 
blbost odjakživa provokuje inteli
gentní mysl, a proto inteligentní mysl 
odjakživa provokuje blbost. Pamatu
jete ještě na heslo Épatez le bourge- 
ois? Dnes a v Československu se 
jasně změnilo na Épatez le reálso- 
cialiste!

Klasickou ukázkou toho, jak reál- 
vědecký žurnalista klade za vinu 
to, co systém, jejž spoluvytváří, sám 
vytvořil, obětem tohoto systému je 
filipika s. Váchy proti zakázané ka
pele Patent. Hleďte, co tento bdělý, 
přeostražitý s. odhalil: Patent... do
sahoval hudebně... poměrně dobrých 
výsledků. Patřilo mezi ně i čestné 
uznání na Festivalu politické písně 
v Sokolově. Ve skutečnosti však měl 
d v ě  t v á ř e .  Na soutěžích a pře- 
hrávkách dokázal hudebně zazářit, 
udivoval poroty výbornou hrou i 
vystupováním. Společenské zábavy 
se však od přehrávek a soutěžních 
koncertů značně lišily. Několikrát 
musela být produkce skupiny před
časně zastavena pro výtržnosti... Inu, 
hloupoučký s. Vácho: máte napro
stou pravdu. Patent, i ostatní zaká
zané kapely, zcela jistě měly dvojí 
tvář. Proč asi? Myslíte si snad, že 
kdyby soutěžní porotě Festivalu 
politické písně předvedli politický 
rokáč s refrénem "Palte vocuď, hajzli!" 
že by dostali čestné uznáni? A jestli
pak by vůbec směli hrát, kdyby těm 
m ocným  hajzlům, nepředváděli 
skvosty a la "Můj nejdražší, pláču 
do obálky?" Tohle je přece tisíciletý, 
železný zákon všech opresívnich 
společností, a pro soutěžní hrůzy 
připravené pro Festival politické  
písně existovalo dokonce už ve staré 
latině slovo: libatio. Ano, úlitba. 
Úlitba bohům mocných tohoto světa. 
A pak se v noci vleze do Katakomb, 
a tam se teprve pěstuje ten pravý 
rituál, ten, který mluví člověku ze 
srdce, který vypovídá něco o jeho 
tužbách, o životě kolem něho: prostě 
o pravdě. Ne všichni křesťané měli



odvahu dát se sežrat Ivům, a ne všich
ni muzikanti touží ovšem po osudu 
Plastických lid i vesmíru.

Jenže reálsocialistická věda tohle 
všechno neví; tedy přesně řečeno - 
dělá, že to neví. Neoddělitelnou 
podstatou reálsocialistické vědy je 
žít se lží, s přetvářkou: s t o u h l e  
formou, s. Vácho, dvojí tváře.

A jak se tak tisknou články, reál- 
vědecké rozhořčeni se stupňuje. S. 
Jan Beran nadává, že drobounké nit
ky amerikanizace protkávají psaný i 
mluvený jazyk - hobby, víkend, džín- 
sy, oukej, instant, byznys, disko aj 
aniž se přirozeně zamyslel, proč řeč 
undergroundu srší neustále vznikají
cími neologismy, zatím co jazyk 
Rudého práva dokázal český slovník 
obohatit toliko - mezitím už opět vy
hynulými - slovy ščot a gorodky. 
Týž s. Beran vysvětluje notoricky 
známou epidemii zlodějství, již padly 
za oběť nepočítané umělecké před
měty v mnoha kostelich a zámcích, 
rovněž vlivem rock'rollu, a punkáči 
mu připadají jako člověku jen zevně 
podobní živočiši. Stejnějako punkáči 
s. Beranovi, jevili se Židé s. Strei- 
cherovi: živočiši, jen zevně podobni 
člověku. Podle toho se s nimi naloži
lo. Jak se naloží s punkáči? S. Beran 
sice nereflektuje na jisté rady, ale 
protože je ve svém článku uvádí, 
zřejmě na pracných schůzích výborů

zasedajících pozdě do noci se takové 
rady vyskytují: Nová vlna by se ne
chala velmi racionálně využít ekono
micky - cituje s. Beran neznámé 
rádce - zástupy ověšené kravskými, 
volskými i jinými řetězy, záchodo
vými řetízky, plechovkami od kon
zerv, železnými kříži a jiným kovo
vým odpadem, rozdělit a sešikovat - 
směr hutě Kladno, Ostrava, Košice!

Ještě vědečtější by bylo, přistavět 
ke každé huti menší plynovou komo
ru. Vědec z nejvědečtějších, s. Stalin, 
přece také svého času vyřešil pro
blém chuligánů v Moskvě tím, že je 
dal "zlikvidovat".

Jazzová sekce se ovšem zřejmě 
nehodlá vzdát bez boje. Zahájila 
vydáváni další edice “pro interní 
p o tře b u ", nazvané  D okum enty 
Jazzové sekce, a to brožurou Rock 
na levém křídle, v niž přetiskla pů
vodní kázání s. Krýzla z Tribuny a 
odpověď Sekce podepsanou Jose
fem Vlčkem, kterou v tomhle čísle 
Západu uveřejňujeme. Současně 
rozeslala svým členům další nový 
“neperiodický tisk pro blues, tradiční 
jazz a swing" nazvaný dvanáctka. Je 
to skvěle udělaná antologie studii a 
informaci, kterou zredigoval Karel 
Srp a která vedle obsažných a zasvě
cených studii o americké scéně při
náší první část studie o dixielandu 
v Československu z pera Ladislava

Havránka, nazvanou Pražská tradice. 
Vedle takových studii se pitomůstky 
ss. Grázla, Batášové, Berana, Váchy, 
fd, jc atd. vyjímají jako hurvinkiády 
po boku - well, řekněme Karla Marxe.

Do toho však jako omen, přichází 
zpráva z Moskvy. V časopise So
větská kultura zástupce ministra 
Kultury SSSR Georgij Ivanov a mi
nistr kultury ruské sovětské republi
ky Jurij Malentěv oznamuji, že byla 
zakázána činnost řadě rockových 
kapel, např. i skupině Vesel ije rebja- 
ta, protože působí zhoubně na mo
rální a estetickou výchovu pracují
cích, zejména mládeže. Ironické - a 
ominózni - je, že Veselije rebjata 
vznikli v r. 1968 vyloženě z o úřední
ho popudu, a bohatě dotováni ze 
státní pokladny, měli sovětské mlá
deži prezentovat zdravou, socia
listickou formu rocku. Buď se zvrhli, 
nebo pod uměnímiiovným s. Andro- 
povem přituhlo.

Asi obojí. Stín článků ze Sovětské 
kultury leží jistě na nevesele schů
zujících v Praze. Tak jsem zvědavá: 
zachovají se dle známé rady velkého 
Brežněva, Éto vaše dělo, továrišči - 
ale podle té už se jednou zachovali, 
a komunismus to málem přivedlo do 
třiteček - anebo se rozhodnou jako 
ten pejsek, naslouchající troubě 
na známých deskách?

Vladimíra Burke

29 letá hezká Čecho-Kanaďanka, 
emancipovaná, s univerzitním 
vzděláním, zájmem o uměni, 

samostatně podnikající, 
dobrá kuchařka, optimistka, 

hledá muže 32-36 letého podobných 
vlastnosti k založeni rodiny.

Zn.: Muž s dítětem vítán

Stanislav Reiniš 
vyznamenán - 
gratulujeme!
Dr. Stanislav Reiniš, člen redakční 
rady časopisu Západ a profesor na 
unirsitě ve Waterloo, Ont., Canada 
vydai v roce 1982 knihu “The Che- 
mistry of Behavior” (Chemie chování) 
v nakladatelství Plenům Press v New 
Yorku. Tato kniha byla vyznamenána 
zlatou medailí klubu Biosocial Publi- 
cations (USA). Panel vědců v oboru 
biologických, lékařských a sociál
ních věd vybírá jednou za dva roky z 
několika set odborných knih jednu, 
která vyniká obsahem a jasností 
výkladu. Tato cena byla zatím uděle
na pouze dvakrát.



Zajímavosti ze světa

- Náhled do rudého rodiště I. část
Ota Ulč

Čína
Tajfun Andy se zbytky sveřeposti 

převracel stromy a domy na březích 
Číny jak komunistické tak naciona
listické, když jsme dorazili k molu 
v Hongkongu nasednout na rudou 
loď Gulangyu a vydat se směrem 
značně zčeřených vln.

Přišli jsme s Priscillou brzo, ale 
jiní přišli ještě dřív, s balíky a krabi
cemi notných velikostí, s písmeny 
HITACHI, SONY, SANYO. Diagnóza 
davu: Naprosto sami Asiaté. Podle 
oblečení a rozjíveného chování dě
tiček, někteří aby byli zámořští Číňa
né z Kanady a Ameriky. Víc pasažérů 
pocházelo ze Singapuru, Malajska, 
Filipín, a nejvíc ovšem z Hongkongu. 
Však jen v údobí 1975-1980, téměř 
půl milionu občanů ČLR - tedy 10% 
celkového obyvatelstva kolonie - sem 
dorazilo, někteří legálně, většina 
ilegálně, a podařilo se jim zůstat. 
Jejich občasný návrat a návštěva 
rodné země nejsou podmíněny 
normalizačním řízením českoslo
venského druhu.

Ve frontě jsme se pustili do řeči 
s mladým mužem z ČLR v roli gastar- 
beitera v kolonii. Těžko prý odhad
nout, zda se hůř sežene komunistické 
či koloniální potvrzení. Dotyčný tu 
smí pracovat jedenáct měsíců v roce 
a pak jeden měsíc odpočívat u man
želky. Právě se vracel.

Plavba
Bárka nás dopravila k lodi značné

ho rozsahu, tu snad tajfun nepřekotí. 
Vznikla před dvaceti lety v loděnicích 
v Cadizu, hele, Mao nakupoval u 
Franca.

Dav se pěchoval v nižších palub
ních prostorách, my se odebrali na 
nejvyšší a nejdražší poschodí, kde 
bylo prázdno. V soc ia lis tickém  
deluxe se nám červené linoleum 
poněkud lepilo na paty. Dva kaval
ce s pěkně kýčovými lampičkami, 
ale čisto, s oknem k oceánu, a s fun
gující koupelnou.

Ve dveřích nemáme klíč. Neviděl 
jsem jediný klíč na lodi, ba ani v Číně. 
U vchodů a schodů stojí či sedí perso
nál, mladí muži a ženy v tmavých 
kalhotech a bílých košilích či blůz
kách, s jmenovkou jen čínsky psanou 
a s arabským číslem. Ani přátelští ani 
nepřátelští. Jen málokdo z nich rea
goval na úsměv. Od těla, bez unce 
servilnosti, přisluhovačství: těm by 
se věru zpropitné těžko vnutilo (před
pisy v kabině velice zdůrazňovaly 
zákaz materiální odměny za vykona
né služby). Na Taiwanu ke službě 
patří úsměv a ochota vyhovět, a po

kud možno předvídat přání zákazní
ka. Service může a nemusí být ser
vilní. V Hongkongu mají v hotelech 
hajzldědky, kteří člověka pomalu 
nenechají rozepnout vlastní poklo
pec. A stále s prackou nataženou. 
Jeden mincíchtivý chlapík usiloval 
o právo mě učesat.

Zde na palubě Gulangyu personál 
není na stráži, připraven ke skoku, 
ke službě. Nefungují jako zpomalené 
stroje v Indii, ale jsou relaxed, sa
mozřejmí, jsou sami sebou.

Příklad: V kabině kromě plivátka 
ve tvaru antikvárních středoevrop
ských nočníků jsou termosky s vo
dou, a vedle čaj, aby si deluxe pasa
žér posloužil. Žíznil jsem po whisky 
se sodou. Johny Walkera jsem měl 
v brašně, sodu nikoliv; tedy aspoň 
vodu. Voda v termosce vřela. Priscilla 
šla k první dívce za dveřmi bez klíče 
s dotazem, kde sehnat studenou vodu 
(to, co teče z kohoutků v koupelně, 
je ovšem nepitelné). Promluvila na ni 
jejím domácím fukienským dialektem
- údiv, ocenění a patrně i nadšení 
by byla samozřejmá reakce kdekoliv 
jinde. Dívka nepohnula brvou a toliko 
poradila, bez ironie, bez neslušnosti, 
že na lodi není k mání studená voda 
a že ať si počkáme, až vychladneme. 
Nechci z komára dělat velblouda, do
tyčnou třeba zasáhla měsíční chmu
ra. Jenže tohle se zdála být dosti 
typická reakce ve všelikých situacích, 
a jistěže všechny Číňanky a Číňané 
neustále nemenstruují.

Tlampače se rozpovídaly tříja
zyčně - mandarinsky, fukiensky, kan- 
tonsky. Zřejmě citáty, to je dobře, že 
nerozumím.

Mýlka. Za celý den či noc nedošlo 
k jedinému ideologicky utužujícímu 
sdělení. Buď vábily k nákupu v tu- 
zexu nebo výzva k nástupu do jídelny.

Uposlechli jsme, spěcháme hodo
vat. V jakési závodní kuchyni několik 
zcela relaxed číšníků roznášelo to
tožně naplněné talíře (tedy naprosté 
barbarství v tradiční čínské etiketě), 
a rýži ať si nabereme sami z velikého 
hrnce. Dveře hlídala nepřístupná 
žena, aby nevstupovala nižší třída. Při 
východu jsme vyfasovali pomeranč, 
no questíon asked.

Nemíním se pošklebovat. Však i v 
tropických oblastech Čínské lidové 
republiky je pomeranč poměrně 
vzácnost. Leč nelze neporovnávat 
s nesocialistickým sousedstvím, kde 
ovoce je rozmanité, k mání na mí
sách, nikoliv na příděl.

Tak přece nejsem sám mezi šesti 
sty žlutými pasažéry. V baru jsem

vrazil do Holanďana a jeden bílý 
ďábel se rozpovídal s druhým ďáblem. 
Kapitalista, nedávno slavil třicáté na
rozeniny a nedávno též v Amoyi za
hájil výrobu jachet. Moc se mu tam 
líbí, perspektivy jsou růžové, bublal 
optimismem, seděl jsem překvapen.
O zvláštních ekonomických zónách 
jsem ovšem věděl, na Taiwanu už 
existují dvacet let, komunisté teď 
začínají podepisovat smlouvy s mezi
národními koncerny, s firmami nej
známějších značek, v Amoyi se už 
dohodli s Reynoldsem o enklávě na 
výrobu cigaret Camel s filtrem - ale 
co že by jednali tadyhle s mladíkem 
z Nizozemí?

Prý domluvil kontrakt za několik 
málo týdnů, s partajními činiteli je 
jedna ruka. Jeden prý se mu svěřil 
s diagnozou a prognozou - “komu
nismus, to je jako dynastie, však to 
přejde” .

A jaká že je dělnická třída, co ji vy
kořisťuje?

Všelijaká, však ji poznám.
Tak ať mi aspoň řekne, co třídu 

nejvíc hněte, na co zejména nadává.
Odpověď jsem nečekal: prý popu

lační politika, právo mít jen jedno 
dítě, povinné potraty, však uvidím.

Holanďan na mě totiž neměl čas. 
Čekal na náruč dívky, před hodinou 
nabalil docentku hongkongské uni
verzity na cestě k brigádnické výpo
moci na amoyském učilišti. Ráno 
jsem je potkal do sebe velice zavěše
né, lahodně zemdlené, jak se šourají 
k celní prohlídce.

S tím alkoholem dnes raději opatr
ně. Gulangyu se rozkolébala s ros
toucí intenzitou, vlny rostly a šedivě
ly, pílili jsme vzdáleni dvacet, třicet 
kolometrů od souše, vidět však neby
la v odpoledním zákalu.

S Priscillou jsme si sedli za větrem 
na palubu, před očima jen rudá vlajka 
a mlžný horizont. Bylo o čem pře
mýšlet. V Čínské lidové republice 
za první dva roky budování popravili 
tři milióny třídních nepřátel. Další 
milióny nepřátel či přátel trpěli, hy
nuli a zahynuli v následných kampa
ních, a velká proletářská kulturní 
revoluce byla kampaní nejhroznější.
V knize Fox Butterfielda o Číně* jsem 
se například dočetl o dívce odsouze
né k smrti pro zločinnou neochotu 
udat vlastního nevinného otce. Pro

* Fox Butterfie ld, China: Alive in the B itter 
Sea (New York: Times Books, 1982). 

A uto r je graduant harvardské univerzity, 
m luví čínsky a žil několik let v Číně jako 
korespondent New York Times.



prostořekost jí dvě ženské přísluš
nice vězeňského sboru před popra
vou vyřízly jazyk. Jeden z nejhroz
nějších čínských gulagů se jmenuje 
“ Jezero vzkvétajícího nadšení” 
Provincie Quinghai se stala čínskou 
Sibiří...

Butterfieldův učitel John King 
Fairbank, nestoramerické vědy, první 
ředitel harvardského ústavu East Asia 
Research Center, napsal, že toto je 
šťastná doba být v Číně, že země se 
zmocňuje euforie plná optimismu. 
Fairbank už je třicet pět roků pře
svědčen o humanismu komunistické
ho dogmatu, o jeho rostoucí libera- 
listické podstatě, o tom, že maois- 
tická revoluce je to nejlepší, co kdy 
mohlo Čínu postihnout.

V roce 1981 oficiállní čínská publi
kace (Economic Management v 
angličtině) připustila, že deset milió
nů lidí, tolik, jako má a víc nemá český 
národ, umřelo hladem, zaviněným 
politikou aplikovaného vědeckého 
socialismu.

Mao, neúnavný velebitel rovno- 
stářství, žil v luxusních vilách, obklo
pen služebnictvem, izolován od lidu. 
Rudí gardisté skandovali WAN-SUI, 
doslova “deset tisíc let” , výraz však 
pro nesmrtelnost. Nadpřirozené síly 
přisouzeny velkému kormidelníkovi. 
V každé domácnosti trůnila Maova 
sádrová busta a každý den každý 
příslušník rodiny se musel poklonit 
aspoň dvakrát.

Mao doporučil své neteři Wang 
Hairong: “ Nečti příliš - příliš studia 
může člověka i zabít” . Při jiné příle
žitosti doporučil mladé generaci: 
“Čím víc se budete učit, tím budete 
hloupější.”

Titan předsedal titanské době a 
nad vším obří plakáty STRANA JE 
SLAVNÁ A VŽDY MÁ PRAVDU.

Ale aspoň že tato strana nedávno 
začala přiznávat, že zavinila mizérii 
miliónů, že prosazováním hloupých 
a krutých formulek probendila asi 
půl století pokroku..

Tříjazyčné ponoukání k návštěvě 
tuzexu nás konečně zmohlo. Včera 
jsme v Hongkongu nakoupili digi
tální hodinky a kalkulačky, standart- 
ní maličkosti k nastrkání do kapes. 
Nyní abych poprvé uzavřel směnnou 
smlouvu s funkcionářem ČLR. Smě
ňoval, leč nesmlouval, v dolarech 
hongkongských či amerických.

Podtrhuji: ČLR je nejštědřejší země 
v připouštění bezcelního alkoholu. 
Šest lahví na hlavu, tedy tucet na 
dvě naše hlavy.

Koupil jsem jen dva Remy Martiny, 
vědom pošetilé čínské pověry, že 
francouzský koňak vyztužuje poten
ci.

Nastala mizerná noc. Loď, ve fašis
tickém Španělsku vystavěná, námi 
surově házela, držel jsem se táhla u 
okna, nezamknuté dveře se otvíraly a 
zavíraly, kýčovité lampičky zhasly,
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plivátko drnčelo, hele, já se pobleju, 
oznámil jsem choti, prý abych držel 
dech, řekla, u moře se narodila a vy
rostla, jí se to říká, já jsem z Plzně. 
Vyšmátral jsem se na palubu, mok
rou, zbytkem Andyho ještě cákanou. 
Chytil jsem se jakýchsi pevných 
okovů, ano, zde si počkám na svítání, 
na první a třeba poslední vjezd do 
zářných či spíš blikavých socialis
tických zítřků.

A zatím co mi žaludek nesvědčil a 
mozek nefungoval, loď prorážela 
vody historické důležitosti. Tady 
v roce 1958 málem vypukla třetí 
světová válka. Vpravo v dohledu sou
ostroví Quemoy, kde mají nacionalis- 
té víc vojáků, než je stav většiny 
armád většiny států světa. Před lety 
jsem prolezl tamější sluje, jsou z po
řádného betonu a hlavním architek
tem nebyl Potěmkin.

Vlevo již socialistický horizont na 
dosah. Podívejme se, bochánek, malý 
fiíp a na něm kaplička s ampliony. 
Křičela pokroková sdělení do slaného 
větru. Z kilometrové vzdálenosti se jí 
revanžovala ideologicky antagonis
tická kamplička nacionalistů.

Na lodi zařinčel budíček jako na 
vojně. Stojíme na přídi a Priscilla 
čekala na okamžik, který jí byl třicet 
či tři sta let odepřen. Nevím, jak bych 
se telelil, kdyby mě paroloď přivážela 
do Plzně. Rodný ostrov Kulangsu 
neboli Kulangyu má všeho všudy 
čtyři sta akrů, třicet tisíc obyvatel, 
kdysi jedenáct konzulátů, a architek
turu spíš evropskou středomořskou 
než orientální. A někdejším nejbo
hatším obyvatelem ostrova byl náš 
pan dědeček Lim Nee Kar. Byl jedním 
z nejbohatších Číňanů kdekoliv, 
dočetl jsem se v britské encyklope
dii: vlastnil latifundie, banky, po
jišťovny, železnice, funkce guver- 
nérské, ministerské.

A nyní prý sem postmaoistická 
vláda láká zahraniční Číňany, aby 
investovali, reklamovali zabavené 
statky, kupovali dlužní úpisy, aby se 
pouštěli do socialisticko-kapitalistic- 
kého podnikání.

Příjezd do minulosti
Z ranní mlhy vystupoval rodný 

ostrov, tamhle ten kopec s věží - sig
nální stanice, vysvětlovala Priscilla. 
Za války, za japonské okupace, když

se blížily americké bombarďáky, 
tamhle vytáhli prapor.

Před očima jsem spíš měl staro
dávnou čínskou malovánku - břeh s 
balvany podivných tvarů, pokrou- 
cené stromy na svahu, šinoucí džun
ky s černými plachtami, jak můry, 
noční motýlové.

Přístav Amoy byl napravo od nás, 
míříme tam, ale najednou naše loď 
zpomalila a zastavila. Dva čluny s ka
nóny se přibližují, srdce mi putuje 
do kalhot. Na palubě rozpoznáváme 
uniformy, osoby v bílém - celníci; 
muže a ženy v ohavně brčálově 
zeleném - příslušníci Čínské lidové 
armády, nejpočetnější armády na 
světě. Á tady vykonávají funkci po
hraniční stráže. Dívky s dvěma copy, 
s vyretušovanými tvářičkami tak jak 
je tisknou v exportních obrázkových 
publikacích.

Amplion k tisícímu vábení do tuze
xu přidal instrukci, kde se kdo má za
řadit k přijímacímu řízení. Ve frontě 
s imperialistickými pasy nás byla 
hrstka. Podal jsem doklad copaté 
postavičce. Listovala, předstírala 
nevidět stránku s tajwanským pro- 
tekčním vízem na pět roků, a na strán
ku s vízem ČLR přiložila razítko. Prá
ce jí šla od ruky a chovala se jako 
civilní personál - ani milá, ani nemilá. 
Do dokonalosti socialisticko-realis- 
tických portrétů v různých China 
Pictorial jí chyběl jen úsměv. Však 
i v domácích publikacích a na plaká
tech, lid je od ucha k uchu, šťastlivě 
se zubí, ukazuje perfektní chrup.

A je to právě úsměv, smích, chicho
tání, šprťouchlata, jež neuvidíme 
a neuslyšíme u obyvatele ani jedné 
věkové kategorie.

Každému z nás připjali na prsa 
medaili s číslem. Nikoliv komerční 
vábička či politický symbolismus 
přátelství mezi národy, ale praktická 
identifikační metoda. Od pohraniční- 
ků - poté co loď dorazila do přístavu 
- jdeme k celníkům a ke směnární- 
kum, s číslem na zářivém kovu, vědí, 
kteří jsme, kolik je nás, a při východu 
procedura končila odevzdáním me
dailí.

Za bránou u mola se tlačilo hodně 
lidí. Při příchodu dvou cizinců exotic
kého jevu se rozestoupili. S nohama 
na pevné půdě a přece se se mnou 
Čína houpala, inu, včerejší zbytky 
Andyho. Být s námi filosof Heraklei- 
tos, potřeboval by podporu i bez roz
třesení tajfunem. Sice, dialektiku, 
nevkročíš dvakrát do stejné řeky, ale 
aspoň na první pohled, ať už si protí
rám oči jakkoliv, zde vstupujeme do 
stejného přístavu staré Číny: tohle 
není Orwell a rok 1984. Spíš rok 1934 
a Clark Gable, hollywoodská verze 
Šanghaje, tenhle realismus. To je víc, 
než autobusový výlet ze západního 
Berlína do východního Berlína und 
zurůck, ale velké skoky dekádami 
vzad.



Přiběhla k nám vzrušená trojice - 
strýc, teta, syn, hned mu strkám 
kufr, dáváme sedo pochodu. Nečekal 
jsem značnou mrakodrapovou vý
stavbu a boulevardy zavalené moto
rovými vozidly, ale tohle? Vždyť 
Amoy má být jedním z kypících pří
stavů!

OBRAZ KULANGSU V POPftEDl A AMOYE V POZADl

Hledám slovo, snad jsem je našel: 
ZAŠLOST. Krámy ovšemže bez neo
nů, ale i bez jedné barevné cedule. 
Chodí se nejen na chodnících. Na 
vozovce se mezi pěšími všemi směry 
pohybují osoby na kolech. Zvonečky 
cvrlikají. Na hlavní třídě jsem zahlé
dl dva vojenské nákladní vozy. Rikšo
vé neběží s dvoukolákem, ale šlapají 
tříkolku. Na Taiwanu je vyhlásili za 
archaickou potupnost a postavili 
mimo zákon. Zde jsou důležitou větví 
taxikářské služby (spolu se zelený
mi stvůrami typu německých gogo- 
mobilů před čtvrt stoletím). Rikšové 
jsou státní zaměstnanci.

V kontrastu s Taiwanem, Hong
kongem, Singapurem, tady je ta nej- 
čínštější Čína - ta hollywoodská: 
Zeny v placatých slamácích, na bob
ku vyprázdňují jakási zvířecí střeva 
do mísy. Vedle v košíku batalión 
much pohybuje snad čerstvě nase
kaným masem, odpovědného okres
ního hygienika by měla ranit mrtvi
ce. Cožpak Mao už dávno neporučil 
dětem všechny mouchy pobít? Vedle 
klusal asi tak dvanáctiletý kluk, mezi 
zuby cigaretu, přes rameno táhlo s 
dvěma nůšemi, v jedné polouškrcené 
slepice, v druhé uhlí. Na chodníku 
babička rozprostřela na novinách 
pět banánů k prodeji. “ How quaint, 
how romantic” by si nepochybně 
pochvalovali západní blbci návštěv
níci, kteří jen navštíví a pak zmizí 
do svých luxusních domovů.

Došli jsme ke břehu, od opačné
ho břehu na ostrově nás dělila vzdá
lenost asi tak v šíři pražské Vltavy. 
Kdysi přepravu obstarávaly džunky. 
Most ještě nevznikl, úkol zastávají 
plavidla ve velikosti dvou autobusu, 
jízdní řád dodržují přesně.

Poměrné ticho, nepoměrná zašlost 
a též zpomalenost. Pomalejší pohy
by, chůze, gesta. Nutrition experts 
poskytují vysvětlení: Chudá strava, 
málo energie, nelze jí plýtvat, nutno

konzervovat, k úkolům přistupovat 
polehoučku, však produktivita dělní
ka v ČLR je jen zlomek produktivity 
v Japonsku, Taiwanu, ba i v USA.

Což by tedy znamenalo, že nedo
statek mi brání, abych se příliš na
máhal, a nenamáhání nepovede k 
odstranění nedostatku. K otázce 
kalorií nutno přidat otázku komu
nismu, se svými mínusy, ba i plusy, 
tak jak je pojímá zdejší pracující 
lid.

Nečekal jsem, že v tomto tropickém 
klimatu bude každá osoba naditá do 
maotsetungovské modré blůzy. Ne
viděli jsme ani jednu. Ba neviděli 
jsme ani jednu Maotsetungovu so
chu, ani jeho portrét na zdi, dokonce 
ani na knoflíku v klopě.* Řada lidí 
prý ale má busty v domácnostech.

Nicméně muži se v Amoyi oblékají 
naprosto monotónně: tmavé kalho
ty, bílá košile s krátkými rukávy, 
sandály z plastiku bez punčoch, 
jednotné náramkové hodinky v oce
lovém pouzdře, jednotná zmrzlina 
šedivé barvy na klacíčku. Ženy se 
však již odtrhly od peletonu fád- 
nosti, každá třetí již v sukni a v blů- 
zičkách, ne sice divokých barev, ale 
již s různými vzorky a občas s ra
dostným kvítkem. Posléze jsme 
potkali dvě avantgardistky, mluvily 
místním dialektem a vězely v tričkách 
s nápisem. Jedna PAPILLON a druhá 
UNIVERSITY OF KENTUCKY. A pře
mnohé krášlila mléčná pleť a per
fektní, bělostný chrup.

Kdo si ale prohlížel koho: Číňané 
na nás bezostyšně čučeli, přímo, s 
očima zabořenýma. I Priscilla jim 
připadala exoticky, natož pak já. 
Tvorové s vlasy hnědými, světlými, 
načervenalými, tvorové kudrnatí, 
vousatí, s dlouhými nosy, kulatýma 
očima, s růžovou pokožkou, porost
lou srstí - vždyť tak vypadají démo
nové na čínských obrazech.

Čínský myslitel pravil: “ Od nepa- 
měti se na cizince díváme jako na 
něco, co je nad námi, nebo pod námi, 
ale ne na naší úrovni, proto se nedo
vedeme s cizinci upřímně přátelit.” 
Na úsudku mi jen vadí ono “ nad ná
mi” . Vždyť Čína je od nepaměti stře
dem světa, Middle Kingdom, obklo
pená barbary. Prý každý národ má 
v legendách svého Praotce Čecha, 
jak přišel s kmenem a našel svůj 
Ríp. Číňané nemají. Nepřišli. Zde 
vždycky byli, v centru vesmíru.

“Tak hele, budeš trefit domů?" 
ptám se, jen co jsme zaparkovali u 
opačného břehu.

Že prý ano. Ovšem, tohle býval 
britský konzulát a ukázala k cihlové 
budově na kopečku. Lidová vláda za
chovala unikátní pravidlo z před
válečných dob, totiž zákaz vozidel 
jakéhokoliv druhu - ani bicykly sem

* Nikde jsme neviděli obraz s jakým koliv 
předákem.

nesmí. Život je tu pěší, ač později 
jsme zahlédli dvoukoláky s nákla
dem.

První ulici jsme se museli vyhnout. 
Zabrala ji brigáda žen, látajících ry
bářské sítě.

Před očima jsme měli hrůzně za
nedbané panství Panchiao na Tai
wanu. To se ale teď restauruje a nikdo 
tam nebydlí. Zde truchlivé muzeum 
kypí člověčinou ajeho rány nikdo ne- 
zceluje. Tropické klima škodí všem 
stavbám, a tady notně vypomohla 
vládní politika neinvestovat do by
tového fondu. Opadaná omítka, pro
lomené zdi, okna, zhaslé oči domů, 
s nahnilými žaluziemi na jednom 
pantu. Že to tu nikdo aspoň trošku 
nespraví? Po střechách totiž lezli 
nájemníci s televizními anténami. 
To až prý pošlou peníze zámořští 
Číňané. Naše sestřenice Wendy ze 
San Franciska zaplatila za vzkříšení 
rodinných domů, dva již získaly nátěr 
kanárkovou žlutí, jedinou barvou, 
jež je v provincii prozatím k mání.

Tak tohle že je jeden ze zámků, kde 
Priscilla prožila dětství! Polovyvráce- 
nou bránou jsme opatrně šlápli na 
nádvoří a zřejmě se za každým oknem 
někdo díval. Děti v průchodu hrály 
šachy naprosto bez hlesu. Časem 
jsem se jim pokusil dát žvýkačky, 
nevzaly si. Též jsem párkrát pozdra
vil nájemníky, leč neopětovali. Tam, 
kde bydlela jedna rodina se služeb
nictvem, žije spoň sto lidí. Však 
PROSTOR je největší čínský luxus: 
tři čtvereční metry, velikost stolu, 
to je národní průměr.

Jenže kde je kolektivní duch? 
Rodinky přidělené do rozparcelo
vaných kumbálků spolu nemluví. Re
žim některé zdi strhl a jiné vybudo
val.

“Je to tak, jak vám to vysvětlím,” 
řekla baculatá paní, již jsme kompli
kovanou cestou nalezli v komoře me
zi žoky burských oříšků. Dcera 
někdejšího dvořana, vyrostla tu jako 
Priscilla, dychtila vylít si srdce. Že 
prý komunisté stvořili úl, kde každý je 
pod kontrolou, ale jen ti nejspolehli
vější smí vyhlédnout za svou buňku. 
Léta už pracuje na nočních smě
nách v továrně, žije sama. Později 
jsme se dozvěděli, že její mladistvý 
syn spáchal několik krádeží, prý do



konce i odšrouboval kliku od soused
ních dveří. Zatčen, odsouzen na mno
ho let, nikdo neví na kolik, prý 
dosud žije.

Z nezvelebených zahrad pronikala 
nádherná vůně frangipani a ještě ně
čeho, co jsem neznal. Prý camphor - 
kafrová vůně, nalezl jsem ve slovní
ku.

Naše příbuzenstvo:
Strýc, učitel hudby na penzi, smířený 
s osudem.
Teta, učitelka chemie na gymnáziu, 
sídlo s výbušnou energií a úsměvy. 
Dva mlčenliví, zdrženliví synové, pří
slušníci zničené generace.
Staršímu je dvacet devět, houslista v 
amoyském orchestru.
Mladšímu je dvacet sedm, dělník v to 
várně na matrace.

Poněvadž otec byl umělec, jen je
den potomek smí být umělec, taková 
je kvóta.

Rodina si vlastně žije královsky, 
v pěti místnostech bez záchodu. Zdi 
obývacího pokoje, ve tvaru kupole, 
vyššího než širšího, kdysi pokrýval 
rudý samet. Teď je velebily šedo
modré křečové žíly stárnutí.

Šupácký nábytek, ani kousek 
porcelánu, ozdobného čehokoliv. 
Aha, tudy prošla kulturní revoluce, 
správně jsme se dovtípili, a později 
se dozvěděli víc.

Můj ekcentrický tchán Lim mi dal 
v Americe příkaz, abych se mu podí
val po pokladu. Po dvou.

S plánkem v ruce jsme objevili 
vchod či spíš vlez pod manželskou 
postelí. Odšoupli jsme a vypůjčili 
majzlík. Buším do prachu co se tady 
zpekl za všechna léta lidovlády. Ko
nečně jsme pohnuli betonovým 
čtvercem. S baterkou, z domova pro 
tento účel vezenou, jsme vlezli po 
neztrouchnivělém žebříku ke dnu. 
Jen aby tam nebyli hadi, strachoval 
jsem se a svítil. Neohrozila nás ani 
myška. Prázdno, vymeteno. Sluj 
sloužila za protiletecký kryt. Tady 
rodina zpívala O Tannenbaum o 
posledních Vánocích za války.

Druhý poklad se měl blyštit v safe- 
su pod půdou. Strýc se vzdálil vy
škemrat od nájemníků v buňkách 
povolení k výstupu po točitých scho
dech - tam zcela nahoře Priscilla 
mívala panenskou komnatu. A že po 
schodech tu občas dupala japonská 
kontrolní stráž, a jak se ve věži točila, 
zabodávala si bajonety do trámů.

Šli jsme ve stopách Hirohitovy 
soldatesky. K výsměchu bytové tísně 
na některých dveřích visela pečeť se 
zažloutlým dekretem. A tam, kde 
jsme si měli nacpat kapsy drahoka
my, ve zdi byla díra, nenašli jsme 
tedy ani prázdný safes.

ZPLESNIVELY RODINNÝ DUM

Třídnost
Všichni čtyři příbuzní rozumněli 

anglicky, ale jen teta se neupejpala. 
Též šla zařídit něco s naším bydle
ním. Výborně, budeme mít záchod. 
Prozatím jsem se trousil z domu 
zvlažovat banánovník. Zásluhou 
rozbouřené plavby, Čína se se mnou 
pořád ještě houpala, nic ještě ne
mohu spolknout, prozatím jen piji 
dobré, plzeňský trpké pivo. Dozvídá
me se, že rýže, kuchyňský olej a též 
otop jsou na příděl, systém je to  kom
plikovaný, ve větších městech se fa
suje osm druhů kuponů.

Tahám z kapsy tuzexovou měnu, 
že ať nám dají místní a vymění si 
jedna ku pěti - čili fundamentální 
český fígl. A tady že na to nejsou. 
Ne že by se tolik báli, ale hodnota 
měn je stejná. Když je stejná, proč 
jsou dvě? No jo, už je to tak, vysvětle
ní jsem nepochopil. Mince jsem nevi
děl ty či ony, i desetníky jsou papíro
vé.

Měnové jednotce se říká YUAN. 
Dva yuany za americký dolar. Čtyři
cet yuanů je průměrný měsíční výdě
lek. Činže stojí pět yuanů, - a kilo 
banánů stojí jeden yuan, jak jsem si 
všiml na cestě od lodi.

Dosud jsme neviděli jediného 
policajta. Nejsou příliš viditelní 
v systému, který je jinačí a orwellián- 
štější, než v Evropě. Tady se Velký 
Bratr vyvedl, funguje v několika po
dobách, nejdůležitější podobu je t.zv. 
DANWEI, koncept feudálního svázá
ní s moderními ambicemi. Danwei 
je základní stavební jednotka čínské 
to ta litn í katedrály. Každý občan 
patří k té či oné danwei - jeden strý
cův syn patří k houslové, druhý patří 
k matracové. Je mu otcem, matkou, 
zaměstnancem, rádcem i drábem. 
Dá zaměstnání, sežene byt, přispěje 
na pohřeb. Bez jejího povolení se

nelze přestěhovat, oženit, rozvést.
A navíc máme uliční výbory, udáva

jící domovnice, komplikovaný systém 
kontroly. Každý okrsek, okrseček 
má svého dotyčného strážníka. Ne
musíme se jít hlásit na policii, však 
ani nevíme, jak vypadá, však oni o nás 
vědí tak dobře jako ony mlčenlivé dě
tičky u šachu pár kroků od baná
novníku. Doufejme velmi, že nečtou 
taiwanské noviny a nemají ilegální 
danwei u F.B.I., kde jsem dostal me
daili.

Lenin správně trvdil, že v životě 
komunisty nic nemůže být zcela sou
kromého. Strana má právo prozkou
mat kterékoliv podvlékačky.

Mezi padesáti tisíci znaky bohaté
ho čínského jazyka chybí výraz pro 
“ soukrom í” . Pracovníci danwei, 
zástupci uličního výboru vejdou o 
^půlnoci bez klepání klást otázky 
nájemníkům. Jakékoliv otázky. Fox 
Butterfield v citované knize uvádí 
příklad kontroly porodnosti: tabule 
s podrobnostmi, kdo z občanů té kte
ré buňky je na pilulkách, užívá pre
zervativy (přídělové zboží měsíčně), 
podstoupil vasektomii, jinak na sebe 
dbá, či sexu se závazně nedopouští. 
S pec iá ln í kom anda p rav ide lně  
kontro lu jí menstruační činnost - 
kus krvavé vaty postačí.

Syna smutné sousedky nepřišel 
zatknout Hercule Poirot, odrovnal 
ho orwelliánský, danweiský systém. 
A že se tady s provinilci nemazlí, 
předvedli i na televizi: soudní proces 
ve sportovní hale s mladistvým ná
silníkem, trest smrti, a pokleknout, 
a kuli do zátylku.*

Čínskému GUAN-XI odpovídá čes
ké KO-NE-XE, nepodstradatelné 
mazadlo socialistické mašinerie. Teta 
se vrátila s úslužným mužem, stranic
kým tajemníkem. Potřásli jsme si. 
Priscilla překládá, jaká že to pro něho 
pocta.

Ještě se mi hlava z Andyho nepře
stala zcela točit. Vždyť copak již ne
platí princip čínského komunismu, že 
vina jednoho potřísní vinou všechno 
příbuzenstvo na mnoho generací? A 
tady dědeček velefeudál, třídní boj, 
jen se ho zeptej, ponoukl jsem Pris- 
cillu německy, z ohledu na příbuzen
stvo.

Přeložila a vůbec jsem od něho ne
čekal odpověď k věci. Číňané jsou 
velmistři v tématických únicích, ins
tinkt je nabádá vykličkovat od jakéko
li přímočarosti. To se pak neriskuje 
ani ztráta tváře ani politická modřina. 
Takže není neobvyklé na otázku “ Ko
lik máte dětí?” dostat odpověď 
"Jedno nebo dvě” .

Pracovník aparátu se zazubil: "C ti
hodný dědeček byl zejména moder-

* Rychlý proces vysílala i československá 
televize, sledujíc své jinačí propagační 
cíle.



nizátor a naším programem je moder
nizace. Jak Deng Tsiao-ping pravil, 
do roku dva tisíce..." a už jel.

“Ale přeci jenom - feudál..."
"Již jsme překonali provokativně 

rovnostářské koncepty, jež prosazo
val Lin Piao a Banda Čtyř...”

Ovšem, na nespočetné statisíce 
příslušníků Bandy Čtyř lze svést snad
i včerejší tajfun. Brzo jsem si ověřil 
výdrž patrně železobetonové tradice 
vnímat sebe i národ na hierarchickém 
žebříčku. Dvacet miliónů politických 
kádrů je například rozděleno do dva
ceti čtyř jakostních tříd. Zděděn byl 
koncept podřízenosti: poslušnost 
vládci, poslušnost otci, a poslušnost 
manželky manželovi (nikoliv však 
opačně, hahaha). Etiketa zdůrazňuje 
rozdíly. Jménu starší osoby předchá
zí výraz LAO (starý) a u mladší osoby 
XIAO (malý). “Jaké je vaše vzácné 
jméno?” se vás zeptají a vy odpovíte 
“ Mé nevýznamné jméno je...”

Snad jsem se vymáčkl k věci: že 
problémem Číny na začátku socialis
tického budování nebylo potřít kapi
talismus, ale vypořádat se s feudál
ním dědictvím. To nemám ze své hla
vy, tak píší současní straničtí myslite
lé.

“Zrušili jsme společenské třídy, ale 
nezrušili jsme společenské hodnosti,” 
opakoval tajemník oficiální pravdu a 
tím též uvedl správný ideologický tón 
ke zprávě o našem bydlení. Blízko 
parku, dvě někdejší rodinné vily slou
ží důležitému úkolu. V jedné přebýva
jí funkcionáři na dlouhodobém stra
nickém školení, druhá je pro potřebu 
představitelů strany a vlády, když při
jedou do provincie. Vilu kdysi zrekví- 
roval při ústupu Čankajšek - jeho 
poslední prezidentský palác na čín
ském území. A to že budeme mít k 
disposici.

Stali jsme se jedinými nájemníky v 
prostorách se starým, nezničeným 
luxusem. Za dveřmi bez klíčů trůnily 
malované vázy na nábytku z maha
gonu a jiných vzácných dřev. Fungu
jící lednička, barevná televize, air- 
conditioning (jediný, co jsem v Číně 
viděl), posadil jsem se k psacímu sto

lu, zde generalismus formuloval 
poslední výzvu k boji do konečného 
vítězství, a pak hupky na veliké lože, 
jež též sloužilo maršálkovi. Nad hla
vou baldachýn, nebesa a bílý mate
riál, svázaný do tvaru koberce. Zatáhl 
jsem šňůrkou a nade mnou se roz
prostřel jemný, průhledný materiál, a 
už jsem si hověl ve stanu proti mosky
tům, posledním hlavním stanu pro
hravšího vůdce.

Jestliže se čínští komunisté a na- 
cionalisté doopravdy míní dohod
nout, doporučuji, aby s détente začali 
na záchodě. Mají totožný talent - 
vždy, všude, i v Hiltonech, jeden pant 
u hajzldeklu, u hygienického sedátka, 
je povolen, nalomen nebo zcela chy
bí.

K čankajškovské ložnici přiléhala 
koupelna v rozsahu sixtinské kaple. 
Strhl jsem zpocenou košili a skočil 
pod sprchu. Nefungovala. Dodatečně 
jsem si všiml vysvětlení - kýbl, pájky, 
roury, šroubky, kusy verkcajku, inu 
ovšem, zde si počínal socialistický 
řemeslník.

Priscilla šla nedostatek reklamovat 
k ani vlídnému ani nevlídnému perso
nálu. Přikývli, že skutečně práce ne
byla dovršena a hned tak nebude, ale 
že voda bude. Venku zrovna běsnil 
liják.

Vlezl jsem nahatý zpátky pod síť 
a přišla slečna bez klepání, s termos
kami velikosti bomb pořádné ráže. 
Abychom se polévali. K lepší sprše 
jsme se už v ČLR nedostali.

Číňané se vůbec neošívají se sdě
lením, že cizincům účtují značně 
víc, pokud možno za všechno, poně
vadž cizinci jsou bohatí. Nám tu 
napočítali 60 yuanů na den, 30 dolarů, 
částku na Západě jistěže mírnou. Zde 
se rovnala průměrnému platu za šest 
týdnů práce. Takže já za tu hodinu 
prospal hodnotu týdenní lopoty.

Neboť prostor je největší čínský lu
xus, sem do vyvlastněných rodinných 
prostorů musíme pozvat příbuzen
stvo, ať se synové rozběhnou po 
parketách přijímacího salónku, fil- 
harmonický orchestr by se tam ve
šel. A že je pozveme na večeři. Z bal
kónu za okny druhé vily seděli 
soudruzi na školení, jistě se tu i stra
vují.

Nehynoucí tradice a logika: Večeři 
nutno objednat a zajistit předem. 
Priscilla jde s tetou zajišťovat. Odpo
vědná vedoucí se vyptává, jaké že 
chody, chutě, varianty. Tak si tedy 
vybrali ryby X, hovězí Y, vepřové 
Z, slepičí Z, atakdále. Tři yuany za 
osobu, platit předem.

Jenže jídelna je to odborářská, 
jídlo jednotné, na každý stůl přine
sou totéž.

Druhý den druhé objednávání. 
A co že si budeme přát.

Copak je tu výběr, namítla ta moje a 
asi se dopustila urážky. Musela

pečlivě objednat, odpovědná vedou
cí pečlivě sepsala.

Kvalita krmě trošku lepší než na 
lodi, bída ve srovnání s čímkoliv na 
Taiwanu, pro příbuzné hostina krá
lovská. Zajímal jsem se o stranické 
strávníky. Stolovalo jich tu asi sto. 
Otočili se naším směrem, někteří s 
otevřenou hubou; blbé typy, co la
pají po vzduchu a snad i po rozumu. 
Primitivismus přímo prim ordiální 
a mě posedla prazášť - a někdejší 
dávný strach, dostat se kdy takovým 
kádrům do drápů. Buď by mě vydali 
ruzyňským humanistům nebo krkem 
zakroutili sami.

Totálně totožné tmavé kalhoty a 
bílá trička. Očima jsem jel od stolu 
ke stolu, hledal trošku jinou tvář, 
odlišný výraz. S radostí jsem zavadil 
o ty jiné. Čo si asi na školení myslí, jak 
by se asi zachovali, kdyby mohli?

O večerech jsem si hrál s knoflíkem 
u rádia. Však jsme tu na hranici tříd
ně rozděleného světa, Quemoy se 
svou propagandou je jen pár kilo
metrů daleko. Komunisté se ovšem 
revanžují se svou verzí zářné bu
doucnosti. V jejih muzice jsem slyšel 
ruský vliv, že by punc přátelství z pa
desátých let? Totiž harmonika a 
pathos, mužské sbory, chorály, 
občas změkčené orchestrací ve stylu 
filmů Metro-Goldwyn-Mayer ještě 
staršího data.

Patrně sem doráží i signál sovět
ských stanic. Natáčel jsem si ukázky 
na magnetofon, tohle bylo v angličti
ně, odkud asi?

“ Marx byl tvrdě pracující muž, že 
ano?”

"Ano, byl.”
"Můžete mi dát jeden nebo dva pří

klady?”
"Ano. Marx se začal učit ruský, až 

když mu bylo padesát roků. Potře
boval ruštinu ve své revoluční práci.”

“Kolik cizích jazyků znal Karel 
Marx?”

“ Dovedl číst všechny evropské 
jazyky.”

Takže si třeba přečetl i Babičku 
ženy Boženy Němcové.

(dokončení příště)

Zdena Salivarová
zvítězila v mezinárodní soutěži o 
nejlepší novelu, vypsané časopi
sem Quarterly  West, který vydává 
University of Utah, 312 Olpin 
Union, Salt Lake City, UT 84112, 
USA. Novela The Darkness  zvítě
zila v konkurenci více než 350 ru
kopisů z devíti zemí a byla otiště
na v Quarterly  Wesf, No. 16,1983, 
Spring/Summer.



Ota Filip

Mírové zákulisí 
západoněmeckých 
spisovatelů

Diskuse o míru vstoupila v Ně
mecké spolkové republice do fáze, 
kdy ji už nemůžeme odbýt tvrzením, 
že slouží jen agresivním cílům So
větského svazu a jeho bloku. Ještě 
před rokem ovládli i uvnitř západo- 
německého svazu spisovatelů a v 
P.E.N. klubu diskuzní pole výlučně 
levicoví nebo dokonce marxističtí 
autoři, někdy i členové západoně- 
mecké Moskvě věrné komunistické 
strany. Květnové zasedání západo- 
německého P.E.N. klubu v Berlíně 
však ukázalo, že v rozhovorech o míru 
nastala podstatná změna; pokřik 
ideologických dogmatiků už není 
tak halasně agresivní jako před něko
lika měsíci, ba dokonce mi připadá, 
jakoby uvnitř marxistického "míro
vého hnutí” nastal ideologický zma
tek, možná už i rozkol. Soudruzi si 
jej zavinili zčásti sami, ale hlavní 
ideologické maléry jim způsobili je
jich soudruzi a bojovníci za mír z po
volání ve východním Berlíně. K 
zvláštnímu vývoji uvnitř marxisticky 
zbarveného mírového hnutí v Ně
mecké spolkové republice musím 
českému čtenáři vysvětlit jeho histo
rii a pozadí.

Když se svaz německých spisova
telů před rokem a půl rozhodl pro 
boj za mír a proti novým americkým 
raketám na území Německé spolko
vé republiky, přijal pozvání výcho
doněmeckých spisovatelů do tak 
zvaného "hlavního města NDR” , kde 
se autoři z obou německých států 
měli poradit o tom, co by se ve věci 
zachování míru mělo podniknout. 
Tehdy jsem byl ještě členem Svazu 
německých spisovatelů sdružených v 
odborové organizaci tiskárenských 
dělníků a očekával jsem, že mne k mí
rovým pozvou. A když mě nepozvali, 
snažil jsem se pochopit, že asi ne
m ohli, protože východoberlinš tí 
soudruzi by mě prostě nemohli 
akceptovat. Musím přiznat, že jsem 
vlastně ani neměl zájem překročit 
berlínskou zeď a dýchat výpary tamní 
atmosféry. Když však o několik měsí
ců později Svaz západoněmeckých 
spisovatelů zval “socialistické” auto
ry na oplátku k mírovým rozhovorům 
do holandského Haagu, očekával 
jsem pozvánku a chystal jsem se 
na cestu. Ale ani do Haagu mě nikdo 
z mých západoněmeckých kolegů 
nepozval; ještě podivnější bylo, že 
vedení západoněmeckého svazu 
spisovatelů zřejmé delegáty pro 
rozhovory v Haagu pořádné pro- 
kádrovalo, takže kromě levicově 
orientovaných autorů nepozvali ni
koho. Prohlášení z Haagu mi však

dodatečně vysvětlilo, proč nás tam 
naši soudruzi nechtěli ani vidět. Naši 
“soudruzi” se tam totiž s východními 
borci za mír dohodli, že největší ne
bezpečí pro mír pochází z USA (a že 
je třeba všemi prostředky prosadit, 
aby “váleční štváči” ve Washingtonu 
byli umlčeni a vypuzeni z Evropy.
O sovětských raketách SS-20, o m ili
tarizaci všech tak zvaných socialistic
kých států nepadlo v Haagu ani slovo. 
A to se už z řad neprokádrovaných 
západoněmeckých autorů ozvaly 
hlasy protestu. V létě 1982 se pak 
v Kolíně nad Rýnem konal tak zvaný 
“ Interlit", tedy cosi jako mamutí 
literární show “za mír a za porozumě
ní mezi národy” . Očekával jsem, 
pořád disciplinovaně trpělivý, že 
tentokráte Svaz německých spisova- 
talů pozve i mne i mé přátele, vesměs 
přední německé spisovatele Horsta 
Bienka, Manfreda Bielera, Reinera 
Kunzeho a další. Ale zřejmě jsme 
opět neprošli kádrovým sítem a mu
seli jsme zůstat doma. Sovětský 
básník Jevtušenko pak v Kolíně hří
mal verše o míru, proklínal shnilý 
západní svět a imperialismus; Vladi
mír Mináč, slovenský spisovatel z 
Bratislavy, promluvil v Kolíně na 
téma “ Úloha kladného hrdiny v lite
ratuře a v životě.” Halasný pokřik na 
"Interlitu" však už tehdy nedokázal 
přehlušit hlasy nespokojených a ne
prokádrovaných. Gerhard Zwerenz, 
spisovatel, který před lety musel utéci 
z NDR, se ozval v tisku a přesvědčivě 
odsoudil lidovědemokratický způsob 
“kádrové politiky” uvnitř západo
německého svazu spisovatelů. Až po 
Zwerenzově prohlášení jsem se 
dozvěděl, že západoněmecké účast
níky na různých mírových rozhovo
rech s východoevropskými spisova
teli nekádrují jen naši soudruzi ve 
svazu, ale i St. Hermlin, Hermann 
Kant a Heinz Kamnitzer, všichni tři 
představitelé oficiální východoněme
cké literatury, funkcionáři svazu i 
P.E.N. klubu ve východním Berlíně, 
členové komunistické strany atd. A to 
už jsem se ozval, ale pořád ještě ne 
veřejně. V Kolíně nad Rýnem se totiž 
autoři ze Západu i z Východu dohodli, 
že se někdy koncem září setkají v bul
harské Sofii a že tam se bude v rozho
vorech o míru pokračovat. Tak jsem 
se tedy včas do Sofie přihlásil. Praxe 
v západoněmeckém svazu spisovate
lů byla totiž taková: Když se někam 
mělo jet, oznámilo se oběžníkem, že 
se připravuje zájezd na nějakou 
konferenci, na sjezd atd. Kdo chtěl, 
ten se písemně přihlásil a jel. Nikdy 
se nevybírala delegace, nikdo také 
nikam nejel jako člen jakési oficiální 
delegace německého svazu spisova
telů. Když někdo z nás někde mimo 
Německou spolkovou republiku ve
řejně promluvil, mluvil vždy a zásad
ně za sebe. Jenže tato dosud fungují
cí - a myslím si, že i demokratická 
praxe - se naším funkcionářům nelí

bila. Přihlásil jsem se tedy - a tím 
to všechno začalo. Týden před odle
tem do Sofie mě volal tajemník zápa
doněmeckého svazu spisovatelů a 
sdělil mi asi toto: Do Sofie se přihlá
silo 20 západoněmeckých autorů, 
ale soudruzi v Sofii si vybrali jen osm. 
Já mezi vybranými nebyl. Naši sou
druzi ve vedení západoněmeckého 
svazu už totiž přistoupili na zlou hru; 
soudruzi v Sofii si už sami mohli 
vybrat západoněmecké autory, s kte
rými si chtěli pohovořit o míru. Sa
mozřejmě, že si nás všechny v Sofii 
zřejmě pořádně prokádrovali a pro
věřili. A náš svaz proti tomu ani ne
cekl. V Sofii se stalo to, co se muselo 
stát: bulharskými soudruhy proká- 
drovaní západní autoři proklínali 
se “socialistickými kolegy" západní 
imperialisty, především USA, pěli ódy 
na mírovou politiku Sovětského sva
zu; o Polsku nepadlo v Sofii ani slovo,
o sovětské agresi v Afghánistánu se 
mlčelo.

Hned po Sofii se z řad neprokádro
vaných ozval výkřik rozhořčení. Ve 
významných německých novinách 
jsem kritizoval vedení našeho svazu, 
především jeho předsedu Bert Engel- 
manna, způsob, jakým ve svobodném 
sdružení autorů zavádí lidovědemo- 
kratické kádrování. Nezbylo nic, 
než ze svazu vystoupit. Očekával 
jsem, že se mnou vystoupí i mí přá
telé, ale stalo se cosi, co jsem vlastně 
neočekával: Ze Svazu německých 
spisovatelů vystoupili demonstra- 
tivně i autoři, které jsme dosud po
važovali za zaryté levičáky, mezi j i
nými i Gerhard Zwerenz.

Před měsícem svolali naši sou
druzi opět své kolegy z východního 
Německa k dalšímu kolu mírových 
rozhovorů v západním Berlíně, ale 
pokus skončil už jen fiaskem. Na 
přání východoberlínských autorů 
se berlínské rozhovory o míru v 
dubnu 1983 konaly za zavřenými 
dveřmi, seznam účastníků se tajil; 
naši i soudruzi z NDR už zřejmé zne
jistili, zavřeli se za zvukotěsnými 
vraty, povídali si o míru a po té, kdy 
si všechno řekli, vydali jen ukňourané 
prohlášení, v němž se poprvé 
odhodlali formulovat dvě věty pro
testu proti zbrojení na socialistic
kém východě. Stefan Hermlin, bo
jovník za mír a za reálsocialistickou 
literaturu v NDR, prohlásil, že “disku
se o lidských právech není tématem 
rozhovorů o míru a musí zůstat proto 
vyčleněna” , a dále řekl, že “socia
lističtí autoři nedopustí, aby je na 
Západě umlčovali a neposkytovali jim 
šanci hovořit o míru." Na více se 
Hermlin po dubnových mírových 
rozhovorech v západním Berlíně 
nezmohl. Ostatně: soudruzi nepři
jali ani žádné usnesení a rozešli se 
zjevně rozladěni.

A 8. května začal v západním Berlí
ně sjezd západoněmeckého P.E.N. 
klubu. 10. května byla na programu



diskuze o padesátém výročí nacistic
kého pálení knih (na hranicích hořel 
tehdy Franz Kafka, i německé překla
dy Jaroslava Haška a Karla Čapka) 
a západoněmecký P.E.N. pozval do 
Berlína i autory z NDR, protože 
berlínská událost z 10. května 1933 
se i dnes týká všech. Soudruzi z 
Berlína účast sice přislíbili, ale bylo 
zřejmé, že se jim do západního Berlí
na moc nechce. Zkušenosti z dubno
vých “ mírových rozhovorů za zavře
nými dveřmi” je poněkud vyděsily. 
Byl jsem moc zvědav, jakou záminku 
si soudruzi z NDR najdou, aby pozvá
ní na zasedání P.E.N. klubu mohli 
odmítnout. A našli si ji... Jeden z čle
nů západoněmeckého P.E.N. klubu 
totiž nékdy v dubnu publikoval v no
vinách "DIE WELT” kritický výpad 
proti tak zvaným bojovníkům za mír 
z povolání. Heinz Kamnitzer se krátce 
před zahájením zasedání P.E.N. klu
bu ozval dopisem předsedovi M. 
G regor-D e llinov i a požádal ho 
aby za 1.) zavedl proti pisateli článku 
disciplinární řízení, a za 2.) aby zápa
doněmecký P E.N. dohlédl na své 
členy, trochu je usměrňoval a cenzu
roval, protože prý, psal H. Kamnitzer 
"pom luvy ohrožují dobré vztahy

TOMÁŠ ROSENFELD

mezi západoněmeckými a východo
německými spisovateli. Jestli ale 
západoněm ecký P.E.N. pisatele 
článku z deníku "DIE WELT” nepo- 
požene k odpovědnosti, nebude se 
ani jeden z autorů NDR moci zúčast
nit vzpomínkové slavnosti na na
cistické pálení knih před 50 lety."

G re g o r-D e llin  odpovědě l do 
východního Berlína důstojným způ
sobem: Západoněm ecký P.E.N. 
není státem řízenou organizací, ne
hodlá své členy cenzurovat, protože 
každý z nich vyjadřuje i veřejně svůj 
vlastní názor.

Když Gregor-Dellin na zahájení 
letošního zasedání západoněmecké
ho P.E.N. klubu korespondenci s 
Kamnitzerem veřejně přečetl - televi
ze vše natáčela, rozhlas rovněž- tváři
li se naši soudruzi značně deprimo
vané. Mám dojem, že ve chvíli, kdy 
Gregor - Dellin četl Kamnítzerův drzý 
požadavek a svou elegantní a lite
rárně brilantní odpověď, nastala 
uvnitř západoněmecké literární spo
lečnosti velká a podstatná změna. 
Následující diskuse o míru a o tom, 
co ohrožuje naše svobody, byly po
tom už věcné, kritické, nikoliv však 
jednostranné. Zbyteček našich

dogmatiků se sice ještě pokusil 
prosadit tři rezoluce: V první poža
doval neúprosný boj proti tak zvaným 
neofašistickým tendencím v Němec
ké spolkové republice. Když však 
druhý “tábor” požadoval, abychom 
neprotestovali jen proti hloučkům 
spíše trapných neonacistů, ale i proti 
agresivním levičákům, soudruzi rezo
luci stáhli. V druhém návrhu chtěl 
jeden člen západoněmecké komu
nistické strany prosadit, aby P.E.N. 
klub vznesl proti současné vládě 
obžalobu pro porušování ústavního 
zákonu o zachování života. Soudruh 
argumentoval, že prý americké rake
ty na území Německé spolkové 
republiky ohrožují naše životy, jsou 
tedy protiústavní. Dovolil jsem si v 
této souvislosti navrhnout doplnění 
předloženého usnesení o jeden bod: 
Ano, jsem pro, abychom spor o rake
ty na území našeho státu předložili 
nejvyššímu západoněmeckému sou
du, ale zároveň žádám, abychom v 
této rezoluci vyzvali naše východo
německé kolegy k tomu, aby součas
ně s námi podali i stejně znějící ža
lobu proti vládě Německé demokra
tické republiky, na jejímž území So
větský svaz soustřeďuje nejen nej- 
větší vojenské síly ale umísťuje tam
i své nukleární rakety typu SS-20. 
Soudruzi byli naráz zmateni. Jejich 
mluvčí vykoktal, že tedy návrh rezolu
ce stahuje. Jakási hysterická básníř
ka, jméno není třeba ani uvádět, vy
křikla dvakrát: "To je podlý antiko- 
munismus!" Nikdo jí nevěnoval po
zornost. Nakonec se naši soudruzi 
ještě zmohli na rezoluci, v níž jsme 
měli požadovat založení finančního 
fondu, z kterého bychom hradili 
soudní náklady na procesy proti le
vicovým extremistům. O návrhu se už 
ani nediskutovalo. Byl zamítnut 
většinou hlasů. Po hlasování - a to 
je vlastně charakteristické i odstrašu
jící - se zvedl jeden soudruh a prohlá
sil, že výsledek hlasování neuznává, 
protože prý vyjadřuje reakční nálady 
v sále. Soudruh za tato slova sklidil 
jen posměch a úšklebky. Dotčený a 
hrozně naštvaný soudruh se usadil; 
mám dojem, že mu ani nedošlo, že 
nám zase jednou předvedl kabinetní 
ukázku marxistického pochopení 
demokracie. Někteří ze západoně- 
meckých spisovatelů ji však nutně 
potřebovali...

V Berlíně se pak mluvilo o míru, ale 
jinak než předtím. Mír má totiž v Ně
mecké spolkové republice zvláštní 
příchuť, řekl bych trpkou a tragickou. 
Z této země už dvakrát v tomto století 
vypochodovávaly armády k agre
sivním válkám. Po té poslední zbyl 
v mladší generaci pocit odpověd
nosti za zločiny nacistů a skutečně 
dobrá vůle zabránit další katastro
fě, kterou by tady asi nikdo nepřežil. 
Řeknu to otevřeně: máme tady z války 
strašný strach. Jsme totiž první “na

►



Bez ubrousku o tzv. 
Evropanství

Nechoďme okolo toho jako kolem 
horké kaše: spojenectví s Evropany 
není zešílení obtížné jedině tehdy, 
když Evropané potřebují naše vojáky 
a náš průmysl, aby je, vesnici po 
vesnici, osvobodili od nevyhnutel
ných následků jejich diplomatických 
průšvihů.

Jindy bručí, že jsme do Evropy 
umístili příliš mnoho nebo příliš 
málo palebných prostředků. Po vět
šinu poválečného období si Evropa
né stěžovali, buď že je Spojené státy 
zatahují do konfliktů, které jsou 
příliš vzdálené jejich zájmům, nebo 
že se chystají ponechat je na milost 
a nemilost Sovětům. Málokdy jsou 
spokojeni.

Za presidentování Jimmyho Carte- 
ra sotva skrývali opovržení ame
rickou měkkostí; dnes nám mnozí 
Evropané vyčítají naši tvrdost - a to 
řečňováním mnohem hlasitějším a 
vášnivějším než ono potlačované pí
pání, jímž se zmiňují o tom státě na 
východ od nich, který opevnil jejich 
hranice pancéřovými jednotkami, ří
zenými střelami a armádami.

Tahle podrážděnost teďzachvátila 
Německo, kde se najednou všichni 
překvapivě bojí války. Uvědomte 
si to: nikoli Polsko. A přitom je Ně
mecko země, jejíž sociální demokra
cie se za poslední desetiletí údajně 
zavděčila Sovětům svou Ostpolitikou. 
Provozovala vzkvétající obchod s vý
chodním blokem. A přesto se hvězdy 
jejího veřejného života nyní zmítají 
v záchvatech strachu a rozhořčení.

Hovoří o tom, že válka je na spad
nutí, ale nepřipisují to katastrofál
ním výsledkům Ostpolitiky. Nepřipi
sují to ani přítomnosti oněch SS-20, 
které před několika lety Sověti tak 
nevysvětlitelné odhalili. Nikoliv, vinu 
za to, jak se situace vyvinula mají 
přece ti, kteří chtějí na jejich území 
umístit řízené střely středního doletu, 
aby je ochránili před oněmi SS-20: 
die Amerikaner.

R. Emmett Tyrrell, Jr.

Východoevropský názor vůči opozici 
disidentů

Výzkumné oddělení Svobodné 
Evropy uveřejnilo v červnu 1983 
výsledek ankety organizované v 
roce 1981-82, týkající se názoru 
na opozici ve východoevropských 
zemích.

Otázka zněla:
“Ve Vaší zemi, obdobně jako v 

ostatních zemích, je opozice vůči 
vládě. V těchto zemích, ti kteří oponu
jí vládě se nazývají disidenti. Myslíte 
si, že tento druh opozice je dobrá 
věc?”

Anketa také ukázala, že opozici 
preferují ti s vyšším vzděláním a 
vyšší zaměstnaneckou klasifikací. 
Dva hlavní důvody byly uváděny na 
podporu otevřené politické opozice:

a) že to zanechá alespoň nějaký 
následek na režim;

b) disidenti vyjadřují názory tiché 
většiny a dokazují, že jsou stále lidé, 
kteří mají odvahu.

Výsledek:

Ano
Ne
Nerozhodnuti 
Bez odpovědi

Poláci
%
63
16
10
11

Rumuni
%
56
20
14
10

Maďaři
%

43
27
22

8

Bulhaři
%
41
25
19
15

Češi/Sic
%

38
22
26
14

Počet dotázaných 1 958 1 111 1 040 753 999

% souhlasu po
sluchačů Svobodné 
Evropy 71 71 58 64 49

% souhlasu po
sluchačů jiných 
západních stanic 53 47 39 33 38

% souhlasu těch, 
kteří neposlouchají 
západní stanice 44 30 10 25 17

Tonu
Colour TV 

Hi-ř:
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I44 KennedY Rd. S. 
Brompton, Ont. L6UJ 3G4 

(416) 453-8817

TELEVIZE
HIFI
OPRAVY
INSTALACE
JVC HITACHI PIONEER

Pomůže a poradí 
Mr. Antonín (Tony) Bartůněk 

majitel
(pouze 10 m inut od letiště)

ráně” . A sovětská propaganda to ví. 
Snažila se tedy oprávněný strach zá
padních Němců z války využít - a vy
dírat nás. Vím však dnes, že tato “vy- 
dírací fáze” v západním Německu 
skončila. Jsem pro, abychom i nadále 
hovořili i s autory ze socialistických 
zemí o otázkách, které nás všechny 
znepokojují. Jenže příští mírové 
rozhovory budou kvalitativně jiné; 
pakliže se jich zúčastní autoři z tak 
zvaných socialistických zemí, budou 
muset odpovídat na konkrétní otázky: 
Co jste udělali doma, v Moskvě, v Pra
ze, ve východním Berlíně, v Sofii či 
jinde pro mír? Proč neprotestujete 
proti sovětským nukleárním zbraním, 

■proti m ilitarizaci vašich socialis

tických společností? Jestli na příští 
rozhovory o míru přijede některý 
z československých oficiálně při
puštěných autorů, tak už tady nikoho 
neuspokojí patetickou přednáškou
o “ kladném hrdinovi v literatuře a v 
životě” (viz VI. Mináč na “ Interlitu” 
v Kolíně nad Rýnem v létě 1982), ale 
bude si muset připravit konkrétní 
odpovědi na věcné otázky o stavu 
občanských a lidských práv v Česko
slovensku, o umísťování sovětských 
raket na území ČSSR, o potlačování 
svobodné literatury a policejním tero
ru proti občanům, kteří si dovolí 
myslet, jednat a mluvit jinak než 
totalitní režim připouští.

Plánujete dovolenou na Floridě? 
JASMÍN VILLA MOTEL 

801 S. Oceán Blvd.,
Pompano Beach, Florida 33062 

Tel.: (305) 941-7930

Jednoložnicové byty s kuchyňkou * 
Pokoje s kuchyňkou * H otelové 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 Naftákovi



Pavel Pecháček

Česká kaple v 
katolické katedrále 
ve Washingtonu 
vysvěcena

Poslední červnový víkend se sjely 
do hlavního města Spojených státu 
tisíce krajanů. Byly svědky třídenních 
náboženských obřadů a národních 
slavností u příležitosti vysvěcení 
české kaple v katedrále Neposkvrně
ného početí Panny Marie. Pětiletá 
obětavá práce i štědrost krajanů 
z celého světa i amerického ducho
venstva přinesly své ovoce. Češi 
mají v katedrále jednu z největších 
kaplí, postavenou celkovým nákla
dem přes 600 tisíc dolarů. Kaple 
byla zasvěcena Panně Marii Hostýn
ské, svátému Janu Nepomuku 
Neumannovi, rodáku z Prachatic, 
a všem českým patronům a svátým. 
Slováci (kaple ve washingtonské 
katedrále nestavějí státy, ale národy), 
mají ve svatyni svou kapli Panny 
Marie Sedmibolestné už od srpna 
1960.

Třídenní program byl zahájen kon
ferencí o situaci katolické církve 
v Československu. Asi desítka řeční
ků řadou dokladů doložila, jak se 
československý a te is tický režim 
snaží od roku 1948 církev potlačit 
a zničit. Za 35 let útlaku se mu po
dařilo snížit počet kněží zhruba na 
polovinu. V českých zemích je ne
obsazeno šest stolců sídelních bisku
pů. Numerus clausus v litoměřickém 
semináři znemožňuje přijetí většího 
počtu bohoslovců, ačkoli o kněžská 
studia je v Československu stále 
zájem. A nátlak na věřící je veden po 
všech stránkách. Na závěr konferen
ce byl vydán Katolický manifest, 
jenž se stal součástí úředního věstní
ku amerického kongresu, zvaného 
“Congressional Recórd” . Podrobně 
je v něm dokumentována těžká si
tuace církve v Československu, ale 
obsahuje také doklady o nábožen
ské obrodě v zemi, zvlášť mezi mlá
deží.

Na slavnostní banket v hotelu Hil- 
ton, kterého se zúčastnilo 1200 kra
janů, poslal osobní dopis americký 
prezident, Ronald Reagan, který u 
příležitosti svěcení české kaple obdr
žel jako první Američan Cenu sváté
ho Jana Nepomuka Neumanna. 
Dostal ji za svou činnost na nábožen
ském poli, za snahu, aby stálé nábo
ženské a morální hodnoty mohly na
dále napomáhat rozvoji státu. Prezi
dent ve svém dopise vyzdvihl přínos 
svátého Jana Nepomuka Neumanna 
Am erice založením jed inečného 
vzdělávacího systému katolických 
škol, které patří k největším hodno

tám Ameriky do dnešních časů. Jmé
nem prezidenta Reagana na banketu 
promluvila velvyslankyně Spojených 
států u Organizace spojených náro
dů, Jeane Kirkpatricková. Projev vě
novala především tomu, jak Češi po 
celou svou historii hledali svobodu. 
A uvedla, že hlavně mladí Češi ji hle
dat nepřestali; dokumentovala to 
nedávnou spontánní mírovou de
monstrací tří set lidí na pražském 
Václavském náměstí. Velvyslankyně 
Kirkpatricková dodala, že touha 
Čechů po svobodě není mrtvá. Na 
banket pořádaný na počest pražské
ho arcibiskupa, kardinála Františka 
Tomáška - došla řada dopisů pro
minentních amerických osobností, 
senátorů, poslanců, guvernérů a 
starostů; vesměs se v nich zdůrazňo
val podíl českých přistěhovalců na 
životě Ameriky, a současný smutný 
stav lidských práv v Českosloven
sku.

Velkou odezvu měla promluva 
delegáta Svaté Stolice pro Čechy, 
žijící v zahraničí, titulárního biskupa 
litomyšlského, Jaroslava škarvady 
z Říma. Škarvada dokumentoval, 
že české dějiny jsou vlastně zápole
ním o křesťanskou důstojnost člo
věka. A připomněl, že Češi jsou nejen 
národem světců, ale vedle svátého 
Václava stojí vrah Boleslav, vedle 
svátého Jana Nepomuckého prosto
pášný Václav IV. A ty dva hlasy, 
Václavův a Boleslavův, se v lidských 
srdcích mísí. Předkové dnešního 
československého pokolení založili 
republiku, chtěli humanismus, ale 
nakonec si vlastně přáli jen jeho kvě- 
ty a plody, a neuvědomili si, že je mít 
nebudou, jestliže utnou kořeny, z 
nichž tento humanismus v národě 
vyrůstal. Biskup Škarvada však dále 
konstatoval, že dnes už jsou v Česko
slovensku lidé, zvláště mladí, kteří 
začínají hledat Boha, kteří si uvědo
mují, jakou cenu má člověk bez Boha, 
kam dospěje, když zapře své cyrilo
metodějské dědictví; uvědomují si, 
že takhle dál žít nelze. Začínají být 
unaveni, ze života se lží, nemohou 
už prostě žít bez naděje, a uvědomují 
si lapidární slova svátého Augustina, 
že člověk je stvořen pro Boha a jeho 
srdce nenalezne klidu, dokud ne
najde Boha, protože on je láska, 
radost a život, pro který jsou lidé 
stvořeni.

Třídenní obřady a oslavy byly 
zakončeny nedělní odpolední vese
licí za účasti mnoha folkloristických 
skupin z několika míst Ameriky.

Stanislav Reiniš
Malý průvodce po
marx-leninském
pacifismu

Občasné studium klasiků marxis- 
mu-leninismu je užitečné, a to zvláště 
tehdy, chceme-li naivkům ukázat, že 
není ten tvým přítelem, kdo tě rohlí
kem opíjí. V 4/83 čísle Západu, v 
článku “ Největší podvod dějin ,” 
jsme se pokusili ukázat, že moskev
ské řeči o míru nejsou ničím jiným 
než praktickým cvičením v dablspí- 
ku, a že by se měly v zemích, kam 
dolehnou, přeložit do jazyka sro
zumitelného a patřičně lidem vy
světlit.

Naši spoluobčané by se také měli 
dovědět, že současná sovětská “ mí
rová" politika není nějakou revizio- 
n isticko-protim arxistickou oportu- 
nistickou úchylkou, ale naopak, že 
soudruzi z vojsk Varšavského paktu 
jen důsledně uplatňují leninskou 
politiku mírového soužití národů.

Již v roce 1922 poradil V. I. Lenin
G. V. Čičerinovi: “ My, komunisté, jak 
je známo... považujeme za svou 
povinnost podporovat (i kdyby to 
mělo naději jen jednou z deseti tisíc 
případů) pacifisty v tom druhém, tj. 
buržoazním táboře... To bude jedova
té, ale užitečné, a pomůže to demora
lizovat nepřítele” (dopis z 14. března 
1922).

Čičerin tehdy pak odjel na míro
vou konferenci do Janova a začal 
tam propagovat mír a všeobecné 
odzbrojení. Tato rétorika přežívá 
dodnes, a funguje stále spolehlivě.

Jinak považoval Lenin pacifismus 
a odzbrojení za plevel, který je nutné 
vyhubit, rozšlapovat a vykořenit.
V roce 1916 napsal článek, který 
byl uveřejněn v časopise Jugend- 
Internationale, č. 9 a 10, v září a 
říjnu roku 1917. Tento sociálně de
mokratický časopis tehdy zahájil 
diskusi na téma odzbrojení. Základ
ním argumentem tehdy bylo, že poža
davek odzbrojení je jasným a roz
hodným vyjádřením boje proti mili
tarismu a válce. Lenin však pravil:

“V tomto základním argumentu tkví 
základní omyl jeho zastánců. So
cialisté, chtějí-li zůstat socialisty, 
nesmí být proti všem válkám.” ... 
“Vždyť přece občanská válka je 
stejnou válkou jako všechny ostatní. 
Ten kdo uznává existenci třídního 
boje, musí uznávat nutnost občan
ské války, která je v každé třídní 
společnosti přirozeným a někdy do
konce nevyhnutelným pokračováním 
a zasílením třídního boje. To se 
potvrdilo v každé velké revoluci. 
Odmítnout nebo zapomenout na 
občanskou válku znamená podleh
nout oportunismu a vzdát se sociální 
revoluce."...



“ Za třetí, vítězství socialismu 
v jedné zemi nezruší najednou 
všechny války. Naopak, předpoklá
dá existenci dalších válek.” ... “Až 
tehdy, až bude buržoazie svržena a 
vyvlastněna na celém světě, a ne jen 
v jedné zemi, se války stanou ne
možností.”

“ Žádat o d zb ro je n í znamená 
úplně zanechat třídního boje a vzdát 
se všech myšlenek na revoluci... Až 
proletariát odzbrojí buržoazii na ce
lém světě, bude možno dát všechny 
zbraně na smetiště. Proletariát to 
určitě udělá, ale až po porážce bur
žoazie, rozhodně ne předtím."

...“Chtějí snad zastánci odzbroje
ní nový druh revoluce, revoluci bez 
zbraní?”

“Odzbrojení znamená útěk od ne
příjemné reality, ne boj s ní...”

“Odzbrojení jako sociální myšlen
ka... pramení zřetelně ze zvláštních 
klidných podmínek, které převládají 
v některých malých státech, které 
dlouho stály mimo války a krveproli
tí, a chtějí tak i zůstat. To dokazují 
argumenty, které uvádějí např. norští 
zastánci odzbrojení. “Jsme malá ze
mě,” říkají, “ naše armáda je malá, 
nemůžeme nic dělat proti velmocem... 
Chceme, aby nás nechaly na pokoji a 
budeme pokračovat v naší zápecnic- 
ké politice, budeme vyžadovat od
zbrojení, povinnou arbitráž, trvalou 
neutralitu...”

“Malicherné hemžení malých stá
tů, maloburžoasní touha neúčastnit 
se velkých bitev historie, držet se ve 
skytu a pasivitě - to jsou objektivní 
sociální podmínky, které zajišťují 
myšlence odzbrojení určité úspěchy 
a určitou popularitu. Tyto snahy 
jsou reakční a založené na iluzích, 
neboť imperialismus stejně tyto 
malé státy vtáhne do víru světové 
politiky.”

Článek končí: “ S objektivního 
hlediska, odzbrojení je specificky 
nacionalistickým programem malých 
států. Rozhodně není mezinárodním 
programem revolučních sociálních 
demokratů."

I když to vše zní jako vyprávění 
geniálního stratéga kadeta Bieglera, 
tyto myšlenky se bohužel staly ofi
ciálním dogmatem, podle kterého 
se řídí politika jedné velmoci, která 
spolurozhoduje o osudu lidstva.

Člověk by si mohl myslet, že v té 
době byl Lenin mladíkem, který za nic 
a nikoho neodpovídal, a v klidném 
exilu ve Švýcarsku si mohl povídat, 
co chtěl. Avšak i později, v knize 
“ Proletářská revoluce a renegát 
Kautský” , vyslovil podobné myšlen
ky. Některé byly ještě horší:

“Charakter války (zda je reakční 
nebo revoluční) nezáleží na tom, kdo 
je útočníkem nebo v které zemi je 
nepřítel; záleží na tom, která třída 
vede válku, a jaké politiky je tato 
válka pokračováním."

Tohle totiž prakticky znamená, 
že SSSR (kde, jak známo, se vlád
noucí třída vydává za representanta 
proletářů, a vedoucí soudruzi mají 
přímé spojení s Kolem Dějin, které 
jim vědecky předpovídá, kdo patří a 
kdo nepatří na Smetiště Dějin) může 
začít válku proti kterékoli zemi a 
bude to vždy válka spravedlivá a revo
luční. V tomto citátu dal tedy Lenin 
svým potomkům licenci na cokoli.

Lidé, kterým tyto vztahy musíme 
vysvětlovat a v jejichž zemích žijeme, 
nám snadno mohou namítnout, že 
tyto myšlenky jsou šedesát let staré, 
dnes že je SSSR jiný, že přece Andro- 
pov mluví stále o boji za mír, a ten 
to přece musí vědět, vždyť je to vůd
ce... Ne tak. Lenin je klasikem a co 
řekl, platí dodnes. Marx-leninská 
definice války, strategie a taktiky se 
dodnes omílá a rozebírá. Na ní je 
založena kupř. kniha maršála V.D. 
Sokolovského “Vojennaja strategija” , 
která vyšla v roce 1968. V roce 1975 
byla vydána v USA pod názvem 
“ Soviet M ilitary Stratégy” . Tuto 
knihu by si měli přečíst ti, kdo tran
sponují situaci v demokratických 
zemích na SSSR a myslí si, že i v 
SSSR existují “jestřábi” a “holubice” , 
nebo že v SSSR bojují o moc mezi se- 
bou armáda, KGB acivilisté ve straně. 
Kniha Sokolovského to velmi jasně 
vyvrací. Navíc je připepřena kurios- 
ním tvrzením, že vítězství socialismu 
nad kapitalismem je nevyhnutelné, a 
příští válka že skončí vítězstvím so
cialismu. Kam by pak jezdili vedoucí 
soudruzi nakupovat?

Hlavní myšlenka sovětské strate
gie, která je v knize citována a kterou 
se západní pacifisté rozhodli nebrat 
vážně, je tato (Je to vlastně citát z 
článku, který napsal N. A. Sbytov v 
roce 1963):

“Strana došla k názoru, že ozbroje
né síly a celá země se musí připravo
vat na válku, ve které se v rozsáhlé 
míře použijí jaderné zbraně; která 
bude konečným, klasickým střetnu
tím dvou rozdílných světových systé
mů; a která se bude vyznačovat bez
příkladnou krutostí, dynamikou a 
rychlými manévry v bojových ope
racích.”

Tyto myšlenka se opakuje znovu 
a znovu. Jestliže různé skupiny mí
rového hnutí vyčítají Reaganovi, že 
říká, že se atomová válka může přežít, 
tak by si měli uvědomit, že Sověti 
počítají s vítězstvím v atomové válce 
a je to podstatou jejich vojenské 
doktríny už od 60. let. Sověti se s tím 
nijak netají.

Sokolovskij si představuje moderní 
válku takto:

“Vojenská strategie v podmínkách 
moderní války se stává strategií hlu
bokých úderů raketami s jadernými 
hlavicemi v kombinaci s akcemi 
všech složek ozbrojených sil s úko
lem současné porážky a zničení

ekonomického potenciálu a armády 
nepřítele na celém jeho území, aby 
se cíle války dosáhlo v nejkratší do
bě.”

Tak si sovětští generálové předsta
vují válku. Takovou válku také připra
vují. Jak si asi v této situaci předsta
vují pacifisté, že když se budou dobře 
chovat, že se úderná vojska a rakety 
před jejich městem zastaví a vezmou 
to oklikou?

Existuje jeden důvod, proč si 
válku Sověti představují takto, a ne 
jinak. Sokolovskij píše: “Zákony stra
tegie jsou objektivní a platí pro obé 
strany. To je potvrzeno strategickými 
principy, které formuloval V. I. Lenin. 
Hlavním principem je, že válka je 
universálním testem materiálních 
a duchovních zdrojů KAŽDÉHO NÁ
RODA, že války vyhrávají ti, kdo mají 
větší zdroje, větší přísun sil a podpo
ru mezi masami, a že v každé válce se 
vítězství určuje psycholog ickým  
stavem těch, kdo prolévají krev na 
bitevním poli.”

Objektivně vzato, psychologický 
stav českého, polského, maďarské
ho, litevského, ukrajinského i tatar
ského vojáka stěží zaručuje vítězství 
komunismu. Spíše naopak. Také ma
teriální zdroje sovětského impéria 
v posledním desetiletí značně po
klesly. Zatímco v roce 1970 vyráběl 
Sovětský svaz 13,2% světového hru
bého národního důchodu, v roce 
1981 to bylo 9,6% (už i Japonsko 
vyrábí 10% světového hrubého ná
rodního důchodu). Z toho plyne, že 
SSSR postrádá dva hlavní faktory 
vítězství - morálku a materiální zdro
je. Z toho také plyne, že jestli chtějí 
vyhrát válku, musí to být válka krátká, 
nesmírně ničivá a atomová. Určitě 
musí skončit do žní v Nebrasce, aby 
Moskva měla co jíst. Tyto negativní 
trendy určitě znervózňují sovětské 
vůdce.Proto také tvrdí, že svět je na 
pokraji konfliktu. Pro ně je to teď 
nebo nikdy.

Tvrzení, že v atomové válce nebude 
vítězů, považuje Sokolovskij za 
“ metafyzický a nevědecký přístup 
k takovému společenskému jevu jako 
je válka".

Ve své knize se opírá nejen o Leni
na, ale i o Marxe a Engelse. Vždyť ti 
dva také nebyli žádnými hlasateli 
milosrdenství. Cituje kupř. Engelse:

“ Bedřich Engels říká, že vítězný 
proletariát vytvoří nové metody ve
dení války, a zdůrazňuje, že revo
luční změna v sociální struktuře 
předpokládá vytvoření nových, po
krokovějších metod válčení.”

Takže Sokolovskij správně pocho
pil, že není rozdílu mezi evropskými 
rádoby humanisty a jejich gangster- 
skými žáky, a že vytváření “ revoluční” 
válkychtivé ideologie je logický 
proces, který začal Marxem a Engel
sem a přes Lenina a Brežněva končí 
Brežněvem, Andropovem a Jaruzel- 
ským.



Interview
Interpret radosti, krásy a tolerance

Brněnský rodák Zdeněk Mácal (nar. 1936) absolvoval konzervatoř a Janáčko
vu hudební akademii a stal se šéfdirigentem Pražského symfonického 
orchestru. Mezinárodní uznáni získal r. 1965 při dirigentské soutěži v Besan- 
conu a o rok později v Mitropulosově soutěži v New Yorku. Od konce 60. let 
žije s manželkou Jiřinou na Západě. Byl ředitelem a dirigentem symfonických 
rozhlasových orchestrů v Kolíně nad Rýnem, Hamburku a Hannoveru; d irigo
val rovněž všechny významné filharmonie v Evropě (Českou, Berlínskou, Lon
dýnskou a j.) a také nejslavnější symfonická tělesa na americkém kontinentě 
(Chicago, New York, San Francisco, Pittsburg, Montreal). Kritika považuje 
Zdeňka Mácala za oduševnělého umělce s vysokou úrovnímuzikantstvia per
fektní dirigentskou technikou. Spolupracovník ZÁPADU, Jaromír Zástěra, 
hovořil s tímto předním světovým dirigentem letos v lednu za jeho vystoupeni 
v Pittsburgu.

Výuka parcielní 
mateřštiny
Skrzevá (jak lahodně znějí ty staroče
ské germanismy) čs. exilový skauting 
dostala se m i do ruky “Česká cvičeb
nice" Kláry Steiger, Los Angeles, z ro
ku 1977. Vydáno osvědčeným sam
izdatem, s titu lní ilustrací Ivana Stei- 
gera. So weít so gut.

Již první prolistováni ukázalo, že se 
jedná jen o torzo cvičebnice. No bu
diž, času nemáme nikdo nazbyt, tak
že dokud se nenajde obětavý buditel- 
penzista a s linguistickými a pedago
gickými vlohami, tak si žádná obsá
hlá cvičebnice-učebnice českého ja 
zyka pro děti odchované na Sesame 
Street a McDonaldovi nevznikne. Jen
že bližší čtení těchto třiceti stránek mi 
několikrát vyrazilo dech. Nejen že tu 
jsou jako cvičení ve čtení vybrané li
dové říkánky, které už mému uchu 
(ročník 48) zní archaicky, natož aby 
jejich smysl pochopila moje omladi
na (např. Jede, jede poštovský pán). 
Ale tyto texty se prohřešují (inu, lido
vá řeč) proti mluvnickým pravidlům, 
popsaným o pár řádek výš. čtenáře- 
začátečníka to musí zcela zmást. Tak 
například stojí na straně 22 po cviče
ních na ten-ta-to a dobrý-dobrá-dobré 
tato říkanka:

Hody hody doprovody, 
dejte vejce malovaný 
nedáte-li malovaný, 
dejte aspoň bílý 
slepička vám snese jiný.

Skoda, přeškoda, neboť úhrnem 
patří Kláře Steiger za tento pokus o 
českou cvičebnici vřelý dík.

H.G.J.D.Z., Německo 

<  
V jednom místě si Sokolovskij do

volil pokročit ještě dál za Lenina. 
Říká, že “ politika vytváří výhodné 
podmínky pro vojenskou strategii". 
Politika je tedy pro něj služkou vo
jenské strategie, a ne již opačně, jak 
říkal Lenin:

"Pro úspěšné splnění plánovaných 
cílů, vojenské síly musí vytvořit 
vhodné podmínky vzhledem k diplo
macii, ekonomii, morálce a politice. 
Stát se připravuje na válku ve všech 
těchto oblastech. Příprava zahra
niční po litiky na válku využívá 
takových opatření jako podepiso
vání smluv, vytváření koalic, zajišťo
vání neutrality sousedních zemí a 
pod."

Také tento citát mluví sám za sebe: 
“V současné době boj za mír předpo
kládá trvalé posilování vojenské 
moci Sovětského svazu...” A toto 
platí na pacifisty: “SSSR... bude 
nucen... dezorganizovat zázemí 
nepřítele a potlačit jeho vůli k odpo
ru...” ■

Z. Mistře, jak byste charakterizoval 
svou koncertní činnost z několika 
minulých let?
M: Působil jsem převážně v Evropě, 
kde jsem v rámci tříleté smlouvy ří
d il Severoněm ecký rozh lasový 
orchestr a kromě toho jsem měl bo
hatou hostující činnost. Začal jsem 
spolupracovat s Londýnským fiIhar
monickým orchestrem, s Francouz
ským rozhlasovým orchestrem v Paří
ži a pohostinsky jsem vystupoval 
s německými orchestry. Jsem rovněž 
častým hostem v Itálii, kde diriguji 
přední orchestr Santa Cecilia v Římě, 
diriguji ovšem i operu a jsem každo
ročně také pravidelným hostem 
některého amerického orchestru. 
S Londýnským filharmonickým or
chestrem v posledních letech kromě 
koncertů také nahrávám gramofono
vé desky; na několika z nich je Dvo
řák, na př. Dvořákova Serenáda pro 
smyčce kombinovaná s variacemi na 
píseň Já jsem huslar byla jedna z 
tamních mých prvých nahrávek; 
nahrál jsem také Cellový koncert 
h-moll s mladým anglickým cellistou 
Robertem Cohenem, a před nedáv-

nem vyšla právě moje nahrávka No- 
vosvětské symfonie, jež měla u kri
tiky velice dobrou odezvu. S tímto 
orchestrem jsem nahrál také mozar- 
tovskou desku; Mozartovy tři symfo
nie: Es-dur K.543, Pařížskou a krát
kou č. 32. Dále v Londýně nahraji 
Čajkovského 4. symfonii, Brucknero- 
vu 4. a 7. symfonii a v plánu mám 
další symfonie Dvořákovy a Čajkov
ského.
Z: Kolik asi koncertů ročně dirigujete 
a co máře v repertoáru na americkém 
zájezdu?
M: Přesně nevím, ale roční průměr se 
pohybuje okolo osmdesáti koncertů. 
Nynější americké turné je asi deseti- 
týdenní. Vánoce jsem strávil v Ka
lifornii, v lednu jsem hostoval v New 
Orleansu, potom jsem byl 14 dnů v 
Pittsburgu. První týden jsem tam měl 
na programu Schubertovu První a 
rovněž Mahlerovu První symfonii. 
Druhý týden byl na programu sou
dobý americký skladatel Virgil Thom
son, Beethovenův 3. klavírní koncert 
s vídeňským sólistou Rudolfem 
Buchbinderem  a d ílo  R icharda 
Strausse Tak pravil Zarathustra,



RADOST Z PRVOTftlDNl INTERPRETACE SCHUBERTOVY A MAHLEROVY HUDBY V PITTSBURGU NEZNALA MEZ(

které mám obzvlášť rád, a jež jsem v 
minulé sezóně uvedl čtrnáct krát. 
Z Pittsburgu jedeme do St. Louis, kde 
uvedu dílo soudobého švýcarského 
skladatele; je to Rudolf Kelterborn, 
jehož skladbu Changements jsem po 
celém světě provedl nejméně 25 krát. 
Tento skladatel mi z vděčnosti věno
val svou novou skladbu Vzpomínky 
na Orfea, kterou jsem loni poprvé 
uvedl v Bernu a potom reprízoval 
v Německu. Ze St. Louis jedeme do 
Kanady. V Ottawě budu 14 dnů a na 
závěr tam s místním orchestrem, 
sborem a sólisty uvedu Dvořákovo 
oratorium Stabat mater. Velice se na 
to těším, protože v Ottawě je mnoho 
Čechů, kteří se jisté na toto provedení 
přijdou^ podívat.
Z: V průmyslovém Pittsburgu jste pro 
soudobé publikum hrál Schuberta a 
reakce publika i kritiky byla nadše
ná. V čem spočívá, Mistře, vaše inter
pretace a cítění schubertovské duše? 
M: Schubertovy ranné symfonie jsou 
nejen zde, ale i v Evropě zřídka hrá
ny. Já ovšem dávám všechny jeho 
symfonie, včetně první. Schubert 
tuto symfonii napsal jako 16-ti letý 
a navázal na klasické vzory, na po
slední symfonie Mozartovy nebo 
Haydnovy; v této symfonii se ještě 
zračí bezstarostnost mladého Schu
berta. Ve své interpretaci se snažím 
podtrhnout klasické rysy, t.j. ryt
mickou pregnanci, ale nechám Schu- 
bertovu muziku pulsovat přirozeně a 
hlavně nechám orchestr vyzpívat 
každou notu, každou melodii, aby 
posluchač mohl jeho hudbu vychut
nat.
Z: A pokud jde o Mahlera?
M: Mahler byl o něco starší než Schu
bert, když komponoval svou první 
symfonii; bylo mu 28 let, symfonie 
však vznikla o 75 let později než 
Schubertova a konec století “fin de 
siecle” se zračí i v Mahlerově hudbě. 
Mahler sám byl dítětem své doby, 
jeho osobnost byla celkové rozpol
cená, což je patrné i v jeho hudbě. 
Při interpretaci Mahlerovy hudby je 
každý umělec postaven před mno
hem větší problémy než jsou mno
hem jednodušší klasické symfonie. 
Mahler po la rizu je  mezi dvěma 
extremními póly, mezi nimiž je celá 
řada mezistínů, které se musí přesné 
dávkovat a odstínit, a jež teprve dě
lají jeho hudbu zajímavou a po inter
pretační stránce i těžkou.
Z: Jak se projevuje rozdíl v Mahle
rově hudbě, nahrané na desku mo- 
nofonně nebo stereofonně?
M: Posluchač mononahrávky je 
ochuzen o velké dynamické spek
trum. Zvuková technika prošla vel
kým vývojem a dynamické spektrum 
je ve stereu mnohem větší, což je 
zejména u Mahlera důležité. Mahler 
totiž předpisuje troj- čí čtyřnásobné 
piano, a na druhé straně troj- až čtyř
násobné forte. U klasiků či romantiků

je nanejvýš dvojité piano nebo forte. 
G ram ofonová nahrávka nemůže 
ovšem nikdy nahradit živé prove
dení v sále, bezprostřední náladu a 
atmosféru koncertu, kde posluchač 
může nejen přímo zvukově ale i vi
zuálně tuto hudbu jaksi sledovat. 
To nemůže deska nahradit. Deska 
je míněna jako instrukce, jako po
můcka poznat hudbu, a ačkoliv je 
dnes gramofonový průmysl na vyso
ké úrovni, nemůže nahradit bez
prostřední účinek hudby v koncert
ním sále.
Z: Jak je tomu dnes s hudebním 
romantismem: co z něho zůstává, je 
to renesance nebo dozníváni roman
tismu?
M: Nemyslím, že by romantismus 
dozníval. Lidé byli, jsou a zůstanou 
romantiky. Po válce šel vývoj smě
rem industrializace a ztechnizování, 
což zmechanizovalo náš způsob ži
vota a projevilo se zpětně i v umění, 
takže romantická hudba byla někdy 
interpretována dosti ploše a oproště
ně. Mám dojem, že právě nyní lidé 
žádají cit a srdce a, řekl bych, novou 
renesanci romantické hudby, k níž 
muselo po té negaci zákonitě dojít. 
Z: Jsou podle vašeho názoru velké 
rozdíly v kvalitě mezi evropskými 
a americkými orchestry?
M: Myslím, že se rozdíly v kvalitě 
mezi různými orchestry v minulých 
letech zmenšily, jednak díky gramo
fonovým nahrávkám, jednak díky do
rostu a novým hráčům v orchestrech. 
Gramofonové desky dnes zpřístup
ňují hudbu široké veřejnosti, která 
má tak možnost srovnávat výkony 
orchestru ve studiu a při živém kon
certu, což nutí nejen špičkové ale i 
průměrné orchestry, aby svou úroveň 
zvyšovaly. Rovněž hudební dorost 
dnes získává dobré odborné vzdělá

ní a výcvik, takže orchestry jsou sta
bilizovány. Běžný orchestr má, 
řekněme, čtyři klarinetisty, kteří 
působí v tělese 20 až 30 let. Volné 
místo se vyskytne jen v případě, že 
hráč přejde k jinému orchestru nebo 
odejde do penze. U smyčcových 
nástrojů je situace jiná: orchestr 
má 35 - 40 houslistů a doba, kdy byl 
nedostatek dobrých houslistů, po
malu zmizela, protože na př. taková 
Juiliard School of Music v New Yorku 
produkuje ročně řadu výborných 
instrumentalistů. Ti sice studují 
s původním úmyslem stát se sólisty, 
ale je samozřejmě nemožné, aby se na 
pódiu každoročně uplatnilo 40 no
vých sólistů. Rada těchto studentů 
jde tedy do orchestru, takže každý 
orchestr má prakticky možnost 
vybrat si z výborně vyškolených 
hudebníků, kteří jsou na technické i 
muzikální úrovni. Když na př. Berlín
ská filharmonie hledá jednoho kla
rinetistu, přihlásí se jich obvykle 
padesát a jen jediný z nich místo 
dostane. Ale mezi těmi padesáti je 
nejméně deset téměř tak dobrých 
klarinetistů jako ten, který byl přijat. 
To znamená, že deset dalších or
chestrů může případně dostat nemé
ně tak dobré hudebníky jako Berlín
ská filharmonie.
Z: Někteří odborníci soudí, že jakko
liv je technika hry u amerických 
orchestrů na značné výši, evropské 
orchestry mají navíc ještě osobni 
zaujetí a evropští umělci jsou na 
hrané skladbě citově zaangažovani. 
Je tomu tak?
M: Všechny orchestry jsou dnes na 
technické výši. Chce-li dirigent, aby 
byly vřelejší a aby “zpívaly” , může 
toho dosáhnout. Musíte to však od 
orchestru  vyžadovat, předzpívat 
mu to a nebo to zkoušet tolikrát, až



se dosáhne zvuku, jaký si přejete 
mít. Jsou-li americké orchestry stu
denější, jak říkáte, pak snad patrně 
proto, že jsou nuceny víc produkovat; 
to znamená, že hrají týdně víc kon
certů než orchestry v Evropě. Já 
ovšem nemohu říci, že by orchestry 
v Americe byly méně vřelé než 
orchestry v Evropě. Loni jsem poprvé 
dirigoval v Japonsku, řídil jsem roz
hlasový symfonický orchestr NHK, 
jenž je po technické stránce vrcho
lem. Japonci jsou ale zvyklí na urči
tou umírněnost nebo odměřenost 
a při zkouškách se mi jejich hra zdála 
být trochu chladná. Každý den jsem 
proto po nich požadoval, aby hráli 
vřeleji, a opravdu, po několika zkouš
kách již hráli jako každý jiný orchestr. 
Z: Mistře, kde je podle vašeho názoru 
nejcitlivějši, nejvnimavějši pub li
kum?
M: Nejvřelejší a nejzaujatější publi
kum je v Itálii. Jak se říká, druhou 
náturou Italů je muzikálnost. Italové 
jsou při koncertech velmi pozorní a 
hudbu sledují a prožívají. Mají méně 
zábran a reagují spontánněji, když je 
koncert dobrý; a zase naopak, když 
se jim něco nelíbí, dají to ihned najevo 
a nejsou rezervovaní. Já si ovšem vy
soce cením také anglické publikum, 
které je velmi vzdělané. V Anglii vidí
te obchody s gramofonovými deska
mi a knihami plné zákazníků; i lidé, 
kteří tam nemají peněz nazbyt, si ne
opomenou čas od času koupit něja
kou desku či knihu. Také v Americe 
reaguje publikum spontánně, i když 
ne tak výbušně jako Italové.
Z: Jsou američtí hudební kritici 
spravedlivější než evropští?
M: To je těžká otázka. Muselo by se 
mluvit konkrétně: v kterém městě, 
který kritik a podobně, protože kva
lita kritiky závisí od jednotlivého 
kritika. Jestliže je to odborník, který 
muzice rozumí, umí číst partituru, 
má přehled o hudební literatuře a 
tradici a dokáže přijmout interpreta
ci umělce nezaujatě, pak napíše 
správnou, dobrou kritiku. Někteří 
kritici si však ještě před koncertem 
přehrávají desku se špičkovým  
orchestrem a dirigentem, a poslou
chají skladby zařazené na koncert 
několikrát, až se je naučí, a jestliže 
dirigent změní při koncertě nějaký 
přechod nebo jediné tempo, už pro
testují, protože považují interpre
taci z oné desky za definitivní. A to je 
naprosto špatné, protože kritik se má 
především snažit pochopit sólistu ne
bo dirigenta, být přístupný novým 
myšlenkám a pojetí, a z tohoto hle
diska pak provést rozbor a kritiku. 
Kritika je pro vývoj každého uměl
ce velmi důležitá. Já jsem se z ní 
mnohému naučil, ale setkal jsem se i 
s kritiky, kteří neberou své povolání 
dost zodpovědně.
Z: Má hudební klasicismus podle 
vašeho názoru budoucnost, případně 
jaká je jeho perspektiva?

M: Klasicismus se o budoucnost 
nemusí obávat. Publikum má ten
denci být spíš tradiční než progresiv
ní. Mnozí kritici dávají přednost 
soudobé hudbě, ale většina publika 
nemá moderní hudbu příliš ráda. To 
ovšem také není dobré; jako sou
časníci bychom měli pravidelně 
uvádět a interpretovat i soudobou 
hudbu. Romantická hudba je naproti 
tomu přijatelná téměř každému. 
A obdobně ani klasická hudba ne
ztratila a nikdy neztratí budoucnost.
V Mozartově a Beethovenově době 
žila řada skladatelů, které dnes už 
vůbec neznáme. Čas je prosil a bud’ 
zcela zmizeli a nebo jsou hráni jako 
rarity. Myslím, že i ze současné doby 
přežijí někteří skladatelé; nebude jich 
mnoho, protože jen někteří z nich 
mají osobitý umělecký profil a vlastní 
hudební řeč.
Z: Jak se vám, Mistře, jeví vztah mezi 
hudbou a životem, jaká je vaše filo
sofie hudby?
M: Každý člověk by se měl o hudbu a 
umění zajímat; to je základ všeobec
ného vzdělání. Umělecké impulzy 
potřebuje člověk k svému vnitřnímu 
rozvoji a duchovnímu pokroku. Pů
sobím v tomto oboru a mám k meta
fyzickým a filosofickým věcem bližší 
vztah, protože se celá má práce pohy
buje v této rovině: každý člověk pře
mýšlí o duchovních věcech a chce-li 
dojít dál, potřebuje určité impulzy, 
a v tom mu hudba a umění mohou být 
velmi nápomocné.
Z; Znamená to, že hudba má v ži
votě poskytnout člověku řád radosti, 
krásy a štěstí?
M: Přesně tak; je to určitý pocit štěstí 
nebo krásha, a tento pocit umožňuje 
člověku pokračovat v duchovním 
vývoji dál, což je nejdůležitější věc. 
Zdá se, že v dnešní době, kdy se celý 
svět orientuje na techniku, zanedbá
váme všechno to krásné, co je v nás a 
kolem nás. Žijeme jednostranně 
technikou a máme málo času pře
mýšlet o duchovních věcech. A moje

diriguji, a když mi potom lidé řeknou, 
že se při mé hudbě potěšili. Často 
jim opdovídám, že jsem se sám nejvíc 
potěšil.
Z: Vy žijete již řadu let v západním 
světě. Jak se vám dnes jeví ve světo
vém hudebním kontextu česká hud
ba?
M: To je důležitá otázka. Já jsem mu
zikant a českou hudbu budu celý 
život interpretovat. Na repertoáru 
mých koncertů jsou stále Dvořákovy, 
Janáčkovy a Smetanovy skladby. 
Dávám i Bohuslava Martinů, který 
byl v posledních letech na světo
vých pódiích zanedbáván. Ve styku 
s ostatními kulturami a národy člo
věk dostává každý den nové impulzy. 
Jako Češi si ovšem nemůžeme 
myslet, že existuje jen Smetana ne
bo Dvořák. Každý národ má svou kul
turní a hudební tradici, ale německá 
hudba zanechala ve světové hudbě 
širokou brázdu, již bude nesnadné 
překonat. Nemůžeme tvrdit, že jen 
naše hudba je nejlepší. Tím, že re
spektujeme ostatní kultury,získává
me respekt i pro českou kulturu, pro 
českou hudbu.
Z: Mistře, jaký je váš osobní vztah 
k životu, a kde se vám nejlépe tvoři? 
M: Můj vztah k životu vždy byl a je po
zitivní. Snažím se být spokojen za 
každé situace a nedělat chybu, kterou 
dělá většina lidí, kteří prostě chtějí 
vždycky něco jiného, než to co mají; 
takže jsou potom věčně nespoko
jení. Jsme tady však proto, abychom 
se radovali z každého dne! Pokud 
jde o to, kde se mi nejvíc líbí: řekl 
bych, že překrásná místa jsou na ce
lém světě. Pro mne je to tam, kde- 
mám práci; tam se cítím doma. fiadu 
let jsme žili ve Švýcarsku; tam se mi 
líbilo, pracoval jsem v celé Evropě. 
Minulého roku jsme se přestěhovali 
do Spojených států a koupili si dům 
v Kalifornii. Velice se nám zde líbí, 
především snad proto, že se tu cítíme 
svobodni, a to je, co pro náš život 
potřebujeme. Svobodu pohybu, svo

filosofie? Já jsem nejšťastnější, když bodu myšlení. Ve Spojených státech
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je ostatně největší svoboda na syětě. 
Z: Můžete bliž charakterizovat vztah 
mezi svobodou a uměním? A domní
váte se, že velké dílo vznikne spíš 
v podmínkách nesvobody nebo že ke 
svému vzniku a existenci potřebuje 
nutně svobodu?
M: To je velice těžké. Jako interpret 
a reprodukční umělec nemohu dost 
dobře hovořit o tvůrčích umělcích; 
sám totiž necítím potřebu kompo
novat. Nemohu tedy jednoznačně 
říci, zda svoboda je předpokladem 
pro lepší dílo. Nejsilnější díla však 
vznikají ve chvíli, kdy je tvůrce v 
určitém duševním rozpoložení. A k 
tomu potřebuje impulz, otřes. Tím 
nemyslím jen v tragickém či nega
tivním smyslu, jsou i pozitivní otřesy 
nebo zážitky. Samozřejmě, většina 
vynikajících děl vznikla za tragických 
nebo temných situací, spíš v nesvo
bodě, kterou člověk těžce nesl a byl 
nucen alespoň v díle projevit touhu 
po svobodě. Já osobně dávám před
nost životu ve svobodě.
Z: Pokusil jste se jako dirigent někdy 
také komponovat?
M: Nepokoušel a nemám to v úmyslu, 
necítím potřebu komponovat, potře
buji muziku jako součást života a 
jako potřebuji kontakt s přírodou 
pro obohacení svého vnitřního ži
vota, ale necítím potřebu tvořit nová 
díla. Pro povolání hudebníka a pro 
hudbu musí být ovšem nadání; tomu 
se nelze naučit. Je možné naučit se 
mnoho věcí, ale i to průměrné, že 
člověk reaguje na zvuk, na určitou 
frázi, s tím se musí narodit. To je 
dar, který se člověku dostane. Jen 
s nadáním se ovšem také nevystačí. 
Je mnoho nadaných lidí, ale zapotře
bí je také velká disciplina, píle a v 
neposlední řadě i zkušenosti. Udržet 
si a zdokonalit postavení, ježsi člověk 
vydobude, je obtížné; být umělcem a 
vystupovat na pódiu, není lehké, i 
když to tak vypadá: člověk zahraje, 
má úspěch, ale co je za tím práce, 
napětí dřiny, a co vše se během dvou
hodinového koncertu na pódiu ode
hraje, to nikdo neví.
Z: Vy jste se, Mistře, narodil jako 
Moravan, okolnosti vás donutili stát 
se Evropanem a příchodem do Spo
jených států se nyní dostáváte do 
zcela jiné civilizace a kultury. Co ve 
vás asi přetrvá, až se české a evrop
ské dědictví střetne s americkou 
kulturou?
M: Já v tom nevidím nic protichůd
ného. Narodil jsem se jako Čech a 
zůstanu Čechem svým cítěním a 
nitrem, a nevidím v tom žádný kon
flikt. Naopak, mé to obohatilo. Stal 
jsem se v myšlení plnější a širší. A 
obohatilo to také moje české nebo 
moravské zkušenosti, takže pro mne 
je to rozšíření obzorů. Je to další 
etapa, v níž člověk dospěje k určité
mu nadhledu, poznání a chápání 
souvislostí nejen z osobního hle

diska ale i z celosvětového měřítka. 
Člověk se dostává do nových situací 
a lokální hranice zemí se mu už ne
zdají být tak důležité. Dnes se mu
sím jen usmát nad tím, že v malém 
Švýcarsku existuje 24 kantonů a je
den z nich se chce osamostatnit. Svět 
by měl spíš směřovat ke zrušení hra
nic. Považuji za přirozený proces, 
když se hranice ruší a když ztrácejí 
význam náboženské spory. Je ne
představitelné, aby si lidé říkali 
“křesťané” a přitom se z nábožen
ských pohnutek zabíjeli. Pro mne 
jsou to prostě lidé. Křesťan nebo žid, 
pro mne je to v první řadě člověk. 
Jsem přís tupný každé filo so fii. 
Studnice poznání je nekonečná a 
lidský život není dost dlouhý, aby 
mohl člověk všechno poznat. Když 
jsem poprvé navštívil Japonsko a 
viděl tamní chrámy, byl jsem fasci
nován, a podobné i v Indii. To vše 
člověka obohacuje. Vážím si každé 
minuty, protože život je, krátký, a 
abych mohl pojmout maximu, snažím 
se nepromarnit zbytečně ani den či 
hodinu. Každý z nás si také klade 
otázku po smyslu života. Najít správ
nou cestu je ale těžké. Hocfnotím-li 
vlastni život, mám pocit, že jsem se 
vlastně pohyboval po správných ko
lejích, i když se mi některé věci ne
zdály v určitou dobu vhodné, ale za 
pár let se projevily pozitivně.
Z: Jestliže jsou Spojené státy před
obrazem lidstva, lidstvo bude možná 
už za sto let vypadat jako dnešní 
Amerika. Vy jste jako stoupenec 
integrace na takový vývoj patrně 
názorově již připraven, když jste pro 
zrušeni nacionálních a religiózních 
přehrad a hranic.
M: K takovému vývoji je ovšem 
nezbytná jedna důležitá vlastnost. 
Tolerance k lidem. K tomu nejsme 
bohužel ale vedeni, nevražíme na 
druhé lidi kvůli maličkostem, nega
tivní vlastnosti nabývají vrchu, zapo
mínáme, že můžeme být sami pocho
peni, když se budeme snažit pochopit 
druhé. Každý bojuje o uznání, ale 
lidé bojují vlastně sami proti sobě, 
a neuznávají-li druhé lidi, sami sebe 
snižují. Je to sice velmi jednoduchý 
mechanismus, ale není tak snadné to 
pochopit.
Z: Mistře, jaké jsou kromě toleran
ce vaše další životni hodnoty? 
M: Je to řada hodnot, jež neuvedu 
v pořadí, jak jdou za sebou: už 
jsem hovořil o svobodě a toleran
ci, ale jmenoval bych také víru 
v Boha a vůbec víru jako takovou 
a věc, jež s vírou souvisí - totiž 
zdraví. Jedině je-li člověk v dobré 
fyzické kondici, může být i v 
dobré duševní kondici a opačně. 
Sokolové říkali “ve zdravém těle - 
zdravý duch’’. Já bych to obrátil: 
když je duch zdravý, tě lo  je 
vždycky připraveno spolupraco
vat. Další hodnotou je disciplina,

určité sebezapření a člověk musí 
mít také určitý cíl. Myslím, že sami 
sebe málo známe, staráme se o 
řadu věcí, ale ve svém nitru ne
víme, jací vlastně jsme. Pracovat 
na sobě a objevovat si sami sebe 
je také jedna z důležitých vlast
ností. Rovněž důležité je, aby byl 
člověk čestný a především čestný 
a poctivý sám k sobě. Člověk, 
který má vůči jiným lidem postran
ní úmysly, škodí především sám 
sobě. S tím souvisí vztah k lidem, 
věcem, přírodě, a vztah k lidem 
souvisí zase s vírou a nábožen
stvím.
Z: A nakonec snad to nejhezčí: 
jaké postaveni má žena ve vašem 
životě?
M: Těžká otázka, řekl bych však, 
že moje žena je součást mé bytos
ti. Nemohl bych existovat a ne
dospěl bych tam, kde jsem, kdy
bych musel svou životní cestu 
prodělat sám. Slavíme letos 25. 
výročí manželství. Za tu dobu, 
kdy jsme spolu téměř 24 hodin 
denně, nebyl žádný den zdlouha
vý či nudný. Naopak, život je stále 
zajímavý. A ačkoliv nikdo z nás 
nemá jiné partnery, nepociťujeme 
potřebu nějaké změny. Vážíme si 
toho, co tak dlouhá léta náš vztah 
udržovalo a prohlubovalo. Známe 
se navzájem natolik, že často ne
musíme ani mluvit, jen na něco 
myslíme, a ten druhý odpoví a 
reaguje. Po tak dlouhém soužití je 
to přirozené. Ale fantastické na 
tom je to, že se dvě různé bytosti 
časem nejen doplní, ale také jako
by prolnou. A k tomu je také třeba 
tolerance. Člověk musí být ocho
ten ustoupit, což nedělá kvůli 
sobě, ale z lásky k druhému. A 
když se mu to vrátí, je znovu 
obohacen. To je vzájemná harmo
nie,  ̂ což je ovšem ideál, kterého 
může člověk dosáhnout. Tím víc si 
pak toho druhého člověka váží. 
Slyšel jsem, že se ve Spojených 
státech asi jedna třetina man
želství rozvádí. To je velké pro
cento; většinou asi ti lidé neví, 
co od manželství očekávat, málo 
se znají a nezjišťují, který partner 
by se k nim hodil. Je snadné pro
žít s někým hezký romantický ve
čer, ale žít s někým deset, dvacet, 
čtyřicet roků, je už mnohem těžší. 
To zase kromě jiného vyžaduje 
opět toleranci!



Směrnice

Odpovědi ministrů
Další dopis od kanadského 
ministra zahraničí redakci
Vážený pane šuchmo,

děkuji Vám za Váš dopis z 9. března 
týkající se kanadsko-českosloven- 
ského dvojího občanství.

Jak jsem poznamenal v* dopise z 
22. prosince 1982, problémy dvojího 
občanství jsou obzvláště obtížným 
problémem v kanadsko-českoslo- 
venských oboustranných vztazích. 
Až doposud jsme nebyli schopni tyto 
problémy vyřešit prostřednictvím 
oboustranné konsulární dohody, 
doplňující vídeňské ujednání o kon- 
sulárních vztazích.

Váš dopis z 9. března navrhuje 
náhradní řešení p rostředn ictvím  
změny kanadského zákona o občan
ství. I když Váš návrh si možná za
slouží posouzení, tato záležitost 
nespadá do pravomoci ministerstva 
zahraničí. Všiml jsem si, že Váš dopis 
z 9. března byl také zaslán mému 
kolegovi Serge Joyalovi, státnímu 
tajemníkovi, jehož ministerstvo má 
odpovědnost za záležitosti občanství. 
Proto žádám, kopií tohoto dopisu, 
aby jeho ministerstvo se zabývalo 
problémy, na které jste poukázal.

S přátelským pozdravem 
Allan J. MacEachen, 
náměstek předsedy vlády a 
ministr zahraničí 
Ottawa, 30. března 1983

Odpověď státního tajemníka 
Serge Joyala
Vážený pane Šuchmo,

odvolávám se na Váš dopis z 9. 
března zaslaný mému kolegovi, panu 
Allanu J. MacEachenovi, ministru 
zahraničí, v kterém jste opět poukázal 
na problémy, které mají kanadsko- 
českoslovenští občané s dvojím 
občanstvím, zvláště když jsou na 
návštěvě či pobývají v Českoslo
vensku.

Jak jsem se vyjádřil v mém dopise 
z 16. prosince 1982, plné oceňuji 
Vaše znepokojení a podpořím mého 
kolegu v úsilí odstranit problémy 
prostřednictvím jednání s čs. vládou. 
Zákon o občanství, který se stal záko
nem 15. února 1977 zvýšil počet Ka
naďanů s dvojím občanstvím, protože 
neexistuje žádné opatření k automa
tické ztrátě občanství když Kanaďan 
se stane příslušníkem či občanem ji
ného státu. I když návrhy k změ
nám v zákoně o občanství jsou před
mětem stálé revize pro případná 
doplnění, nerad bych přijímal do
datky, které by měly tendenci diskri

minovat pro či proti zájmům některé 
skupiny.

Sympatizuji s problémy, kterými 
československá veřejnost v Kanadě 
prochází a budu podporovat akce 
mého kolegy, které by vyřešili obtíže, 
formou odpovídající potřebám ka
nadského lidu.

S přátelským pozdravem
Serge Joyal, 
státní tajemník
Ottawa, 13. dubna 1983

Odpověď ministra pro multikultu- 
ralismus Jima Fleminga
Vážený pane Šuchmo,

děkuji Vám za kopii Vašeho dopisu 
z 9. května, adresovaného mému ko
legovi Allanu MacEachenovi, týkající 
se Směrnic č. 58 čs. vlády.

Velice jsem zvědav na odpověď 
pana MacEachena a proto si dovoluji 
mu poslat pro informaci kopii naší 
korespondence.

Děkuji Vám za Váš čas, který jste 
věnoval tomu, že jste mě upozornil 
na Vaše znepokojení.
Jim Fleming,
ministr pro multikulturalismus 
Ottawa, 18. dubna 1983

Pozn. J. Fleminga
Sdílím některé Vaše obavy na celko
vou záležitost “dvojího” občanství, 
to je velmi obtížný problém. Odstranit 
to by zajisté znamenalo vážný kon
flikt s řadou našich přátel a spojenců. 
Zamítnutí na základě typu režimu 
by jistě odporovalo zákonu. Jakkoli, 
snažím se přešetřit celou situaci.

Odpověď redakce 
Allanu MacEachenovi
Vážený pane ministře, 

děkuji Vám za Vaší rychlou odpo
věď ze 30. března 1983, jako reakci 
na můj dopis z 9. března 1983. Odepi
suji až nyní, protože jsem čekal na 
reakci a podněty čtenářů.

Jsem rád, že obdobně jako já jste 
došel k závěru, že dohoda se sou
časnou čs. vládou je nejen nesmírně 
obtížná, ale i v dané době nemožná. 
Svědčí o tom skutečnost, že podstu
pujete celou záležitost státnímu ta
jemníkovi, panu Serge Joyalovi, 
odpovědnému za případné změny v 
zákoně o občanství. Od pana státní
ho tajemníka jsem však obdržel kon
fliktní sdělení ze 13. dubna 1983, ve 
kterém se opět odvolává na Vaše úsilí 
pomoci v této věci.

Ve svém dopise pan Serge Joyal 
naznačuje, že by nerad měnil zákon
o občanství, který by diskriminoval 
proti zájmům určité skupiny. Úplné

zrušení dvojího občanství je maxima
listická perspektiva, která v současné 
době by pravděpodobně byla neprak
tická a nevýhodná pro Kanaďany s 
dvojím občanstvím, pocházejí zejmé
na z demokratických zemí. Domní
vám se však, že názor zde naroze
ných kanadských občanů by se velmi 
pravděpodobně přikláněl jen k jedno
mu, kanadskému občanství, které by 
tak nabylo skutečné hodnoty.

Předmětem mého návrhu je však 
změna u skupiny politických uprchlí
ků, tak jak je definováno v imigrač
ním zákoně. Jinakje situace skutečně 
paradoxní, ať se jedná o kanadského 
občana pocházejícího z Českoslo
venska, Sovětského svazu či Chile. 
Kanadský zákon o občanství a 
imigrační zákon jsou u této sku
piny v přímém rozporu a neposkytu
jí těmto občanům žádnou ochranu.

Domnívám se, že požádat od své 
vlády, aby se zastala kanadských 
občanů, kteří přišli do Kanady jako 
političtí uprchlíci, je nejen realistické, 
ale i v zájmu Kanady samotné.

Byl bych rád pane MacEachene, 
kdybyste v této záležitosti kontakto
val pana státního tajemníka, případ
ně další ministry a dal tak podnět k 
utvoření mezivládní komise pro vyře
šení tohoto problému. Pokud Vám 
mohu být v tomto směru nápomocný, 
nerozpakujte se mne kontaktovat.

Věřím, že vyřešení tohoto problé
mu je v možnostech Vaší vlády a že 
nebude třeba pořádat o podporu celý 
Parlament.

V příloze Vám, jakož i Vaším kole
gům přikládám dokumentaci o někte
rých případech problémů s dvojím 
občanstvím, o kterých jsem byl infor
mován. Ignorování tohoto problému 
zcela jistě povede k další diskrimi
naci a pronásledování ze strany čs. 
úřadů.

S přátelským pozdravem
Miloš Šuchma, 

redaktor

Místo víza zbavení občanství
Po přečtení článků vztahujících se 

k tzv. “ Úpravě vztahů” kanadských 
občanů k ČSR jsem se rozhodla 
napsat Vám o mém případě.

V roce 67 jsem se synem ilegálně 
opustila ČSR, do Kanady emigrovali 
v r. 68 a v r. 73 se stali kanadskými 
občany. V r. 74 jsem se provdala za 
kanadského občana legálně v r. 48 
vystěhovaného a v r. 75 žádala vízum 
do ČSR, které mi bylo, bez jakéhokoliv 
problému vydáno. Při mém 10ti den
ním pobytu v ČSR jsem zjistila, že 
při soudním řízení pro neoprávněné 
opuštění republiky v r. 67 jsem byla 
zbavena viny, neb soud uznal, že po
měry, v jakých jsem tam žila, mě k



tomuto kroku donutily. (Byla jsem 
manželkou průmyslníka Fr. Wichter- 
le.) Rozsudek byl vynesen za Dubče- 
ka.

V roce 81 jsem opět žádala vízum 
do ČSR a na otázku konsula Bedřicha 
Srnce mám-li upravený poměr, jsem 
odpověděla, že si jej upravovat nemu
sím, že jej mám upravený soudním 
rozsudkem. Dostala jsem příslib, 
že nebude důvod k nevydání víza, 
abych si zajistila letenku a příští tý
den, kdy jsem si šla vízum vyzved
nout mi konsul oznámil, že si musím 
nejprve "upravit poměr". Já jsem toto 
odmítla s poukazem, že nemám zá
jem o návštěvu země, která ani ne
respektuje svoje soudní usnesení 
a nedám ani cent za žádné “upravo
vání” . A že mě to mohl říci hned a 
ne mě nechat koupit letenku, při jejímž 
vrácení jsem ztratila 60$. A že za 
moje dolary mohu užít lepší dovole
nou než v ČSR. Tato debata nebyla 
na “přátelské úrovni” a za přítomnosti 
mého bratra při jeho návštěvě z ČSR, 
který se snažil “ uklidnit” konsula 
mým “ rozčilením” . Na to jsem dodala, 
že nejsem rozčilena, ale zvyklá mlu
vit, co je pravda. Po tomto incidentu 
mi doporučeně došlo vypovězení z 
čs. státní příslušnosti, kteroužto 
kopii přikládám.

Minulý rok jsem pro zajímavost, 
co toto vypovězení znamená, opět 
žádala vízum a nový konsul na můj 
důvod návštěvy, že mimo návštěvy 
bratrů chci popel mého zemřelého 
manžela uložit do rodinné hrobky, 
a že nejsem čs. občanka, “neviděl" 
opět důvod, proč by mi vízum nemělo 
býti vydáno. Načež si přinesl moje 
“akta" a četl tam záznam býv. kon
sula, se kterým jsem měla zhora 
uvedenou debatu. Jak me bývalý 
konsul “popsal” jsem si, bohužel, 
nemohla přečíst, ale po jejím přečtení 
se na mě konsul obrátil otázkou, 
zda-li jsem neměla “nějaké nedo
rozumění” s bývalým konsulem. 
Odpověděla jsem, že mě vízum přislí
bil a nechal koupit letenku a pak 
chtěl peníze na "upravení poměru", 
který jsem soudním rozsudkem 
upravený měla. Stalo se co jsem 
očekávala a sice, že mě vyrozumí 
po dotaze v Praze, což jsem žádala 
písemně a čehož Vám kopii též při
kládám.

Tak aťmi nyní pan ministr MacEachen 
laskavě řekne, proč mně, kanadské 
příslušnici, bylo vízum odepřeno. 
Jen proto, že se na čs. konsulátě 
nesmí mluvit pravda?

Vím, že žádný a tím ani můj případ 
žádným kanad, ministrem nepohne 
a že se proto čs. vláda nebojí dělat 
co se jí zlíbí.

Naprosto souhlasím s náhledem 
Ivana Svitáka v jeho článku “ Na 
Východ od ráje” a jsem přesvědčena, 
dokud západní státy budou jen a jen 
vyjednávat k žádné změně k lepšímu 
nikdy nedojde. M. Loukotová

S vízem do vězení

The San Diego Union 2. záři 1981 
otiskl článek pod názvem "It Took 
Terror To Prove That No American 
Is a “Nobody" (Teror potvrdil, že 
žádný Američan neni “bezvýznamný). 
Uvádíme v překladu příběh Ameri
čanky čs. původu a čtenářky Západu, 
žijící v San Diegu.

Stala se americkou občankou a její 
život byl klidný a bezstarostný. Oškli
vé vzpomínky na staré časy jsou té
měř zapomenuty - připomínané 
pouze v dopisech od přátel, matky 
a dvou bratrů v Československu.

Avšak kolem Vánoc minulého roku 
dopisy přestaly chodit. Znepokojena, 
zatelefonovala svému bratru a po 
13 letech poprvé mluvila s příbuz
ným. Co slyšela jí ale poděsilo. Její 
bratři, architekt a inženýr museli 
přijmout dělnická místa, z důvodu je
jího útěku. Jednoho bratra postihla 
mrtvice, druhý dostal šedý,zákal a tak 
se nemohli postarat o 86-letou matku, 
která byla nemocná a potřebovala 
pomoc.

V červenci obdržela vízum a odjela 
do Československa. Na českoslo- 
vensko-rakouských hranicích oku
sila chladnou předpověď toho, co jl 
čeká. Cestující dostali rozkaz vy
stoupit z autobusu a čs. úředníci 
jim důkladné prohlédli zavazadla. 
“Tři muži prohlíželi důkladně moje 
čtyři zavazadla. Četli dopisy, časopi
sy, noviny a na vše se vyptávali.”

Když cestující nastoupili do auto
busu, byla donucena se svléknout 
a podrobit se tělesné prohlídce. 
Když ji konečně propustili, shledala 
se s matkou a prožila dva šťastné 
týdny. Třetí týden rozdělila mezi své 
bratry a pak odcestovala do Brna, 
kde předtím pracovala v textilním 
výzkumném ústavě. Její bratr jí řekl, 
že bývalá spolupracovnice ho varo
vala, aby sestra nechodila do blíz
kosti ústavu, protože “milice bude 
čekat” .

Nejdříve šla do domu, kde navštívi
la přítelkyni. Před domem parkovala 
dvě policejní auta a po pět dní byl 
dům neustále hlídán. Kamkoli šla 
byla sledována autem.

“Zatelefonovala jsem starým zná
mým, lidem s kterými jsem si po léta 
psala. Většina z nich mne nechtěla 
vidět a někteří se mnou ani nechtěli 
mluvit.”

Když pozvala na večírek do bytu 
své přátele, přišli pouze čtyři muži a 
jedna žena. Druhý den všech pět bylo 
zatčeno a byli vzati do vězení na 
okraji Brna. Byli vyslýcháni 6-8 hodin 
a pak propuštěni stím .abyseo ničem 
nezmiňovali.

Jeden z mužů jí však přesto zavo
lal. ňekl, že byl vyslýchán o jejím 
mínění na Spojené státy a Českoslo
vensko. Byl dotazován, zda přinesla 
dárky, dopisy, tiskoviny, noviny a zda

používala fotoaparátu. Také její pří
telkyně byla zatčena a pak propuště
na. Když se vrátila do bytu, otřesena, 
poradila své kamarádce, aby ihned 
opustila Československo. Varovaná 
a rozlobená souhlasila zkrátit na 
polovinu svůj pobyt a odejet druhý 
den. Ráno ještě navštívila byt další 
přítelkyně, aby předala gramofonové 
desky jejímu synovi.

“Seděla jsem u stolu, když tři mladí 
tajní policisté vtrhli do dveří” .

“ Půjdete s námi!” , řekli.
“Ne nemusím, isem americká ob

čanka. Co jsem udělala?, zeptalajsem 
se.” Řekli, že jsou nějaké nesrovna
losti v mém pase, i když to byl nový 
pas, poznamenaný jediným čs. vízo
vým razítkem.

Odvlekli ji křičící do velkého ne
označeného sedanu.

“Vytrvale jsem křičela: Jsem Ame
ričanka” . Řekli, abych byla zticha, 
že budu vzata na místo, kde se mnou 
budou mluvit.”

To místo byla věznice Bohunice - 
šedý komplex budov na vršku, mimo 
Brno. Tam byla vyšetřována šest 
hodin. Otázky byly nekonečné: “ko
ho jste viděla? Co jste přivezla? Kde 
jsou Vaše zavazadla? Kolik máte 
peněz? Komu jste psala?” “Kdykoliv 
jsem řekla, že nevím, varovali mne, 
abych spolupracovala, jinak že mě 
nepustí z vězení."

“ Požádala jsem, abych si mohla 
zatelefonovat. Jen se smáli. Nebude
te nikomu volat, nyní ani nikdy jindy. 
Nezapomeňte, že zde máte rodinu.”

Později jí ukázali strojem psanou 
zkreslenou verzi výslechu, nikdo jí 
však nenutil, aby to podepsala. 
Bylo jí řečeno, že bude deportová
na, kdy se jim bude chtít. Byla vzata 
do sklepa, kde stráže j í  odňali všech
ny šaty a šperky. Celé její tělo bylo 
prohlédnuto včetně prozáření a pak 
jí byly vydány hnědé vězeňské šaty. 
Během věznění ztratila 11 kg.

Byla vyšetřována o přístavu v San 
Diegu, o mateřských lodích, které 
tam kotví, leteckých továrnách, ato
movém výzkumu a jejích kontaktech 
se CIA a FBI.

“ Když budete spolupracovat, mů
žete jít. Když ne, budete zde navždy.”

Stále a stále opakovala, že je civilní 
osoba a že nic neví o špionážích a vo
jenských věcech.

Byla varována, že její rodina bude 
postižena když kontaktuje americké 
úřady. Byla donucena podepsat 
dokument, že se zřekne psaní rodi
ně a přátelům, s výjimkou matky.

“V případě mé matky, doporučili, 
abych používala pohlednic” .

Konečně, týden po uvěznění byla 
propuštěna. Bez možnosti se rozlou
čit s matkou nebo bratry, byla dopra
vena k hranicím uprostřed noci. Její 
pas byl dán řidiči autobusu s tím, aby 
jí byl vrácen až autobus bude ve 
Vídni.



Literatura

Všichni v odborech
Iva K otrlá  (Otištěno bez vědomí autorky)

O  přesnídávce strčila hlavu mezi dveře 
šatny M irečka a ozval se křik; nechala 
svoji h lavu ve dveřích a d ívala se po všech 
uvnitř jak rozsvícená žárovka napojená 
na  nejsilnější proud. R ozčepýřené vlasy 
kolem hlavy j í  svítily a K arel ji  s plným i 
ústy oslovil, C opak, M irečko, pálí tě to, 
a ona m u odpověděla, Běž do prdele.

N ad tou stručností spustili všichni v 
šatně křik, jak o  když se zadržený souhlas 
valí přes Bratskou hráz dolů do tu rb in  a ty 
se roztočí... Pepík, zalykaje se vlastní vý
m luvností, vyhrkl, T ak  co, M irečko, kdy 
se zas půjdeš vykoupat, um eju ti záda, a 
ona m u odpověděla, Za hodinu, přijď  se 
podívat. A všichni spustili křik z před- 
vojenských hrdel, K arel přip lácl Pepíka 
do vlasů a zahlaholil, Tos to vyžral, m áňo, 
a Pepík se už je n  ze zvyku ohradil, Nejsem 
m áňa, ale stiljaga. T y stiljago, p ře 
jm enoval ho smířlivě K arel, M irečka se 
ještě  jed n o u  rozhlédla po všech uvnitř a 
dveře zavřela; snad j i  ten bujný ohlas oblil 
červenou ch u tí do života, protože to není 
pouhý výmysl, že v sedm nácti letech se 
stárne nejrychleji, v takovém  kvapu, až to 
bere chuť do dalších dnů...

A v šatně všichni vzrušeně diskutovali o 
je jím  dívčím  těle, jehož  tušenou tvářnost 
nosí b ranci v sobě do pětasedm desáti, a 
když se to  podaří, ještě dál, T a  by se 
šoupala, pochvaloval si kdosi a  chleba 
všem víc chu tnal. J e n  Pepík s pozdvih
nutou  hlavou prohlásil varovně, Ještě  že 
jsi tam  d a l to se, A K arel, který odkrajoval 
z oválu tlačenky m astné Háky, spokojeně 
přitakával, T a  m á kuráž, ta  jo , jakoby  
kuráž byla osobitým term ínem  z příruček 
SSM , ja k  která podrží...

K dyž už ša tna  z jejich  křiku postupně 
vychládala  a  všichni naplno dělali, z a 
stavil K arel m ašinu a kývnul přes uličku 
dílny  na  Pepíka, Hele, Jago , poď se kouk
nout, co když se opravdu  m yje, ona je  toho 
schopná, vole a zdůraznil to slovo schop
ná. T ak jo , dem e, souhlasil Pepík, Ale 
m ašiny nechám e v chodu. No jo, ty máš 
starosti, vole, zahučel K arel a  šli; na 
dvoře byl m ráz, pod okny kanceláře se 
sehnuli, aby jejich přestupek nikdo neza
registroval a  když se za kanceláří n a 
rovnali, uslyšeli už sprchu, jak  teče. Sníh, 
zavalený popílkem , těžce tál, poslouchali 
chvíli uchváceně pleskání kapek o beton a 
an ad  i o tělo,lehounce a potichu stiskli po 
sobě kliku, ša tna  byla pochopitelné ze
vn itř zam čená, a  protože klíčovou dírkou 
nebylo nic vidět, dali se dvě letecké p n eu 
m atiky na sebe pod okno ve výši, jak o  dvě 
vzdušným  vírem  oježděné těla bez duší.

A K arel se jak o  p rvn í vyšvihl h lavou až 
nad  okenní rám , balancoval na špičkách a 
viděl; viděl ja k  stojí n ahá  pod sprchou, jak  
je  v tom  koutě z pálené om ítky bělostná a 
krásná, ja k  je  k rásná a vykřikl, Pepku, ty 
vole, honem , polez, to stojí za to, ona je 
fakt nahá , ta  j i  m á, polez, právě na  m ně 
vystrkuje zadek!

A Pepík lezl a ona je  uviděla v okně, dvě 
vyjevené tváře  za sklem, jak o  když se po
prvé poserou u doktora  po zranění v boji, 
a  vykřikla, Petře! T o  řve na nás?, divil se 
K arel a Pepík, jak  se dral do okna, aby 
lépe viděl, rozhoupával ty  obrovské p n eu 
m atiky z transkontinen táln ího  letadla, až  
se nem ohl na jejich  vazké oblosti udržet; 
přidržoval se tedy okenního rám u i b ra 
dou a ona na ně zevnitř volala, Sprosťáci!

A tiskla si šaty na  prsa a  shýbla se, 
skrčená se snažila uniknout jejich pohledu 
a  K are l zachytával Pepíka za blůzu 
m ontérek, křečovitě m u tiskl kůži a  bylo 
v idět, jaké  m á ona krásné a štíhlé nohy, 
jak o  svíce před  výbuchem . A tam , kde sejí 
rovná a pevná záda zakulacovala s kapič
kam i vody, měla rudý a tenký proužek od 
kalhotek, jako  u tržená holubička z p rů 
vanu. Jak  byla přikrčená, vtěsnala se za 
dveře šatny a nebylo ji už vidět, podobně 
se schovávají sekretářky na  ředitelství v 
rann ích  hodinách po podnikovém  večírku 
a  také celkem m arně. K arel rozhořčeně 
vydechl, U ž je  z ní vidět jen  kus prdele, 
Schovala se, zklam aně hlesl Pepík, Už se 
obléká, a K are l ho začal přesvědčovat, 
Poďm e pryč, vole, než z toho bude průser, 
ta  ji ale má, co, ty vole, a  slezli z p n eu 
m atik  tak spěšně, že se ani nenam áhali je  
odklidit. A ja k  odcházeli, bylo na  nich 
vidět, jak  je  každý sám za sebe zvlášť 
spokojen a rád , že ji  spatřili, protože 
jenom  perná hvězda z dívčího podbřišku 
m á těch pět správných cípů na výložkách 
snů...

A začali s takovou  obživlou a novou 
chutí dělat, Karel kom pletoval d ruhou 
sadu a  Pepík mlel nad m ašinou rty, jako  
by všem  říkal, M ěli js te  se jít podívat, 
hňupové, taky . M istr ale náhle proběhl 
dílnou ja k  u tržená  kšanda, a v letu na
dával, Vy koňské hlavy, co jste to  zase 
kdesi cosi, a Petr v jeho  patách  řičel, Póte 
sem, volové, všichni, to ste nežrali, ta 
k ráva  tam  v naší šatně řve, že sm e prasáci 
a že to  půjde říct ředitelovi! Ř editelovi, to 
je žrádlo!

K arel s Pepíkem  zastavili stroje a také 
šli, přes d v ů r až ke dveřím  šatny se trousil 
malý p růvod , pod oknem  a u dveří byl už 
ze všech shluk, K arel rázně strčil hlavu 
dovn itř ša tny  a  p ta l se, M irečko, p rý  máš 
pěkný p rsa , a  ona  měla hlavu na stole a 
řvala do lok tů , Vy sprosťáci, sprosťáci, 
já jsem  vás viděla, a dál vzlykala, J á  to na 
vás pů jdu  říct ředitelovi. M irečko, seš tak 
pěkná, že i on  si tě tam  nechá, vykřikl 
kdosi vítězně zezadu a M irečka vyskočila 
od stolu, u řvaná  a ubečená, Pepík si mys
lel, že snad  jeh o  nevidí, ale viděla ho, 
zastavila se až těsně před  ním a dala  mu 
facku přes oko  a přes obličej a  brečela, Ty 
hajzle hajzlovskej, a  u tíka la  do šatny zpět 
a všichni se rozesm áli; bavili se, p ro tože 
se po p á r m izerných m inut odehrávalo  i v 
lednu 1977 v Č echách něco úplně 
norm áln ího ... ■

0  nových knihách
Tato rubrika Západu není, a ani 

nemůže být rubrikou kritickou, která 
by do detailu analyzovala vyšlé knihy. 
Chceme zde spíše upozorňovat na to, 
co vyšlo, krátce knihu charakterizo
vat a tak trochu vyslovit svůj názor.
1 v exilu jsou knihy lepší a horší...

Kniha Jaroslava Strnada “ Prohry”
je bezesporu událostí. Jaroslav Str
nad vypráví skutečný příběh člověka, 
který za druhé světové války z do
nucení slouží v německé armádě v 
Rusku, uteče z ní, prožije koncentrač
ní tábor a nucenou repatriaci Rusů 
do SSSR, a nyní žije v Austrálii, kde 
jej někteří Australané přesvědčují, že 
v Sovětském svazu to není tak zlé. 
Knihu vydalo nakladatelství Edice 
Rozmluvy, 15 Broxholm Road, Lon
don SE27 ONA, Anglie. Toto nakla
datelství za “Prohry” zaslouží pochva
lu.

Jiné nakladatelství vydalo pěkné, 
trochu nostalgické vyprávění Vikto
ra Fischla “ Hrací hodiny” . Je to Po
lygon Verlag, 8025 Zurich, Postfach 
650, švýcarsko. Vladimír Škutina v 
doslovu ke knize napsal: “Viktor 
Fischl má v sobě moc z Fráni Šrámka
- mého zamilovaného básníka. Nejen 
Splav a Stříbrný vítr, ale i nostalgii 
Měsíce nad řekou.” Škutina má 
pravdu.

V fiímě vyšlo, po mnoha sporech 
a váhání, autentické vydání povídek 
Bedřicha Svatoše “ Hospůdka na ná
roží” . Tato kniha poprvé vyšla v 
nakladatelství Archa s neautorizo
vanými změnami. Nyní je možno ji 
objednat v Křesťanské akademii, 
Via Concordia 1, 00183 Roma, Itálie. 
Jsou to povídky z předválečné Prahy 
a není to špatné čtení.

Poněkud mě zklamal třetí díl “ Čer
ných baronů” Rudolfa Kefalína. 
První dva díly byly před několik lety 
oblíbeným exilovým čtením. Třetí díl, 
který vyšel v nakladatelství Konfron
tace (Badenerstrasse 727, CH-8048 
Zurich, Švýcarsko), je podstatně 
slabší. Jako by to psal někdo jiný.

Nakladatelství Index (5000 Kóln, 
Postfach 410511, západní Německo) 
vydalo sborník z mezinárodního 
semináře, který se konal v Paříži 
v říjnu 1981. Sborník se jmenuje 
“ Československo 1968 - Polsko 
1981 a krize sovětských systémů” . 
Jednotlivé statě napsali Jiří Pelikán, 
Z. Mlynář, O. Šik, E. Goldstucker, 
A.J. Liehm a další, jako kupř. Manuel 
Azcárate z Komunistické strany Špa
nělska, Eleftherios Eleftheriou, člen 
ÚV KS ňecka, Monty Johnstone, 
člen KS Velké Británie atd. Uvažovali
o tom, jak to, že sovětský ekono
mický systém nefunguje a o tom, jak 
by fungovat měl. Některé rady, zvláš-
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______________ Fórum___________
Vladimír škutina

Přezdívky, pseudonymové a anonymové

Milan Uhde

Podzimní rozhovor
- Havrani, slyšíš? - Odkud letí? -
- Hádej. - Z pohádky, viď? To znám. 
Jak bylo jednou sedm dětí
a zhavraněly. - Táhnou k nám,

že prý tu někde blízko bydlí 
sestřička, co je zachrání. -
- To taky znám. Jak tlučou křídly 
a ona šeptá: Havrani,

trápí mě pro vás, já jsem němá, 
měl mě rád muž, a teď už nemá, 
chystají oheň, budu dým.

Nevracejte se pro svá těla.
Znám to a radš bych zhavraněla 
a táhla k jihu na podzim.

Zvýšení předplatného
Během posledních 3 let jsme nezvý
šili předplatné časopisu Západ. 
Nyní jsme k tomu donuceni proto, 
že za tuto dobu se několikráte zvýšila 
cena poštovného v Kanadě, jakož i 
cena papíru, sazby a tisku. Také 
zdarma zasíláme časopis do Česko
slovenska, uprchlických táborů a 
těm, kteří jsou zde ještě krátkou 
dobu.

Děkujeme za pochopení.

Vaše redakce a administrace Západu

té od těch západních, jsou naivňouč- 
ké. Z jiných jen tak mimochodem 
vyplývá, že socialismus je tím lepší, 
čím víc kapitalistických prvků, tj. 
nezávislé iniciativy a podnikavosti, 
v něm je. Snad nejpřijatelnější byl 
skeptický diskusní příspěvek Rado
slava Seluckého, který už dokázal 
hovořit o marxismu jako o utopii. 
Vcelku mi celá diskuse připadala 
jako bitva u Trafalgaru v museu vos
kových figur. Rámusu hodně, i zají
mavé světelné efekty, ale pravý život 
je jinde.

Petr Fidelius je autor chytré knihy 
“Jazyk a moc” (Edice Arkýř, Postfach 
3402028, 8000 Múnchen 34, západní 
Německo). Rozebírá v něm frazeolo
gii současné oficiální českosloven
ské propagandy, její prázdnotu a 
nechtěnou komiku. Z toho, jakým 
způsobem Rudé právo lže, vyvozuje 
také, proč lže. Zatímco většina lidí 
“přistupuje k oficiální propagandě 
s oním blahosklonným despektem, 
s nímž obvykle přijímáme blábolení 
opilcovo nebo výtvory psychicky 
vyšinutého grafomana” , Petr Fide
lius ve lžích nachází systém, a tento 
systém analyzuje. Vřele doporučuji.

Na opěradle lavičky na břehu 
moře v jugoslávské Portoroži bylo 
vyryto: “ President Antonín Novotný 
je vůl!” Bylo to na podzim roku 1964 
a přísahám, že jsem to tam nevyryl já. 
Zakoupil jsem v květinářství věnec 
z barevného kvítí a zavěsil jej na to 
opěradlo. V té době jsem byl hluboce 
přesvědčen, že Antonín Novotný vůl 
je a vyrytý nápis na lavičce přímoř
ského letoviska byl pro mne skoro tak 
velkým zážitkem jako nález klíno
vého písma pro profesora Hrozného.

Dneska už si to samozřejmě ne
myslím. Ba dokonce s povzdechem 
říkám: “Jó - zlaté časy za Antonína 
Novotného..." A kochám se vymýšle
ním nejroztodivnějších přezdívek 
pro místodržícího dr. Gustava Hu
sáka: Augustus Jednadvacátý, Ka
čer Donald, Opeřenec, Fanfára z 
Libuše a Xaverova, a čertví jaké 
přihlouplé ptákoviny lahodí mému 
sluchu.

Jsem si vědom, že je to klukovina. 
Snížit něčí vážnost můžeme jen tehdy, 
když nějakou má. Novotný roku 1964 
nestál ani za námahu vyrýt do opě
radla nadávku. A Husák už vůbec 
nemá nárok na přezdívku. Nadávka 
je zbraň bezmocných. Přezdívka je 
výrazem jakési laskavé příchylnosti. 
Brr - zamrazilo mě při pomyšlení, 
že by naopak Gustáv Husák měl být 
vůči mně laskavě příchylný!

Něco jiného je pseudonym. Chápu, 
když si z důvodů bezpečnostních 
volí autor z Československa, přispí
vající do exilových časopisů, speudo- 
nym - Dalimil, Danubius, Přemysl 
Oráč anebo pragnantní Prokop 
Timpán. Nechápu, když si pseudo
nym volí redaktoři Hlasu Ameriky 
a Svobodné Evropy, když je kdekdo 
může poznat podle hlasu a panstvo 
z kachlíkárny stejně ví o koho běží. 
A posluchače v tamzemsku to jen 
zbytečně provokuje. Vůbec už ne
chápu, proč pseudonym užívají auto
ři exilových časopisů, kteří sami žijí 
v exilu, nemají v tamzemsku žádné 
příbuzné a bohdá si nehodlají upra
vovat vztah a jezdit do Prahy udávat 
ostatní spoluautory exilových časo
pisů. Něco jiného je pseudonym 
umělecký. Ale znám spisovatele - 
a není jich menšina - kteří si zvole
ný pseudonym přenesli i do občan
ského života. Nikdo nezná Václava 
Vodičku, ale každý filmový fanda ví, 
že Václav Wasserman napsal scé
náře k 600 filmům (pozn. red. Nevíme, 
možná se tam ale V.š. vloudila nula 
navíc), že Václav Wasserman je auto
rem scénářů ke všem filmům s Vlas
tou Burianem, Oldřichem Novým a 
Voskovcem a Werichem. Kdopak

dneska ví, že Ferenc Futurista, bratr 
Emana Fialy, se jmenoval František 
Fiala? A koho dneska zajímá občan
ské jméno Jaroslava Vrchlického? 
Anebo snad Karla Michala či Ja
roslava Vejvody z našich exilových 
současníků?

Jdou mi však na nervy strašpytlo- 
vé, píšící pitominy a skrývající se 
za vymyšlená jména nebo za iniciály 
v obavě, aby se o ně nezačal zajímat 
již citovaný Gustáv Husák či Rodné 
strany doktor Vasil Bilak. Anebo 
aby nemuseli ukázat svou vlastní 
hloupost tváří tvář “zuřivým výpa
dům pseudodemokratů” , jak své 
dopisovatele kryje i sama redakce 
Západu. Dvojnásob v těchto přípa
dech platí rčení, že “kdo se za své 
jméno (jazyk) stydí, hoden potupy 
všech lidí” . Kdo se bojí se pod svůj 
článek či dopis podepsat, neměl vů
bec emigrovat. Měl zůstat ve velké 
kleci. Tam se mohl krásně bát. Po
važuji za absurdní, aby se někdo 
chodil bát do exilu!

Jako čtenář si vybírám nejen kníž
ky, ale i články v časopisech podle 
autorů. Tak jako chodí diváci do kina 
ne na titul, ale na Lino Venturu, čtou 
“své” autory. Když jsem jako nezle
tilý elév přinesl jedno své povídání 
do Lidovek, které se tehdy do února 
1948 jmenovaly Svobodné Noviny, 
řekl mi Zdeněk Jirotka významně, 
že mám zaklepat u šéfa. A novinář, 
jakého jsme od té doby neměli a 
bohužel asi dlouho mít nebudeme - 
Ferdinand Peroutka - mi škrtl mou 
šifru “ Škt” a pravil suše: “ Podepsat! 
To není zpráva. To je sloupek - feje
ton. A náš čtenář chce znát autora! 
Nejsme Rudé právo!" Od té doby vím, 
že Rudé právo a jemu podobné tisko
viny přinášejí zásadně všechny 
úvodníky nepodepsané, komentáře 
bez podpisu a vůbec se drží nejen 
anonymity, ale především frazeolo- 
gické uniformity. Jen aby někdo 
neměl svůj osobitý sloh, jen aby se 
někdo nevyřadil ze slaboduché šedi 
komunistických tajemníků. Podmín
kou úspěšného žurnalismu v součas
né Československé sovětské so
cialistické republice je být mnohem 
blbější než Rodné strany doktoři. 
A proto se raději nepodepisovat pod 
své výtvory, to přece v exilovém 
tisku nebudeme napodobovat. a

Poděkování dárcům
Časopis Západ touto cestou děkuje 
všem dárcům, kteří přispěli a přispí
vají na tiskový fond Západu. Oceňu
jeme tím zejména jejich sounáležitost 
k časopisu a jeho existenci. Díky!



________ Hudba_________ 
Václav Talich a Slovensko

Ján Mlynářík 

(K stému výročiu narodenia)

Medzi predstavitel’ov českej inteli- 
gencie, ktorí hlboko zasiahli do toku 
slovenskej kultury patří aj dirigent 
světového formátu a rozhTadu Václav 
Talich, ktorého sté výročie narode
nia si připomíná celý kultúrny svet. 
Václav Talich zasiahol priekopníc- 
kym činom slovenskú hudobnú kul
turu po druhej světověj vojně, ovplyv- 
nil svojim výnimočným talentom a 
nesmiernou pracovitosťou celkový 
profil slovenského ínterpretačného 
umenia s nárokmi najvyšších mera- 
diel.

Narodil sa v Kroměříži a pražské 
konzervatórium absolvoval ako hus- 
lista roku 1903. Od svojich vynikajú- 
cich učiteťov Mařáka a Ševčíka získal 
základy nielen pre instrumentálně 
pčsobenie, ale ako sa ukázalo po- 
zdejšie, pražské konzervatórium vy
chovalo jednu z najvýraznejších 
osobností európskej hudby XX. sto- 
ročia aj pokial’ ide o štýl moderného 
Ín te rp re tačn ého  sym fon ického  
umenia. Bolo isto šťastím pre Václa
va Talicha, že svoju dráhu začínal 
vo vtedy špičkovom svetovom or
chestre - Berlínskej filharmonii, kde 
sa čoskoro vypracoval na koncertné- 
ho majstra. Jeho ambíciám a chápa- 
niu hudby však odpovedal hlbší a 
náročnější záujem než interpretácia 
prostredníctvom jednoho nástroja - 
čoskoro sa Talichovi celoživotným 
hudobným nástrojom stává symfo
nický orchester, ktorý si sám vycho
vává, pretvára, dopracúva, akoby si 
dolaďoval nástroj do nejoptimálnej- 
šej polohy. Talich bol dirigentom - 
vychovávatel’om, dirigentom - tvor- 
com, dirigentom - pedagógom, 
osobnost’ v tejto súvislosti výnimoč- 
ná. Po účinkovaní v Odese a v Tbilisi, 
kde pósobil aj ako pedagog huslí, pó- 
sobil od roku 1907 ako dirigent Or- 
chestrálneho združenia v Prahe a od 
roku 1908 ako dirigent Slovinskej fil- 
harmónie a opery v L’ubl’ane. Už 
vtedy tomuto novozaloženému sym
fonickému telesu vtláčal výrazným 
spósobom moderný interpretačný 
štýl, ktorý poznal z berlínskeho 
pobytu.

Václav Talich bol však typ hťadajú- 
ceho, neustále sa zdokonal’ujúceho 
tvořivého umelca, ktorý sa neuspoko
juje dosiahnutým stupňom, ale jeho 
métou sú špičky a interpretačně 
výšiny hudby, odrážajúce nové ume- 
lecké prúdenie. Získává cenné skú- 
senosti v spolupráci s najstarším

európskym symfonickým orches- 
trom - lipským Gewandhausom a 
operně umenie študuje v takom vr- 
cholnom ústave, ako je milánská Sca- 
la. V rokoch 1912-1915 ako šéf opery 
v Plzni dotvořil svoj opěrný interpre
tačný štýl.

Po skončení prvej světověj vojny sa 
roku 1919 36 ročný dirigent výni- 
močných kvalit stal vedúcou osob- 
nosťou Českej filharmónie, ktorú 
svojim pedagogicko-výchovným pů
sobením, trvajúcim dve desaťročia, 
priviedol na svetovú úroveň inter- 
pretačného umenia. Ale ani v tom 
čase sa neuzatváral do omedzených 
národných hraníc a inšpiráciu hl’adá 
opáť v cudzine, čo vidíme v jeho 
štokholmskom pósobení v rokoch 
1931-1934. Po návrate zo švédská 
mu zverujú vedenie pražskej opery 
Národného divadla, čo v danej si- 
tuácii a dominantného postavenia 
opěrného umenia v českom národe 
bola pocta isto najvyššia. Roku 1939 
založil Pražský hudobný máj, natra- 
díciu ktorého nadviazal roku 1946 
hudobný festival Pražská jar.

Do Talichovho tvořivého života, 
ako aj mnohých iných umelcov ničivo 
zasiahla druhá světová vojna a oku- 
pácia českých krajin. Pósobenie to- 
talitárneho systému, ktoré vytvára 
pre umelca pozíciu sluhu, znemožňo
valo pokračovat’ v plnoml plodnom 
rozvíjaní predchádzajúcej etapy. 
Talich v opere zachraňuje mnohých 
pred perzekučnými zásahmi a od po
vinnosti totálneho nasadenia, balan- 
suje na špičke noža nacistického 
teroru a neraz mu hrozí zatknutie a 
uváznenie. Česká národná hudba 
bola nacistom třňom v oku a mnohé 
jej špičkové diela, ako například 
cyklus symfonických básní Bedřicha 
Smetanu Má vlast, vóbec zakázali 
hrať. Talich sa vtedy podujíma na 
riskantnú cestu do Berlína, kde s 
Českou filharmóniou predvedie vy- 
níkajúcim spósobom toto Smeta
novo dielo a dosahuje tým, že od 
roku 1942 sa Má vlast opáť hrá na 
českých pódiách. Jeho život pod na
cistickou okupáciou je však plný vnú- 
torných i vonkajších konfliktov: 
až panicky utéká pred mnohými 
akciami aktivistov režimu, ktorí ho 
bez jeho súhlasu a vedomia menujú 
do róznych výborov a rád, dokonca 
ho nútia spolupodiel’ať sa na okáza- 
lom vyznamenávaní iných českých 
umelcov, čo je ináč v obl’ube tota- 
litných systémov dodnes. Talich, aby 
zachránil tradíciu ako aj život českej 
národnej hudby, ale aj mnohých čes
kých interpretačných umelcov, je 
nútený robiť kompromisy, avšak ne-

dopúšťa sa nečestnosti, ani nekola- 
borujes nacismom. Talichov život za 
okupácie je názorným príkladom 
dilematu, keď umelec, milujúci svoje 
poslanie a žijúci ním a v ňom musí za 
svoju lásku platit’ niekedy až privyso- 
kú daň intolerantnému vládcovi, 
snažiaceho sa totálně si podriadiť 
umelca.

Tažkú Talichovu situáciu počas 
okupácie využili po oslobodení tie 
prúdy v českej kultúre, ktoré si potře
bovali vyriadit staré účty z minulosti. 
Keď Zdeněk Nejedlý, vtedajší mi
nistr školstva a osvěty vykřikuje nad 
Smetanovým hrobom: “Talichu, zra
dil jste!” , rozkrúca tak koleso perze- 
kúcie, ktoré po prekliatí sa naplno 
převalilo cez Václava Talicha, ktoré
ho zatkli a uváznili. Starý spor o 
zmysel českej národnej hudby, spo- 
čívajúci v tom, či akcentovat’ jej 
výsostné národnú povahu alebo ju 
tvorivo zapojit do kontextu svě
tověj hudby, tedy spor, stručné po- 
vedané, Smetana či Dvořák, bol takto 
na Talichovom osude riešený zá- 
sadmi policajného aparátu, ako 
ostatně v pozdejšom období mnohé 
spory vo vede a umění.

Ovšem obvinenia boli tak absurdně 
a nedokazatelné, že Talicha nemohli 
odsúdiť ako kolaboranta a zradcu. 
Pravda, v týchto dňoch přežívá naj- 
ťažšie pokorenie. V obsiahlom liste, 
ktorý sa zachoval v Nejedlého archí
ve, vysvetťuje svoju pozíciu počas 
vojny a v poslednej vete upozorňuje, 
že ak by bol viněný z nečestnosti, 
"bylo by to k nepřežití". Talicha 
dohnali na pokraj sebevraždy.

Zdálo sa, že v čase vlády Národné
ho frontu, najma keď Nejedlý stratil 
post ministra školstva a osvěty nasta- 
nú pre Talicha lepšie časy, a vtedy 
dokonca mu dovolili učiťna Akadémii 
múzických umění a založit Český 
komorný orchester, avšak po nástupe 
komunistov k totalitnej moci a návra
te Nejedlého do dominantných 
funkcií v kultúre niet pre Talicha 
v Prahe miesto.

Iste bolo šťastím, že vtedajší slo
venský povereník školstva a kultúry 
Ladislav Novomeský si bol vědomý, 
aj z osobnej skúsenosti, výnimočnej 
osobnosti Talichovej a jej zaklada
telského významu a pozýva ho na 
Slovensko k budovaniu povojnového 
hudobného života. Od konca roku 
1948 vzniká Slovenská filharmónia 
ako profesionálně hudobné teleso 
a koncom roku 1949 už Václav Talich 
stojí za jej dirigentským pultom. 
Začínal za ťažkých podmienok, dalo 
by sa povedať na “zelenej lúke" ale 
s nadšenými spolupracovníkmi. Jeho



dlhoročná dirigentská prax mu po
stupnou mravenčou prácou umožnila 
vytvárať základy budúceho slávne- 
ho symfonického telesa európskej 
úrovně. Pochopitel'ne, Talich tu tvo- 
rivo nadviazal na tradíciu českých 
hudobných umelcov Václava Zunu, 
Oskara a Karla Nedbala a Zdeňka 
Folprechta, ktorí pósobili na Slo
vensku v medzivojnovom období a 
vyorali tu hlbokú brázdu v inter- 
pretácii slovenskej národnej hudby; 
avšak Talich v mnohom túto tradíciu 
prekračuje a ako silná dirigentská 
osobnost’ toscaniniovského typu 
vytvára nový symfonický orchester 
s najvyššími ambíciami. Vychovává 
nielen sólistov, skupiny orchestrál
ních nástrojov, ale jeho umeniu sa 
učia aj mladí dirigenti Ladislav Slo
vák a Zdeněk Bílek, neskoršie vedúce 
osobnosti Slovenskej filharmónie. 
Súčasne Talich učil dirigovanie aj na 
Vysokej škole múzických umění.

Pochopitel’ne, bolo v kontextu vte- 
dajšej doby, že formálně nemohol 
vystupovat’ ako vedúca osobnost’ 
ani ako dirigent, ani ako pedagóg. 
Keďsom roku 1957 nastúpil na Vyso- 
kú školu múzických uměni v Bratisla
vě ako pedagóg, našiel som záznamy 
zo zasadnutí dékanátu hudobnej 
fakulty, kde bol vedený ako “po
mocný učitel”’. Avšak tradícia jeho 
pósobenia na tejto škole mala punc 
autority uctievaného “pána profe
sora” . Zhodou okolností som vtedy 
našiel v knižnici fakulty partizúru 
deviatej Beethovenovej symfónie s 
jeho poznámkami: radost’ pedagógov 
nad týmto objavom iba potvrdzovala, 
akej úcte sa Václav Talich na slo
venskej najvyššej hudobnej škole 
těšil. Atakistodnes nikto nepochybu
je o tom, že Václav Talich bol tvorcom 
interpretačného štýlu a majstrovstva 
Slovenskej filmarmónie, s ktorou som 
ju počul koncertovat' už roku 1950 
ako študent v Lučenci; Talich vtedy 
navštívil mnohé mestá na Slovensku 
a tisícom poslucháčov umožnil popr
vé zúčastnit’ sa slávnosti koncertu 
symfonického orchestra. Aj v tomto 
bol jeho výnimočný pedagogický po- 
diel: Talichova genialita spočívala 
v totálnom přijímaní a interpretova
ní hudby - od skladatel’a cez interpré- 
ta až po poslucháča. Jedine v tomto 
celku mala hudba preňho zmysel’ a 
naplnenie. A tak sa, hoci na krátký 
čas, stal aj vychovávatel’om sloven
ského hudobného publika, kladúc aj 
tu užitočnéatrvalézáklady.Tu Talich 
pósobil ako buditei-osvetár, národný 
vychováváte!’ hudby a jeho zásluhy 
sú tu dosial’ málo doceňované.

Bolo iba v pokrytectve vtedajšieho 
systému, že mu nedovolili verejne 
koncertovat' s jeho milovaným or- 
chestrálnym telesom - Českou fil- 
harmóniou, s ktorým si najlepšie ro
zuměl. Avšak ked’ roku 1951 českému 
gramofonovému priemyslu, pre-

chádzajúcemu vtedy na techniku 
mikrozáznamu gramofonovej platné 
došly matrice nahrávok rakúskych 
dirigentov, ako boli Hans Swarowsky, 
Hermann Schershen, ClemeusCrauss 
a iní, obrátil sa riaditel’ gramofo
nových závodov na Nejedlého s upo
zorněním, že z domácích dirigentov 
niet takého, ktorý by sa rovnal ich 
úrovni a teda česká gramoplatňa 
neprerazí na európsky trh; jediný, 
kto to zaručí, je Václav Talich. A tak 
z týchto v podstatě komerčných dó- 
vodov musí ustúpit Nejedlého into- 
lerancia a Talichovi je dovolené na
hrávat s Českou filmarmóniou gra- 
moplatne. Toto obdobie, trvajúce 4 
roky, v rokoch 1952-1956, patří in- 
tenzívnej záverečnej tvorbě Tali- 
chovho života. Na mnohých nahráv
kách najma symfónií a symfonických 
básňách Antonína Dvořáka a ním 
milovaného priateTa Josefa Suka sa 
zachovalo jeho výnimočné interpre
tačně umenie, ktoré aj napriek vte- 
dajšej technicky nie najdokonalej- 
šej úrovni nahrávacích zariadení, 
zaznieva v podivuhodné] štýlovej 
čistotě a velkoleposti. Je až neuve- 
ritel’né, ako sa střetávali špičkové 
výkony takého Artura Toscaniniho a 
jeho slávneho NBC Orchestra s 
Václavom Talichom a Českou filhar- 
móniou pri interpretácii Dvořákovej 
novosvetskej symfónie, jednoho za 
najznámejších a najhranejších diel 
světověj symfonickej hudby. Pocho- 
penie diela geniálnymi interprétmi 
je identické v tempách, frázovaní, 
v pochopení vnútorného tkaniva 
hudby - Talich v tomto porovnaní 
představuje osobnost’ světověj úrov
ně. O čo ťažšie je si tu pripomenúť 
skutočnosť, že roky okupácie a poz- 
dejšej nezmyselnej perzekúcie a 
vázenia, urážok a ponížení mu vyřadi
li najtvorivejšie roky života a skrátili 
mu zdravie a život natol’ko, že od roku 
1956 musel odísť na odpočinok.

Pri stom výročí narodenia si slo
venská kultúra připomíná českého 
dirigenta Václava Talicha s úctou a 
uznáním najvyšším. Toto je trvalá 
pocta umělcovi skutočne národné- 
mu, ktorý vo chviTach v osobnom 
živote najťažších dokázal vykřesat’ 
iskru nádeje a radosti a zanechal vo 
vytvoření Slovenskej filharmónie 
a výchove jej budúcich dirigentov za 
sebou dielo, ktoré zostáva integrál- 
nou časťou najpozitívnejších zložiek 
slovenskej kultúry. V tomto sa preja- 
vilo aj žijúce a tvořivé česko-slo- 
venské spolunažívanie, jednota a 
obohacovanie. Talichov život je 
jednou z kapitol zvájomného oboha- 
covania sa československej kultúry 
a duchovného života dvoch slovan
ských národov, kapitolou, nadvázu- 
júcou na mnohé prechádzajúce z 
pósobenia českej vysokoškolskej 
inteligencie na Slovensku. Tali- 
chovské výročie je príležitosťou

k poohTadnutiu právě po tejto plod- 
nej stránke česko-slovenských vzťa- 
hov. ■

PRAŽSKÉ UZENÁŘSTVÍ

638 Queen St. West, TORONTO, 
ONT. M6J 1E4

Tel.: 364-1787

VENKA TRAVEL LTD.
640 Queen St. W., Toronto M6J 1E4 

Tel.: 366-2258 a 366-2259

JANA BLÁHOVÁ
Cenově výhodné lety pro 

návštěvníky z Československa 
do Kanady.

Levné lety do Evropy. 
DOVOLENÉ DO CELÉHO SVĚTA

Pro ty, co bydli daleko od Evropy... 
POTRAVINY PRO 
ČESKOSLOVENSKO 
Všem příbuzným a známým v Česko
slovensku můžete poslat svým jmé
nem přimo z Německa potraviny či 
ovoce. Při posláni dráhou jako spěš- 
nlna je zásilka již na druhý den v Če
skoslovensku. Poštou o něco déle. 
Informace, seznamy zboži a ceny si 
vyžádejte u servisní služby EL, 
Postfach 70 0103,
D-6000 Frankfurt/M 70,
WEST GERMANY



Film
M. Linhartová

Komedie o psech a 
lidech

“Hunderennen” - “ Psí závody” se 
jmenuje filmová komedie, která byla 
natočena a ještě v tomto roce očeká
vá svoji premiéru ve Švýcarsku. Mezi 
mnoha novými filmy, vznikajícími 
všude na světě, zaujme krajany jistě 
také tím, že byla zčásti ozvučena 
česky, protože i hrdinové jejího pří
běhu a jejich představitelé, stejně 
jako drtivá většina filmového štábu
i statistů, byli a jsou Češi žijící v zá
padní Evropě, převážně v starobylé 
Basileji. V tomto švýcarském pohra
ničním městě na Rýnu, jehož vody 
zde tvoří přirozenou hranici mezi 
územím Švýcarského spříseženectva, 
Francouzské republiky a Spolkové 
republiky Německé, napsali režisér 
Bernard Šafařík s prosaikem Jarosla
vem Vejvodou - s nutnou dávkou 
seberionie, jako známe z některých 
vejvodových povídek - scénář k fil
mu o mnohých z nás. Malíř Alexandr 
Rek (Josef Charvát, Landestheater 
Memmingen, dříve Brno a Ostrava) 
patří v podmínkách volného trhu k 
těm méně úspěšným-živí se příle
žitostným i zakázkami a hlavně 
portrétováním psů! Jeho bývalý 
pražský kamarád, všehoschopný 
organisátor Láďa Lapák (Pavel Lan- 
dovský, známý z mnoha filmů české 
“nové vlny” 60-tých let, dnes člen 
renomovaného vídeňského Burg- 
theater), splynul zato i přes setrvalou 
jazykovou neohebnost s novým 
prostředím dokonale - stal se podni
katelem, spolumajitelem prosperují
cí firmy. Kolem tohoto poněkud 
skurilního podniku, jehož obchodní 
podstatou je odvoz podnapilých 
z různých oslav jejich vlastními vozy 
domů, se rozvíjí komika filmu. K té 
přispívá i návštěva z Prahy, která 
sice naříká na reálně-socialistické 
poměry, ale přesto čile buduje svůj 
soukromý socialismus. Za tím úče
lem shání v kapitalitické cizině mno
hé potřeby pro domácnost, jako např. 
kachlíky, česnek atp. V mnohých 
pohledech do minulosti hrdinů, 
stejně jako ve sporech a nedoro
zuměních s jejich novým okolím, se 
však odkrývá i hořkost údělu těch, 
kteří opouštěli pod tlakem událostí 
svoji vlast, aniž byl vyšší životní 
standart jediným či hlavním moti
vem jejich emigrace. Ti, kdo se ne
spokojí s povrchní asimilací spočí
vající ve výměně jazyka spolu s oble
kem a zvyky, nemluvě o ideálech, 
nenalézají ve společnosti, jejíž 
elektronika se rozvíjí dravěji než její

Sdělení matky 
Jaroslava Javorského

kultura, vždy a v žádném případě 
snadno svoje místo. I toto patří k 
výpovědím filmu, jehož satirický 
pohled se zaměřuje zejména k tragí- 
komice falešné chápané asimilace. K 
jejímu vyjádření přispívá vedle 
hlavních představitelů účinně i jeden 
z nejpopulárnějších švýcarských ko
miku Walo Lůónd v roli předsedy 
kynologického spolku, basilejská 
kabaretní umělkyně Sabině Rasser 
jako Alexandrova přítelkyně Elisa- 
beth a další umělci různých jazyků 
a národností. Mezi česko-švýcarsko- 
tureckými účinkujícími vynikne i 
český zpěvák Vlasta Třešňák, žijící 
ve Švédsku, jakož i mnohé spon
tánně objevené talenty z řad ne- 
herců. Za všechny jmenujeme Stan
du Hrubého v roli předsedy ROH, 
který svým výkonem nejen živě při
pomněl schůze naší minulosti, nýbrž
i ranné filmy M. Formana a dalších 
tvůrců čs. “nové vlny” 60-tých let. 
Film však vznikl ve Švýcarsku, kde 
nemají režiséři - zejména mladí -věru 
na růžích ustláno. Při minimálním 
rozpočtu nesubvencovaného filmu, 
vznikajícího především z nadšení 
zúčastněných, patřily proto vynalé
zavost a houževnatost ke kalkulova
ným položkám. Jako ve scéně, kdy 
prudký déšť změnil autentické dě
jiště - psí závodiště - v blátivý potok. 
Díky vtipnému nápadu si však před
stavitelé vzápětí vykračovali v impro- 
visovaném obutí z plastických sáčků - 
a tím vznikl i nový filmový vtip. A proč 
ne? O profesionalitě díla - o tom nás 
přesvědčuje celá kulturní historie - 
nerozhodují jeho náklady, nýbrž pře- 
devším odpovědnost jeho tvůrců! 
Doufejme, že nás přesvědčí i film 
čs. exulantů, jehož evropská premié
ra se bude konat ještě v tomto roce.

20. srpna 1983 držel syn již po
druhé letos hladovku.

V říjnu to bude 6 let co žije syn jen 
mezi samými vrahy a zločinci. Jako 
30-ti letý byl zatčen a odsouzen na 
13 let (viz Západ č. 4/79), když předtím 
žil normálním životem, nikdy neměl 
se zákonem nic společného, nikdy 
nebyl trestán a pijesto byl zařazen 
do třetí nejtěžší kategorie.

Po tak dlouhé době a v ničem 
ani nejmenší ulehčení, přes jeho 
dlouhotrvající ledvinovou nemoc, 
ku které se přidaly potíže s prosta
tou a to v 36 letech! Mnoho jiných 
potíží se za ta léta v těch hrůzných 
životních podmínkách přidalo a při
dává, nemluvě o duševní stránce.

Nestačí však ještě tak těžká vazba, 
stále se přidávají tresty a zákazy 
navíc. Samovazby, s poloviční stra
vou a spaní na holém prkně, a to 
krátký čas po hospitalizaci místo 
rekonvalescence. Na kulaté naroze
niny 35 - samovazba. Přesto, že je 
povolen jen 1x za 10 měsíců 2 kg ba
líček, byl již po třetí zakázán. Kores
pondence s rodiči je nejen nepravi
delná a dlouhotrvající, ale někdy 
dopis nepřijde. Censura je 2x, neboť 
žijeme v zahraničí. Dopis je povolen 
1x za 3 neděle, s dostatečně velkými 
písmeny, řádky od sebe - 1 normali- 
sovaný papír. Rodinné fotografie 
se smí posílat jen na zvláštní povole
ní. Návštěva je povolena 1x za 10 mě
síců. Jelikož snoubenka, pro kterou 
se toto neštěstí stalo vdala, neměl 
syn již 2x návštěvu žádnou. Smějí ho 
navštívit jen přímí příbuzní a my 
žijeme nazápadě. Ani kmotr, ani strýc 
nedostali povolení.

Při poslední hladovce v únoru t.r. 
byl převezen na Pankrác do nemocni
ce, avšak odtud ještě před ukonče-



ním hladovky převezen, brutálně zbit 
a zavřen do samovazby, nevytopené 
cely bez vody, přes jeho ledvinovou 
nemoc a zimu. To však ještě nestači
lo; na starém muži, který držel také 
hladovku se vyžadovalo, aby proti 
Jaroslavovi vypovídal. Když toto 
odmítl, byly mu opalovány řasy a 
tím i víčka za přítomnosti Jarosla
va. Možná, že to vše bylo jen proto, 
že se chtěli od nich dozvědět, jak se 
dostala zpráva o Jaroslavově hla
dovce do široké západní veřejnosti. 
Zapomíná se, že i když vězňové jsou 
velice dobře hlídáni, je mnoho lidi, 
kteří tam žijí a pracují, a nesouhla
sí s tím, co se tam děje.

Jak tedy dopadne po druhé Ja
roslavova hladovka, když západní 
veřejnost znovu o ni ví. Bude muset 
ještě víc trpět a kdo s ním?
Pozn. red.:
Pro případnou pomoc a radu pište 
na adresu:
Frau Věra Javorský 
Teichstrasse 13, D-7100 Heilbronn, 
West Germany.

Adresa Jaroslava Javorského je: 
Pošt. Schránka 1, 50711 Valdice, 
Československo. Stížnosti a žá
dosti o propuštění adresujte na 
bývalého vězně, t.č. presidenta 
Československé republiky Gustáva 
Husáka s kopií vládám Vaší země a 
Amnesty International.

“S ženou do 36 let za účelem pozděj
šího sňatku se seznámí aktivní sporto
vec, středoškolák, 
zn.: “Neváhej a napiš!”

Sháním jakoukoli zprávu o Petru 
Ševečkovi z Prahy - Starého Města, 
nar. 1942, který v roce 1968 emigro
val pravděpodobně do Ontaria. Jeho 
matka, žijící v Praze, už 12 let od něj, 
nemá žádné zprávy. Pište na Petr Po
ledník, 15001 Hartsook St., Sherman 
Oaks, Calif. USA 91403 nebo volej
te (213) 986-6486.

CHCETE SI KOUPIT POZEMEK 
NEBO DŮM V KRÁSNÉM ONTARIU?

Prodá Vám jej
DIMITR NENKOV

P.E. OLSON REALTY 
1770 King St. East 
Kitchener, Ont.
Tel.: (519) 579-3570 
Res. Tel. (519) 893-7192

PASTRY PLAČE, O&U PASTRY 
DELITE, INC.

1572 Bayview Ave., Toronto, Ont.
2 blocks from Eglinton. 

Telefon: (416) 481-4523 - Kadlec

Historie

Monolog masového 
hrobu v katynském 
lese
Ivan Svlták

(Krise, 1943)

Má “ neuvěřitelná existence” byla 
odhalena světu dne 13. dubna 1943, 
německým rozhlasem, který oznámil, 
že v katyňském lese poblíž Smolen- 
ska byly nalezeny mrtvoly deseti tisíc 
polských důstojníků v masových hro
bech, a že Mezinárodní červený kříž 
tyto skutečnosti prozkoumává. O tři 
dny později požádal předseda polské 
exilové vlády v Londýně, generál 
Sikorski, o ověření německých infor
mací - a brzy po té záhadně zahynul 
při leteckém neštěstí. Nevhodné 
otázky mohou stát člověka život.

Vyšetřovací komise Červeného kří
že potvrdila, že nalezla v jednom 
z katynských masových hrobů 4.143 
mrtvol polských válečných zajatců z 
blízkého sovětského koncentrační
ho tábora v Kozielsku, a že tyto ma
sové popravy se konaly na jaře 1940. 
Tato úřední zpráva, Amtliches Mate- 
rial zum Massenword in Katyn, 1943, 
vytvořila pak napětí mezi západními 
spojenci a Sovětským svazem, mezi 
spojeneckými vládami a ve Spoje
ných národech, protože nevyjasněná 
zodpovědnost za tento zločin ztěžo
vala řešení polské otázky. Chcete-li 
znát pravý důvod pro pozdější tak 
zvanou studenou válku, podívejte 
se dobře na haldy mrtvol v katyn
ských hrobech a uvědomte si, že 
zde zodpovědnost nenesl nepřítel 
Hitler, ale tehdejší spojenec západu: 
Stalin, dříve spojenec Hitlera, nyní 
dobromyslný Uncle Joe, s lulkou a 
neodolatelným úsměvem.

Katynské hroby jsou nesmrtelným 
památníkem sovětské humanistické 
politiky panslavismu, jsou svědectvím 
jak Sovětský svaz dodržuje posvátné 
závazky ženevské konvence o vá
lečných zajatcích a mezinárodní 
smlouvy o neútočení, které sám po- 
depsal. Jestliže jste tedy Vy, západní 
státníci, ochotni podepsat jakékoli 
dohody se sovětskou vládou, prosím 
Vás, podívejte se napřed do katyn
ských masových hrobů - zíráte totiž 
na svou v la s tn í b u d o u c n o s t. 
Podepište nové úvěrové dohody v 
přesvědčení, že nové kolo détente 
Vám zabezpečí mír? Pozor, je to mír 
masových hrobů a žádné ústupky 
neuspokojí profesionální organisá
tory masových vražd, sovětskou vlá
du, jež zabezpečí Evropě věčný mír - 
hřbitova. ■

Večer se 
ZÁPADEM 
v Torontě
Redakční rada časopisu 
Západ pořádá 
přednáškový večer 
spojený s besedou, 
v sobotu 10. prosince 
1983 ve 20.00 hodin 
v hale sv. Václava,
496 Gladstone Ave., 
Toronto

V programu vystoupí 
jako host nestor českých 
lékařů Karel STEINBACH, 
osobní přítel K. Čapka,
J. Masaryka, J. Voskovce 
a mnoha jiných kulturních 
osobností.
PROGRAM:
19.00 - 20.00
Recepce s redakční radou 
a hostem
20.00
Ota Ulč: DOJMY Z RUDÉ 
I NERUDÉ ČÍNY 
Karel Steinbach: K 100. 
VÝROČÍ OTEVŘENÍ 
NÁRODNÍHO DIVADLA 
Josef Škvorecký: 
SOUČASNÁ AFÉRA 
JAZZOVÉ SEKCE 
UKÁZKY Z NOVÉ 
LITERÁRNÍ TVORBY
Vstupné $5.00 u vchodu 
Cash bar
Předběžně lze zamluvit 
stůl pro 10 lidí na adrese 
administrativy Západu: 
Západ, P.O. Box 322, 
Waterloo, On., N2J 4A4 
nebo telefonicky na čísle 
(519) 884-1166



DOBRODRUŽSVÍ NA MOŘI

JOHNMASEFIELD •  JOSEPH CONRAD •  HERMANMELVILLE 
•  ERNEST HEMINGWA Y
. . . tihle všichni poznali dobrodružství a dosáhli úspěchu na moři.
Proč ne vy?
ŠTÍHLÉ LODI •  MALÉ OSTRŮVKY •  HLEDÁNÍ V PÍSKU •  VEČERY 
NA PLÁŽI •  BOSÉ NOHY •  BIKINI •  SOUDRŽNOST •  NOHY NA 
ZÁBRADLÍ •  KARIBSKÉ SLUNCE •  ZLATÝ MĚSÍC •  OCELOVÉ 
BUBNY •  KALYPSO
Šest vzrušujících dní od 425,- dolarů
Napište si o barevný Windjammer prospekt a připravte se obohatit svůj život o 
D O B R O D R U Ž S  VÍ NA MOŘI!

W ín d /flm m e r
K u r e f b o ť  C r u i s e s , ltd

Box 120, Dept. , Miami Beach, FL 33119-0120 1-800-327-2600 (Outside Florida)
1-800-432-3364 (Inside Florida)


