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Václav Táborský

Rok 1984 ve světě
Rozbor současného stavu sdělovacích prostředků

Několik měsíců po začátku toho 
nebezpečného roku 1984, máme pro 
vás dvě zprávy. Ta dobrá zní: K rozpa
du západní civilizace nedojde. Ta 
špatná k tomu dodává: Ne letos. Ví
me, že pokud jde o budoucnost, Zá
pad sám je svého štěstí či konce strůj
cem. Pamatujeme si Leninovu po
známku, že kapitalisté ochotně pro
dají provaz, na němž budou oběšeni. 
Podobnou myšlenku formuloval dáv
no před Uljanovem šestý prezident 
USA, John Quincy Adams: “V ději
nách ještě neexistovala demokracie, 
která by nespáchala sebevraždu.” A 
my se tedy jen divíme, jak se ti západ
ní liberálové s chutí samovraždí a jak 
se ty západní sdělovací prostředky 
vesele samohaní.

George Orwell ve svém románu 
"1984" před 36 lety předvídal dobu, 
kdy se totalitní systém zmocní Anglie 
a prakticky celého světa. Jeho  inspi
rací byl Sovětský svaz. Orwell přejal 
z depresivních dějin té země politické 
procesy, kontrolu obyvatelstva, bez
ostyšnou propagandu, manipulaci 
dějin, špehování, vyslýchání, mučení 
a další vymoženosti, které zavedl ten 
jejich nový, socialistický čelověk. 
Dosažení takové naprosté kontroly je 
však možné jen po předchozím men
tálním ovlivnění, usměrnění a vymytí 
mozků. Musíme se tedy podívat, jaký 
je stav sdělovacích prostředků ve svě
tě v tomto kritickém roce. Proložíme 
si ty úvahy citáty hlavně z Lenina a 
z Orwella, abychom se při tom neve
selém čtení aspoň trochu pobavili.

1. SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY NA 
VÝCHODĚ

S liby  jso u  ja k  chlebová kůrka, 
která by la  upečena jen  proto, aby  
zase by la  zlomena.

Lenin

Mnoho západních novinářů přebírá 
zprávy z východních zemí se stejnou 
samozřejmostí jako zprávy z Reutera, 
AP nebo podobných agentur. Neuvě
domují si, že média v komunistických 
zemích mají docela jiný cíl než na Zá
padě. Je jich  úkolem není informovat, 
ale ovlivňovat (eufemisticky řečeno). 
Bývalý generální ředitel TA SSu a ve
doucí novinářské fakulty na moskev
ské univerzitě N. G. Palgunov to vy
jádřil přímo vlastenecky:

"Zprávy m usí s louž it lidu  a p o d 
porova t rozhodnuti, která se 
vz tahu ji k základním  pov innos
tem našich sovětských lid i, pevně 
kráče jícím  na cestě ke kom un is
mu. Cílem in fo rm a c i je  p řed lož it 
vybraná fakta a události.

Dobře, nechrne je zatím pochodo
vat. My víme, kam to mašírují. Víme 
také, že na Východě je jen jeden zdroj 
všech informací: komunistická stra
na. Abychom si uvědomili, jak to tam 
chodí, musíme se vrátit do minulosti.

V roce 1904 Lenin kritizoval svého 
bláhového sociálně demokratického 
kolegu Martova: "Lhaní je účinná 
taktika když máme co dělat s třídním 
nepřítelem." Dodnes nemůže nikdo 
Moskvu vinit, že by se od této směrni
ce odchýlila. Zopakujme si ta nejkři
klavější informační pokroucení, vyro
bená K SSS :
- 1956: Maďarský lid žádá S S S R  o 
ochranu před kontrarevolucionáři;
- 1960: Na Kubě nejsou žádné sovět
ské rakety;
- 1968: Sovětská vojska pozvána do 
Československa;
-1979: Háfizullah Amin zve sovětskou 
armádu do Afghánistánu (jediný 
případ posmrtného pozvání!);
- 1981: S S S R  je pro Baltické moře bez 
atomových zbraní. Nešťastnou náho
dou má sovětská ponorka, uvízlá ve 
švédských vodách, dvě atomová tor
péda;
- 1983: Korejské dopravní letadlo s 
269 cestujícími provádělo špionáž 
proti SSSR .

Když nám v životě někdo dvakrát 
zalže, už mu asi nevěříme. Proč by 
tedy Západ měl věřit straně, vládě či 
agentuře, která nám lhala už 3479krát? 
(Benevolentní kalkulace: jedna lež 
týdně od 7.11.1917 do 30.6.1984.) 
Téměř 67 let zkušeností s nejdokona
lejší propagandistickou mašinérií 
dějin by mělo naučit západní noviná
ře opatrnosti při citování jakýchkoli 
komunistických zdrojů. Mnoho svě
domitých profesionálů se bohužel 
chová ke svým pseudokolegům za 
informační oponou jakoby to byli 
skuteční novináři, nikoli propagan- 
disté.

Hlavním cílem zpráv na Východě 
není samozřejmé informace lidu, ale 
zabezpečení mocenského postavení 
vládnoucí oligarchie. Je  zajímavé si 
uvědomit, kdo do té protěžované kas
ty patří. V širším slova smyslu jde o 
16 miliónů straníků v SSS R , to je 5,9% 
obyvatelstva. Pravá elita, tzv. nomen
klatura, zahrnuje 225.000 vybraných, 
tj. 1,4% předvybraných straníků a 
0,0008% obyvatelstva, čili jeden z
11.000 sovětských občanů je rovnější 
mezi rovnými. Za členy Olympu KSSS, 
té nejdokonalejší mafie na světě, se 
může považovat pouhých 1.000 lidí, 
kteří dostávají tzv. “ Rudý T A SS ” , bu- 
letin s necenzurovanými zprávami z 
domova i ze světa. Pouze šest tisícin 
procenta (0,006%) členů sovětské

SPISOVATEL GEORGE ORWELL

stranické elity je pokládáno za tak 
spolehlivé, že smí číst o událostech, 
které jsou denně dostupné všem čte
nářům na Západě.

Východní média mají dvě zvláštní 
kategorie, které si všichni dobře pa
matujeme.
a) nezprávy

Hlas na te levizi vystřída l hudbu. 
B ylo to krátké oznám ení z M in i
sterstva D ostatku: v předcháze
jíc ím  č tv rtle tí byla norm a výroby  
tkan iček do bo t p řekročena o 
p lných  98%.

O rwell

Tyto a jiné podobné "novinky” , kte
ré ironizoval už Orwell, se nedají na
zvat zprávami. Jsou nadčasové, ne
důležité a zaměnitelné. Mnoho výtis
ků Pravdy, Rudého práva a jiných 
tiskovin by se s výjimkou sportovních 
a několika jiných zpráv dalo vytisk
nout o týden, o měsíc či o rok později
— a málokdo by si toho všiml. Čtenáři 
vnímají jen s obtížemi, zda mongolský 
vyslanec předložil své listiny, tajem
ník setrval v rozhovoru s předsedou, 
zda zemědělci připravují či ukončují, 
továrna vylepšuje, praporky jsou má
vány a proletariát rozhodně pocho
duje. Takové informace se opravdu 
mohou publikovat kdykoli.
b) zamlčené zprávy

Vy js te  duševně vyšinutý. N a
štěstí je  to vyléčite lné. Setrváváte  
ve svém om ylu  jen  pro to , že s i 
myslíte, že je  to ctnost.

O rw e ll

Zamlčení je podstatným rysem ko
munistických informací. Autor si 
dobře pamatuje, jak mu cenzor zaká
zal v komentáři k filmovému týdeníku 
zmínku o počtu mýdel, která se ročně 
vyrobila v ústecké chemičce. Nebo 
jak musel vystřihnout záběr mapy 
jižních Čech z filmu o turistice, aby 
toho záběru náhodou nepoužili plížící 
se imperialističtí špióni ke své ztrace
né orientaci. Nebo jak tři asistentky 
střihu musely přes noc vyškrabávat 
žiletkou okénko po okénku obličej



zloducha Slánského z šedesáti kopií 
jednoho krátkého filmu, protože zlo
duch Slánský stál přímo za tehdy ješ
tě nezloduchem Gottwaldem na Sta
roměstském náměstí v únoru 1948 — 
a to z jednoduchého důvodu: Slánský 
přece nikdy neexistoval!

Vládci v komunistických zemích se 
bojí informace víc než samopalů. J e 
jich občané se nesmějí dozvědět 
pravdu o žádném systému- Jako pří
klad pošetilosti si vybereme Alexan
dra Podakina, tiskového atašé na 
sovětském vyslanectví v Kanadě. 
Brian Mulroney, vůdce kanadské 
Konzervativní strany a s největší 
pravděpodobností příští ministerský 
předseda, navštívil koncem minulého 
roku Světový kongres svobodných 
Ukrajinců v Torontě, kde se zmínil o 
50. výročí největší ukrajinské tragé
die: o uměle organizovaném hlado
moru, kterým se Stalinovi v r. 1933 
podařilo vyhubit sedm miliónů Ukra
jinců. Soudruh Podakin ihned zaslal 
písemný protest kanadskému mi
nistrovi zahraničí. Obvinil v něm vůd
ce kanadské opozice z "porušení hel
sinských dohod” a prohlásil, že Mul- 
roneyho řeč "měla za účel vyvolat 
převrat proti legální (!) vládě v mé 
vlasti, Ukrajině, a v mé druhé vlasti, 
S S S R .” Tak ho vidíte, Podakina. V zá
palu se přeřekl a prohlásil, že tam u 
nich mají legálně zvolenou vládu. 
Svým komickým protestem nám do
kázal, jak se na Východě bojí všech 
pravdivých informací.

Vrcholu spikleneckého tajnůstkář
ství bylo dosaženo za vlády Jurije 
Andropova. Teprve dva dny po jeho 
smrti se překvapený svět i Sovětský 
svaz dověděli o existenci jeho ženy 
Taťjány. Normální lidé zatajují milen
ky, avšak Andropovova profesionální 
vášeň šla tak daleko, že zamlčel i 
vlastní manželku. Nebo si to popletl?

2. ŽURNALISTICKÁ ETIKA A 
MANIPULACE NA ZÁPADĚ

Kdo kon tro lu je  m inu lost, ko n tro 
lu je  budoucnost; kdo kon tro lu je  
přítom nost, kon tro lu je  m inulost.

O rw ell

V demokratické společnosti mají 
sdělovací prostředky in fo rm ova t o b 
čany o tom, co se děje doma i ve svě
tě. Tak to definuje zákoník americké
ho i kanadského svazu rozhlasových 
a televizních novinářů. Vysílané 
zprávy mají být přesné, vyvážené a 
bez p ředsudku. To slovo “ vyvážené” 
znamená, že má-li člen jedné politic
ké strany možnost vyjádřit se k určité
mu problému, musí být stejná příle
žitost a stejný čas dány opozičním 
stranám.

Navzdory všem deklaracím a etic
kým kódům či názorům v západních 
zemích pracuje mnoho liberálních 
novinářů, kteří by rádi podpořili kaž
dé tzv. progresivní hnutí. Tito lidé

převzali od svých východních kolegů 
pět pochybných metod, s jejichž po
mocí mohou nevhodné informace 
upravovat:
a) komentář mfsto zprávy

Příkladem nám bude zpráva o pro
jevu prezidenta Reagana ve Spoje
ných národech:

Řeč prezidenta Reagana byla p ři- 
pepřena obvyk lým i p ro tisově t- 
ským i frázemi, které m ěly za úko l 
odvést pozornost od  posledního  
sovětského m írového návrhu.

Tohle je samozřejmě subjektivní 
názor reportéra, nikoli fakta či struč
ný obsah Reaganovy řeči. A kdopak 
je autorem té předcházející velevěty? 
T A SS ?  Leonid Zamjatin? Kdepak, 
tak vylíčil událost člen agentury UPI 
Dean Reynolds 17.6.1982. Asi studo
val novinařinu v Moskvě, u děkana 
Palgunova. Pan Reynolds nám tedy 
zaměnil zprávu podle svého pochyb
ného přesvědčení. To se nedělá. Fak
ta se nemohou zaměňovat za názory. 
Pravda se musí oddělit od smyšlenek, 
jinak by to byla propaganda — a to je 
v rozporu s právem občanů na infor
maci.
b) sémantika

M usím e usilova t o koex is tenc i 
s osta tn ím i zeměm i, do ku d  nebu
deme dostatečně siln i, abychom  
převza li m oc ve světové revoluci.

Lenin

Tzv. "pokrokové síly" ovlivnily řadu 
informačních zdrojů ve svobodném 
světě. V seriózních slovnících se doz
víme, že Franco byl španělský diktá
tor, zatímco Stalin byl sovětský stát
ník. V knize Guiness's B ook o f Re- 
cords  se v odstavci, pojednávajícím 
o největších masových vraždách dě
jin dočteme, že období velkéhoteroru 
v S S S R  v druhé polovině třicátých 
let byla tak zvaná “ježovština” , během 
níž bylo popraveno nejméně 10 milió
nů lidí. Ono těch popravených bylo 
asi dvakrát tolik, jak dokazují demo
grafické studie o proporcích mezi 
počtem mužů a žen před 2. světovou 
válkou a po ní (včetně válečných obě
tí), ale to nejzajímavější je, že jako 
druhý největší masový vrah dějin (po 
Maovi) tam nikde nevystupuje Josef 
Vissarionovič. Je  s podivem, že v tak 
svědomitě dokumentované sbírce 
Stalinovo jméno dočista zmizelo z 
odstavce o masových vraždách. Vinit 
tehdejšího šéfa NKVD Ježova je stej
né jako vinit Himmlera za koncentrač
ní tábory v nacistickém Německu - a 
slovem se nezmínit o Adolfu Hitlerovi. 
Stalo se to na základě protestu sovět
ské vlády? Stalin v knížce rekordů 
správné figuroval asi do poloviny 70. 
let, než bylo jeho jméno podle vý
chodního vzoru eliminováno.

Další jazykové hříčky můžeme sle
dovat jak na stránkách západních 
novin tak i na televizních obrazov
kách:

JUN TA . Slovo popisuje “ skupinu 
lidí, kontrolujících vládu, zvláště po 
revolučním uchopení moci” . Mnoho
krát použito, aby popsalo některé 
demokraticky zvolené vlády v Jižní či 
Střední Americe. Slovo “junta” není 
nikdy uvedeno tam, kde sedí: aby se 
zmínilo o současných vládách v Pol
sku, Nikaragui, na Kubě, v Habeši a 
mnoha jiných zemích.

G U ER ILLA . Guerillas neboli party
záni jsou lidé bojující proti okupující 
armádě nebo proti vládě, která se ne
zákonně zmocnila moci: povstalci 
v Afghánistánu, v Angole, v Kambod
ži. Slovo je nevhodně používáno v pří
padě třeba Salvádoru, kde vláda byla 
zvolena ve svobodných volbách 80% 
voličů. Víc jich nebylo, protože v 
mnoha oblastech byli občané terori
zováni skupinami ozbrojenců. Správ
né slovo pro ty rádoby-povstalce je 
tedy “terorista” . Proti legální vládě 
Salvádoru bojovalo dle odhadů z roku 
1983 4.000 lidí, což je 0,08% obyvatel
stva. To není významná opozice, ani 
kdybychom započetli ty dobrovolní
ky z Kuby a Nikaraguy, kteří rozšiřují 
j-?;ich řady.

KO N TRAREVO LUC IO N ÁŘ I POD
PO ROVANÍ CIA. To je rozkošný ter
mín, přímo ze slovníku TASSu, použí
vaný v případě nikaragujské opozice. 
Je  s podivem, že média, která rozšiřu
jí výše zmíněnou frázi, nikdy nepouží
vají obdobné konstrukce, a sice "tero
risté podporovaní KGB", když mluví o 
hnutích v Namibii, Salvádoru, Guate
male anebo PLO.
c) překroucení kontextu

Válka je mír.
Svoboda je  otroctví.
Nevědom ost je  síla.

Orwell: 1984

Nejlepší způsob jak posílit účinnost 
protiamerických událostí anebo zmír
nit negativní pocit vyvolaný zprávami 
z komunistických zemí je ignorování 
souvislostí. Když Reagan vloni vyzval 
americké vědce, aby začali pracovat 
na laserových zbraních, kterými by 
se ze satelitů daly sovětské útočné 
rakety likvidovat několik vteřin po 
odpálení, pustilo se do něj mnoho 
novinářů.

Americký prezident navrhl způsob 
jak posílit obranu  USA  proti nenadá
lému útoku, a byl za to napaden nejen 
komunisty, ale i tzv. liberály. Žurna
listé se tak dopustili té největší neho
ráznosti — popření práva na vlastní 
obranu. Jiným  případem zamlčeného 
kontextu byly naivní západoevropské 
protesty proti instalování amerických 
“cruise missiles” , křižujících střel. 
Málokdo se zmínil, že ty zbraně byly 
do Evropy dodány proto, že Sověti 
mají už po léta na západní Evropu na
mířeno 300 raket typu SS-20, každou 
se třemi hlavicemi. Takže protestanti 
absurdně demonstrovali nikoliv proti 
raketám, které budou eventuálně pa



dat na jejich hlavy, tj. sovětským, ale 
proti těm, které jsou určeny na jejich 
ochranu, které tam jsou jako protivá
ha instalovaných východních raket.

Uveřejnění zpráv bez kontextu se 
mnohdy rovná lhaní. Vloni jsme se 
dozvěděli, že nikaragujští revolucio
náři trestají odpůrce režimu tak, že je 
shazují se člunů do vod jezera Nikara
gua. Tón reportáže byl mírně komic
ký, asi jako když ve středověku byli 
nepoctiví obchodníci postiženi nuce
nou koupelí ve Vltavě. Tito zprávo- 
tvůrci buď nevěděli anebo zamlčeli 
fakt, který měnil celý smysl události: 
jezero Nikaragua je jediné sladko
vodní jezero na světě, kde žijí tisíce 
útočných žraloků. Teprve v tomto 
kontextu dostává výše uvedené “vy
koupání revolucionářů” pravý a ne
lidský smysl.

d) zamlčení
Důkazy o existenci sovětských  
koncentračních  táborů m us i bý t 
ignorovány, i kdyby by ly  p ravd i
vé. J inak by  to m oh lo  velice ne
gativně působ it na francouzský  
pro le tariá t.

J. P. Sartre

Americká televizní společnost C B S  
přinesla ve večerních zprávách 27.1. 
t.r. krátkou reportáž o americké tu- 
ristce Lindě, která byla zastřelena 
během své dovolené v Salvádoru.

28.2. t.r. byla uvedena zpráva o 18 
ženách a dětech, postřílených v sal- 
vádorském vlaku "povstalci” . Ani jed
nou se komentátor Dan Rather ne
zmínil o tom, že tyto sprosté vraždy 
byly provedeny komunistickými tero
risty.

Do této skupiny “zamlčených” patří 
také zprávy, které mnohé tzv. liberální 
noviny či televizní stanice vyslovené 
nechtějí přinést: o použití politických 
vězňů při stavbě sovětského ropovo
du, o 1900 disidentech zavřených 
v sovětských psychiatrických léčeb
nách, o 12.000 cizích žoldnéřích v Ni
karagui, zprávy o členech Světové 
rady církví, kteří byli jako sovětští 
špióni vyhoštěni z mnoha zemí, sta
tistické údaje o tom, že S S S R  od r. 
1917 v průměru připojil ke své říši roč
ně území v rozsahu 26.000 km2. Tato 
fakta potvrzují smutnou pravdu o 
společnosti, která kvůli zisku prodává 
provaz na své oběšení.
e) desinformace

Desinformaci jsem před časem v 
jiném článku popsal jako zprávu, kte
rá má odvést pozornost od podstaty 
problému. Příkladů je mnoho, ale sta
čí jeden, který je tak absurdní, až je 
komický. Torontský deník Globe and  
M ail přinesl 29.3. t.r. zprávu o prof. 
Matthew Meselsonovi z Harvardovy 
univerzity, který prý objevil příčiny, 
které způsobují “žlutý déšť ” . Spojené 
státy totiž před dvěma lety obvinily 
SSSR , že používá chemických zbraní 
v Asii. Podrobně doložené obvinění

citovalo použití této smrtonosné che
mikálie Sověty v Afghánistánu a jejich 
vietnamskými spojenci v Laosu a 
Kambodži. Tato chemická zbraň způ
sobila stovky úmrtí. Sověti i Vietnam
ci ovšem tvrdošíjně použití chemic
kých zbraní popírají. Teď jim přišel 
na pomoc prof. Meselson z Harvardu 
a biolog Thomas Seely z Yalu. Ve své 
zprávě, citované mnoha západními 
novinami, oba vědci tvrdí: “Zjistili 
jsme, že kolonie jihoasijských divo
kých včel provádějí hromadné defe- 
kační nálety na rozsáhlá území. Tyto 
včelí výkaly jsou žluté barvy a některé 
obsahují jedovaté toxiny.” Tito vě
dečtí obránci Sovětského svazu pro
váděli svá pozorování pouze v jiho
východní Asii. Když si dají trochu zá
ležet, jistě nám po dalších výzkumech 
povědí o způsobu, jakým včelí trus 
hubí tisíce nevinných vesničanů a jak 
se ty jihoasijské divoké včely dostaly 
do Afghánistánu, hlavně na těch ně
kolik plynových masek sovétských 
vojáků, které americký delegát před
vedl v OSN.

3. ZPRÁVY V ELEKTRONICKÉM  
VĚKU

Žijeme-li ve věku, kdy se informace 
rozšiřují hlavně elektronicky, musíme 
se zamyslet nad tím, jaké nevýhody 
tento systém přináší. Způsob sdělo
vání informací, který je závislý na sta
vu naší civilizace a technologie, pod
statně ovlivňuje lidské myšlení i názo
ry a tím také současný stav světa.

Kolem nás vyrůstají nejméně dvě 
generace, které se dozvídají o světě 
hlavně z televize. Má to některé výho
dy. Jsou to rychlejší a názornější in
formace než ty, které se dozvíme po
malým čtením novin nebo časopisů. 
Teoreticky je dokázáno, že lidský 
mozek si pamatuje 80% vizuálních a 
jen 20% sluchových vjemů. Při čtení 
není naše vnímání stimulováno tak 
silně jako když se události odehrávají 
před našima očima na televizní obra
zovce. Pohodlný moderní člověk dá
vá tedy přednost televizi před jakým
koliv jiným zdrojem zpráv. Tento způ
sob má však několik důležitých nedo
statků.
a) povrchnost

Nejsm e pacifisté. K o n flik t je  ne
vyh n u te ln ý . Z ásadn í p o lit ic k é  
prob lém y se m ohou u rovna t je 
dině násilím.

Lenin

Lidé, jejichž zdrojem informací je 
televize, se dozvídají o událostech 
během půlhodinového zpravodajství. 
Televizní noviny bez reklam trvají asi 
23 minuty. Denně jsou průměrně vy
sílány asi 4 zahraniční zprávy, z nichž 
každá přelétne za 55 vteřin. V nejlep
ším případě si tedy obyčejný divák 
utváří mínění o stavu světa z těch 220 
vteřin reportáží. Zapomeňme na ty

svědomité občany, kteří si o zajímavé 
události ještě přečtou ve Spiegelu, 
Le M ondu  či Timu. Mluvíme o prů
měrném divákovi, o většině. Není 
sporu o tom, že znalost založená na
4 minutách zpráv denně je velice po
vrchní.

Povrchnost je televizní kletba nejen 
diváků, ale také reportérů. Na obra
zovku se mnohdy dostanou lidé, kteří 
by nikdy nesplnili profesionální krité
ria seriózních novin. Zjistíme si to na 
případu jakéhosi Ernsta Volckmanna
— pokud si jeho jméno dobře pama
tuji — který byl ve svém prvním inter
view představen jako “ redaktor časo
pisu National Defence” , ve druhém 
(o dva dny později) jako “ bývalý re
daktor N. D.’’. Volckmann byl v New 
Yorku interviewován kanadskou re
portérkou ze CBC , a to dva dny po 
sestřelení korejského letadla Sověty. 
Vláda USA  v té době uveřejnila do
slovné zápisy radiové komunikace 
mezi sovětskými piloty a jejich zá
kladnou, včetně pilotova hlášení o za
míření, vystřelení rakety a zásahu. 
Pan V. v tom interview suverénně pro
hlásil: “ Samozřejmě to dopravní le
tadlo provádělo špionáž proti Sovět
skému svazu.”

Toto absurdní tvrzení by se nikdy 
nemohlo objevit bez komentáře na 
stránkách seriózní tiskoviny. Novináři 
z New York Times nebo Newsweeku  
by se hned takového vševěda zeptali, 
jaké může pro to své tvrzení předložit 
důkazy. Američani otiskli konverzaci 
sovětských pilotů — to byla fakta. 
Pan V. nepřinesl fakta, ale nabídl des- 
informační smyšlenku, která nem o
hla být n ikým  dokázána, p ro tože le 
tad lo  leželo na m ořském  dně. V novi
nách by si takový E. V. ani nepíp, ale 
televizní stanice daly tomu horlivému 
obhájci Sovětského svazu několik 
minut cenného vysílacího času.

Vloni na podzim obvinila americká 
vláda S S S R  z dodávek zbraní do Ni
karaguy. Americká televizní společ
nost C B S  tedy poslala svůj štáb do 
nikaragujského přístavu. Reportéři 
C B S  se snažili získat přístup na palu
bu sovětské lodi A lexandr U ljanov  
krátce po jejím zakotvení. Doufali, že 
Rusové je nechají točit záběry z vyklá
dání nákladu. Povolení samozřejmě 
nedostali. Jako reportéři byli teď v 
prekérní situaci. Co natočit? Nako
nec provedli něco neslýchaného: za
koupili za vysoký honorář videokaze
tu, natočenou na palubě Uljanova  
kubánským televizním Štábem. Ten 
cizí materiál byl ve zprávách C B S  3.8. 
1983 doprovázen komentářem dopi
sovatele Richarda Wagnera: “V těch
to scénách, natočených štábem ze 
země, spřátelené s Nikaraguou, nevi
díme ve vykládaném kargu žádné vo
jenské dodávky.” Čímž bylo nepřímo 
naznačeno, že americká vláda asi ne
měla pravdu, asi tam žádné zbraně 
nebyly. Typický příklad tvrzení, zalo
ženého na dohadu. Elektřina neexis



tuje, protože ji nevidíme. S S S R  zbra
ně do Nikaraguy neposílá, protože ji
nak by je Kubánci natočili. Povrch
nost případů p. Volckmanna a štábu 
C BC  z Nikaraguy by v tištěných mé
diích neprošla. V televizních novinách 
se však nad těmi zprávami nikdo ne
pozastavil.

b) viditelnost
Je nem yslite lné, aby kom un is
mus a dem okracie existova ly ve 
světě společně. Jeden z těchto  
systém ů nevyhnute lně m us i za
hynout.

Lenin

Na obrazovce bohužel nejde o kva
litu či obsah události. Nejdůležitější je 
akce, čin, a to jakéhokoliv druhu. 
Obsah je nedůležitý; hlavní je, jak ří
kával šéfredaktor čs. filmového týde
níku Jindřich Ferenc, “aby se něco 
hejbalo” . Diváci se tak rádi podívají 
třeba na bratra zastřeleného mafióza 
čili gangstera Paola Violiho, který 
během pohřbu napadl televizního 
kameramana a kopl ho do zipu čili do 
varlat. Ani Pelého umělecké kopy do 
míče nebyly tolikrát opakovány, 
zpomaleně a z několika úhlů, jako ten 
rozhořčený gangsterský kop bodlem 
přímo do podstaty televizního muž
ství. Kameramanovo svíjení v jízdní 
dráze bylo také několikrát zopaková
no. Nebo si vzpomeňte, kolikrát jste 
viděli únosce, který před kamerou 
pistolí ohrožoval několik nevinných 
rukojmí, ale ochotně při tom posky
toval interview televizním zpravoda
jům.
_ Akce je tedy důležitější než obsah. 

Únosci a gangsteři mají víc televizní
ho času než problémy společnosti. 
Viditelnost, činnost, děj — to je esen
ce vizuálního zpravodajství. Události, 
odehrávající se v zemích a v místech, 
kam západní reportéři nemají přístup
— v sovětských koncentračních tábo
rech, v kubánských věznicích, v míst
nostech pražské StB  — takové udá
losti pro průměrného diváka buď ne
existují nebo jsou naprosto zanedba
telné. To je druhý politováníhodný 
přínos vizuálního zpravodajství.
c) morální úpadek

Přizna l se, že b y l věřící, že o b d i
voval kapita lism us, a že b y l sexu
á ln í zvrhlík. P řizna l se také, že za
vražd il v lastn í ženu, ačko liv  on i 
jeho  vyšetřovatelé dobře  věděli, 
že jeho  žena ještě žije.

O rw e ll

Spisovatelka a historička Barbara 
Goldsmith uveřejnila v prosinci loň
ského roku zajímavou esej v magazí
nu New York Times — “The Meaning 
of Celebrity” (“Význam proslulých 
osobností"). Rozebírá v něm přízpak 
naší doby: morální laxnost s níž jsou 
různé celebrity, známé osobnosti, 
akceptovány veřejností, a to jen pro
to, že se objevily v televizi. Zmiňuje se

o večeři, na níž byla nedávno pozvá
na. Mezi hosty byl defraudant, žena, 
která utrácí ročně 60.000 dolarů za 
květiny, spisovatel, který byl usvěd
čen jako plagiátor, americký senátor 
a jeden nositel Nobelovy ceny. Toto 
složení hostů přesvědčilo autorku, že 
hranice mezi slávou a neslavnou pro
slulostí už vymizela. Dnešní význam
né osobnosti zahrnují talentované i 
netalentované, hrdiny i zločince, 
úspěšné lidi i ty, kteří nedokázali vů
bec nic. Morální hranice byly vyma
zány. Autorka se nad tím zamýšlí: 

“Sam i jsm e s i vy tvo řili náhražkové  
slavné postavy. Tím, že je  uctíváme, 
se sam i zbavujem e m orá ln ích  m ěří
tek, která za jiš ťu ji zdravou spo leč
nost. Ke všemu ještě  poskytu jem e  
těm to um ělým  ce lebritám  odměny, 
které jsm e kdys i dávali jen  lidem, za
s luhu jíc ím  si náš obdiv: spo lečen
skou  přitažlivost, peněžní zisk, slávu, 
schopnost ovlivňovat veřejné míněni. 
Odm ěňováním  těchto ind iv idu í naše 
spo lečnost opouští zásady m orá lky  a 
ste jné spravedlnosti p ro  každého. 
Odm ěna z loč inců  i h rd inů  je často  
stejná. Obraz nahrazuje re a litu ."

JAN KRISTOFORI: USA PRVC Z AFGANISTANU!

Ta poslední věta znamená, že obraz 
nahrazuje obsah. B. Goldsmith tím 
také popsala podstatu té nejhorší 
vlastnosti televizního zpravodajství: 
morální rozmělnění hodnot.

Kdo se dozvídá o světě z novin, má 
určitý způsob předprogramovaného 
vnímání slov. Vytištěné výrazy “zpro
nevěra” , “ krádež” , “ únos” nebo “vraž

da” jsou v naší mysli automaticky 
hodnocena jako záporné a odstrašu
jící pojmy. Když ovšem stejná slova 
doprovázejí obrazové zpravodajství, 

ak záběry převažují a mají důležitější 
odnotu než slova komentáře. Tele

vizní reportér rozmlouvá tu s poslan
cem, tu s únoscem, s vrahem stejně 
jako s lékařem. Důraz je naobličejích, 
které defilují na obrazovce. Tak bylo 
dosaženo extrémní rovnosti. Teprve 
v tomto kontextu si vzpomeneme na 
starou francouzskou apologii: Tout 
com prendre  — c ’est tou t pardonner. 
Vše pochopit znamená vše omluvit. 
Tato téže ortodoxních humanistů 
minulého století se uskutečnila díky 
audiovizuálnímu způsobu přenášení 
zpráv ve druhé polovině dvacátého 
století.

Před několika měsíci přinesla ka
nadská televizní společnost Global 
interview s jednou takovou pochyb
nou celebritou. Šlo o mladou prosti
tutku z Toronta, která nejenže byla na 
drogách, ale byla také nechvalně zná
má mezi svými kolegyněmi, protože 
je několikrát napadla nůžkami. Chtě
la je oloupit o výdělek, aby měla na ty 
drogy. Reportérce morální problémy 
oné dámy vůbec nevadily. Zpravodaj
ce bylo srdečně jedno, že mluvila s 
osobou, která během krátkého roz
hovoru přiznala čtyři podstatné záva
dy na svém charakteru: prostituci, 
užívání drog, krádež, loupežné pře
padení. Jaképak zábrany — šlo přece
0 celebritu naší doby a naší společ
nosti.

Tento posun morálních hodnot za
čal už v šedesátých letech, kdy se 
v románech a ve filmech objevila řada 
tzv. anti-hrdinů. První americký film 
tohoto druhu byl Bonnie and Clyde, 
kde hrdiny příběhu byli dva bezohled
ní vrahové. Podobné filmy se v kinech 
objeví dnes už málokdy. Televize si 
však bohužel nevybírá. Tak můžeme 
na obrazovce pozorovat olympijské 
vítěze stejně jako únosce dětí, zpěvá
ky a tanečníky stejně jako zrádce 
Boyce a Campilese, kteří prodali dů
ležité informace o satelitech a 
elektronické obraně agentům KGB, 
vědce, pracující na výzkumu rakoviny
1 masového vraha chlapečků Olsena 
z Britské Kolumbie.

Stejně jako v případech jiných so
ciologických jevů, nemůžeme proti 
tomuto vývoji nic dělat. Můžeme si 
ty příznaky pouze vysvětlit. Anebo se 
pokusit dodat víc informací, získa
ných pilným čtením novin a časopisů.
V každém případě je poučně si uvědo
mit, kam západní společnost dospěla 
v tom kritickém roce 1984, jak nega
tivně je ovlivněna televizním zpravo
dajstvím, které tak provádí perverzní 
informační samohanu našeho elek
tronického věku.
Pozn.: Mnoho důležitých údajů bylo pře
vzato z knihy Paula Lendvaie The Bureau- 
cracy o f Truth, Burnett Books, Londýn



Československo

Karel Kaufmann

Závadové 
skupiny

Co to, proboha, je? Toto podivu
hodné slovo jsem nedávno našel v ča
sopise Tribuna, když tam popisovali 
zátah policie na ožralky v hospodě 
Na Pekařce v Praze 4. Ze smyslu se dá 
pochopit, že to v doublespeaku zna
mená právě ty ožralky, nebo jiná indi
vidua s “negativním postojem k socia
listickému zřízení” . V článku mě zau
jalo to, že tam popisovali jakousi dív
ku, stěží osmnáctiletou, se stopami 
vpichů na ruce, která prý se stala 
“dobrovolnou obětí nebezpečných 
pokusů mladistvých narkomanů” . 
Tento článek mne zaujal také proto, 
že vyšel dva týdny předtím, než Char
ta 77 odeslala dopis o nebezpečí po
žívání omamných drog Federálnímu 
shromáždění C SSR .

Drogy nejsou v Československu 
ničím novým. Tento problém tam 
existuje už několik desítek let, ale 
nikdy se o něm moc neuvažovalo. 
Studenti, přicházející ke zkouškám 
s pletí prošedlou od Fenmetrazinu, 
individua, která se rozveselila po ně
kolika Algenách a jednom malém 
pivě, i mladiství čichači Čikuli byli 
vždy normální součástí českosloven
ského života, a všeobecně se vědělo, 
že občas některý z nich skončí na pi
tevním stole, anebo některý poživač 
fenu na koleji začne brát sekeru na 
kamarády. Teprve po odchodu na 
Západ mi začalo být jasné, že to je 
právě to, co tady nazývají zneužívá
ním drog, a o čem tak často píšou v 
novinách.

Teď se však situace rapidně zhorši
la a stala se, jak soudruzi říkají, celo
společenským jevem. Podle zpráv 
pražského tisku jsou pražské psy
chiatrické léčebny přeplněny narko
many, a třeba u Apolináře přijímají 
pouze pacienty, kteří se chtějí léčit 
dobrovolně. Podobné je to v Brně, Li
berci i v jiných městech. Tento pro
blém navíc stále roste místo aby ubý
val. Dokonce i ÚV KSČ  se tímto pro
blémem musel zabývat, a veřejně to 
oznámit. Na Slovensku je situace 
podobná, navíc je tam relativně vyšší 
spotřeba alkoholu než v historických 
zemích. Ján  Pješčák, ministr sprave
dlností SSR , musel v prosinci minulé
ho roku jednat o této situaci se S lo 
venskou národní radou a referovat o 
“vykonaných opatřeních v boji proti 
alkoholismu i jiným toxikomániím” 
(Pravda z 9. prosince 1983).

Co tam narkomani požívají? Čes
koslovensko je stranou hlavního

proudu peněz za drogy, a je absurdi
tou si myslet, že by československá 
mládež mohla sypat milióny dolarů 
za hašiš, kokain nebo heroin. Náhraž
kou jsou všelijaké nemožné chemiká
lie, které snad ani nemohou vyvolávat 
příjemné pocity. Z důvodu nedostup
nosti “klasických” drog se v Česko
slovensku zneužívají drogy chudých, 
hlavně analgetika, jako Algena, Se- 
dolor, Spasmoveralgin a další, které 
vždy byly volně za pár korun k dostá
ní.

Charta 77 o této situaci vydala dob
ře věcně podložené prohlášení, které 
bylo uveřejněno v mnoha exilových 
časopisech. Chartisté poukazují na 
to, že ministerstvo zdravotnictví ČSR 
původně zakázalo uveřejňovat infor
mace o toxikománii u nás. Dnes už je 
situace však natolik kritická, že není 
vyhnutí. Jde, podle poloúředních 
zpráv, o desetitisíce mladých lidí, 
většinou mladších než 20 let.

Chartisté zjistili z oficiálních sta
tistik, že od šedesátých let, kdy už 
spotřeba těchto léků byla absurdně 
vysoká, stoupla spotřeba Spasmo- 
veralgínu u nás čtrnáctínásobně. 
Spotřeba Algeny stoupla za 17 let víc 
než 7,5násobně, a spotřeba Dinylu 
víc než dvacetinásobně. V roce 1978 
se v Československu spotřebovalo 
220 miliónů tablet Dinylu.

Tyto volně dosažitelné léky obsa
hují mnohé látky, které se na Západě 
dostanou jen na předpis nebo jsou 
tak nebezpečné, že se neprodávají 
vůbec. Tak kupř. aminofenacetin je 
analcjetická látka, ze které se v žalud
ku působením kyseliny solné vytváří 
nitrosamin, který je velmi účinným 
kancerogenem. Nikde na světě se ne
smí vyrábět, jen v Československu. 
Tam se prodává pod názvem Valoron.

Jinou volně dosažitelnou látkou je 
kodein. Chartisté o tom říkají:

"Jsm e patrně jedinou pokročilou 
zemí na světě, kde je kodein volně 
prodejný — jako součást analgetik. 
Z deseti tablet kodeinu, který toxiko- 
man koupí za 3 Kčs v lékárně, se v těle 
demethyluje 20 mg morfinu.”

Doktor Rubeš, bývalý vedoucí 
pražského střediska drogových zá
vislostí, popsal v tisku posmrtné vy
šetření toxikomana, který měl tělo 
nabité kofeinem a kodeinem. Čili, 
onen mladík si píchal injekce pokout
ně vyrobené z volně prodejných anal
getik.

V časopise M ladý svět z 19. prosin
ce 1983 o tom jeden z narkomanů 
vypráví:

“ Tehdy jsem  si p ícha l takzvaný 
perník, vyrábě li jsm e si ho z léků, k te 
ré můžete volně koup it v každé léká r
ně, bez receptu  od doktora. Perník je  
látka, která se dost podceňuje, p ro to 
že pokud  vím, zatím ještě n ikoho  ne

zabila. Každý s i myslí, že to může 
brát beztrestně. A le krom ě toho, že 
zabit může, vzn ika jí p ři je jím  požíváni 
hlavně psychózy, aku tn í i d louho trva 
jíc í otravy. Č lověk má halucinace, trp í 
c h o ro b n o u  podezřivavostí, vním á  
skutečnost jinak, než odpovídá o b 
je k tivn í pravdě, a pod le  toho taky je d 
ná. Zdánlivě bez p říč iny  je  agresivní 
vůči okolí, na neex is tu jíc í urážky,
o k te rých  je  on sám přesvědčen, o d 
povídá silou. Ž il jsem  v tom to  stavu  
skoro rok. Že jsem  to přežil, je  náho
da. Za ten rok jsem  m oh l udě lat spo- 
stu věci, za které bych dnes nerad  
nesl zodpovědnost. Vycházel jsem v 
té době do u licsvyhazovacím  nožem. 
Kdyby do mně by l třeba náhodou vra
z il chodec, zřejm ě bych ho b y l p ro 
bodl. Pak jsem  dokonce začal nos it 
také jeh lice  v rukávech a za límcem, 
jak  to dě la jí zab ijác i z přepadových  
komand. V botě jsem  m ěl ještě jeden  
nůž. Ten vyhazovák jsem nos il v u ta 
ženém opasku  — stačilo  trhnou t za 
řem en a opasek ten nůž vym rštil na 
dva m etry  jako  tětiva luk. C hod il jsem  
Prahou jako  nepřáte lským  městem. 
Středem ulic, p řitom  jsem si h lida l 
auta, průjezdy, střechy, když jsem  
otvíra l dveře bytu, vyskakoval jsem  
s nožem v ruce zády ke zd i chodby a 
druhou rukou  jsem si k ry l ob liče j. Bě
hat podobných  šílenců po Praze víc, 
taková nedě ln í procházka by byla  
pěkně nebezpečná. A p likace té d rogy  
prostě  vyvolává po ruchy  mozku, k te 
ré m ohou přetrvávat třeba i něko lik  
let. N ikde není psáno, že se člověk  
z toxické psychózy probere — ta d ro 
ga může poškod it natrvalo mozek. 
Člověk v psychóze přestane vním at 
čas, takže nedokáže pravide lně d o 
cházet do školy, doma třeba rozm lá tí 
byt nebo zapálí skříně z nějakého dů 
vodu, k te rý vyplývá z ha lucinaci. 
Všechny vztahy k o ko lí se p o ch o p i
telně naruší, jestliže  člověk v psychó
ze má ještě partnera, začne ho p o 
dezřívat, že us ilu je  o jeho smrt. P řipa
dá m u to všechno docela reálné. To 
právě m ají na svědom í halucinace. 
Já tenkrát nakonec ob rá til nás ilí p ro ti 
sobě — podřeza l jsem se na obou ru 
kou a o tráv il se atropinem , takže jsem  
se p rob ra l až na resuscitaci. Byla  
náhoda, že jsem p ře ž il."

Zvláštní skupinou omamných drog 
jsou tuková rozpustidla, toluen a jiné. 
Jejich vdechování, tzv. fetování (zku
sili jste si dýchnout? Fuj!) je rozšířeno 
především mezi dětmi od 12 do 17 let. 
Četl jsem v československých novi
nách o případu mladé dívky, která by
la rodiči nalezena mrtva s lahvičkou 
toluenu. Příčinou její smrti, a mnoha 
jiných, byla reflexní zástava srdce a 
dýchání.

Existují i gangy, které omamné 
látky distribuují a vydírají toxikoma-
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Socreálné dodržování
ny. Obraz, který si člověk vytváří z 
osobních zpráv i z československých 
novin, je hrozivý. Vždyť právě toto je 
jasným důkazem naprostého selhání 
socialistického systému.

A to nás přivádí k otázce příčin. 
Strana a vláda hovoří o rodině, škole, 
pracovišti. Esenbák filozof Miloš č e j
ka v článku Jaroslavy Pechové a Vác
lava Šebora (Tribuna  14. prosince 
1983) to vyjádřil bezmála veršem:

"N eúplná rod ina  bezesporu k cestě  
na skluzavku p řisp ívá ."

Je  toho však víc, a příčina není v ro
dičích a učitelích. Každý člověk má 
mít v životě určité poslání, něco, pro 
co se dá žít. Tímto posláním není 
zpravidla jen zaměstnání nebo profe
se, a vůbec už ne flaška od víkendu 
k víkendu. Co dává smysl života so
cialistickému člověku? Gerontokrati 
toho moc nabídnout nemohou. Tuhle 
to za ně shrnul chudák Ladislav 
Fuchs, když muzakroutili rukouadali 
mu napsat článek za mír (Rudé právo, 
26. listopadu 1983):

"O bčan má rod inu . R odina b yd li 
napřík lad  na nějakém  s íd liš ti v dobře  
zařízeném  bytě, map' ledn ičku , p ra č 
ku, rádio, g ram ofon, m agnetofon, 
televizi, třeba už i auto  a chatu... Ve
če r se dom a p řip ra v í večeře..., otevře 
se rád io  a televize..., v pátek se na 
s ta rtu je  zm íněné auto a jede se na 
cha lupu ..." atd. Tento popis socialis
tického bařtipánství je o mnoho delší, 
ale to, co jsem vytečkoval, není o moc 
lepší. Ještě  jsou tam hospody a fotbal 
a tak. Za tuto mísu zatuchlé čočovice, 
s pozice občana západní země dost 
směšnou, má mladý člověk vyměnit 
to, co jej opravdu dělá člověkem, svou 
svobodu, možnost volby, možnost 
vytvářet budoucnost a ovlivňovat pří
tomnost? Jako  strašné podcenění zní 
věta z M ladého světa z 19. prosince 
1983:

"V  m lá d i utíká čas strašně pom alu. 
Když je  č lověku  pa tnáct šestnáct, 
neustá le touž í po  nějaké změně. Po 
příjem ných  p rožitc ích , zábavě, uvo l
nění. D rogu  napřed poc iťu je  jako  
zm ěnu, která se mu lib í."

Oficiální místa, socialistická Moc, 
znají pravou příčinu tohoto jevu. Co 
však chtějí dělat? Vždyť jedinou šan
cí, jak zbavit národ drog a alkoholis
mu je dát za něj plnohodnotnou ná
hradu. Poslední věta není moje. Je  
z článku Radka Johna v M ladém  své- 
tě, ze kterého jsem několikrát citoval.

Československá zahraniční politi
ka je ovšem rozporuplný, vzájemně 
se potírající pojem. Jak  by mohli, gu- 
berniálové, však jsou z nejmírumiíov- 
nější země, jež nezasahuje ani do 
svých vlastních záležitostí...

A přece jen guberniálové zasáhli 
přímo na globální úrovni: na podzim 
r. 1982 přednesli v Nairobí delegátům 
ze všech koutů světa návrh uzákonit 
rušení zahraničního rozhlasu, rušit 
poslech zaručený mnohými mezi
národními pakty. Čili pokus o export 
domácího produktu ze země, jež trpí 
podstatnými vývozními potížemi.

Neboť ani nejprimitivnější diktátoři 
Třetího světa dostatečně netleskali, 
československý pionýrský průlom 
k novým vistám světového systému 
totálního policajtství byl odložen až 
na příští zasedání za pár roků.

“ Jak  ale jen mohli tohle chtít?” za
kroutili naivními hlavami proslulí ju- 
risté.

“Však už takhle a daleko víc mohou 
na domácí úrovni,” odpovězme zne
jistělým myslitelům a šlápněme do 
konkrétna:

V roce 1948, čerstvě po Únorovém 
vítězství, zástupci Č SR  hlasovali v 
OSN  pro Deklaraci všeobecných lid
ských práv.

Sedmého října 1968, taktéž v histo
ricky zajímavé době, zástupci Č SSR , 
země, jež časem vyzískala víc než jed
no písmeno, hlasovali v OSN  pro 
přijetí dvou mezinárodních paktů. 
První zajišťoval hospodářská, sociál
ní práva, druhý zajišťoval práva ob
čanská a politická.

Zveřejnění dokumentů se na znor- 
malizovaném území poněkud po
zdrželo, až pak přece: 11. listopadu 
1966, Sbírka zákonů, číslo 120 za dvě 
koruny šedesát. Poklad za pakatel 
rozprodali v mžiku.

Pohlédněme na drahokam, zaru
čený všemu občanstvu. Paragraf 19, 
odstavec 2 o občansko-politických 
právech zaručuje “právo získávat, 
přijímat a dále předávat informace a 
ideje všehodruhu, bez ohledu na stát
ní hranice, ústně, písemně, tiskem, 
formou uměleckou či jinou.”

I nejhloupější neumělec v prvním

ročníku právnického učiliště uslyší, 
že mezinárodní závazky váží víc, než 
domácí předpisy. Tedy jestliže dojde 
k neshodě, platí podpis na meziná
rodním glejtu, zatímco místní edikt 
přísluší do odpadkového koše.

Přistupme nyní k realitě reálných 
socialistů: Kdosi do balíčku s adresou 
v zemi beztřídní hojnosti přibalil k 
textilu a zelenině též knížku jakéhosi 
Josefa Škvoreckého.

Příjemce dopadl takto:

Ředitelství mezinárodní 
poštovní přepravy Praha 120 
nám. M. Gorkého 13 
220 00 P r a h a 1 r

V Praze dne , 4 j . \  1982
Vážený (á),
sdělujeme Vám, že připojená poštovní 

zásilka obsahovala — mimo jiné — tyto 
neperiodické publikace:
• ■/■■■ ■' v j% i  'A.a l£ ,

Dovoz a rozšiřování těchto neperiodic
kých publikací byly zakázány rozhodnutím 
ministerstva kultury vydaným na základě 
§ 4 zákona č. 94/1949 Sb., o vydáváni a roz
šiřování hnih, hudebnin a jiných neperio
dických publikací.

Proto byly zmíněné neperiodické publi
kace vyloučeny z poštovní přepravy. Věci 
vyloučené z poštovní přepravy propadají 
podle § 6 odst. 4 vládního nařízení č. 240/ 
1949 Sb., kterým se provádí poštovní zá
kon, ve prospěch státu.

S  pozdravem Světu mír! A/— -i

' (podpis)

Mírumilovníci rovněž slavnostně 
potvrdili právo každé osoby opustit 
rodnou zemi a podle chuti se do ní 
beztrestně, na trvalo či na okamžik 
vrátit (§ 12, odst. 2).

V paktu oobčanských a politických 
právech je též zajímavý paragraf 40 
o Výboru na dodržování paktů. Výbor 
podléhá Hospodářskému a sociální
mu výboru (Economic and Sociál 
Council) OSN.

Lze totiž Výbor pozvat, aby tu kte
rou zemi vyzval k předložení účtů, jak 
vždy dodržuje všechny své svaté zá
vazky.

CHCETE SI KOUPIT POZEMEK 
NEBO DŮM V KRÁSNÉM 

ONTARIU?
P rodá Vám  jej

DIMITR NENKOV
P.E. OLSEN REALTY 
1770 King St. East 
Kitchener, Ontario 
Tel.: (519) 579-3570 
Res.: (519) 893-7192

□

VALENTIN MOLPECERES. LL.L. (MONTREAL)
HYNEK ZIKOVSKY. B.C.L. (McGILL). JUDR (PRAGUE)

MOLPECERES, ZIKOVSKY
AVOCATS. ATTORNEYS AT LAW. ABOGADOS. PRÁVNÍCI

225. Notre-Dame Quest. suitě 230 Tél.: (514) 282-8050
Montreal. Québec. Canada H2Y 1T4 Télex: 055-61271



Zajímavosti ze světa

Bernard Kadlec

Grenada, můj domov po dlouhou řadu let
Na Grenadu jsem připlul banáno

vou lodí v roce 1950. Tehdy cesta le
tadlem byla nad finanční možnosti 
řeholníků v misijích. Byl jsem tam 
poslán služebně, poté co jsem anglic
kému dominikánskému provinciálovi 
jen tak mimochodem poznamenal, 
že na maloměstské farnosti, kde jsem 
působil, není dost co dělat. Nikdy 
jsem přesunu nelitoval, karibská 
oblast a Grenada zejména, se staly 
mým domovem, na studený evropský 
svět bych si již nezvykl.

Grenada tehdy byla kolonií, ale mě
la samosprávu a dobaplnéautonomie 
se blížila. Jako  tehdy na většině karib
ských ostrovů, debutující političtí 
vůdci se rekrutovali zejména z řad 
odborářů — samozvaných, polovzdě- 
laných, s neomezenou důvěrou v se- 
be sama. Bohužel, lid byl vesměs 
slepě loajální a podléhal demagogii 
těchto takzvaně charismatických ty
pů. A chudáci by jim občas byli snesli 
modré z nebe.

Na Grenadě tímto samozvaným 
vůdcem byl Eric Matthew Gairy. V ro
ce 1948 se mu podařilo zorganizovat 
všeobecné povstání zemědělského 
proletariátu — čili většiny ostrovanů — 
proti plantážníkům. Pálilo se, zabíjely 
se krávy, podtínaly se kakaovníky a 
muškátové stromy. Gairy se zapsal 
do srdcí chudáků patrně na věky. To, 
že později jejich důvěru naprosto 
zneužil, nic na té slepé loajalitě ne
změnilo. Zejména staří lidé a ti nej
chudší mu zůstali věrni až do konce a 
všechno mu prominuli. Nešlo ale o 
politickou solidaritu v našem slova 
smyslu, ale o vztah sentimentální, 
pověrčivý, skoro náboženský. Navíc, 
Gairy byl jeden z nich, tímto zbožňo
váním vlastně též zbožňovali sami 
sebe.

Gairy vyhrál volby jednou, dvakrát, 
třikrát, a s největší pravděpodobností 
se dopouštěl volebních podvodů. 
Dokázat se to ale nedá. Antagonizo- 
val zejména mládež a vzdělanější 
vrstvy.

Na papíře Grenada měla parla
mentní systém, ministerstva, auto
nomní stavovské organizace, politic
ké strany, ale ve skutečnosti vše 
rozhodoval ministerský předseda 
Gairy. Když byl na cestách (a to bylo 
často), život jako by se zastavil. Když 
se Gairy vrátil, přes noc se všechno 
zařídilo. Rozhlas kontroloval úplně, 
ale tisk nezvládl: stateční žurnalisté 
za obtížných podmínek působili dál.
V posledních dvou letech vlády, Gairy 
posílil policii novými kádry zejména

z řad negramotných, zaostalých, ale 
věrných stoupenců. Ti terorizovali 
hlavně mládež. Nutili je na policejní 
stanici jíst šváby, strkali jim hlavy za 
záchodové mísy, a pak zatáhli šňůru. 
Navíc došlo k zorganizování speciální 
stranické milice. Nejvíc se vyzname
nal tak zvaný Mongoose Gang, pro
puštění kriminálníci, kteří za peníze 
terorizovali poctivé lidi. Přepadali v 
noci, mlátili klacky, řezali žiletkami, 
pálili budovy, ničili stromy na plantá
žích. Je  však nutno uznat, že Gairy 
nezasahoval do úkonů justice, když 
například prohrál spor s odborovým 
hnutím učitelů.

Gairy byl typickým příslušníkem 
své generace: bez rasové nenávisti, 
loajální britské koruně, přítel bělo
chu, zejména cizinců, a skutečný 
dandy. Předstíral zájem o nábožen
ství, aby získal zbožné davy, zejména 
ženy. Gairy byt velice pověrčivý, stále 
se bál, že mu nepřátelé uškodí čaro- 
dějstvím. Své prostoduché stoupence 
nabádal ke krajní netoleranci a uda- 
vačství. Organizoval náboženské 
poutě kolem ostrova, nutil duchovní 
všech církví, aby se zúčastnili. Též 
nařizoval, aby se děti veškolách mod
lily rouhavé modlitby, které sám složil 
a v nichž proklínal své odpůrce. Ne
náviděl zejména nás, kněze Domini
kánského řádu, dokonce si stěžoval u 
metropolity a u papežského nuncia, 
ale nepochodil. Pak na jaře r. 1979 
prohlásil, že “ určité kněze, kteří se 
míchají do politiky” z ostrova vykáže. 
Jenže za měsíc na to byl Gairy svržen 
a k moci se dostali stoupenci hnutí 
JE W E L . Skalní stoupenci Gairyho 
byli přesvědčeni, že převrat jsme způ
sobili my kněží, našimi modlitbami, 
abychom nemuseli opustit ostrov. 
Takže jsme vlastně měli být odpověd
ni za budoucí vývoj, postupnou sově- 
tizaci, jež skončila americkou vojen
skou intervencí.

JE W E L  Movement (je to zkratka pěti 
slov) původně bylo hnutí pro mravní a 
hospodářskou obrodu, vybudované 
na křesťanských základech dvěma 
mladými idealisty. Vydávali cyklo
stylovaný týdeník a Gairy je nemilo
srdně pronásledoval Když se po 
ukončení studií z Anglie vrátili práv
níci Maurice Bishop a Kenrick Radix, 
spolu se sociologem-ekonomem 
Bernardem Coardem (ten vystudoval 
v USA) a pár jinými, dostali hnutí 
JE W E L  pod svou kontrolu a přeorga- 
nizovávali je ve vyloženě militantní 
politickou skupinu NEW  JE W E L . I ráz 
jejich časopisu se zásadně změnil. Ač

ilegální, prodával se v tisících výtis
cích a policie se nikdy nedopátrala, 
kde je tištěn. Školáci a vesničané jej 
kolportovali v pytlích a taškách, pod 
učením, pod nákladem banánů a ze
leniny. Za tohle všechno byly vysoké 
tresty, ale kupodivu, nikdo je nepro
zradil.

Nové hnutí — čili již politická stra
na — rostlo, buňky vznikaly hlavně na 
severovýchodě ostrova, kde jsem já 
působil, a pak v hlavním městě. Došlo 
dokonce i k několika teroristickým 
akcím: přepadení policistů na letiš
ti, útok s mačetami. Jeden policista 
zahynul. Jedné hoteliérce, známé 
svými sympatiemi ke Gairymu, někdo 
hodil Molotovův coctail do okna a 
část domu shořela. Vysoký policejní 
důstojník jménem Inocenc Belmar, 
krutý člověk, byl zastřelen. Ale po 
celou tuto dobu se členové New 
Jewel Movement (N JM ) vyvarovali 
ukázat jakoukoliv sympatii pro mar
xismus, Kubu či jiné komunistické 
státy.

V roce 1975, když Gairyho útlak se 
stal nesnesitelný, odbory, církve, 
obchodní komora, organizace lékařů 
a právníků zorganizovaly společnou 
akci. Gairymu daly ultimátum a po
hrozily generální stávkou. Vůdci N JM  
se zúčastnili v tom ohledu, že se na
bídli jet do Grenville, druhého města 
ostrova, přesvědčit tamější obchod
níky o připojení ke stávce.

Jenže Gairy a jeho krutý nohsled 
Belmar je podezřívali, že v Grenville 
započnou organizovaný odboj. Poli
cie je přepadla, zbila (Bishop měl 
zlomenou čelist a jiná zranění) a

GRENADA ST GEORGES



uvěznila. Město bylo jako ve stavu 
občanské války — tedy něco napros
to neznámého v britské části karib
ské oblasti. Bishopova manželka za
telefonovala k nám do kláštera o po
moc. Převor Coxhead a já jsme se
hnali doktora a po řadě komplikací 
se nám podařilo poskytnout pomoc.

Tyto události vedly k všeobecné 
stávce. Přístav byl zavřen, ostatní 
ostrovy s námi sympatizovaly, došlo k 
bojkotu obchodu s Grenadou. Všech
ny obchody zavřené, nefungoval tele
fon, elektrický proud, velká nouze o 
benzín, učitelé stávkovali. Když se 
obchodníci nezalekli hrozeb, Gairy 
poslal chátru drancovat — a to pod 
policejní ochranou.

Situace se zhoršovala a Gairy na
konec musel dovolit, aby mezinárod
ní komise vyšetřila situaci a navrhla 
řešení. Dva významní mezinárodní 
právníci a jamaiský arcibiskup Sa 
muel Carter zasedali na Grenadě 
jeden měsíc a vyslýchali jak státní 
úředníky a policisty, tak osoby z lidu. 
Jednání to bylo veřejné a dokonce je 
vysílal rozhlas. Nakonec státní tiskár
na vytiskla tzv. D ulfus R eport — 
ohromné vítězství pro onu občan
skou opozici. Gairy se zavázal k pro
vedení reforem, jež komise navrhla. A 
tím to skončilo. Nakonec zradou jed
noho vůdce odborů stávka skončila a 
všechno se zase dělalo po stáru. Gai
ry se všemu vysmál a získal novou 
odvahu.

Zcela neočekávaně, jednoho rána 
zjara 1979, když Gairy byl v New Yor
ku u OSN přednášet o U.F.O. a tako
vých nesmyslech, Rádio Grenada 
oznámilo, že je revoluce, že New Je- 
wel má v rukou vládní činitele, že se 
vzdala Gairyho armáda (lidem nazý
vaná “ Green Beasts” ) a většina poli
cejních stanic. Zajatý Gairyho zá
stupce Herbert Preudhomme pod 
tlakem prohlásil v radiu, že je zbyteč
né revoluci odporovat, že by vedlo ke 
krveprolití.

p l a z  k e  k o u p e l i  a  k i n v a z i

Kromě skalních gairystů se celý ná
rod radoval. Kdyby Maurice Bishop 
byl tehdy svolal volby, byl by vyhrál 
na celé čáře. Ale o skutečné revoluci, 
o masovém povstání tehdy nemohla 
být řeč. Vlády se zmocnil N JM  s po
mocí hrstky lidí v autech, jeepech a se 
zbraněmi propašovanými z USA. A 
některé z těchto lidí pak noví moci- 
páni buď zavraždili nebo uvěznili.

Bez nejmenších odkladů, Maurice 
Bishop začal vydávat zákony, a to 
svým vlastním jménem, jako absolut
ní monarchové ve středověku: “ ln the 
powers vested in me through People’s 
Law No. 1 ,1 Maurice Bishop...” Slibo
vala se ústava, slibovaly se volby, ale 
“skutek utek” .

Revolucionáři si tehdy ještě říkali 
“bratr", o marxismu ještě ani zmínky, 
ale na zklamání jsme nemuseli dlou
ho čekat. Původní koaliční partneři 
N JM  likvidováni, organizace rozpuš
těny, noviny zastaveny. V rozhlase a 
stranickém tisku začalo docházet 
k výzvám lidu, aby udával “ rušitele 
pokoje” (destab ilize rs ), posléze con- 
tra revo lu tionaries  nebo krátce anti- 
revo.

Vězení se začala plnit lidmi nejrůz
nějších názorů. Nebyli vyslýcháni, 
natož souzeni. Rostl tlak a strach. Li
dé se začali bát mluvit i se svými přá
teli. Indoktrinace dětí ve školách, 
studentské výbory mohly kontrolovat 
učitele, a členství v milici se stávalo 
podmínkou pro přijetí do zaměstnání 
a povýšení.

Kuba, natož ostatní komunistické 
země, nebyly na ostrově populární. 
Bishopova vláda začala pomaloučku, 
polehoučku dělat reklamu Kubě (ne 
ale ještě Rusku). Budiž po pravdě ře
čeno, že Bishop — na rozdíl od jiných 
členů jeho vlády — chtěl, jako kdysi 
Tito, mít přátele na obou stranách. 
Nikdy se nepřestal ucházet o americ
kou pomoc, ale Reagan ho nepřestá
val odmítat. A proto prý se teprve pak 
obrátil na Fidela. Zda tohle je pravda 
a zda Bishop již v Anglii byl přesvěd
čeným marxistou, ukáže teprve histo
rie.

Nejprve se objevili kubánští doktoři 
a doktorky v našich nemocnicích. 
Byli to dobří lékaři, ale anglicky se 
dohovořili špatné. O politice a nábo
ženství nikdy nemluvili. V zájmu prav
dy je také třeba se zmínit, že nikdy 
během vlády N JM  kubánští agenti 
nepůsobili ve státních úřadech. Ne
bylo jich třeba. Je jich  roli zastávali 
komunističtí intelektuálové a ideolo
gové z různých konců britského Ka- 
ribska. Doma byli personae non gra- 
tae, na Grenadě ale mohli uvádět své 
teorie do praxe. Tak tomu zejména 
bylo na ministerstvu plánování — 
plánování postupné bolševizace — 
pod vedením Bernarda Coarda. Na 
Grenadě diktovali sekčním šéfům a 
ředitelům škol, a brali vysoké platy — 
v dolarech. Hlavním uskutečňovate- 
lem zájmů Havany byl kubánský vel

vyslanec Julien Rizzo, profesionální 
ideolog a nikoliv diplomat. Později i 
Moskva poslala svého velvyslance.

Brzo počala Bishopova “ lidová re
voluční vláda” (People ’s R evolutio- 
nary G overnm ent — PRG ) posílat ve 
velkém počtu mladé lidi na studia ne 
Kubu, a některé též do Sovětskéhc 
svazu, Bulharska a afrických marxis
tických států.

Straníci si začali říkat “soudruhu” a 
tiskli to i ve vládním věstníku. Lidé s 
nimi spolupracující, ale nikoliv dosta
tečně horliví, zůstali “ bratry” . Kupo
divu, ženy se však nikdy nestaly “sou
družkami” a zůstaly "sestrami” . B is
hop měl ve vládě i dva velkoobchod
níky: jednoho slušného, neškodného 
naivku, aktivního křesťana. Posléze 
byl zavražděn, spolu s Bishopem, 
před očima své manželky. Druhý, Ind, 
byl milionář, oportunista a finanční i 
diplomatický génuis, kterého potře
bovali doma i v zahraničí. Ten neplýt
val chválou revoluce a ač kapitalista, 
byl nazýván v Úředním listě “soudru
hem” .

Není bez zajímavosti, že v otázce 
vlastnictví půdy Bishop byl umírně
nější než jeho předchůdce, diktátor 
Gairy. Zatímco Gairy, z pomstychti
vosti a nenávisti, zejména k menším 
a středním plantážníkům (ti velcí si 
vykupovali jeho přízeň poplatky), 
vyvlastňoval statek po statku, revo
luční vláda N JM  vyvlastnila velice 
málo. Jen  začali několik nových, po
kusných státních podniků, bez vy- 
vlastňování, ale neměli v programu 
státní (a ani snad ne družstevní) hos
podářství — aspoň ne v dohledné bu
doucnosti. Asi tušili, že by to vedlo k 
bankrotu a nepomohlo by jim v po
pularitě.

Nová vláda nechala církevní školy 
(to byla většina grenadských škol) na 
pokoji. Bishopovy děti chodily do 
katolických středních škol, ač byly 
po ruce dobré státní školy. Ale když 
se s ním manželka rozešla a vycesto
vala, děti vzala sebou.

Problémy se ale dostavily: zastave
ní církevního tisku, vyhoštění meto
distického duchovního a mladého 
katolického kněze z Nigerie, protesty 
nepomohly, biskup se nikde nedovo
lal. Vláda se vyjádřila biskupovi, že 
by chtěla církev, která by stranila s li
dem jako v Nicaragui. “ Stranit s li
dem” znamenalo veřejně chválit re
voluci a odsuzovat "americký impe
rialismus” . Pro tuto roli získali býva
lou řeholnici Judy  Williamsovou, ta 
pak pořádala kursy v “ Liberation 
Theology” , přestoupila na “ revoluční 
víru” , konala sjezdy mírových kněží, 
rozhodně přetrumfla našeho někdej
šího pátera Plojhara.

Asi tak po roce Bishopovy vlády 
jsme zjistili, že telefony jsou odpo
slouchávány a dopisy ze zahraničí a 
do zahraničí otvírány. Ve vězení bylo 
stále více politických vězňů, než oby
čejných. Nový vězeňský řád (celkem



mírný a spravedlivý) rozlišoval “trest
ní” a "soukromé” vězně. Ti soukromí 
byli zavřeni bez trestního řízení na 
pouhý pokyn předsedy vlády Bisho- 
pa. Stali se jeho osobním vlastnict
vím. Zákon, který podepsal, mu dával 
právo uvěznit kohokoliv, kdo byl 
uznán jako riziko pro revoluci. A ne
bylo obhajoby ani odvolání. Odhadu
je se, že nejméně dva tisíce lidí — na 
ostrově se sto tisíci obyvateli — se 
dostalo z politických důvodů za mří
že. Někteří tam zůstali od revoluce až 
do konce, jiní tam zemřeli. Srovnáme- 
li s Československem, zemí s patnácti 
milióny obyvatel, proporcionelně by 
to znamenalo uvěznění tři čtvrti milió
nu osob. Dva roky jsem v Bishopově 
době působil jako vězeňský kaplan, 
o této zkušenosti napíšu jindy.

Již  brzo se začalo šuškat, že Coard 
je radikálnější než Bishop a že je vlá- 
dychtivý. Bishop byl však populárněj
ší, člověk sličný, dobrý řečník, který 
se varoval fanatického tónu. Oba byli 
vzdělaní, bystří, ze solidních středo- 
stavovských křesťanských rodin. 
Hudson Austin, který vládl vojenské 
juntě v době Bishopova zavraždění, 
byl z chudé rodiny a začal jako vězeň
ský dozorce. Působil též jako meto
distický laický kazatel a filantrop, se 
zájmem o delikventní mládež. Bohu
žel, moc mu stoupla do hlavy a velice 
se změnil k horšímu za ta čtyři léta.

Revoluční vláda rozhodně nezahá
lela. Často jsme se obdivovali praco
vitosti jejích představitelů. Asi spali 
velice krátce, jejich rodinný život 
trpěl a na rekreaci jim čas nezbyl. 
Hodně energie věnovali reforměškol- 
ství. Snad nejzajímavějším pokrokem 
byly systematické kursy v gramot
nosti, pořádané jednou až dvakrát 
týdně v každé osadě. Učitelé a jiní 
vzdělaní lidé, co se brigádnicky ne
zúčastnili, učinili si vroubek u vlády 
a později pro to trpěli. Učitelé se bou
řili proti návalu práce, mnoho jich 
emigrovalo a práce přibývala. Ve stát
ních úřadech se žádalo mnoho, ze
jména od vyšších úředníků. Stále mu
seli schůzovat, práci nemohli stačit a 
museli si ji nosit domů. Ministři stále 
cestovali a žádali o půjčky a dary. 
Některé arabské státy byly štědré. 
Evropské komunistické státy dávaly 
zboží a stroje, kdežto státy západo
evropské podpořily stavbu letiště, 
což jim Reagan zazlíval.

Nejhanebnější byly dva retroaktivní 
trestní zákony. Zákon proti terorismu, 
zaměřený hlavně proti těm, kdo polo
žili bombu pod tribunu, kde měli se
dět členové vlády, ale bomba vybuch
la předčasně a zabila či zmrzačila 
školáčky. Druhý zákon byl namířen 
proti těm, kdo se opovážili vydávat 
noviny nebo časopis.

Události, jež vedly k pádu Bishopo
va režimu, jsou známé z tisku. Přišly 
vlastně neočekávaně. Ačkoliv lid měl 
Bishopa rád a ač se mu podařilo pro
budit jistý patriotismus, který Grena- 
ďané v minulosti neměli, nicméně se 
převážná většina radovala, když se 
dostavily invazní jednotky USA  a pěti 
východokaribských států s Jam aj
kou. Ale Grenaďané jsou lidé často 
až přehnaně loajální ke každé vládě; 
nekonform isté, in te lektuálové a 
středoškolská mládež jsou v menšině. 
Lze to vysvětlit částečné starobylou 
morálkou, starobylým pojetím po
slušnosti, též patriotismem, jak se 
vyvinul v posledních pár letech, kul
tem osobnosti a ovšemže i prospě- 
chářstvím a opatrnictvím.

Grenaďané jsou opět svobodní. 
Zůstává ovšem otázkou, jak se svo
bodou naloží. Příležitost k úspěchu 
mají. Země našeho zrození ji nemá.
O autorovi:

Autor se narodil v Praze, prom oval na 
právnické fakultě Karlovy university a 
absolvoval bohoslovecká studia na O xfor
du v Anglii. Člen Dominikánského řádu, 
nyn i působí na Jamaice. n
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Lajoš a Jana Naňákovi

Emigrantské ohlížení
Průboj, 4.- 5. února 1984

...Připravili jsme proto výběr auten
tických výroků a názorů těch, kteří 
duchovně nebo i fyzicky opustili 
vlast a socialismus a přestávají už 
doufat, že se ještě někdy vrátí do vlas
ti bez socialismu. Leda — leda v džípu 
armád NATO. Ale na to sami nemají 
dost sil. Neboť my víme, že revoluce 
má povinnost se bránit. Proto máme
i my povinnost znát ty, proti nimž se 
bráníme. Proto vznikla i tato koláž 
citátů, vybraných ze dvou knih, jež 
vyšly v zahraničí: České rozhovory  
(autor Jiří Lederer) a České rozhovo
ry  ve světě (autor Karel Hvížďala)...

...Ještě poznámku: našim cílem při
rozeně není polemika s faktem, že se 
některým z dotázaných vede docela 
dobře. Citované myšlenky nevypoví
dají ostatně o bídě či blahobytu hmot
ném, ale duchovním. Článek o emi
grantech také samozřejmě nezname
ná upírat občanovi právo na vystěho
vání se z vlasti. Máme ostatně neje
den příklad, kdy umělec, žijící celá 
desetiletí mimo vlast, dále tvořil a 
rozmnožoval hodnoty národní kultu
ry (například malíř Kubín, nebo skla
datel Bohuslav Martinů, často a prá
vem hraný i v letošním Roce české 
hudby). Jenže — to nebyli emigranti 
volbou a nenávistí... Konečně, je tře
ba připomenout, že ani emigranty 
nelze brát jako homogenní skupinu, 
že jsou mezi nimi značné rozdíly v 
motivech i v postojích. To zde ovšem 
nemůžeme zkoumat, ani se nechce
me dotýkat jejich případných minu
lých uměleckých zásluh. Jd e  nám jen 
o ty jejich výroky, které signalizují 
úroveň jisté politiky a politikaření 
části naší emigrace — domácí i zahra
niční. Pro pamětníky to snad bude 
připomenutí, pro mladé informace.

...Dnes tito lidé šmahem prohlašují, 
že M U SELI z Československa odejít. 
Museli — nebo chtěli? Ve chvilce 
pravdy říká spisovatel Josef Škvorec- 
ký (dnes v Torontu, Kanada): “ Úplně 
rád jsem tam (v Č SSR  — pozn. red.) 
ale nebyl nikdy... Úplně rád jsem až 
tady, v severní Americe, jež byla od
jakživa mou druhou vlastí." To je 
aspoň upřímné — konečně víme, jak 
je to s tím “vlastenectvím” . Pro pa
mětníky — někdejší čtenáře Škvorec- 
kého knížek — je to možná trochu 
smutné poznání. Ale on vlastně jen 
uskutečnil zjištění, vepsané do po
slední strany Legendy Emóke: “Zbý
vá jen deska, jen jméno. Možná ani 
deska, ani jméno.”

Ale jak se tam mají — v zemích své
ho srdce? To už je jiná kapitola.

Jindřich Mach

Tony
Colour TV 
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O t a U lč

Vítaná publikace “Našinec” od našinců téměř 
v neznámu

Značná většina se nás usadila buď 
v západní Evropě nebo v severní 
Americe. Tam též vznikla exilová 
nakladatelství, tam se více či méně 
k světu mají časopisy v naší mateřské 
řeči. Též našinci v Austrálii nepropad
li amnézi, založili kluby společenské i 
sportovní, jsou činní kulturně, při 
životě drží časopis. Cosi vycházívalo 
v Sao Paolu. Podařilo se kdy stvořit 
periodikum na Novém Zélandu?

A co je, hrome, s téma našima v 
Jižn í Africe? To už se tak všichni to
tálně zasimilovali?

Kdepak. Byl jsem v jejich zemi dva
krát a každou chvíli jsem slyšel české 
promlouvání v ulicích. Dokonce i na 
pikniku v buši vedle nás zastavilo 
auto s rodinou původně z Prahy a 
s dcerou, nynější adresou v Namibii. 
A s babičkou, stále z Prahy, tu na 
návštěvě, s obtížemi ovšem, Česko
slovensko, země s ústavně zaručenou 
rovností, neudržuješ rasisty diploma
tické styky.

V Kapském městě mi pár dobráků 
vysvětlilo, že našich příchozích z po
srpnové generace jich tam žije dvě 
stě. Ale co by — tři sta je jich. A stále 
jich přibývá.

Přeptal jsem se po návratu do Ame
riky a zjistil, že počet odběratelů knih 
a abonentů časopisů nepřibývá. A že 
téměř nejsou.

2e by nezájem či nuzné finanční 
okolnosti? Nevěřím. Rovněž, Jižní 
Afrika (RSA  — Republic of South 
Africa) má měnu pevnou, svým zla
tém podloženou, směnitelnou, tedy 
ne jako v Československu či v Brazílii. 
Kde to tedy vázne? Myslím, že od
pověď je jednoduchá a problém jed
noduše odstranitelný: komunikace. 
Oni vědí^málo o nás a my nevíme nic o 
nich. Můžeme se a měli bychom se 
tedy polepšit.

Právě jsem obdržel “ nepravidelný 
občasník” s perfektní firmou
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Třicet stran zajímavého textu, psa
ného v pěkné současné češtině. Též 
s přetiskem z Pelikánových L is tů  a 
z exilových knih. Původní úvahy a 
poznatky o otázkách exilových gene
rací, o disharmoniích téže generace, 
jestliže jeden tvor žije v Evropě a radí 
na jih za rovník.

Překvapila mě kritika starousedlí
ků, že totiž nebyli schopni vytvořit 
spolek, organizaci, akci, jež by spolu 
s imigračními orgány vlády pomohla 
novým příchozím s prvními kroky.

V Austrálii jsou našinci v tomto ohle
du úspěšnější.

Stará pravda: sousední, málo milo
vaný národ v Evropě, na jméno jsme 
jeho příslušníkům skoro nemohli při
jít, my šovinisté, a oni přesně tak oplá
celi nám, oni šovinisté — ale když pak 
je a nás osud odduje za moře, za 
oceány, do totálně jinačího světa, 
jakpak rychle pokorně a konečně 
objevíme své vzájemné kulturní ko- 
řínky, téměř k nerozeznání. Čili doma 
na hraniční mezi jsme si dávali přes 
hubu, kdežto v Papuánsku mezi pa
viány nemáme daleko k polibkům.

Cituji z našeho jihoafrického Na
šince, str. 25:

“P ředstavenstvo N ěm eckého k lubu  
v P re to rii nab iz i skup inové  č lenstv í 
Č echům  a S lovákům  za značně zlev
něný č lenský  pop la tec. Č lenství a u to 
m a ticky  opravňu je  p řis tu p  do jaké 
ho ko liv  N ěm eckého k lubu  v J ižn í 
A frice  a S. IV.yA. (D urban , Cape Town, 
Johannesburg , Edenvale, Pretoria, 
W indhoek a td .)”.

Našinec vypočítává mnohé výhody 
kroku a pak vyřkl jednu nevýhodu: 
"Je tam hodně N ěm ců ."  Takže ono to 
s těmi polibky není ještě nejžhavější.

Patriotické nostalgie mají nezřídka 
kulinární podobu, a proč ne, po na
šem aspoň někdy velmi chutná, tedy:

NÉCO PRO NAŠE KUCHT1ČKY A SVOBODNÉ PANY

1 kg taealtáho veploviho 
bů tku boi koatl. 3 vejce, 
300 a mletého ho-. Jilho me- 
aa. J tenké pátky. '• g tnou- 
ky. 1 m antl cibule. feanek. 
sterilované kaple, aůl, papi. 
trochu vody.

Bůček nakrí|lme váiílnou 
na id podlá loho |ák a* 
děli. Mletá h o v ili maio ipre- 
cujama « iroehou vody. loll. 
peplem a iainekam  na vláč 
nou hmotu, klarou roieilema 
na naklapaní pUtky búfiku. 
Na kaldý plát polotlma ome
letu I. jadnoho ve|ca. na n4 
upronfed roilo lim e po délca 
na proutky nakrájenou kapli, 
pfidáme oloupaný pérák, pev- 
n l iiba llm a a zaválama Oio< 
lima. dáma na pakát. poiypa- 
ma cibuli r*»křé|anou na 
kroulky, podl!|ama vodou 
a dáma ivolne p ic l do pleda-
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Dychtím vyzvědět, kolik je od kdy 
Čechů a Slováků v Jižní Africe. Ze 
zaslaného Našince  se dozvídám, že 
L. Chlup je technickým ředitelem u 
Nickel Chrom Industries Boksburg, 
B. J .  Stibor pracuje v oboru electronic 
design ve Vereeniging, Dr. J .  Davido
vá léčí zuby v Arcadia Centre, Beatrix, 
Dr. J .  Svoboda je chief scientist v 
Randburgu, a Evžen Effenberger je 
profesorem hudby na konzervatoři ve 
Windhoeku, v Namibii, kde duní 
v okolí občanská válka, s kakofonic- 
kým podbarvením, jež způsobují za
hraniční političtí šejdíři.

A v Pretorii se má v brzku uskuteč
nit první velký reprezentační ples

Čechů a Slováků v Jižní Africe. “Paní 
a panny, chyste jte  d louhé šaty, páno- 
né tmavé šacen i p řip ra v te "  domáhá 
se Našinec.

Chcete-li se spojit s plesajícími 
či neplesajícími, navázat kontakt, vy
měnit rozumy s tamější větví našeho 
rozprášeného kmene, zde je adresa:
NAŠINEC  
P. O. Box 30313 
0132 Sunnyside
R. S. A. □

U veřejňujem e ukázku z onoho  čísla 
Našince,, článek J ind řicha  S tikarov- 
ského "Úvaha vpravdě o ústa...", tedy  
něco, co se dobře h od í do Západu, do 
po lem ické  ru b r ik y  Fórum .

Jindřich Stikarovský

Úvaha vpravdě 
o ústa...

Když jsem vystupoval před patnácti 
lety z letadla společnosti SAA na be
tonovou plochu letiště Jan  Smuts, 
překvapilo mne, že nikde kolem nevi
dím známky typické pro africký kon

tinent. Kdyby se 
kolem nemotali 
černoši, obslu
hující elektrické 
ještěrky, na které 
nakládali naše 
zavazadla, mohl 
bych mít dojem, 
že stojím na ja
kémkoliv mezi
národním aero- 
dromu v Evropě 
nebo v Americe.

Moje předsta
vy o Ivech brou
s í c í c h  k o l e m 
slaměných han
gárů se rozply-

z k rA U k a

1 krállfil ladek, 100 g ola)*, 
90 g hladk á mouky. 3 dl ama* 
lany. 1 lllca hořílca. aůi nu
tí r. acet, 2 vejce, 2 Ulea hlad
ké mouky, papf, 1 cfbula.
1 aladkokyaelá okurka, »ela- 
né patfleika, 40 |  miala

Mano i  králíka vykoilbna. 
I  umeleme. Přidáme vejca,

• a AI, papi. 1 llloe hladké mou
ky. via a mích ima a na vála 
pomoci mouky utvoílma 
10 oválných bJIlaťků. klará 
v konuóle na oleji po obou 
otrenách opa«ama. Polom |a 
podlijeme trolkow vodly, pN- 
klopíme a mírné aal 30 minul 
duilma. Va amatané raiml- 
cháma 10 a hladké mouky, 
bllteíky iaM|amf, plkJáma 
holCIcl, ocat, cukr a povafkna. 
CIbuM, okurku, vypranou *ala- 
nou pelrlalku Jemné useká
me. na pánvi na máata otmah- 
nema e plldáma do hotového 
pokrmu, rodávárna a houako-

nuly s rychlostí úměrnou tempu ujíž
dějícího autobusu, kolem kterého utí
kala kamsi dozadu scenérie krajiny 
poseté vkusně upravenými zahrád
kami, čistými moderními domky a 
vzorně udržovanými asfaltkami, po 
kterých svištěly stovky aut. Ne, tohle 
nebyla Afrika, kterou jsem znal z ces
topisů pánů Hanzelky a Zikmunda, 
nemluvě už vůbec o panu dr. Holubo
vi. Přestaly sny a začínala skutečnost.

Během několika dalších dnů jsem 
nastoupil ještě s jinými kamarády ve 
slévárně SC A W  Métals, kde jsem se 
pokoušel tu a tam opravit různé záva
dy na všelijakých zařízeních, které



jsem vidél v životě poprvé. Rozšafný 
strýc na pracovním úřadě zaregistro
val z mé lámané "angličtiny” slovo 
“electronics” a důvěřivě mě poslal 
spravovat automatické váhy a spek
troskopické analyzátory.

Kromě českých a slovenských kra
janů, které jsem potkával na dvoře a v 
dílnách slévárny se pracoviště hemži
lo místními občany bílé pleti, a přímo 
bublalo masami černých dělníků.

Nebyl jsem tehdy ještě schopen 
domluvit se s vedoucím mého oddě
lení, neřkuli zapřádat hovory s přís
lušníkem kmene Zulu, který s obrov
skou tyčí a špinavým hadrem kolem 
krku šťoural v rozžhavených útro
bách vysoké pece. Ale i bez zbyteč
ných diskusí jsem zaregistroval, že 
tento černý mládenec koná svoje dílo 
s úsměvem, někdy i s jakousi písní na 
rtech. Neseděl se mnou v závodní jí
delně, protože měl svoji. Jíd lo  bylo 
však stejné. Nestál mi za zády, když 
jsem se šel vymočit, protože měl zá
chodové zařízení svoje. Sprchoval se 
ve své sprše a oblékal se ve své šatně. 
Rozdíl byl jen ten, že jeho skříňka na 
šaty byla více omlácená a jeho zácho
dy více smrděly. O důvodech tohoto 
faktu nemíním elaborovat, ale roz
hodně nemohu tvrdit, že mu jeho zá
chod a skříňku na šaty zasmrděli a 
omlátili zlí rasisté.

Byl jsem svědkem několika přípa
dů, kdy černý mládenec leccos zkazil, 
zhůvěřil a zmrvil. Pak přišel bílý pře
dák a náležitě mu vynadal, užívaje za 
každým slovem slůvka, kterému cit
livé jihoafričanky říkají “floweríng 
word” . Nikdy jsem neviděl, že by lající 
běloch přetáhl černého mládence 
klackem nebo jiným předmětem. 
Snad jsem se špatně díval.

Po práci jsem každého večera 
brouzdal po ulicích Albertonu, kde 
jsem tehdy bydlel a občas zajel auto
busem do Johannesburgu. Obchody 
a hlavně místní pivnice byly rozděle
ny na černé a bílé. Taktéž autobusy, 
lavičky v parcích, toalety, kina a jiná 
sociální a společenská zařízení. Parky 
byly řádné upravené a bylo tam ra
dost posedět a snít o tom, co si kou
pím za svoji první výplatu. Psal se rok 
1969.

Od té doby uplynula hezká řada let. 
Učili jsme se žít ve své nové vlasti, 
učili jsme žít i naše nové spoluobča
ny. Mnozí z nás, včetně mne, založili 
nové rodiny, v nichž mnohé matičky 
sice mluví afrikaans či english, ale 
pravý český štrůdl nebo svíčkovou 
dovedou spíchnout na jedničku. Na 
oplátku jsme se naučili jíst bez odpo
ru a dokonce s gustem skopové na 
česneku a boereworst a vůbec nám 
nevadí, že máme vánoce bez kaprů a 
sněhu.

A jak se Jižní Afrika měnila a mění, 
měnili se i naši černí spoluobčané. 
Změnil se jejich život, nároky, občan
ská práva. Každý, kdo zde žije jako 
my, musí přímo fyzicky cítit, že Jižní 
Afrika roku 1984 není zdaleka Jižní

Afrikou roku 1970. Svým způsobem 
jeto i naše zásluha či vina? To jednou 
rozsoudí budoucnost. Ale ať už po 
cestě k budoucnosti máme úspěchy 
nebo zakopáváme o kameny — tvo
říme ji my Jihoafričané, bílí, hnědi či 
černí, a my také jednou se budeme 
zodpovídat našim dětem a vnukům za 
všechno co jsme udělali dobře nebo 
špatně. Sami sobě i jim. Nikomu ji
nému.

Zdá se proto poněkud absurdní, 
když v rámci příbuzenských a rodin
ných svazků přijede na návštěvu náš 
otec nebo matka, bratr, sestra či jiný 
příbuzný z Evropy a sotvaže ohřeje 
židli, kterou jsme mu pohostinně na
bídli, začne kritizovat. A nejenom 
kritizovat, ale dokonce i špinit. Je d 
ním z hlavních témat je ovšem otázka 
apartheidu.

Bohorovný expert přijedší před 
několika týdny linkou Swissairu nebo 
Lufthansy zalapá napřed po dechu, 
když jej pohostinná rodina vyklopí 
z naleštěného auta před vchodem do 
rodinného domku. Úžas a počínající 
záblesk závisti roste diametrálně se 
zjištěním, že v garáži stojí další auto, 
případně dvě. Odhalení rodinného 
bazénu nebo motorového člunu čou
hajícího stydlivě z přistaveného pří- 
stěnku, nabitý mrazák masem a po
travinami, likérový bar pana domácí
ho svítící vinětami všech možných 
nápojů — náš evropský příbuzný zač
ne horečnatě přemítat a srovnávat. 
Ať přemítá jak přemitá, pořád mu to 
nevychází, protože tato úroveň odpo
vídá v jeho Frankfurtu nebo Ženevě 
standartu zazobaného architekta 
nebo obchodníka, rozhodně však ne 
technického kresliče či nástrojaře.

Příležitost k rozluštěni této rovnice 
se naskytne hned další sobotu, kdy 
náš příbuzný vidí černého zahradníka 
okopávajícího záhonky nebo tlačící
ho sekačku na trávu. Odpoledne vidí, 
že dostává deset randů za svoji práci. 
Kolik té práce udělal, se zapomene 
podívat...

A především — jak práci udělal...
Jeho socialisticko-sociální podvě

domí začne pracovat na plné obrátky. 
Ano, má již svoji a jedině správnou 
odpověď na všechny neznámé. Chu
dáci černoši tu dřou na pupkaté bílé 
pány za pár šupů a oni si pak za to 
stavi vily, bazény atd. atd.... Je  pak 
přímo katastrofa, když mu dojde, že 
on ve svém Německu nebo Švýcarsku 
je také placen méně než místní rodilí 
občané, že má také v mnoha přípa
dech tak nějak méně práv — vždyť 
ještě po tolika letech ho mohou poslat 
šupem zpět...

K jeho trudným myšlenkám přistu
puje i tradiční mytí mozků, o které se 
pečlivě starají různé lidskoprávní 
organizace, rozbujelé po celém světě. 
Sečteno dohromady — začne tento 
tragikomický typ vidět v černých Ji- 
hoafričanech své takřka třídní bratry 
a závěry si již můžeme domyslet.

Odjíždí s trpkostí v srdci a s pře

svědčením, že jsme všichni zarytí 
rasisté tyjící z potu a mozolů ubohého 
černocha. Jeho  argument je konečný 
a nekompromisní: — Co byste si bez 
těch černochů tady počali? — Ano, 
má svým způsobem pravdu. Ale pou
ze polovinu pravdy. Protože lze od
povědět otázkou: Co by si ty milióny 
černých obyvatel počaly bez nás bí
lých? Odpověď není nutno rozebírat 
na dalších stránkách. Lze ji nalézt 
v Ugandě, Angole, Mozambiku, Zim- 
babwe a jiných zemích, kde černý 
člověk ohlupený propagandou jisté 
mocnosti vyhnal bílého zahradníka 
aby uvolnil místo rudému kozlovi.

Co mne k napsání dnešni úvahy 
přimělo? Stále větší a tíživější pozná
ní faktu, jak socialistické myšlení pro
niklo skoro až ke kostní dřeni tisíců 
lidí, z nichž — bohužel — mnozí jsou 
naši nejbližší. Zjištění neblahého 
jevu šířící se marxistické rakoviny 
rovnostářství ničícího a nenávidějí- 
cího všechno schopné, nadprůměr
né a úspěšné. Jsm e svědky patolo
gické deklinace společnosti, kde 
schopnost docílit úspěchu je věc po
dezřelá a dokonce škodlivá a mít více 
než ten druhý je pomalu zločin. Je  
příznačné, že lidé podprůměrných 
schopností či lenoši jsou vždy mezi 
prvními, kteří kritizují a pod záminkou 
sociální spravedlnosti touží po sys
tému podprůměrnosti, protože jim 
nebude připomínat jejich vlastní ne
schopnost. Je  vrcholem absurdnosti, 
že právě tento typ lidí se snaží pře
svědčit celý svět, že jsou to oni, kdo 
bojují za práva černochů, především 
těch, žijících v naší zemi. Jsm e však, 
bohužel, svědky toho, že i absurdní 
názory mohou docílit úspěchu, pakli
že padnou na úrodnou půdu.

Myslím, že je jenom na nás, jak se 
dokážeme vyrovnat s problémem 
kooperace s našimi černými spolu
občany. Že to je a bude tvrdý oříšek 
nejen pro naši, ale i příští generaci, 
nemusíme si nijak zakrývat. Ale vě
řím, že se to podaří, protože se to 
podařit musí. Rasová rovnoprávnost 
neznamená, že černochovi přestanu 
říkat Kaffir a začnu ho titulovat Sir. 
Rasová rovnoprávnost musí začít u 
učebnice matematiky a u dílenského 
stolu, kde můj černý spolupracovník 
dokáže pokračovat v práci, kterou 
jsem já začal.

Pro tento úkol potřebujeme pocho
pení a především čas, kterého není, 
bohužel, nazbyt. Rozhodně však ne
potřebujeme všelijaké kritiky a rádo
by mesiáše, byť byli našimi rodinný
mi příslušníky.



Interview

Slovenský historik v bavorském exilu
S dr. Jánem Mlynáříkem rozmlouval za Západ Ota Filip

Západ: C htě l tom u osud nebo je to 
ien náhoda, že se setkáváme v kan tý 
ně Svobodné Evropy?
J. M.: Mám dojem, že to je asi tím, že 
ve Svobodné Evropě se setkáváme s 
lidmi vzdělanými, kultivovanými, je 
tady bohatý archív, je tady knihovna, 
jsou tady i možnosti technické, které 
jako historik potřebuji. A nakonec — 
Svobodná Evropa je kulturní, spole
čenské, ba dokonce vědecké cent
rum, takže se vlastně setkáváme na 
správním místě.
Západ: Takže Svobodná Evropa je  
pro h is to rika  dr. Jána M lynárika  č ím 
si jako  d ruhým  dom ovem ?
J. M.: Ano. Mne sem láká především 
archív a knihovna, obojí přístupné, 
takže historik, vědec a badatel zde 
najde skutečně nejen pomoc, ale i 
kvalifikované lidi, kteří rádi pomohou. 
Západ: Ž ijete, pane doktore, v zapad
lém bavorském  m ěstečku, myslím , že 
se jm enu je  W aldkraiburg. Nem ěl b y 
ste ja ko  vědec žít v M nichově, kde 
máte k d ispoz ic i velké kn ihovny a 
archívy?
J. M.: To vás tedy musím poopravit! 
Waldkraiburg je město, které má
25.000 obyvatel a všechno, co k po
hodlnému bydlení patří, hezké okolí, 
nádherný plavecký bazén, dobré spo
jení s Mnichovem. A nezapomeňte, že 
město založili Němci odsunutí z Čes
koslovenska na místě, kde v roce 1945 
byly jen muniční továrny. Waldkrai
burg je tedy nejmodernější a nej mlad
ší střední město v Bavorsku. Samo
zřejmě, že mé kontakty s obyvateli 
jsou spíše sporadické. Německy sice 
už rozumím, ba dokonce už se ně
mecky domluvím, ale kdo tady nežije, 
ten nepochopí, že domluvit se ně
mecky je jedna věc a rozumět bavor
skému nářečí druhá. Abych se při
znal: do Waldkraiburgu mě vedl také 
určitý badatelský záměr. Jak  víte, 
zabýval jsem se už v Československu 
osudem sudetských Němců, jejich 
vyhnáním z Československa, takže ve 
Waldkraiburgu jsem našel nejvíce ži
jících svědku, kteří mi mohli poskyt
nout nejen důležité materiály, ale i 
autentické výpovědi a vzpomínky na 
rok 1945. V dalším výzkumu však bu
du potřebovat přece jen archívy a kni
hovny v Mnichově, takže ještě vtomto 
roce se přestěhuji do bavorského 
hlavního města.
Západ: Zůstaňm e ještě chv íli ve Wald
kra iburgu. B y l jsem  u l/ás, takže vím, 
že tam máte hezký b y t a že žije te s Va
ším synem.
J. M.: Ano, Janovi je 21 let, nemohl 
v Československu uplatnit své schop
nosti a nadání, je dost talentovaný

malíř a grafik, takže se doma mohl 
vyučit jen grafickému řemeslu. Jan 
byl vlastně jedním z důvodů, proč 
jsem se rozhodl pro emigraci.
Západ: Pane doktore, vy js te  ženatý, 
a Vaše m anželka žije v Českosloven
sku.
J. M.: V rodině máme totiž takový pro
blém: Náš nejstarší syn Peter, které
mu je teď 23 leť, byl dva roky na vojně, 
je tedy podle názoru českosloven
ských úřadů tak zvaným nositelem 
státního tajemství. Nevím, jaká tajem
ství může Peter znát, protože v česko
slovenské armádě sloužil vlastně u 
lopaty, ale nedá se nic dělat, nositel 
státního nebo vojenského tajemství 
musí prostě tři roky počkat, než ta
jemství zestárne, a teprve potom se 
třeba může vystěhovat za otcem. 
Když se tedy Peter nemohl stěhovat 
se mnou, manželka se rozhodla, že 
se starším synem ty tři roky počká. Až 
tři roky uplynou, bude se manželka se 
synem snažit dostat se za námi, aby 
se rodina opět sloučila.
Západ: Jak ž ije  český a slovenský  
h is to rik  v Německu, v zemi, která se 
sice zajímá o naše dějiny, ale přece  
ien více o vlastní? Jak se tady up la t
ňujete ja ko  vědec a h is to rik?  Máte 
šanci pub likova t?
J. M.: Němečtí kolegové mne překva
pili. Když jsem sem přišel, zahrnuli 
mě bohatou literaturou, snažili se mi 
pomoci, abych si co nejdříve zaplnil 
mezery, které vznikly v době, kdy 
jsem se v Československu musel živit 
nádeničinou. Dokonce mi vytvořili 
možnost, že jsem dostal roční stipen
dium mnichovské univerzity, vlastně 
cosi podobného pracovní smlouvě, 
která mě zavazuje napsat dílo o ná
rodnostní otázce ve střední Evropě 
po I. světové válce, zejména o problé
mech maďarské a slovenské republi
ky rad, zároveň však i o bavorské re
publice rad a o bolševickém řešení 
národnostních otázek po roce 1918. 
Chci především sledovat, jak se prin
cipy tak zvaného bolševického řešení 
národnostních otázek přenášely do 
střední Evropy a proč se tady ne
mohly ujmout.
Západ: Vy js te  se na Západě sta l zná
m ým  "Tážem i o odsunu N ěm ců z 
Československa", které  ve Svědectví 
p ub likova l Pavel T igrid, tenkrá t sa
m ozřejm ě pod  pseudonym em  Danu- 
bius. H odlá te  na Západě své téže teď  
na základě přís tupného  m ateriá lu  
rozšířit, tedy zabývat se i nadále p ro b 
lémem odsunu N ěm ců z Českoslo
venska v le tech 1945-1947?
J. M.: Samozřejmě, tento problém po
važuji v exilu za jeden z nejdůležitěj
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ších badatelských úkolů. Chtěl bych 
v tom pokračovat, jde totiž o jednu 
z nejzávažnějších otázek moderní 
české historie a v Československu se 
dnes o této otázce nesmí ani diskuto
vat. Proto si myslím, že je nutné tuto 
mezeru vyplňovat. O začátku němec - 
ko-českého soužití, tedy počátku ně
mecké kolonizace, máme obsáhlé dí
lo českého historika J. V. Šimáka a 
mnoha dalších českých českých his
toriků, ale ukončení tohoto staletého 
soužití Čechů, Slováků a Němců se 
z české a slovenské strany nedostalo 
žádné pozornosti, československá 
historiografie o tomto problému mlčí, 
pro československé úřady je otázka 
“tabu” , tedy nesmí existovat. Jen  při 
příležitosti každoročních srazů su
detských Němců, kteří žijí v Německé 
spolkové republice, je čs. propagan
da klasifikuje jako sjezdy revanšistů, 
jako projev násilného řešení změn 
čs. hranic. Zúčastnil jsem se loni 
sjezdu sudetských Němců ve Vídni, 
ale tam jsem neslyšel o revizi čs. 
hranic z roku 1937 neboorevanšistic- 
kých choutkách ani slovo.
Západ: Ž ije te  te ď  asi dva ro ky  v Ně
mecku. Jaký do jem  na Vás dě la jí 
dnešní Němci, zde jší společnost, 
včetně sudetských Němců, které  p ře 
ce dobře znáte? Z k lam a li Vás Němci, 
sp ln ili č i nesp ln ili Vaše naděje, lépe 
řečeno očekáváni?
J. M.: Můj názor se počal utvářet v 
okamžiku, kdy jsem vlakem přejel 
hranici. Na české straně jsem opouš
těl zničené, zdevastované vesnice 
v pohraničí a najednou, když jsem 
přejel hranici, jakoby spadla nějaká 
kouzelná clona, jsem se octl v napros
to civilizované a kultivované zemi,



kde louky jsou posečeny, pole obdě
lána, lesy vyčištěny. Byl to pro mě 
přechod z Asie nebo ze zaostalé země 
do skutečné Evropy.
Západ: To je  Váš vnější dojem, ale jde  
m i spíše o lid i. Jak se díváte na zdejší 
společnost, necítíte  se tady sevřen ve 
společenských konvencích, js te  p ře 
ce spon tánn í člověk?
J. M.: Tato společnost je určité poně
kud chladnější a věcnější, než jsou 
slovanské společnosti, je méně sdíl
nější, obecně je určitě uzavřenější, 
ale to mi — nezapomeňte, že jsem 
založením vlastně samotář — nevadí. 
Poznal jsem, že zdejší lidé se dove
dou ve volném čase, zvláště teď, kdy 
v Německu slavíme tzv. “fašink", po
řádné veselit a užívat života, jsou 
veselí, spontánní, vymýšlejí si různé 
rafinované zábavy a mnohé způsoby 
jak si život okrášlit. To jsem v posled
ních letech v Československu nevi
děl, naposled jsem cosi podobného 
zažil v mládí na Slovensku tak asi do 
roku 1949, kdy radost a oslavení živo
ta byly ještě běžným projevem. A teď 
jsem něco podobného našel tady, což 
je pro mě velké překvapení.
Západ: Zcela s Vámi souhlasím , ale 
zdá se mí, jako  by  jste se vyhýba l Ně
m ecku všedních dnů, které prožívá  
krizi, nejen hospodářskou. Své oko lí 
a budoucnost nevid í obyče jný Němec 
dnes tak růžově, vemte s i třeba p ro b 
lém, kte rý  nás tady všechny znepoko 
ju je : na jaké straně stane Něm ecko  
nakonec v soubo ji mezi to ta litn ím  
Východem  a svobodným  Západem?  
Nevidíte nebezpečí, že by tato země, 
dosud skutečně dem okratická, se 
m ohla s tá t s fé rou  sovětského vlivu?  
J. M.: Samozřejmě, hospodářská kri
ze a nezaměstnanost vytvářejí určité 
napětí a konfliktní situace, ale myslím 
si, že sociální systém Německé spol
kové republiky je tak pružný a tak 
schopný, že dokáže eliminovat všech
ny krizové jevy, které nás dnes znepo
kojují. Shodou okolností jsem měl 
možnost navštěvovat německé pra
covní a sociální úřady, dostával jsem 
totiž také podporu, a setkával jsem se 
tam s desítkami nezaměstnaných, 
ale vůbec jsem na nich neviděl, že by 
byli roztrpčeni nebo že by byli nějak 
znepokojeni. Podpora, kterou neza
městnaní tady dostávají, je pod
statně vyšší, než průměrný výdělek 
československého zaměstnance ne
bo dělníka. A to je něco co těžko po
chopí někdo, kdo žije v Českosloven
sku.
Západ: To je  sice pravda, ale já, č lo 
věk, k te rý ž ije  v něm eckém  prostředí, 
Vám musím  přece jen  odporovat. Vi
d íte  západoněm eckou  sp o le čn o s t 
příliš  očim a občana, který ž il ještě  
nedávno v Č eskoslovensku a srovná
váte zdejší svě ts  tam ní m izérii. Je s tli
že bychom  si tedy říkali: však to není 
u nás, dejme tom u v Německé spo lko 
vé republice, ještě tak zlé, iako  třeba 
u našich tak zvaně soc ia lis tických

sousedů v Československu, a p ropa 
da li tím pádem do sebeuspokojení, 
by l by to počátek našeho konce. Uvě
dom te si jednu  věc, a sice, že Něm ci 
m ají za sebou ohrom né h isto rické  
poučen i z konce třicá tých  let a z roku  
1933. Tehdejší Výmarská republika  
znejistěla a nakonec se rozpadla také 
vlastně v důsledku tehdejší světové 
hospodářské krize. H itle r se dosta l k 
m oci jen proto, že m oh l a rgum ento 
vat hospodářskou m izérii. N ěm ci m ají 
dnes strach. Jestliže by se hospodář
ská krize měla proh lubovat, tak tady 
nelze vy louč it m ožnost, že by se zase 
p řik láně li rad iká ln ím u řešeni, v dneš
n í době třeba sovětskému, m oh li by  
také rezignovat a skonč ilo  by  to s te j
ně, tedy v to ta litn ím  socialism u.
J. M.: Nevěřím tomu, že by tady cosi 
podobného mohlo nastat. Z četných 
rozhovorů se západoněmeckými 
občany vím, že drastické poučení 
z druhé světové války je tak ohromu
jící a dodnes účinné, že jakýkoli sklon 
k totalitarismu nebo trend, který by 
oživoval nacistické myšlení, tady 
prostě neexistují. Ale chci doplnit Va
še tvrzení, že německý fašismus se 
mohl ujmout moci na základě nebo 
jako důsledek hospodářské krize 
třicátých let. Nezapomeňte, že komu
nistická Internacionála se na svém
6. kongresu v roce 1928 usnesla změ
nit stanovy a taktiku. A od té doby ne
viděla hlavní nepřátele ve fašismu, 
ale v sociálních demokratech. A ně
mečtí komunisté ve Výmarské repub
lice změnili rázem cíl svých útoků a 
nebojovali proti postupujícím nacis
tům, ale především proti německé 
sociální demokracii. To samozřejmě 
umožnilo Hitlerův nástup k moci. Za
býval jsem se touto otázkou při reka
pitulaci výsledků 5. sjezdu českoslo
venské komunistické strany v roce 
1929, který byl vlastně prvním vpá
dem Moskvy do aktivní českosloven
ské politiky. Zjistil jsem, že od tohoto 
sjezdu neviděli ani čeští komunisté 
hlavního nepřítele ve fašizující části 
československé společnosti, ale prá
vě v sociálních demokratech. Tak 
zvaná bolševizace komunistických 
stran v Evropě byla jednou z hlavních 
příčin rozpolcení antifašistických sil 
a umožnila Hitlerovi převzít v Němec
ku moc. Co přišlo potom, to víme až 
příliš dobře.
Západ: Teď k jiném u tém atu: Ž ije te  
v Něm ecku a jis tě  pozoru je te  znepo
ko jivý  růst p ro tiam erických  nálad  
hlavně m ezi mládeži.
J. M.: Měl jsem právé minulou neděli 
přednášku pro západoněmecké stu
denty, velmi vzdělané mladé lidi, kde 
jsme tuto otázku probírali, fiekl jsem 
jim jasné: Každý, kdo v Německu má 
podobné názory a nevidí nebezpečí, 
které na Východě roste, by měl aspoň 
jeden rok žít jako řadový občan v něk
teré tak zvané lidové demokracii, aby 
z vlastní zkušenosti poznal, co totalit
ní systém obnáší v každodenním ži

votě jedince. My do Německé spolko
vé republiky přicházíme jako kdysi 
před II. světovou válkou přicházela 
do Československa německá antifa- 
šistická emigrace, tak třeba i rodina 
Mannova. Němci-exulanti v Praze 
tehdy československé demokratické 
společnosti jasné řekli, co se děje v 
nacistickém Německu a jaké nebez
pečí nám všem od Berlína hrozilo. 
Československá společnost je tehdy 
poslouchala, dala jim možnost publi
kovat, podat svědectví o tom, co se 
vlastně v nacistickém Německu děje. 
Prostě: československá demokracie 
před II. světovou válkou dala němec
kým emigrantům větší možnost být 
slyšeni, než je máme dnes v Německu 
my, lidé, kteří přicházejí téměř se stej
ným poselstvím a stejným varováním 
před totalitarismem. Hned na první 
tiskové konferenci asi před rokem, 
jsem Němcům řekl: Jste  bohatí, jste 
spokojení, ale chcete slyšet jen to, co 
se vám líbí nebo hodí, co neruší váš 
klid.
Západ: Ano, coko liv  říká v západním  
Něm ecku p o lit ický  up rch lík  z Výcho
du, zn i tady trochu nedůvěryhodně. 
Není to ale i naše chyba, že jsm e d o 
sud nenašli způsob, možná dokonce i 
formu, která by nám um ožnila být 
přesvědčivější? Možná, že se snažíme 
západní spo lečnost přesvědčit a rg u 
menty, kterým  rozum ím e jen my. M u
síme přece uvážit, že v západním  N ě
m ecku dorostla  generace, která nemá 
jednak  s nacism em  n ic  společného, 
a za druhé vyrůstala v b lahobytu, v 
bezpečí, v dem okracii, nemá tedy o 
nebezpečí to ta litn ích  systém u ani 
potuchy. Co tedy děláme špatně?
J. M.: Asi máte pravdu, žijete tady del
ší dobu a pohybujete se v německé 
společnosti. V podstatě se s Vámi 
ztotožňuji. Ano, budeme muset hle
dat nové formy a způsoby, jak tuto 
společnost oslovovat, aby pochopila, 
jaké nebezpečí jí vlastně hrozí. 
Západ: P řip rav il jste k vydáni knihu, 
která se jm enu je  “ Causa D anubius". 
Teď právě se o vydáni něm eckého  
překladu Vaši kn ihy  jedná v jednom  
velkém západoněm eckém  naklada-
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telství. Mám dojem, že až náš roz
hovor v Západu vyjde, bude kniha už 
v překladu. Č tenářům  Západu musím  
vysvětlit, že se v knize zabýváte o táz
kou odsunu Něm ců z Č eskosloven
ska. Až tedy Vaše kn iha vyjde, koho  
chcete v západním  N ěm ecku oslovit, 
koho přesvědčit, kom u je  vlastně 
"Causa D anub ius" určena? Ptám se 
proto, že vím: Odsun N ěm ců je  p ro  
západní Něm ce m ladší než dejme  
tom u  55 le t zá lež itost sice nezapom e
nutá, ale nicm éně už jen  námětem  
jedné kap ito ly  v učebn ic ích  dějepisu  
p ro  s tředn í školy.
J. M.: Knihou jsem sledoval také je
den cíl: Chci německé společnosti 
otevřeně říci, že někdejší nenávist, 
která vedla k Mnichovu a k tragédii 
roku 1945, tedy k vyhnání sudetských 
Němců z Československa, musí být 
překonána vzájemným poznáním, 
studiem těchto stinných stránek. 
Chci také říci, že ne všichni Češi a 
Slováci, jak to tvrdí oficiální komunis
tická propaganda, souhlasí s paušál
ním odsuzováním tak zvaného revan- 
šismu, který vlastně neexistuje, s bru
tálním porušením lidských a občan
ských práv, které se událo vyhnáním 
3 miliónů lidí na základě monstrózní 
konstrukce tak zvané kolektivní viny. 
Jako  historik mohu tedy svou knihou 
přispět k porozumění mezi Čechy, 
Slováky a Němci, přesvědčit čtenáře 
o tom, že čas nenávisti už odešel a že 
nastává nový věk vzájemného přibli
žování se. Aby se tak mohlo stát, mu
síme si spory z minulosti, které měly 
pro nás i pro Němce katastrofální 
důsledky, věcně a střízlivě vyřešit.

Bylo by neštěstím, kdyby Němci mlu
vili stále jen o tom zlém, co se jim 
v roce 1945 v Československu stalo, 
právě tak by bylo naší chybou, kdyby
chom neustále argumentovali jen tím, 
co Němci v minulosti udělali nám. 

jsjwpj Mluvíme o německém gestapismu, 
if e lf í  ale zapomínáme na náš, který se krát-

* ce po skončení války tak hrozivě pro
jevoval. A pokud nebudemedůkladně 
a důsledně analyzovat náš gestapis- 
mus, ostatně jeden ze zdrojů bolše- 
vicko-komunistického vítězství u nás, 

t  tak nepoznáme naši společnost a ne- 
budeme moci hledat východisko. 
Západ: Zm ěním e téma. To, že jsm e se 
setka li v kantýně Svobodné Evropy  

i S h .. není žádná náhoda. Píšete p ro  české
- Ješ a slovenské stan ice program y, snaží

te se odsud oslov it občany v Česko
slovensku. Koho chcete v Českoslo
vensku oslovit, co chcete lidem  doma 
sdě lit?
J. M.: Chci oslovit všechny bývalé 
spoluobčany, kteří musí snášet ten 
nesmyslný útlak, chtěl bych oslovit 

í/ jS ’* rodiče, jejichž děti nesmí na střední 
nebo vysoké školy jen proto, že jsou 

„Jfe na černých kádrových listinách, chci 
se znovu přiblížit lidem, kterým jsem 
kdysi přednášel na Akademii múzic- 
T<ých~umění a na Vysoké škole umě
le ck o p rů m ys lo vé  historii. Je š tě  
dlouho poté, kdy jsem dělal nádení
ka, přicházeli mí bývalí studenti za 
mnou na kus řeči a pro radu do života. 
Jednou za mnou přišel mladý herec a 
řekl mi: Pane profesore, vy jediný z 
našich učitelů se po roce 1968 může
te podívat sám na sebe do zrcadla. 
Chci samozřejmě oslovit i mé vrstev
níky, mnozí z nich teď přejímají ve 
společnosti významná místa, aby ne
zapomněli, komu vlastně slouží a 
uvědomili si tíhu odpovědnosti za 
výchovu mladé generace. Jestliže 
jim jednou společnost předloží vyúč
tování jejich dnešní činnosti, tak vý
mluvy nebudou nic platné, na váhách 
historické pravdy platí jen konkrétní 
činy. Po pronásledování, které ne
postihlo jen mne, ale stovky, tisíce 
českých a slovenských vědců, histo
riků, učitelů a kantorů, chtěl bych ve 
svých příspěvcích říci pozitivní slovo 
k problému, zejména k tomu, aby se 
národ nenechal neustále ohlupovat 
v jeho historickém viděni a cítění. Je  
známo, že okupant, který chce znásil
nit národ, ho potřebuje především 
ohlušit, oslepit, urazit mu čidla, špič
ky inteligence, aby ho tím lépe mohl 
ovládat, zbavit ho historické paměti. 
A historikové, jak víme, jsou strážci 
historické paměti a kontinuity. A pro
to také směřoval nejsilnější úder po 
roce 1968 proti historikům. Z mých 
učitelů na Karlově univerzitě neučí 
dnes ani jediný, ačkoliv tam byli tak 
vynikající vědci a pedagogové, jako 
prof. Gajan, prof. Kafka, prof. Graus, 
prof. Polišenský, prof. Kutnar, který 
napsal vynikající dílo o českosloven
ském dějepise. Všichni museli univer

zitu opustit a jejich místa obsadili 
šarlatáni typu Václava Krále nebo 
podvodníci, kteří svůj hlavní cíl vidí 
v poslušnosti vůči okupantovi ve fal
šování dějin v jeho zájmu a ne ve vý
chově mladé generace statečných 
historiků.
Západ: Na závěr otázku: Jak vidíte, 
pane doktore, Vaši budoucnost, sníte  
o návratu dom ů?
J. M.: Moje máma vždycky říkala, že 
starý strom nepřesadíš. V emigraci si 
asi velmi těžko zvyknu, asi si tady ne
zvyknu nikdy. Ale tento handicap vy
rovnám tím, že umožním dětem, aby 
mohly studovat. To za prvé. A za dru
hé: mám tady hodně práce. Chtěl 
bych zredigovat některé své rukopi
sy. Když jsem v Československu ne
mohl působit jako historik, zabýval 
jsem se vzpomínkami, beletrií. Poku
sím se tedy v příštích letech z mých 
črt, povídek a z románů něco udělat. 
Mám i ediční povinnosti, tedy vydání 
děl Dominika Tatarky, který mě pově
řil, abych se o něho na Západě staral, 
vydání děl dr. Goliata, našeho Solže- 
nicyna, který byl 17 let vězněn v so
větských koncentračních táborech, 
dále vydání díla dr. Ivana Dérera 
"Anti-Fierlinger” , takže na příštích 
pět let mám práce až nad hlavu. Mám 
navíc napsanou biografii Miroslava 
Rastislava Štefánika, dále práci o 
vzniku Československa, které rovněž 
čekají na přepracování, protože jsem 
je napsal před 10 nebo 15 lety. Kromě 
toho chci samozřejmě pokračovat ve 
studiu sudetoněmecké otázky a vě
novat se i situaci meziválečné kultury 
na Slovensku.
Západ: Neodpověděl js te  na otázku  
nadě ji na návrat domů.
J. M.: Někdy si vzpomenu na místa, 
kde jsem býval rád, tak třeba na Bed- 
řichov, kde jsem měl chalupu. Tam 
jsem se vlastně poprvé střetl s problé
mem odsunu, Bedřichov totiž leží v 
bývalých Sudetech, tedy v Jizerských 
horách. A vlastně tam, za těch deva
tenáct let v Bedřichově, jsem začal 
chápat smysl a hloubku tragédie, kte
rá se v pohraničí udála. Kdybych tře
ba neměl možnost setkávat se každý 
rok v Bedřichově s devastovanou kra
jinou, kde dříve žili Němci, tak bych 
se možná odsunem asi ani nezabýval. 
Pracoval jsem totiž jako historik so
ciálních hnutí na Slovensku za první 
republiky. A na konec: Myslím si, že 
dnešní blbství v Československu 
věčně trvat nebude a že budu mít 
jednou možnost se domů podívat ne- 
bo se tam vrátit._________ □

Služba čtenářům
Matka 43 let, sekretářka, s dcerou 23 
let, studentka (filozofie-fyzika) z Čes
koslovenska, toho času v NSR, hleda
jí v Kanadě sponzora. Dobrá znalost 
angličtiny, možnost práce v rodinách 
s vice dětmi či jakákoliv jiná práce. 
Maji našetřeny peníze do začátku. 
Zn.: Matka-dcera.



Humor
Josefa Urválková

Příkrok k parciální rehabilitaci obchodního 
akademika Ladislava Štolla, neboť se zasloužil 
o letectví
Spojující humanismus

“Š to llův  hum anism us dovedl spo jit 
kra jn í len inskou úctu  ke ku ltu rn ím u  
a vědeckému děd ictví."

(Jan  O. Fischer, ‘Co dal Ladislav 
Stolí naší generaci, Kmen, str.
III, příloha Tvorby č. 24, 16. čer
vna 1982)

Ano, náš malý, vlastně nemalý Žda- 
nov, kat kultury z Turnova! To se asi 
Václav Černý podiví, však ocitujme 
z jeho Pam ětíIV  (68 Publishers): Štol
la definuje jako “giganta univerzální 
nevědomosti” , človíčka, jenž přežil 
válku v teplém zápecí arizované ně
mecké firmy, jehož veřejná kulturní 
váha odpovídala ještě jeho pravému 
významu, přibližně rovna nule.

“Netalentovaný ctižádostivec, uká
jený titulárními hodnostmi, všech 
národních rychlokvášek model a 
král.” Z turnovského maturanta praž
ský univerzitní profesor, ministr, rek
tor, akademik, šéf Ústavu dějin české 
literatury. Nejedlý, Kopecký, Kol- 
man a Štoll, to byl náš stalinský čtyř- 
lístek největší. V evangeliu dle Ladis
lava — “Třicet let bojů za socialistic
kou poesii” — čteme kapitolu a verš 
“úchvatná logika ztělesněná v osob
nosti Stalinově” . Farníci čeští spiso
vatelé pochodovali v májovém prů
vodu pod portrétem věrozvěsta, ne
boť “štoll strhl s české poesie svěrací 
kazajku, svalil nám kámen ze srdce, 
aby se básníkům volně dýchalo a tvo
řilo” (slovy farního oběžníku Lite rárn í 
n o v in y , ročník I, číslo 21).

Václav Černý též prozrazuje, že 
Štoll se za první republiky pokusil 
proniknout do literatury v měšťácké 
branži detektivek, a to pod pseudo
nymem.

Poštěstilo se mi udělat objev: obje
vila jsem literární dílo, jež za první 
republiky napsal, pod svým jménem 
vydal Ladislav Štoll, a ani slovem se 
v něm nezmiňuje o Stalinovi, zaklada
teli všeho, tedy i aviatiky.

V předmluvě autor oznamuje svůj 
záměr “vysvětlit základní věci letu a 
ulehčiti tak vybavování představ něk
terých situací". Kniha obsahuje foto
grafie — na př. celokovové dopravní 
letadlo Junkers, masivní mnohomo- 
torák, obsahuje nákresy technické, 
skoro umělecké. Nyní však kapitola 
po kapitole:

Člověk v aeroplánu

“Tož stane se někdy, že nebe k ve
čeru pomalu zelenaví a letci se vesele 
baví o Karlovi, který se dosud nevrá
til. V tom zadrnčí telefon: ‘U Milovic 
se zřítil aeroplán — Karel zabit.’ Ta
kový telefon je ovšem protivné zaří
zení, hoši svěsí hlavy jako smuteční 
prapory. Teprve po chvíli jeden z nich 
vztyčuje chabým hlasem život na 
spláchnuté palubě vraku: ‘Co ten 
Karel blbnul?’

Jaký  je rozdíl mezi mrtvým člově
kem, zřítivším se z oblohy, a člově
kem, který spadl z lešení? Smrt prvé
ho se nám jeví jakožto smrt člověka 
věřícího, neboť spíše vírou než odva
hou lze nazvati duševní stav, způso
bující naše odhodlání ke vstupu do 
letadla.”
O letadle a letcích

“ Oproti balonům letadlo je těžší 
vzduchu a bývá též nazýváno letad
lem drakovítým. Proč? Protože je to 
v podstatě drak právě takový, jakých 
užívají kluci.

Drak, jak známo, sestává ze tří hlav
ních částí: 1. motouzu, 2. papírové 
plochy, 3. ocasu.

Čím je vítr rychlejší, tím lépe a jistěji 
sedí drak ve vzduchu.”

Není známo, že by Ladislav Štoll 
byl kdy zdefinoval socialistický rea
lismus, ale zato nám narýsoval průřez 
letadlem:

“Dosti č^sto se vyskytující před
stava, že příčinou ýzletu je vítr, jejž 
vrtule vhání pod křídla, je nesprávná,” 
podtrhl autor a zdůraznil: “ Užitečný 
odpor klade spodní plocha křídel, 
protože tento odpor nosí letadlo."

“ Letadlo, produkt básnického a 
ekonomického úsilí lidstva, naplněné 
benzínem a olejem, lesklé) a svěží, 
přechází do rukou letců. Ačkoliv je 
v něm spoutáno sta HP, poslouchá 
bezvadně, ovšem jen tehdy, je-li, říze
no rukama dovedného a zkušeného 
řidiče.

Jac í jsou vlastně letci? Brzy po 
nějakých zkušenostecn, překonavše 
romanticko-idealistní počátky, vyví
její se ve zdravé, velmi sympatické 
cyniky.

Letecký cynismus je trochu jiný 
než onen, na nějž jsme si zvykli. Jeť 
výslednicí narkotisujících vlivů 100% 
zdraví, rychlosti pohybu, prostorové 
nespoutanosti a nebezpečí."

Jenže pověrčivost proniká mezi 
letce a aviatický analytik Štoll vyhla
šuje prověrku, neboť někteří "létají 
s různými talismany, šilháčky, dívčí
mi podvazky, punčochami a pod. u 
víře, že tyto hloupůstky chrání je před 
možným pádem. Takový fatalism 
dodává jim nesporně nutný klid při je
jich počínání a jistotu v závažných 
okamžicích jejich rozhodování. Nelze 
jej však schvalovati, protože jakákoliv 
pověrčivost je moderního člověka ne
důstojná a propagaci letectví' nepro
spěje."

Téměř marxista promluvil.



Řízeni letadla

Kapitola začíná kresbou jakéhosi 
montéra nad kanalizačním otvorem, 
jak táhlem uvolňuje uliční dekl. Jenže 
je to pilot, obsluhující plynovou páku, 
ruční páku a nožní řízení. Následuje 
technický výkres, jak stoupat, klesat, 
jak plout vodorovné.

Letadlo má kormidla, křidélka, sta
bilizátor a kýlovou plochu:

Výcvik

“ Pružná ocelová lana, vedená tru
pem a dutinou křídel přes kladky, 
pečlivě vazelínou mazané, sbíhají se 
v rukou a u nohou pilota. Jim i hravě 
zmocňuje se pilot vlády nad rozka- 
cenou silou stroje.

Žáci, byvše náležitě poučeni o zá
kladních věcech letu, když ohmatali a 
prohlédli si aeroplán, letí se po prvé 
podívati se svým učitelem na zemi s 
oblak. Jsou  to první nezapomenutel
né dojmy žákovy, žhavené vědomím, 
že bude brzy sám pánem tak skvělého 
vynálezu lidstva.”
Akrobacie

“ Základem veškeré letecké akro
bacie je t.zv. vývrtka (též vrták, štop- 
lák). Dostati ze za letu do vývrtky je 
vlastně snadné, ale nežádoucí.

Pád vývrtkou je prudký, střemhla
vý; aparát při něm padá jako zvadlý 
list, otáčeje se kolem osy trupu.”
Strop letadla

Krátká kapitola o nejvyšší výšce, do 
níž možno se letadlem dostati.

Nouzové přistáni

“ Každý let má končití na letišti. Le
tec dobře ví, že dole na lukách a po
lích je mnoho zrádných jam, příkopů, 
keřů, stromů, balvanů, telefonních 
tyčí, drátů a jiných překážek.”

Stolí se rozepsal o nouzovém při
stání na hnojišti:

“ Letec, zapáliv si cigaretu, opřel se 
o křídlo a přemýšlel o tom, jak se od
tamtud dostati, neboť hromady hno
je, jimiž bylo celé pole pokryto, zne
možňovaly rozjezd a tím vzlet."

Orientace

Otázka změti křivek a skvrn, a dra
ma pilota novice:

"Doposud kroužil jen nad hangary 
a v okolí pražského letiště a dnes má 
letěti do Olomouce. Je  si vědom, že 
po prvé použije letadla jako spojo
vacího prostředku. Poučen předcho
zími dobrodružstvími svých kamará
dů, z nichž mnozí, v úmyslu letěti tře

ba do Chebu, zbloudilí a přistáli ne
šikovně na zrádné bažinaté louce 
poblíže Drážďan.

Vyčnívající hlava, pán celého orga
nismu, pružně vzdušného, jediné 
srdce, ženoucí krev a benzin k explo
zím nadšení. Všechny šrouby utaže
ny, dráty napjaty, nervová soustava 
řidiče vyztužena klidnou pohotovostí. 
Smích vrtule pod návodem levé ruky 
se proměňuje v bouři.

Přímo ve směru našeho letu vyno
řuje se z mlhy město. Pilot pohlédne 
do mapy, otočí se a křičí so nejsilněji, 
přesto však spíše podle utváření úst, 
než podle zvuku, se dozvídáme, že 
město v hlubině je Heřmanův Městec.

Nesmírnost rozhledu je zdrcující. 
Pilot, jemuž jsme zaťukali na záda a 
tázavě ukázali prstem na osadu, hlásí 
hlavou dozadu obrácen, přesně vy
slovuje 'Svi-ta-vy’.

Širošírá krása moravské roviny, 
kterou maně přirovnáváme k velikosti 
lidské dlaně, vzbuzuje v nás obdiv a 
úctu k pracujícímu lidu venkova. Tisí
ce a tisíce geometrických plošek bar
vitě odstíněných voní lidským^ de
chem. Vlevo jsme zahlédli kouř Li
tovle. Výškoměr klesl na 1000 m. Ko
nečně Olomouc.

Letěli jsme 70 minut, dost dlouho. 
Největší radost má pilot, protože ne
zabloudil a posadil aparát na zdravý 
podvozek.”
Letecká fotografie

"Nebudeme již posuzovati krásu 
města jen podle jeho panoramatic
kého kouzla, přizdobeného bizarní 
křivkou obzoru a větévkou kvetoucí 
třešně v popředí, nebo podle fasád a 
výstavnosti jednotlivých budov, ný
brž jako celek, sloužící jednotce ko
lektiva zakleté v hranicích jeho půdo
rysu.”

Padák

“Cím je záchranný pás pro moře- 
plavce, tím má býti padák letci.

Je  zhotoven z hedvábněbavlněné- 
ho tkaniva a jeho plocha měří 52 m2.
K okrajovým cípkům jednotlivých sfé
rických plošek jsou připevněny mo
touzy, které ústí v uzlu u pasu letce.

Skládání padáku musí se díti velmi 
obezřetně, hlavně kuželovitý trs mo
touzu musí se opatrně sklásti a něko
likráte v prstech pročísnouti, aby se 
při prudkém rozevření nezadrhl nebo 
nezauzlil.

Tu hlasitě vzplanuvši bílým plame
nem, vzdula se průsvitná plocha 
padáku a ostré bolestné škubnutí si 
chlapce přidrželo a zavěsilo pod obla
ky nad širokostí kraje.

Teplá země se zvolna blíží a stín bě
ží, běží pod padajícího stále rychleji.

Přitiskl se k zemi na svůj stín hodně 
blizoučko, s koleny rozedřenými.”
Mraky

Zde aviatik Štoll zacílil politicky:
“ Kdesi na polích uzříme tečku orá

če. Oráče, který nevěří a nikdy nevěřil 
ve skřivany a glorifikované mozoly, a 
pro nějž zalidněné zadýchané nebe 
nad ním nemá více významu než doj
ná kráva — ” Co je pravým smyslem 
pýthického sdělení? Shazuje polní 
pracovník okovy nebo dotvrzuje 
oprávněnost Leninových chmur, že 
zemědělec den coden dychtí po kapi
talistických požitcích?

V této kapitole autor též pluje na 
poetických oblacích: “ Jsm e na pome
zí metafysických oblastí, chráněných 
mrazivými chomáči vod, unavených 
z řečišť a příbojů, které tu na svých 
vysokých cestách odpočívají, sluní 
se a bělí jako odložené prádlo, aby za 
několik dní opět tryskly v koncentro
vaných zemních pramenech, nasy
cených a čistých.”

Ano, toto jsou slova budoucího 
stalinissima Ladislava Stolla.
Plachtění

“ Možno totiž plachtový let přirov- 
nati k čisté poesii proti těžkému letu 
motorovému.”

Následují stránky o ptačích letech, 
vzdušném proudění, nemávání křídly,
o nádherném albatrosu ve vertikální 
zatáčce (tak vyobrazen), “ albatrosu 
obrovském z rodu buřňáků, který trá
ví dlouhé hodiny svého života nad 
hladinou Tichomoří, nechávaje se 
volně větrem unášeti na nehybných 
křídlech, rozepiatých do velebné dél
ky čtyř metrů. Pelikán plachtí ve verti
kálně zvlněné křivce, odpovídající 
přibližně zvlnění moře.”

Štoll též namaloval větroně.
Kapitola o plachtění končí větou: 

“ Jako  sport blíží se nejvíce ptačím 
radostem."

A touto větou končí i aviatistická 
kniha Ladislava Štolla, stalinissima, 
větší se nám nepovedl. Jak  tohle vů
bec kdy mohl napsat?

a) smérové leormidto 
bj výškové kormidlo



Sport
Pavel Pecháček

Olympiáda, na které 
se usmívali i policajti

Otázka mne trápila, pustila jsem se 
do práce, a myslím, že jsem našla 
vysvětlení: Turnovský maturant, dřivé 
než se stal spektábilisem, nejmagnifi- 
centnějším rektorem a ještě víc a výš 
se stal, zabsolvoval totiž roční ob- 
chodně-dopravn i kurs. A třeba právě 
proto se stal zdolávatelem výšin, byť 
ne duchovních — zde tedy socrealis- 
tický stratosférista, předastronaut. 
V době, kdy Stalin ještě nepopravil 
své spolupracovníky, Bucharinovi 
ještě mávaly nadšené davy, Trocký 
řešil bolení hlavy aspirinem a od
borníci hodnotili Hitlera jako vegeta
riánského tajtrlíka se šmouhou pod 
nosem.

V těchto všech souvislostech tvr
dím, že Ladislav Štoll si zaslouží troš
ku té rehabilitace, jako že se Josefa 
Urválková jmenuji.

Epitaf:

Jedna velká kádrová věta

"Š to ll b y l k tom u osobností nad  
jin é  povo lanou  a vykona l to lik  p o z i
tivn í práce nejen proto , že dobře znal 
m a rx is tic k o u  te o rii, s p o lu vy tvá ře l 
naši m arx is tickou  k rit ik u  v m ezivá
lečných  le tech a osobně se p řá te lil 
a spo lupracova l s je jím i če lným i p řed 
stavite li, ale p roto , že by l ce lým  svým  
založením  an tidogm atický  a že mu  
b y l stejně c iz í vu lgárn í soc io log is - 
mus, ukvapené, z jednodušu jíc í u ltra - 
rad iká ln í soudy i ja ké ko li p ro jevy re- 
v iz ion ism u a oportun ism u, že dokázal 
rozpoznat om yly  prováze jíc í poctivé  
h ledání od  vědom ého zatem ňování a 
zkreslování skutečnosti, že rozlišova l 
lid i, které je  třeba získat, od  těch, k te 
ré je  třeba po raz it."

(Z pera Jaroslavy Heřtové “Vě
dec komunista Ladislav Štoll", 
Rudé právo, 28. června 1982, 
str. 5) D

Stálo to za tu cestu. Sarajevská 
olympiáda byla zjevně nej úspěšnější 
zimní olympiádou moderního věku. 
Jugoslávie byla hrdá na to, že ji svěřili 
organizaci takového podniku, a tak si 
třeba Bosna-Hercegovina (mimo
chodem samé kopečky a žádná rovi
na, kde to naši dědečkové vzali?) před 
čtyřmi lety v referendu odhlasovala, 
že si každý obyvatel nechá strhávat 
z platu pul až jedno procento na 
olympijské výdaje. Organizace zato 
klapala na sto procent, doprava ne- 
vázla, sportovcům i novinářům se 
bydlelo pohodlně. Vzpomenu-li si na 
dvouhodinová noční čekání na novi
nářský autobus před čtyřmi lety v 
Lake Placid, na ubytování olympio
niků v celách budoucího vězení, tak 
musím konstatovat, že jsme dostali 
od sarajevských pořadatelů na frak. 
Snaha i dočasná finanční újma se 
ovšem Jugoslávcům vyplatily. Hlav
ním přispěvatelem na olympijské vý
daje byla americká televizní síť ABC, 
která s organizátory her podepsala 
smlouvu na televizní vysílací práva ve 
výši 91 miliónů dolarů. Jugoslávské
mu hospodářství nakonec po sečtení 
cifer v rubrikách “dal — obdržel” vy
nesla olympiáda dobrých sto miliónů 
dolarů ve tvrdé valutě. Přirozeně — 
Jugoslávci v průběhu her rádi zapo
mínali na socialistické vychování a 
chovali se docela po kapitalisticku; 
v “duty free-shopu" v novinářské ves
nici jejich dinár neplatil,zatozadolar, 
marku nebo frank všechno... A když

pozvali pořadatelé novináře na auto
busový výlet do Mostaru, celou cestu 
nám velmi dobrou angličtinou překlá
dali informace, kde se po pravé či levé 
straně nalézá podnik soukromého 
podnikání anebo podnik s investice
mi z Ameriky a západní Evropy. A ve 
staré části Sarajeva vedle sebe souse
dí státní a soukromé krámky docela 
bratrsky; rozeznáte je snad jen podle 
toho, že v těch státních se nedá smlou
vat.

Přirozeně, taky z toho kapitalistic- 
ko-socialistického společenství ob
čas čouhá sláma klasických výdobyt
ků socialismu, známých z méně šťast
ných zemí východního bloku, než je 
právě potitovská Jugoslávie. Tak 
třeba v těch úplně nových bytech 
olympijské a novinářské vesnice, do 
kterých se dnes s velkou chuti stěhují 
místní obyvatelé, se našlo hodně 
škvír a typicky “panelákových” ne
snází. Taky policajti mají v Jugoslávii 
určitě větší respekt a větší “ pravo- 
moce” , než policajti na Západě. V do
bě olympiády dostali úřední příkaz, 
aby se usmívali. Na některých bylo 
vidět, že na úsměvy nejsou zrovna 
dobře trénovaní; ale šlo jim to docela 
pěkně. Vlastně až na tu výjimku, se 
kterou jsem se sešel na stadiónu prá
vě po slavnostním zahájení olympiá
dy. Bylo nás asi patnáct novinářů 
z nejruznějších zemí. Domáhali jsme 
se odchodu ze stadiónu, protože re
dakční' uzávěrka je všude na světě 
redakční uzávěrka, a rozhlasová stu
dia a dálnopisy byly v tiskovém stře
disku za stadiónem. Východ ze sta
diónu však byl právě za tribunou sou
druhů představitelů a šéf tajné policie 
na tomto veledůležitém místě si 
stavil hlavu, že nás ven nepustí. Zopa
kovali jsme mu, že nechceme dovnitř, 
ale ven, a že tu nejsme na rande, ale 
za prací. A tu milý náčelník uchopil 
jednoho amerického novináře z ne- 
vímjaké redakce hezky pevně pod 
krkem a zařval “ nazád” ! Americký 
hoch nebyl na podobné jednání patr
ně zvyklý a kupodivu zkoprněl a od
poroučel se. Náčelník nám pak důle
žitě sdělil, že nám otevře za pět mi
nut, a šel kouřit cigaretu opodál. Když 
kouřil třetí a uplynulo minut patnáct, 
tak jsem si řekl, že jsem socialismu 
odvykl a že si to na rozdíl od svých 
zkoprnělých kolegů líbit nenechám. 
Přijdu k němu, on stojí za poslední 
řadou čestné tribuny a kolem něho 
osm fízlů jako ze škatulky, každý v na
prosto stejném zimníku, kalhotách a

České knihkupectví Dialog
Gutleutstr. 15, D-6000 Frankfurt 1, tel. (0611) 23 52 80 
má stále na skladě:
Hrabalovy knihy Postřižiny, Taneční hodiny, Jak jsem obsluhoval an
glického krále, Příliš hlučná samota, Poupata, Něžní barbaři, Harlekýno
vy milióny, Domácí úlohy z pilnosti aj. Úsměvy Jana Masaryka, Karafiá
tovy Broučky (reprint 1938), Jan  Werich vzpomíná aneb Potlach, Lede- 
rerovy knihy Když se řekne Voskovec, Když se řekne Werich, Škutinovu 
knížku Tak už jsem tady s tím vápnem, pane Werichu a Máš na hlavě za
hrádku, řekli moji rozkošní spolužáci i Mrtvá babička na střeše automo
bilu, 4 kazety s Osvobozeným divadlem, Jedličkovo Kde život náš je v pů
li se svou poutí, Kratochvílovo Cestou k Siónu (Žaluji 3. díl), Hájová Stu
denta Káju Marika, Slovácké pisně VI Kusáka, Vaňkova Švejka a Besídku 
zvláštní školy Šimka a Grossmana, Durychovu Nejvyšší naději a Služeb
níky neužitečné aj. Exilové časopisy.
Zásilková služba. Rozesíláni seznamů zdarma.



se stejnou kravatou, fiekl jsem náčel
níkovi své jméno, ukázal novinářskou 
legitimaci se jménem redakce, a hez
ky pomalou angličtinou ho požádal, 
aby mi teď on řekl své jméno, protože 
si na něj budu stěžovat. Na ten jeho 
pohled do smrti nezapomenu. Asi se 
mu néco podobného v jeho socialis
tické vlasti dosud nepřihodilo, proto
že v jeho očích se zračil bezmezný 
údiv, smíšený ovšem s hlubokou žá
dostivostí, aby mé tak mohl “dostat 
do práce” někde v závětří své kance
láře. Nebyl mocen odpovědi, tak jsem 
mu to v klidu hezky všechno pomalu 
zopakoval. Náčelník jen stačil vyjek
nout, že “nemá jméno” , a já se těšil, 
jak jsem v očích některých těch fízlů 
kolem četl škodolibou radost z toho, 
že jim stírám šéfa. Za minutu byly 
dveře ze stadiónu otevřeny.

Po sportovní stránce přineslo Sara
jevo velký úspěch Československu, 
které na zimní olympiádě obsadilo 
podle počtu získaných medailí sedmé 
místo. Jeho  úspěch vynikl ještě víc, 
jestliže si uvědomíme, že na všech 
předchozích olympiádách dohroma
dy získalo Československo třináct, 
a na jedné sarajevské hned šest me
dailí. Pravda, scházela ta z nejcenněj
šího kovu, ale přesto jde bez diskuse
0 velký úspěch. Podílela se na něm 
řada sportovců od krasobruslaře Sa- 
bovčíka přes hokejisty, běžkyně na 
lyžích a skokana Ploce až po sjezdař- 
ku Charvátovou. V Americe nejsme 
příliš zvykli na hantýrku o plnění plá
nů, ale českoslovenští sportovci jistě 
dosáhli vyšších úspěchů, než před 
hrami předpokládali. Připomeňme
1 některé jiné nedávné úspěchy čes
koslovenských sportovců — třeba 
krásné čtvrté místo na prvním lehko
atletickém mistrovství světa anebo 
úspěchy tenistů — a uzavřeme, že 
Československo má vzhledem k ne
velkému počtu obyvatel percentuel- 
ně snad nejlepší sportovce na světě, 
špičkový sport tam má velkou pod

poru, a svou roli hraje i motivace, kte
rou západní sprotovec postrádá: když 
vydržím pernou tréninkovou dřinu a 
ve sportu vyniknu, získám proti oby
čejným smrtelníkům mnohé výhody, 
a podívám se do světa...

Našince zřejmě zajímá ze zimní 
olympiády nejvíc lední hokej. Luděk 
Bukač a Stanislav Neveselý budovali 
československé olympijské mužstvo 
čtyři roky, a budovali je trpělivě, peč
livě a systematicky. Výsledkem byla 
stříbrná medaile, když ke zlaté tento
krát nescházel dlouhý krok. A stříbro 
vlastně patří i takovému Svozilovi z 
Vítkovic, který si v posledním příprav
ném utkání proti Švédům zlomil prst 
a sám se tak vyřadil z účasti na olym
piádě. Trenér Bukač byl po rozhodu
jícím utkání se Sověty optimistou: 
“ Sovětští hokejisté byli lepší jen o 
kousíček, zase přijdou časy, kdy je 
budeme porážet." Dodejme, že Bu
kač nijak nepřeháněl, českosloven
ský tým nedlouho po olympiádě po
razil slavnou “komandu" 7:2 a připra
vil ji o Švédský pohár. V Sarajevu 
ovšem Sověti přehráli českosloven
ské hráče hlavně důsledným forče- 
kingem a perfektní obrannou hrou; a 
měli také dost nezbytného hokejové
ho štěstí, zvláště při důležité první 
brance v síti jinak výborného česko
slovenského brankáře Šindela. So 
větští funkcionáři šířili v průběhu her 
myšlenku, že jejich letošní olympijské 
mužstvo je nejlepším sovětským re
prezentačním týmem v historii sovět
ského hokeje. Nebyla to tak docela 
pravda, před dvěma, třemi roky měli 
Sověti ještě lepší mužstvo, ale zmíně
ná tvrzení jsou součástí stratégie: 
stratégie zastrašit soupeře už před 
utkáním. Sovětský tým byl v Sarajevu 
nejlepší, ale ne neporazitelný. Česko
slovensko to prokázalo, žel, až něko
lik týdnů po olympiádě.

O československé a sovětské hoke
jisty je stále větší zájem v kanadsko- 
americké profesionální Národní ho

kejové lize. Žádný realisticky uvažují
cí člověk však nemůže předpokládat, 
že s jejich uvolňováním to bude v bu
doucnu podstatné snadnější než 
dosud. Sovětský trenér, Nikolaj Ti- 
chonov, odpověděl na závěrečné 
tiskové konferenci v Sarajevu na otáz
ku západního novináře o uvolnění 
brankáře Treťjaka pro tým Montreal 
Čanadiens ironií: “ Pustíme ho, v roce 
2000." Je  jasné, že mnozí sovětští 
hráči by si v kanadském nebo ame
rickém profesionálním mužstvu rádi 
zahráli; ani se s tím netají. Ale už v pří
padě sovětského fotbalisty, Olega 
Blochina, který měl před dvěma lety 
na mistrovství světa ve Španělsku 
několik nabídek západních klubů, 
dali Sověti najevo, že jej pustit nemí
ní. O Blochina samotného jim už ani 
tak nešlo; ale jak řekl jeden sovětský 
funkcionář — “pustíme jednoho, a 
budou chtít jít všichni...” Druhý důvod 
obrážejí slova trenéra Tichonova, 
který na otázku o případném umístěni 
sovětského B mužstva na olympiádě 
po chvíli uvažování řekl, že by skonči
lo tak na pátém místě. Ano, Sověti 
léta perfektně budují svůj reprezen
tační tým, svou “sbornou komandu” . 
Nemají však — podobně jako Česko
slovensko — tak velké hráčské záze
mí jako Kanada, aby mohli bez úhony 
na vlastní výkonnosti postrádat dej
me tomu pět špičkových hokejistu. 
Stačí příklad snížené výkonnosti 
reprezentačních mužstev Švédská 
nebo Finska po odlivu několika hráčů 
za oceán. Jinak ovšem spravedlivě 
dodejme, že třeba trenér Nikolaj Ti- 
chonov tentokrát někdy působil na 
tiskových konferencích neobvykle 
upřímně, ba sympaticky. Poopravil 
třeba otázku jednoho horlivého ame
rického novináře, který dal vědět, co 
dala podle fichonovova názoru Ka
nadě sovětská hokejová škola. Za
prvé — odpověděl Tichonov — to 
není sovětská, ale spíše evropská ho
kejová škola. A za druhé — sovětští 
hokejisté se v minulosti hodně naučili 
od kanadských profesionálů, a dnes 
se prakticky učí navzájem.

Další část závěrů ze 14. zimní olym
piády v Sarajevu věnujme problé
mům — skromně řečeno — technic
kým. Začněme třeba případem zcela 
nového sovětského bobu, nazývané
ho v Sarajevu křižující střelou, so
větským doutníkem anebo také žra
lokem kladivounem. Bob je to úžasně 
rychlý, ale jízda v něm je nebezpečná, 
protože se v zatáčkách nedá právě 
nejlépe ovládat. Mnoho odborníků 
v závodech na bobech se postavilo 
proti němu; důvodem bylo na prvním 
místě velké riziko pro posádku, ale 
druhá příčina byla možná ještě závaž
nější. Sport se v některých oblastech 
stává závoděním mezi inženýry, na 
úkor přibližně rovnocenných podmí
nek pro závodění mezi sportovci. Je  
známo, že vedle Sovětského svazu 
existuje nejvétší podpora špičkového



sportu v Německé demokratické re
publice. Sportovní úspěchy jsou v 
těchto zemích pokládány také za 
úspěchy politické. Konečně, na di
plomatickém uznání Německé de
mokratické republiky ve světě se 
sport podílel rozhodující měrou. Nad 
čím se však už dnes pozastavují od
borníci z většiny zemí světa je pokry
tectví při posuzování otázky amaté
rismu a profesionalismu. Na Západě 
je profesionalismus přirozenou sou
částí systému, který otevřeně pod
poruje snahu nejlepších sportovců 
stát se profesionály a zužitkovat svou 
dovednost ve sportovním oboru také 
v normálním lidském životě, tedy 
v zaměstnání. Vždyťšpičkový sporto
vec dnes už musí k dosažení prvo
třídních výkonů pracovat víc, než 
skoro kterýkoli jiný člen společnosti. 
Jak  může někdo, kdo reprezentuje 
svou vlast na špičkových sportovních 
podnicích, ještě docházet pravidelně 
do zaměstnání? Rozdíl je především 
v tom, že na Západě je sportovec pla
cen přesně podle předem podepsané 
smlouvy, zatímco na Východě dostá
vá peníze pod stolem. Ken Delinger 
napsal do deníku The Washington 
Post správně, že Mezinárodní olym
pijský výbor by měl přestat se svým 
pokrytectvím a zavést otevřenou 
olympiádu pro všechny sportovce 
bez ohledu na to, jakou formou jsou 
za své sportovní výkony placeni; po
dle jeho přesvědčení a řady jím uve
dených konkrétních příkladů jsou 
beztak za sport placeni všichni. Ame
rický lyžařský reprezentant, Bili 
Koch, řekl: "Mezi špičkovými spor
tovci amatér neexistuje.” Jeho krajan, 
olympijský vítěz, Phil Mahre, jen po
změnil stavbu věty: “Neexistuje ama
térismus ve špičkovém sportu." A 
předseda Amerického olympijského 
výboru, bývalý ministr financí, Wil- 
liam Simon, uzavírá: "Jestliže neexis
tuje pravidlo o účasti na olympiádě, 
které by kterákoli ze 151-ti zemí moh
la poctivě dodržet, pak ať je účast na 
olympijských hrách otevřená!” Ne
vím, co bych k tomu už dodal...

□

PAMATUJTE 
NA ZADNÍ KOLEČKA!

KUPTE SI POZEMEK NEBO  
N EM O VITO ST V KANADĚ!

Postaráme se I o jeho spravováni.

FRANTIŠEK HEROLD
21 CENTURY, Forest Heights Realty, Ltd. 
421 Greenbrook Drive, Kitchener, Ontario 

N2M 4K1
Tel.: Bus. (519) 744-7304 nebo 578-8810 

nebo 746-1020 
Res. (519) 885-1374

Čs. sociální demokracie 
terčem akcí pražské StB

Desinformační oddělení pražské 
StB  věnuje v poslední době mimo
řádnou pozornost čs. sociální demo
kracii. Nejdříve se s datem 14. listo
padu v exilu objevil neomalený falzi
fikát s hlavičkou strany, “ podepsaný” 
jejím sekretářem Přemyslem Janý- 
rem a označený jako “ Prohlášení 
představenstva čs. sociální demokra
cie k současné situaci ve straně” . Už 
sama dikce svědčila o tom, z jaké díl
ny tento falzifikát pochází.

Ani ne o měsíc později dostala Ra
da svobodného Československa do
pis, psaný opět na hlavičkovém papí
ře Cs. sociální demokracie, kterým 
byli ze svých funkcí v Radě odvoláni 
Jiř í Horák, Josef Jíša  a Radomír Luža 
a nahrazeni jinými osobami. Podle 
sdělení údajných “signatářů” tohoto 
dopisu s jeho obsahem nemají nic 
společného a celé podání je pod
vrhem.

V polovině února pak začala pošta 
doručovat po světě brožuru “Kdo je 
Jiř í Pelikán” , na níž je jako zpáteční 
adresa uvedeno “PL, Postfach 130931, 
D-5600 Wuppertal 1” , tedy adresa 
Práva lidu.

Zatímco v prvních dvou případech 
jde o průhledné pokusy o vyvolání 
rozkolu uvnitř čs. sociální demokra
cie, není účel brožury příliš jasný. 
Obsahuje “tradiční” pomluvy Prahy 
proti J .  Pelikánovi, sepsané ostatně 
rychlou jehlou a těžko schopné míně
ní příjemců ovlivnit. To ukazuje na to, 
že autorům šlo spíš o to, uvést brožu
ru do souvislosti s Právem lidu a tím 
také se sociální demokracií.

Všechny tři pokusy svědčí o tom, 
že S tB  v poslední době zesílila své 
akce proti existenci této strany, která 
svým napojením na sociálnědemo
kratické strany v různých zemích je 
Praze trnem v oku. n

PRAŽSKÉ U Z E N Á Ř S T V Í

638 Queen St. West, T O R O N T O , 
O N T. M 6J 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

SVĚDECTVÍ
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DOTISK PRVÝCH DEVÍTI ROČNÍKŮ UZAVftEN
Dosud rozebrané ročníky 1-9 za léta 1956-1969, čísla 1 až 36 znovu dotišténa.

Náklad 300 výtisků.

Objednávky na: DIALOG, Gutleustr. 15, D-6000 Frankfurt/M 1 

Tel.: (0611) 23 52 80 odpoledne a v sobotu dopoledne 

časopis lze platit i v 15 měsíčních splátkách po DM 30.- US dol. 14.00 

PRODÁVÁME NĚMECKÉ, ANGLICKÉ, POLSKÉ A RUSKÉ KNIHY. 
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Umění

Pátým rokem v Americe
Kristián Kodet vstupuje letos do 

pátého roku prožitého v Americe a 
toto výročí je příležitostí k poohléd
nutí se nad jeho tvorbou.

Kristián Kodet patří k umělcům, 
kteří významně přispívají k tvorbě 
výtvarného stylu své doby, ale činí to 
neokázale, spíše v ústraní. O jejich 
práci se ví, mnohé snahy jiných na ni 
navazují, ale přesto se nikdy kolem ní 
nestrhne módní povyk. Není to třeba. 
O hodnotách, které přetrvávají, se 
mluví zřídka — ale o to více se s nimi 
počítá. Uvažujeme-li dnes o Kodeto- 
vě tvorbě, nemůžeme si přirozené 
odmyslet vliv prostředí ve kterém 
umělec vyrůstal. Nicméně časový 
odstup už dnes umožňuje vycítit spe
cifiku jeho osobnosti a jejího nezávis
lého vkladu do obecného snažení.

Kristián Kodet patří ke generaci, 
která se přirozeně nemohla než vze
přít, jak ornamentální dekorativnosti, 
tak i výtvarné teorii, rozrušující celist

vost malířského tvaru — tedy nejen 
akademismu, ale i oněm přístupům, 
v nichž přežíval už značně pokleslý 
vliv abstraktního umění. Odtud ona 
tendence k uzavřenosti, oproštěnosti 
a čistotě tvaru. Přísná čistota někte
rých Kodetových obrazů, jejich klid
ná svébytnost a monumentalita, vyza
řující i z drobných děl, může povrch
nímu pohledu nabídnout dojem jis
tého chladu a svádět k zdůrazňování 
rozumové složky v Kodetové tvorbě. 
Ale zdánlivá strohost často skrývá 
silný cit a tak tomu je i u Kodeta — 
člověka a je tomu tak i v jeho díle.

Stačí se poohlédnout na jeho Kříže 
či na pozdější variace Mraků, aby
chom v střídmých, ale výrazných ma
lířských gestech odhalili hlubokou 
citovost se zřetelnými tragickými 
názvuky. Naproti tomu jeho M ilenci, 
jeho A ndělé, jeho ženské figury na
značují jinou, měkce melancholickou 
polohu, onu tendenci k něze a sply
nutí, pro Kodeta snad ještě typičtější. 
Mezi těmito póly jsou jeho vzpřímená,

tvarově oproštěná a podivuhodně 
autonomní torza dvojic, která se vryjí 
do paměti snad nejvíce a jsou nej
výraznějším symbolem Kodetova 
vkladu do stylu své doby. Jak  jim ro
zumět?

Pro Kodeta je realita a tedy i skuteč
nost jeho prožitku vždy východiskem, 
z něhož je však teprve třeba někam 
dospět. Obraz není přírodou, je sám 
novou realitou, která sice v sobě pojí
má a umocňuje umělcův prožitek i 
svět, v němž vznikl, ale sám pak své
bytně přetrvává. Malíř do něho vepíše 
všechno, co o světě ví a jak jej pociťu
je, ale tento svůj zápas musí uzavřít a 
scelit, neboť obraz není jej jeho dení
kem či zrcadlem, ale samostatnou 
skutečností, která po posledním do
teku štětce začíná svůj vlastní život.

Tento vlastní život děl, která často 
přetrvávají svého tvůrce a s časem jen 
nabývají na hodnotě, je také osudem 
obrazů Kristiana Kodeta a je nejlep
ším vyjádřením závažnosti jeho díla.
□ I. Š.

KRISTIÁN k o d e t  r o d in a
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Ota Rambousek

Marathon
Tak už jsme v tom. Už běžíme. Tedy. 

mám-Ii být přesný, stojíme, přešlapuje
me. Ale čas se už počítá. Potrvá ještě ně
kolik minut, než se já a tady ti okolo mne, 
zvolna rozklusáme do mírného stoupání 
Verrazzano Bridge, který spojuje Staten 
Island s Brooklynem na protější straně. 
Právě pod námi se setkávají vody H udso- 
nu s prvními vlnami příboje Atlantiku.

New-yorský marathon, největší na svě
tě, vede na více jak dvacetišesti mílové 
trati ulicemi všech pěti městských čtvrtí, 
které spolu dohromady tvoří nejpředněj
ší světovou metropoli. Tady v Americe 
mají rádi všechno největší. Proto i ten 
marathon.

Stojí nás tu napěchováno šestnáct tisíc, 
v osmi dopravních proudech, na před
mostí druhého největšího mostu na svě
tě. V pravém proudu a úplně vpředu fa
voriti závodu, pozvaní z celého světa. Na 
levé straně outsideři, ti jako já. Jsou tu i 
mnohem starší. Invalidi na svých židlích, 
několik účastníků má berle. Také děti bě
ží; několik stovek žen. Nám tady na levici 
o nic nejde, jen o pocit, být při tom.

Sto yardů před čelem houf policistů na 
motocyklech, nákladní auto se stupňovi
tou tribunou, kde se mačká na čtyřicet fo
tografů. Ve stometrové výšce stojí na pilí
ři kameraman televize, další krouží zvol
na okolo místa startu v helikoptéře, opět 
další v malé, stříbrné vzducholodi, ne
soucí reklamu na automobilové pneuma
tiky “ Good Year” . Hlavní kamera je 
umístěna na malém voze, jedoucím v ma
lé vzdálenosti před vedoucími závodníky. 
Zde je též umístěna velká světelná tabule, 
ukazující uběhnutý čas v desetinách vte
řiny. Celá trasa závodu je označena širo
kou modrou čarou a veliká čísla označují 
na vozovce každých pět mil. A diváci? 
Bez ohledu na počasí, rok co rok vysoko 
přes milión. Vzadu za námi stojí připra
vena nákladní auta, která převezou oble
čení závodníků k cíli. A sběrací auta 
“ padlých” .

Všechno dal do pohybu pan starosta 
města Koch, výstřelem z malého kanónu.

Teď už. jsou první závodníci na vrcho
lu mírného oblouku mostní vozovky a 
začnou sbíhat do brooklynských ulic. A 
tady, na konci mostu se rozdělí vedoucí 
běžci na krátký čas od běžících v levém 
proudu; Vzdálenost je úplně stejná, ale 
tohle uspořádání umožňuje lepší rozlože
ní pole závodníků a favoriti se nemusí 
prodírat dopředu mořem těl.

Stříbrný doutník “ Good Year” už visí 
nad ulicemi Brooklynu. Klusáme, jeden 
těsně vedle druhého, zaplňujeme obrov
ský most v celé délce a šířce v pestré smě
sici barev našich dresů a jediné co vní
mám. je oddechování davu a jemný kla
pot podrážek na asfaltu.

Teď jen běžet. Opanoval mne pocit sta
ré hasičské kobyly slyšící signál polnice. 
Rázem jsem o čtyřicet let mladší. Kouzel
ná nedělní dopoledne přespoláků. štrek 
na Strahovském stadionu. Nekonečné 
stoupání “ Hrdlořezáku" na konci “ Bě
chovic".

... Zrovna tam jsem se znelíbil jakému
si Ořechoví z Kyjí. který mne vytrvale 
pronásledoval a pletl se pod nohy dolů 
kopcem až do Hrdlořez. Proě si vybral 
právě mne. je záhada. Dělá to občas i na
še Kačenka, tříroční čubička.

New Yorkem se potuluje několik set ti
síc opuštěných psů. Pan starosta, právě 
ten co před chvílí střílel z kanónu, podpo
ruje adopci bezprizorních zvířat. A  my 
jsme vždycky chtěli mít psa. Tak jsme 
prolézali městské i okolní psince, až nám 
do oka padla Kačenka. Původně jsme 
chtěli jezevčíka. Nějakého blbouna s 
krátkou srstí, svislýma ušima a křivýma 
nohama. Pejska.

No a Kačenka je čubka. tříbarevná. s 
ocáskem nahoru.

Dnes bude čekat na mostě, dělící 
Brooklyn od Queensu. Tam to známe; od 
nás z domova je k trase marathonu nej
blíž. Právě na dvanácté míli.

Co tak myslím na Kačenku, užjsme ta
ké v ulicích Brooklynu a pole běžců se už. 
pěkně protáhlo v pestrobarevného hada. 
Je  víc místa i když běžíme celou šíři ulice.

Nepříjemné chladno; nebe je pokryto 
souvislou vrstvou mraků. Majestátně 
plující reklama na pneumatiky, s které 
snímá kameraman zajímavé záběry na 
hemžící se postavičky hluboko dole v uli
cích je již před námi a stále víc a víc se

nám vzdaluje nad čelem vedoucích zá
vodníků.

Přede mnou běží holka. Typická štre- 
kařka. Šlachovitá, vyběhaná. Už jste ně
kdy viděli opravdu pěknou ženskou, kte
rá běhá závodně dlouhé tratě?

Za mnou se někdo s někým začíná ba
vit. Úsečně, pokud čas stačí vydechnout 
slovo v přerývaném, strojovém dýcháni:

“ Vacation?”
“This Year - probablv Italy... ”
“ Italy? Marvelous. Don’t miss...”
... Ovšem. Řím. Tam se chci ještě jed

nou vrátit. Však jsem si návrat zajistil 
vhozením dvacetiiirovkv do fontány di 
Trevi. Pověra. Ale dělá to každý, kdo se 
chce do věčného města vrátit.

A Benátky. Florencie. Neapol. Soren- 
to a Capri...

... Ta neděle! V sobotu navečer jsme 
přešli hranici a ráno nás Talijáni zavezli 
na místní questuru. policejní ředitelství. 
První den na skutečné svobodě. Nyní 
jsme v posledním patře budovy, kde je 
malý fotoateliér a kancelář pro snímáni 
otisků. Velikým oknem hledím na hejno 
holubů, posedávajících na rumělkové 
červených prejzech střechy kostela; a nad 
tím vším neuvěřitelně čistá, blankytně 
modrá obloha.

Znenadání zaburácel první úder zvonu 
a jako kdvž střeli, zvedlo se hejno holubů 
a s hlasitým třepotem křídel přeletělo těs
ně před otevřeným oknem policajtovny...

... To není třepot holubích křídel, l idé 
na chodnících tleskají. Tleskají vytrvale, 
trpělivě. Už dávno jsme proběhli pět. de
set mil. Pořadí se neustále mění. Buď nás 
někdo předbíhá, nebo naopak zůstává



pozadu. Ale už se vytvořily skupinky, 
které se drží pospolu. O mnoho lépe se 
běží. Jeden táhne druhého.

Klusáme do vrchu přes Pulaski Bridge. 
který zase dělí Brooklyn od Queensu. Jak  
jsem už říkal. Dvanáct mil. Tady na kon
ci spádu, kde se trať ostře točí doleva, če
ká manželka s Kačenkou. Už je z dálky 
vidím. Kačenka nevzrušeně čumí na tisí
ce lidí pádících kolem. Celý most se mír
ně otřásá.

Dostal jsem pomeranč, už očišťěný a 
rozdělený na plátky.

Začíná drobně pršet a za Queensbo- 
rough Bridgem, jen co jsme vběhli na 
Manhattan, déšť sílí. Podél trati rozkvet
ly deštníky...

... Takhle pršelo v létě v Tampě. když 
jsme jeli okolo Floridy a já hledal Krvin
ku, kámoše z kriminálu. Otevřel si v 
Tampě byznis s hotdogy, hamburgery, 
vším tím běžným “ food garbičem” , který 
Amíci s takovou oblibou konzumují.

Pak jsem “ Krvase” po marném, čtyř
hodinovém hledání v lijáku proklel a jel 
dál na sever, do srdce povstalecké Geor- 
gie. Atlanty.

Oťas, další kámoš z časů nedávno zaš
lých, mi řekl:

“ Ale neblbni, Krvas je už přes tři týdny 
po smrti. Poslední měsíc už byl v bezvě
domí, vážil necelých čtyřicet kilo. Prej “  
“ Oriental disease," usoudili doktoři ve 
špitálu v Tampě.”

“ Jo  hovno a ne “ Oriental disease” . Co
pak rovnost nebo bytí je v Orientě? Však 
se mu nadarmo neříkalo Krvinka. Krvas. 
Byl celá ta léta hrozně chudokrevnej. 
Kost a kůže.”

“ To víš, že Krvas zastřelil posledního 
šumavskýho vlka?”  ptal jsem se Oťase a 
při té vzpomínce jsem se musel usmát.

“ Že Tonda byl esenbák, víš. A kdvž 
utíkal, nějak ho načapali a nasadili mu ďo 
stopy psa. Když mu už byli téměř v pa
tách, Krvas psa odpráskl ze služební pis
tole. To víš, že mu dali nakládačku, když 
se hájil tím, že myslel, že ho honí vlk.

“ Ty kurvo, dyť tys nám zastřelil majo
ra. Ten pes měl stokrát větší cenu než ty. 
hajzle,”  nadávali.

“ Dyť jsi říkal, že zastřelil psa. tak co 
kecáš o majorovi?” divil se Oťas.

“ Copak ty nevíš, že pohraničníci psv 
povyšujou podle počtu úspěšných “ zadr
žení”  do vojenských hodností? No a ten
hle vlčák byl major a Krvinkovi celej kri
minál strhávali za “ majora” asi třicet tisíc 
kaček.”

“ To byl dobrej kluk, Krvinka. Škoda 
ho. Aspoň měl tu kliku, jestli se tomu kli
ka dá říct, že umřel tady v Americe. Doč
kal se svýho snu,”  řekl Oťas a otevřel dal
ší pivo.

Mlčeli jsme a hleděli oknem kuchyně, 
jak jemný, vlahý déšť smáčel nakrátko 
ostřihaný trávník za domem...

... Déšť se zmírnil a už jsme dávno za 
polovinou. Brzo přeběhneme do Bronxu. 
poslední městské čtvrti. Tam, za Alexan
der Avenue je dvacetimílová značka.

Už dávno jsem začal rychle jít. Šetřím 
poslední síly na konec. Ostatně “ chodců” 
přibývá. Ti silní a zkušení jsou už dávno v 
cíli. Někteří už také sedí na obrubníku a

čekají na sběrací vůz. To tedy ne! Stří
dám běh s chůzí; lépe řečeno, občas se na 
chvíli rozběhnu.

Ještě šest mil. Jižní Bronx je nejhorší 
úsek závodu. Ne snad svou náročností. 
Svým charakterem. Bydlí tu spodina 
města. Špinavé ulice. Slepé rámy oken 
vypálených činžáků znásobují bezútěš
nost okolí.

Netrvá dlouho a podruhé, naposled 
přebíháme řeku přes most na Manhat
tan. Černošským Harlemem.

A přece jen jakýsi kopec. Stoupání na 
Páté Avenue, než se konečně dostaneme 
na okraj Central Parku, který se ovšem 
rozprostírá přes padesát domovních blo
ků...

... Marathonský kopec. Který z kluků, 
s kterými jsem doma běhával stovky ki
lometrů, by neznal historii marathonu?

... Byl podvečer a slunce stálo na oblo
ze už nízko, když jsme vystoupili 7. auto
busu a došli těch několik set metrů k le
gendárnímu místu. První dojem mne 
ohromil. To ie všechno? Historický Ma- 
rathon? Ale Řekové jsou chudí a jejich 
historie je tak bohatá, že jim to ani nepřij
de. Nad místem kdysi posledního odpo
činku hrdinů od Marathonu navršili 
prostou mohylu z hlíny. Kolem jen pár 
cypřišů.

A právě, když jsem stál v tichém za
myšlení stranou od spoluturistů, přiblb- 
lenců, kteří nechápali nic, jakýsi čápek se 
svojí kotrmelínou vystoupili na vrchol 
mohyly, aby měli lepší rozhled po okolí. 
To jim je podobné! Amíci na marathon- 
ském památníku. Představil jsem si spřá
teleného internacionalistu, sedícímu pat
ronu země české na ramenou, aby lépe vi
děl, co se děje Na můstku! Hovada!...

... Teď už běžíme dolů Pátou, podél 
Central Parku. Posledních pár mil. Kalu
že jsou nepříjemné, ale nemám sílu se jim 
vyhýbat. Plátěné střevíce jsou stejně dáv
no skrz na skrz a nepříjemně odírají una
vené nohy. Pole běžců je i teď v neustá
lém pohybu. Cestou dolů jsem několik 
soupěřů předběhl, kdosi se dostal přede 
mne.

Teď ještě podél spodní strany parku na 
západ a kousek zpět na sever. Máme toho 
již všichni plné zuby, jak se stačím dívat 
na spoluběžce. První jsou už dávno přev
lečeni a kdesi oslavují.

Hodinky ukazují několik minut před 
druhou odpoledne. Běžím a střídavě jdu 
už skoro čtyři hodiny. Do cíle zbývá asi 
poslední míle z těch víc jak šestadvaceti.

Davy diváků značně prořídly. Je  po zá
vodě, a oběd doma čeká. Zbývají nejvytr
valejší, většinou ti, kteří čekají na někoho 
svého.

... Není důležité zvítězit. Důležité je, 
zúčastnit se, říkávají chlácholivě komen
tátoři na olympijských hrách. Blbost. 
Každý přichází vyhrát. Alespoň něco pro 
sebe důležitého.

Vítězství ducha a vůle nad vzpírajícími 
se svaly, klouby, plícemi a srdcem.

A  co já? Příliš mnoho účasti v poli po
ražených? Ale ne. Jsem pouze prostřední, 
jedním z davu. Ani nejlepší, ale ani nej
horší.

Hodinv v cíli ukazují 4:11:27, 28, 29. 
30. ' □

Vlad im ír Cícha

Pay Day
Bvlo to ve čtvrtek v poledne, kdy jsem 

prošel turniketem Královské banky na 
Portage Avenue, nejhlavnější a vlastně 
jediný metropolitní třídě Winnipegu a 
postavil se na konec fronty a stejně jako ti 
přede mnou trpělivě čekal. Jakákoli po
četnější řada nebo fronta čekajících 
mi vždycky působila nelibost a někdy až 
zuřivost, protože představovala ztracenej 
čas. ušlej zisk nebo promeškanou zába
vu. V novým domově mi připomínala ty
pický jevy domova bejvalýho a původní
ho. Álevbankách uždávno nemám tako
vý pocity. Jestliže ve velkoprodejnách 
Woolco, Safeway, Loblaws, Eaton’s ne
bo Simpson, Sears se mi malinko navrací 
ta tíseň a nechuť při spatření zástupu vi
noucího se k pokladnám v dobách výpro
dejů a $1.49 dnů, když vidím ženský, jak 
před sebou popostrkávají vrchovatě na
ložený vozejčky s dětskejma voblečkama. 
hračkama, s čistidlama a parfémama, s 
ovocem a zeleninou, masem čerstvým i 
mraženým, s rybama a delikatesama. su- 
charama pro psy a játrovejma pomazán- 
kama pro kočičky, lampama a kapesní
ma počítačkama, barvama a lakama, 
spodním prádlem, tak nejdelší fronta po
dél vínově červený šňůry natažený mezi 
zlatejma stojanama v bankovní hale a na
vigující zástup bezchybně k několika pře
pážkám, zanechává mě v klidu. To je pro
to, že vím, že tady se ocitám na fungují
cím pásu, kterej mě brzy donese k místu 
krátkýho kontaktu se světem peněz, s 
molochem voběživa. s fantomem dolaru. 
To je poslední fáze procedůry. která se 
začíná kdesi v ústředí, na finančním vod- 
dělení federálního ministerstva veřej- 
nejch prací v Ottawě vyražením přísluš
ný sumy na příslušný místo šeku a pokra
čuje transportací dokumentu do W inni
pegu. registrací a roznáškou, kterou ko
lem jedenáctý dopoledne každej čtvrtek 
provádí tichá paní Ann Paterniuk. Čtvrt
hodinku před dvanáctou měním podpi
sem dokument nepoužitelnej v platnej a 
užitečnej, aleje mi pořád ještě celkem na 
hovno, protože ho mám jen v kapse. Ně
kdy si nechám ten podpis až na poslední 
chvíli, až u bankovní přepážky, aleaťtak 
či onak, pět minut před dvanáctou vo- 
pouštím úřad, vycházím z budovy a střed 
města mám po levici, jakoby odhalenej 
zezadu nedokončeným mrakodrapem, za 
kterým jsou vidět požární schodiště ji- 
nejch domů, jak se jako zašlý chrupy za- 
kusujou do zdi. Ten rostoucí mrakodrap 
je kamenná bezradnost, dizástra kalami
ta, ale tak to nevidí a nevnímají architek
ti. na dvacet, třicet budoucích let jako po- 
lošílený kameníci zatloukají betonový če
py do bezradný tváře města. Sleduju to 
dílo růžovejma brejlema mámení a hle
dám na něm stopy elegance moderní vý
stavby, jak si to pamatuju z Vancouveru, 
v menší míře pak z Montrealu či Toronta.

Hala Královský banky je prostorná a 
vysoká, se stěnama vykládanejma mra



morovým oblomením. V prostoru za pře- 
pážkama, dlouhým snad dvacet metrů a 
■Širokým deset napočítal jsem dvacettři 
úřednic a dva úředníky s knírkama a ve- 
likejma u/lama na kravatách, jenom v 
tom prostoru vymezeným pro nejjedno
dušší peněžní manipulace přístupný a po
chopitelný i nej větším prosťáčkům, od
dělení Savings Accounts a Checking Ac- 
counts a Computerized Daily Accounts, 
oddělení, kde si ještě tak nanejvejš může
te vyměnit kanadský dolary za americký 
nebo naopak. A k přepážkám přistupu- 
jou v klidu a pořádku zákazníci, muži a 
ženy, občas stařec nebo dáma s květino
vým kloboukem, podél červenýho pro- 
vazce, kterej dodává celý akci slavnostní 
ráz, jako někde na radnici, blíží se k místu 
a chvíli kde a kdy se bezcennej dosud 
kousek papíru promění podpisem v hoto
vost, v přírůstek na kontě, v cestovní šek 
nebo šek ověřenej a k důležitější transak
ci vhodnej, mimo prostory Královský 
banky. A bankovní úřednice nezahálejí, 
přes přepážku se usmívají na známý zá
kazníky, na kunčofty a customers a vlíd
ně oslovujou ty použivatele bankovních 
služeb, vyplňu jou formuláře a deposit sli
py, vkládají spořitelní knížky do minipo
čítačů, spěchají ke kartotékám, nakláně
jí se, krátce se ptají lip zasvěcenejch ko
legyň. Ukládají vorazítkovanej šek a prs- 
tíkama s nalakovanejma nehtama pitomě 
rychle vodpočítávají hotovost, cash. 
Bankovní úřednice mají na sobě vobleč- 
ky podle nejposlednější módy, některý 
jsou docela hezký, všechny usměvavý a 
přívětivý ale i ty korpulentnější jsou jaksi 
neduživý a nevzbuzující imaginaci, že by 
se snad po pár vydařenejch větách, po 
konverzaci s latentním nábojem even
tuálního dobrodružství pustily s váma do 
nezávazný hry a flirtu; jejich úsměvy ne
mají většinou tu schopnost pronikání a 
narušování stability, jejich pohledy nebe
rou klid a nepůsobí ztrátu rovnováhy, ne
ní v nich ta síla co proměňuje každoden
ní monotónní plynutí, co línou řeku všed
nosti může poznamenat turbulencí a ví
rem.

Blížil jsem se k přepážce a okamžiku, 
kdy budu skutečně odměněnej za svou 
práci, držel v ruce šek a najednou si před
stavil docela stejnou situaci v jinvm pros
tředí, berouse neboli den vejplaty doma, 
paní Janeboná každýmu pracovníku 
ústavu podává místo peněz kousek papí
ru s cifrou a jménem a všichni odkládáme 
pláště a běžíme na ulici a kolem bloku na 
náměsti, k jediný spořitelně v rozsáhlým 
okolí a v hlavě se mi krásně formuje kilo
metrová řada zaměstnanců, v malý hale u 
dvou, třech přepážek setochrujea much
luje, výkřiky a nervozita a otevřenými 
dveřmi vylejzá trojstup lidí na ulici a táh
ne se po ní jako prvomájovej průvod, ja 
ko procesí, kterým strkání a předbíhání 
pohybuje jako živel. Snažil jsem se roz
pomenout na naše spořitelny a peněžní 
ústavy, jejich počet a funkci a najednou 
se mi při představě toho jedinvho dne 
odměny zmocňoval takovej zvláštní po
cit podobný vzrušení jaký mívám, když 
mě něco přesahuje a vymyká se mojí vob- 
raznosti a představivosti... A pak jsem se

sám ocitnul u přepážky a vrátil se do pří
tomnosti a jako náměsíčník podal svůj 
šek úřednici a když se zeptala, jak se 
mám. řekl jsem, že nevím a taky že jsem 
nevěděl, protože v tu chvíli jsem byl pohl- 
covanej a udivenej proměnou a cirkulací 
oběživa. A  od počitaěe k boxíku. kde ble
dá blondýnka vydávala hotovost, šla ru- 
sovláska v růžovém svetříku zachycova
ným ne právě malejma ňadrama bez jedi
ný pochybnosti nespoutanejma podpr
senkou. gravitační síla chabě a doslova 
nestydatě chvěla tou krásou při každým 
kroku úřednice, až se do českýho mozku 
vnucovalo to kouzelný zvířecí přirovná
ní, ale já to ani nevnímal, by jsem náhle 
imunní ke vší tý mystice ženský zadnice a 
ňader a chůze, ale jenom jsem počítal a 
násobil a hlava se mi měnila v balón napl- 
něnej héliem nebo nějakým jiným lehkým 
plynem a bezmyšlenkovitě, jako ortel 
podpisoval jsem dva útržky papíru, do
klady vo dnešní transakci, vzal od úřed
nice spořitelní knížku a tenkej svazek 
bankovek a ta moje lebka napumpovaná 
úžasem vytáhla mě na ulici a sluníčko se 
do mě vopřelo a tak jsem šel tou hlavní 
třídou města a neměl v hlavě nic než poč
ty, po zdech domů jsem vočima hledal 
nápisy Bank nebo Trust a než jsem minul 
tři bloky napočítal jich čtrnáct a to už 
jsem věděl, že na svůj úkol nestačím a 
přestal násobit počet úřednic počtem ins
titucí a myslet na stovky a tisíce šeků v ru
kou zákazníků a jenom jsem cítil, jak ně
jaká neviditelná, neurčitá a přesto strašli
vá a monstrózní síla prostupuje celým 
městem, který ač pevně na solidní půdě

prérie, stojí vlastně než na pilířích Trustů 
a Bank...

Připadal jsem si jako idiot, jako blb 
žasnoucí nad všedními úkazy, potkával 
jsem chodce a všichni mi připadali tako
vý vyrovnaný a klidný, některý zvážnělý 
možná posláním, za kterým sé ubírali, j i 
ný zase netečně hleděli před sebe na ulici, 
jenom mě v hlavě hučely ty cifry a pilný 
včeličky bankovních úřednic bez nichž 
bych si nemoh jít koupit ani kus salámu... 
a na ty vostatní jsem myslel, na ty co jsem 
neviděl, ale který se pohybujou ve vostat- 
ních. důležitějších voddělenich, v Mort- 
gage Departments a Investment Depart
ment a na jejich nadřízený, to už mužsk v- 
ho pohlaví, na manažéry a jejich zástup
ce. A v těch horečnatých mlhách vlastní 
pošetilosti tušil jsem neviditelný mons
trum Mamonu, dítě s vodnatelnou hla
vou, nevlastní dítě pro mě ještě pochopi
telný matky Národního důchodu. Připa
dal jsem si jako Don Quijot v zápase se 
strašidlama a větrnejma mlejnama a před 
vočima se mi dělaly mžitky a barevný ko
la, měl by sis. ty vole. vzít nějakej kurz in
vestic. finančnictví nebo aspoň business 
administration, říkal jsem si. ale hned 
jsem věděl, že čím víc bvch tomu všemu 
rozuměl a čím víc se v tom vyznal, tím ne
snesitelnější dilema by bylo výsledkem. 
Bylo krásně slunečno. ale já z toho ani ne
měl tu vobvyklou radost, cítil jsem se na
jednou úplně ztracenej a bezmocnej. stej
ně daleko vod Boha jako vod Kapitálu, 
těch dvou veličin, vo kterejch se na tom
hle kontinentě nejvíc mluví, vod těch 
dvou pólů. který jakoby se mocnejma si- 
lama přitahovaív. ačkoli podle mýho by 
se měly vodpuzovat.

Na kolik to asi přijde vyplatit každej 
měsíc všechny ty úřednice ve čtrnácti 
bankách, který jsem napočítal ve třech 
blocích Portage Avenue'.’ A kolik těm. 
který jsem neviděl? A kolik hybnejm pá
kám manažerů a kolik šedejm eminencím 
share holderů? Kolik, kolik, kolik? Kdo 
to zaplatí? Zeptejte se zasvěcenýho a do
stanete přesnou vodpověď. Já  říkám: N i
kdo. Jejich vodměna za práci plyne z di- 
vokýho páření jedny finanční manipula
ce s druhou na ohromný posteli burzy a 
úrokový míry... Usmívám se jako mešu- 
ge. vidím uzavírat vobchod dvěma muži.' 
Bez listin a kuličkovejch propisovaček. 
Slyším cinkání stříbra a mincí, šustěni 
krásnejch barevnejch bankovek. Jsem 
prosťáček, kterej si přeje návrat nemož- 
nýho. věcí logickejch a prostejch, logic
kejch ně jako logika výpočtovejch obvo
dů počítače, jako Boolova algebra, ale ja
ko myšlenka hospodáře. Sedláka. Jako  je 
logika dne a noci. léta a zimv...

□

CTIRAD SMOLÍK



Albert Kyška

ŠERO
(Pokus o román)

V české lite ra tu ře  existu je dohra  
tradice tzv. “studenského" románu. Za
h á jil j i  snad Fráňa Šrámek Stříbrným 
větrem, většina pozdějších autorů nejsou 
už tak. známí, zato jsou typičtější: Jaros
lav Foglar, D o m in ik  Pecka, Jan Wenig 
aj. S tudentský rom án charakterizuje sa
m ozřejm ě prostřed í - gym názium  neho 
un iverzita  - a dvě základní témata: láska 
a hledání p ravdy  - pravdy života, p o lit i
ky, f ilo zo fie , náboženství. M ontáž ú ryv 
ků, k te rou  vám předkládám e, jsme vr- 
h ra li z rom ánu současného anonym ního  
autora, k ry jíc ího  se pseudonymem, je jž  
nám au to r propašova l z Československa. 
Je to jeho p rvo tina  - "Pokus o rom án", 
jak  sám svou p rác i skrom ně charakteri
zuje - a má p ro to  různé neobratnosti p r 
votin. A le  má také je jich svěžest, up řím 
nost, touhu dobra t se p ravdy  a okouzlen i 
prvn ím i láskami. Román vyjde v nakla
datelství S ix ty  E ight Publishers, Corp.

Z P Ě V Á K

Někdo zaklepal. Oba se obrátili ke dve
řím. Pootevřely se a objevila se hlava Ru
dy Janského.

“ Co děláte?” zeptal se.
“ Ale,”  řekl Pavel a ukázal na magneto

fon, “ tahle svině mě nechce poslouchat.”
“ Co to je?”
“ Magneťák,” řekl Honza.
“To vim taky, ty vole. Ale co je na 

něm?”
“ Přej tam má nějakýho Kryla.”
“ Kryla, jo? To je zakázaný, ne?” 

Magnetofon se konečně rozběhl. Občas 
sice trochu prskal a chraptěl, ale Pavel si 
ulehčené oddechl a utřel si ruce do deky, 
kterou měl na posteli. Byl to nějaký 
rock’n’roll s anglickým zpěvem.

“ Najdi tam toho Kryla,”  řekl Honza. 
Byl zvědav.

Pavel chvíli pouštěl pásku sem a tam. 
pak ji obrátil, až konečně našel, co hledal. 
Všichni poslouchali chraplavý bas.

Cesta je prach a štěrk 
a udusaná hlína 
A temné šmouhy kreslí 
do vlasů
A  z hvězdných drah má šperk, 
jenž kamením se spíná 
A pírka touhy 
z křídel Pegasů 

Honzu už ta první slova strhla. Líbilo 
se mu to.

“ Tohle je prd.” řekl Pavel Tausig, bás
nické obrazy ho zřejmě nedojímaly. “ Já 
to šoupnu kousek dál.”

Ruda zachytil jeho ruku. chystající se 
vypnout magnetofon.

“ Neblbni, nech to.”  řekl.
“ To je tvoje páska?”  zeptal se Honza. 
“ Jo .”
“ A kdes to sehnal?”
“ To jsem nahrál vod jednoho kluka, 

měl toho spoustu. Mě se toho na ten pá
sek moc nevešlo.”

“ To je škoda.”
“ No já to stejně nikomu moc neukazu- 

ju. Moh by z toho bejt průser.”  Pavlovi li
chotilo, že ve svých přátelích vzbudil ta
kové zaujetí, ale v té chvíli si uvědomil, že 
je vlastně ještě moc nezná a zapochybo
val, jestli se s něčím takovým měl vůbec 
chlubit.

Co řeknou ti páni. 
co sedíce strnule 
Plijí tu na ty, 
kdož opustí vlast 
Vím, budou zas mlčet, 
jak mlčeli minule 
Třásti se strachem 
a tiše si krást 

Honza cítil, jak ho ovládá zvláštní po
cit, deroucí se mu hrdlem nahoru. Podiv
ná vlastnost některých lidí, schopnost 
přemoci přirozený a účelný strach, smát 
se skrz oprátku, jako Francois Villon, ne
chat se spálit pro spásu duše, jako Hus, 
vždy přiváděla diváky do extáze. Vždyť je 
to všechno P R A V D A , znělo mu hlavou.

“ Já  bych si to třeba někdy pučil,”  řekl 
nahlas.

“ No.” odpověděl nervózně Pavel, “ ně
kdy třeba jo. Ale radši se s tím, kluci ni
kde moc nechlubte. Já  se nechci dostat do 
průseru.”

“ Však se neboj.”
“ Jó , ty víš hovno, jakou já mám v živo

tě smůlu. Děda celej život makal, a když 
si vydělal na fabriku, tak mu ji ukradli 
komunisti. A já,já  ztoho mám dodneška 
posranej kádrovej profil.”

“ Tvůj děda měl fabriku?”
“ Měl. A já teďka musím bejt nejaktiv

nější člen SSM , abych neměl úplně po
sranej život. Jin ý  lidi jsou v tom S SM  jen 
zapsaný, serou na to a stejně budou mít 
nakonec větší platy než já, protože vo mě 
se každej votře.”

Co řeknou ty dámy, 
co sedí tu s kukátky 
Tehdy, až po pravdě zakážou hrát 
Vím, budou zas ochotně 
poslouchat pohádky 
O tom, že pravdy je třeba se bát 

“ V osmašedesátým tohle hráli normál
ně v rádiu,” řekl Ruda.

“ Stejně v tom osmašedesátým se děly 
věci.”  uvažoval Honza, “ kdo ví. jak by to

teď vypadalo, kdyby tv Rusové nebyli 
přišli.”

“ Určitě ne tak posraně jako teď.” za
vrčel Pavel.

“ To je jasný, že by to bylo lepší.”
“ To víš, že by to bylo.”  tvrdil Pavel. 

“ Vvčítaj nám. že jsme chtěli soukromý 
podnikání, ale to je úplně samozřejmý, 
aspoň bysme se měli dobře a neměli by- 
sme tuhíe posranou socialistickou zloděj
nu.”

“ No...,”  řekl Honza a chtěl namítnout, 
že to není pravda, že o nějaké soukromé 
podnikání vůbec nešlo, Pavlovy řeči se 
mu nelíbily, ale v tom si vzpomněl na Ja 
nu a na to. že s ní má v sobotu rande, a 
ztratil chuť se hádat.

Kytara začínala novou písničku.
“ Počkat,”  zpozorněl Pavel, “ tady to 

je!”  Zesílil zvuk. Strach z toho. že své ka
marády ještě dost dobře nezná už byl do
cela překonán pýchou. Byl přesvědčen, 
že budou naprosto šokováni tím, co jim 
teď on, Pavel Tausig, předkládá.

Tak vás tu máme 
bratři z. krve Kainovy 
Poslové noci, 
která do zad bodá dýku 
Tak vás tu máme bratři, 
vnuci Stalinovi 
Však ne jak kdysi, 
dnes už bez šeříků 
Však díky
za železné holubičky míru 
A díky za polibky 
s chutí hořkých mandlí
V krajině přelíbezné 
zavraždili víru 
Na cestě rudé šípky 
jako pomník padlých 
Vám poděkování 
za vřelá objetí 
Za provokování 
a střelbu do dětí 
A naše domovy 
nechť jsou vám domovem 
Svědky jsou hřbitovy 
páchnoucí olovem 
Vím, byla by to chyba 
plivat na pomníky 
Nám zbývá naděje:
M Y  B Y Í.I J S M E  A B U D E M  
Balšoje vam spasíbo 
braťja zachvatčiky 
Spasíbo bólše - 
nikagda nězabuděm!
Nikagda nězabuděm!

“ To je gradace,”  pokýval Ruda uznale 
hlavou.

Honza se spokojeně usmíval.
Pavel Tausig zářil. Pokládal Kryla za 

svého spojence ve spiklenecké touze po 
tom, aby přišel někdo mocný a rozbil Ru
sům huby, protože sebrali jeho dědovi 
fabriku. Vlastně Rusové ne, ale ti to 
všechno začali. Tahají za provázky. A dě
da byl poctivý a pracovitý člověk a továr
na mu patřila.

Poslouchali ještě chvíli, než se pásek 
přiblížil ke konci.

“ Já  pomalu pudu,”  řekl Ruda. “ Pudu 
se vosprchovat. Ale tohle si ještě někdy 
poslechnu. To má fakticky gradaci.”  Pro
táhl se, líně se zvedl a položil ruku na kli
ku dveří.



“ Tak zatím čau,” řekl,
" Já  se u tebe potom stavím,” řekl Hon

za. “ Co budeš dělat večer?”
Ruda pokrčil rameny.
“Tak já se stavím."
“ Tak čau.”
“ Ahoj,”  řekl Honza a Pavel něco za

bručel.
Za Rudou se zavřely dveře a v pokoji se 

objevil první stín soumraku. Magnetofon 
ještě hrál.

Co řeknou ti všichni, 
kdo dnes ti tu tleskají 
Tehdy a?, mocní ti umlčí hlas 
Zas budou jen tančit, 
jak jiní jim pískají 
Hopsat tak dlouho, 
až zlámou si vaz!

KRITIK

“ Co to čteš za blbosti,”  řekl Honza. 
“Tohle? To je nějaká poezie. Intěresno. 

Pasmatrju.” Pepa se zahloubal do básnič
ky. “ To je okázalá propagace blbosti,” 
řekl potom.

“To mě vysvětli,”  kroutil hlavou Hon
za, “ kdo něco takovýho může číst.”

“ Jsou i tací, divil by ses.”
“To je fakt. pár holek, který takovýhle 

věci čtou, znám. Ale ty to maj z blbosti.”  
“ Vono je to, brácho, trochu složitější.

Z  blbosti to je vždycky, ale někdy ne z 
vlastní.”

“ Jak  to myslíš?”
“ Podívej se, takovej příklad. Někdo se 

narodí a potom roste. Naučí se číst a zač
ne ho zajímat literatura. A dejme tomu, 
rodiče a přátelé jsou ignoranti, takže mu 
nemá kdo poradit. Tak si přečte nejdřív 
Vinnetoua a Káju Manka, potom třeba 
Švejka nebo Čapka atakdále. Prostě zjis
tí, že číst knížky ho baví, a taky si všimne, 
že v každý době rostli dobří spisovatelé, a 
taky si udělá vobraz, žežádnejdobrej spi
sovatel nebyl známej hned vod začátku, 
ale často až dlouho po tom. co něco na
psal. Případně až posmrti. 1 řekne si: vi
da, i v naší době musí být dobří spisovate
lé. A  začne se pídit. Ale kde takové spiso
vatele najít? Řekne si: máme Svaz spiso
vatelů, tedy tam by měli nějací ti spisova
telé být. Předsedou Svazu spisovatelů je 
Jan  Kozák, to by tedy mčl být obrspiso- 
vatel. I přečte si něco od Jana Kozáka a 
zjistí, žc je to strašná kravina. Pak napří
klad zjistí, že tady v Mladé frontě otiskují 
mladé básníky a zjistí, že ani to ho nena
plňuje štěstím. Ale to už mu bude připa
dat divné a dospěje k názoru,,že má nevi- 
vinutý vkus. A začne přetvářet sebe k ob
razu paliteratury takových Kozáku, až se 
přetvoří. A to všechno je tím, že nemá s 
čím srovnávat. Představ si, že bys odjak
živa jedl jenom tvrdej chleba. A lidi ko
lem by miuvili o tom, jak je jídlo výborný, 
a ty bys netušil, že jídlo není je ten tvrdej 
chleba. Co by z toho plynulo? Přinutil by 
ses milovat ten chleba.”

“ Vono to tak trochu podobně asi bej- 
valo vždycky, teda myslím v socialismu,” 
řekl zamyšleně Honza. “ Tos asi vystih 
dobře. Ale je to v podstatě hrozný, vždyť 
to je T E M N O !”

“ No, TEM N O  to tak docela není,”  řekl 
rozvážně Pepa, “ to už tady jednou bylo a 
historie se neopakuje. Spíš bych řek Š E 
RO .”

“ Ale stejně je to votřesný.”
“ A nejhorší na tom je. že tohle, co jsem 

řek, neplatí zdaleka jenom vo literatuře. 
A to je velkej průser.”

“To teda je. Ale stejně, myslím, že kaž- 
dej, kdo přemýšlí hlavou, musí poznat 
pořádnou literaturu od paskvilu.” 

“ Myslím, že se částečně mýlíš.”
“ Hele, nedá se to utajit. Uznávám, že 

zrovna teď průměrnej člověk nečte Škvo- 
reckýho, ale za pár let to stejně vyjde na
jevo. Takovej Čapek taky nebyl žádnej 
komunista, a zakrejt ho nemůžou.”  

“ Čapek, to je výjimka, to je Osobnost, 
jejíž velikost je třeba pro podporu národ
ního sebevědomí. Ale ty vostatní,”  Pepa 
mávl rukou.

“ Možná, že si myslíš, že s odstupem se 
historie dívá na literaturu objektivně. 
Dovol, abych tě vyvedl z omylu. Představ 
si, že by náš stát místo komunistů ovládli 
třeba katolíci. Myslíš, že by pak někdo u 
nás znal třeba Marii Majerovou? Nebo 
nějakýho S. K. Neumanna? To bysme se 
ve škole učili jména, který už dneska li
dem pomalu nic neříkaj, Durych, Čep, 
Jakub Deml atakdále, nemluvě vo tom, 
že místo Marxe by za vším stál Tomáš 
Akvinský.”

“ Myslíš, že třeba ten Durych je lepší 
než ti. o kterých jsme se učili my? Já  ho te
da nečet.”

“ No... to asi nejde objektivně posoudit. 
Myslím ale, že rozhodně není horší.” 

Honza přemýšlel. Existuje vůbec ob
jektivně nejlepší spisovatel? Nebo záleží 
jenom na tom, pod jakým zorným úhlem 
literaturu pozorujeme? Existují vůbec ně
jaká objektivní měřítka?

“ Já  zaplatím a zvednu se.” řekl Pepa. 
“ Škoda.” pokýval Honza smutně hla

vou. “ Přijdeš příští tejden?”
“ Určitě přijdu, a ne tak jako dneska.” 
Zaplatil, narazil si kostkovanou placa

tou čepici a odešel. Honza si všiml, že 
venku už je docela tma. Bílý ubrus byl 
špinavý od popela a ještě od něčeho.

Často se bavíval o literatuře se strý
cem. otcovým bratrem. Byl doktorem 
práv, ale od osmašedesátého, kdy byl vy
loučen ze Strany, pracoval v Novém 
Městě v kulturním domě. Strýc měl veli
kou knihovnu a v literatuře se vyznal, ale 
znechucen netolerantností režimu se sna
žil být maximálně tolerantní, a Honzovi 
se zdálo, že to přehání. Nad sovětskými 
knihami, které Honzovi připadaly jako 
vrchol debility, jenom krčil rameny a kri
tizoval je jenom velice střízlivě, což Hon
zu rozčilovalo a provokovalo k zaníce
ným diskuzím, v kterých nemohl obstát, 
protože jeho znalosti byly proti strýco
vým chabé.

Proč se pravda stále ukrývá? Člověku 
připadá, že když odstraní lež. to co je pod 
ní. musí už pravdou být, ale pak zjistí, že 
to je jenom další, nenápadnější vrstva lží 
nebo polopravd. Kdo četl sovětské budo
vatelské romány, tomu musí připadat 
Šolochov jako vrchol střízlivého realiz
mu. A pak se objeví takový Solženicyn...

RUS

“ A na co to vlastně jdem?”
“ Labuť, která škrtí.”
“Co to je?”
“ Já  nevím. Napsal to nějakej Les- 

kov?”
“ To je nějaký Rusák, ne? To bude 

přece blbost!”
“ Já  mám dojem, že tohle by! nějakej 

dobrej Rus.”
“ Žádného takového teda dosud ne

znám.”
“ Kdybyste dovolili...”  Kluk, kterého 

znal Honza z koleje, sedící proti nim do
sud nevšímavě, k nim vztáhl ruku. “ Já  
jsem zaslechl, o čem se bavíte, tak se ne
zlobte, že vám do toho skáču, ale já bych 
náhodou mohl sloužit informací. N. S. 
Leskov byl ruský katolický autor z kon
ce minulého století. Jazykově dokonalý, 
na jeho styl potom podle mě navazují 
Bunin a teď Solženicyn.”

Honza si vzpomněl, že mu jednou Pa
vel Vojáček na koleji někoho ukazoval, 
že píše básně a že mu snad už někde něco 
otiskli, a byl si čím dál tím jistější, že to 
byl právě tenhle kluk. V  prvním oka
mžiku ho podráždilo, že se jim takhle 
plete do rozhovoru, ale zmínka o Solže- 
nicynovi způsobila, že v něm převládla 
zvědavost.

“ Četls jeden den Ivana Děnisoviče?” 
zeptal se.

“Ovšem.”
“ Já  teda moc Solženicyna neznám, 

ale tahle knížka mě přesvědčila, že tu 
Nobelovu cenu dostal právem.”

“ A to ještě nic není...”  řekl zasněně 
básník. “ Čet! jsem v anglickým překla
du Rakovinný oddělení, a to je síla!”  

“ Kdes to sehnal? Nemoh bys mě to 
pučit?”

“ Bohužel, to nemůžu sloužit. Já  jsem 
to měl pučený na čtrnáct dní. že jsem to 
sotva stačil přečíst, v té angličtině.” 

“ Četls Doktora Živaga?”  zeptal se 
Honza.

“ Tak částečně. Nějaký ukázky.”
“ Jaký to je?”
“ Pěkný. Pěkně ruský. Nemyslím so

větský. ale R U S K Ý .”
“ Kdes sebral ty ukázky?”
“ Ty byly ve světový literatuře.”
“ Fakt? V tom časopise?”
“ Ovšem. Ročník šedesátosm. Nebo 

šedesátdevět.”
“ Bože můj, to mám doma! Ale k to

muhle jsem se ještě nepropracoval. Já  to 
pročítal popořadě.”

Honza byl nadšen. Jakmile se mohl s 
někým bavit o literatuře, zapomínal na 
všechno ostatní. Teprve teď si uvědo
mil. že Janě třeba vadí, že se baví s tím 
klukem a ne s ní. Poočku na ni pohlédl. 
Poslouchala a zdálo se, že ji to nevadí. 
Musím jí dát všechny ty knihy přečíst, 
napadlo ho. aby to sama poznala a po
chopila moje nadšení. Ale bude se jí to 
líbit tak jako mě?

“ To jsou věci, viď.” obrátil se na ni s 
úsměvem.

Rozpačitě se pousmála.
“ To máme blbý starosti, viď.”
“ Ani ne.”  řekla. “ Každého zajímá ně

co.”



“Ty bydlíš taky na Větrníku, žejo,” 
obrátil se Honza znovu na toho kluka.

“ Ovšem, na Větrníku,” přikývl, “ na 
čtyřistašedesátce.”

“ Slyšel jsem," pokračoval Honza, 
‘'píšeš nějaký básničky. Jestli se teda ne
pletu.”

“ No trochu. Kdyby vás to zajímalo, 
tak vám to hrozně rád dám přečíst. To 
víš, jsem rád, když vidím, že to čte aspoň 
někdo.”

“ Já  teda poezii nerozumím,” přiznal 
se Honza, “ teda vlastně ji skoro vůbec 
neznám. Jedině trochu Halase a Ortena, 
to se mi líbilo. Líbí se ti Orten?”

Kluk zasmušile pokrčil nosem. “ Já  si 
vážím Holana,”  řekl, “ už proto, že ni
kdy nepodlehl tlaku režimu, ale ne je
nom proto. To pro mě představuje vr
chol poezie. Ale k tomu se člověk musí 
pročíst.”

“ A  co ty tvoje básně? Máš toho hod
ně?”

“ Zatím asi dvě takový sbírky. S V Ě T  
P Á C H N E  M O C Í a B E Z H L A V Ý  H U R 
V ÍN E K . Ale pořád se snažím něco psát.”

SEMINÁŘ

Seminární místnost byla studená. 
Honza se prodral mezi prvními a obsa
dil židli co nejvzdálenější od místa, kde 
sedávala vyučující. Vedle něj Miloš M a
jer listoval v Čítance z dějin M D H  a 
K SČ  a mračil se.

Asistentka Vláčilová byla asi třicetile
tá odbarvená blondýna s bezelstně nad
šeným výrazem. Na sobě měla skláda
nou sukni a bleděmodrý svetr. Usedla 
na své obvyklé místo a vytáhla seznam.

“ Soudruh Benčák!”
“ Tady!"
“ Berka!”
Honza si kousal nehty.
“ Tak, minule na přednášce vám sou

družka docentka vyprávěla o díle sou
druhů Karla Marxe a Fridricha Engelse. 
M y si tady opět máme vyzdvihnout ně
které důležité momenty. Jména Marx a 
Engels jsou u nás tak notoricky známá, 
že bychom mohli přejít hned k podstatě 
věcí, ale neuškodí, když si trochu usou- 
stavníme své znalosti. Řekněte mi, kdo 
to byl Karel Marx. třeba vy, soudruhu 
Langře!”

Martin se podrbal tužkou ve vlasech. 
“ Marx byl vědec. A  filosof. Položil zá
klady moderní marxistické filosofii.”

“ Ano, správně, můžete říci, že bez 
jména Marx bychom si dnes těžko před
stavili některé dnes notoricky známé 
vědní obory... ale o tom uslyšíte více v 
příštích letech v přednáškách z politické 
ekonomie, marxistické filosofie a vědec
kého komunismu. Takže Marx a Engels 
byli němečtí vědci z minulého století. 
Proč zrovna pro nás mají ta dvě jména 
takový význam?”

Všichni seděli a mlčky zírali do stolů 
před sebou. Asistentka Vláčilová se s 
nadšeným výrazem rozhlížela.

“ No tak. kde mi to poví, třeba tady 
soudružka Veselá!"

“ Já  myslím, že tato dvě jména mají

pro nás velký význam právě proto, že 
položila základ té moderní marxistické 
filosofii... a tčm vědním oborům...”

"To máte jistě pravdu, ale v tomto 
smyslu by měl být význam Marxe a En
gelse patrný po celém světě - i když ob
zvláště na Západě se snaží jejich přínos 
zlehčit - a já bych chtěla slyšet, proč ma
jí takový význam právě P R O  N Á S? Co 
myslíte, soudruhu Benčáku?"

“ Já  myslím, protože žijeme v socialis
tickém státě a máme tu komunizmus...” 

“ To je správný pohled, soudruhu, 
máte se sám přihlásit, aby se to nezdržo
valo. Já  bych chtěla zdůraznit, že největ- 
ší Marxův přínos je v tom. co udělal pro 
dělnickou třídu na celém světě, že vlas
tně umožnil všechno to. co tady dnes 
máme, a není toho málo. Jak  je vám jis
tě známo, Karel Marx pocházel z bur- 
žoazní rodiny: můžete mně vysvětlit, jak 
vlastně pomohl té dělnické třídě? Byl 
snad nějaký čaroděj?” Rozhlédla se po 
místnosti. “ No, co si o tom myslíte, sou
druhu Jánský?”

“ Marx pochopil zákonitosti vývoje,” 
řekl Ruda.

“ Velmi správně, ale to by asi samo o 
sobě nestačilo, kdyby je jenom pocho
pil. Co byl další důležitý krok? Co mys
líte, soudruhu Pěnkavo?”

“ No...”  Bohouš se usilovně zamyslil. 
“ Pak si to srovnal v hlavě a vyvodil závě
ry.”

“ No to už jsme jaksi řekli, ale to by asi 
nestačilo, kdyby Marx nosil něco v hla
vě, to by dělnické třídě noc nepomoh
lo... no. soudruhu Vojáčku!”

“ Von ty svoje poznatky zveřejnil." 
Honzovi to všechno bylo nevýslovně 

protivné. Proč se všichni snažíme, proč 
někdo neřekne. že na nějakýho Marxe 
kašlem! Každýmu to připadá normální, 
blábolit, říkat ty nesmysly, jen aby se 
Vláčilové červenaly tvářičky, TOO 
K E E P  Y O U R  C U S T O M E R  SAT1S- 
F1ED, jak zpívají Simon a Garfunkel, 
jenomže mě to hrozně žere! Strašně mě 
dožírá. když musím opěvovat toho sebe- 
vědomýho idiota Marxe, kterej si zřejmě 
myslel, že má patent na rozum, a zatím 
to byl úplnej ubožák, duševní naháč. 
Mají to dobře vymyšleno, ti nahoře, jest
liže nás hned o začátku nutí k takovým 
nesmyslům, to nás pak už asi přinutí ke 
všemu. Čím nesmyslnější bude ideolo
gie, které se budeme klanět, tím více bu
dou moci být přesvědčeni o své moci nad 
námi.

Strašně chtěl dát najevo, že není sou
částí toho stáda tady kolem, že je J IN Ý . 
Vytáhl z tašky noviny a pod stolem je 
rozložil.

“ Takže vývoj lidské společnosti musí 
zákonitě vyvrcholit revolucí proletariá- 
tu.” vykládala nadšeně asistentka Vláči
lová. “ a to samozřejmě nebylo buržoazii 
po chuti, proto se snažila Marxovo uče
ní zlehčit a zdiskreditovat. Jenomže 
pravda vyjde najevo, jak se říká, jako 
olej na vodu a proletariát velmi rychle 
pochopil, kdo to s ním myslí dobře. 
Prosím, soudruhu Majere!”

“ Já  bych se chtěl zeptat, že když. ta re
voluce přechází zákonitě, tak bv přece

přišla, i kdyby nikdo tu zákonitost děl
nictvu nevysvětlil.”

Vláčilové zčervenaly tváře ještě o něco 
víc. “ To je sice pravda, ale Marx tím, že 
umožnil proletariátu tuto zákonitost 
poznat, umožnil mu také této zákoni
tosti využívat ve svůj prospěch!”

“ Ano,” souhlasil Miloš, “ ale ta revo
luce by přece přišla, i kdyby proletariát 
tu zákonitost nevyužíval!”

“ Jistě, to máte pravdu, ale přišla by 
třeba o mnoho později a za okolností 
zdaleka ne tak příznivých, jako tomu 
bvlo po vědecké činnosti Marxe a En 
gelse. To je třeba si uvědomit!”

Miloš kývl hlavou, ale nespokojeně se 
mračil.

“Takže byla připravena půda pro 
otevřené vystoupení proletariátu. které 
se taky brzy uskutečnilo. Kdy to bvlo. 
soudruhu Zvonaři.”

Honza sebou trhl. “ Devatenáctset- 
sedmnáct - Říjnová revoluce,” řekl tiše.

STAŘÍK

Nevidomým zrakem zíral na man- 
žestrové sako staříka, kteý si přisedl k je
ho stolu. Mělo barvu medu.

“ Bohemka to zase prosrala.”  Honzo
vy oči sebou trhly z nekonečna na zdroj 
toho hlasu, na vrásčitý obličej se šedi
vým knírem. Stařík měl otevřené novi
ny a hovořil napůl pro sebe.

“ I s celým Panenkou,” řekl Honza. 
Chtěl s dědou promluvit, aby mu udělal 
radost.

“ Na Panenku mi nešahej, mladej, to 
je tam jedinej hráč. Na toho si nene
chám šáhnout.”

“ Vždyť já nic neříkám, von je dohřej,” 
řekl rychle Honza, “ já jen řikám, že Bo
hemka je ve srabu i s ním.” Chtěl staří
ka skutečně jenom potěšit, ne se s ním 
hádat.

“ Prachů maj jak nasráno,”  řekl sta
řík. “ a šumařej ten fotbal, že z toho bolej 
voči.”  Opět se zahloubal do novin.

Honza znovu myslel na Janu a po těle 
se mu rozbíhalo mravenčení, kdykoli si 
představil odlesky jejího nahého těla.
CTIRAD SMOLÍK



lesknoucího se ve tmě. Znovu mu při
padlo. že by mu k celoživotnímu Štěstí 
stačilo, kdyby mohl být stále s ní, mít 
malý domek a spoustu dětí, hrál si s tou 
představou jako s průzračnou mýdlo
vou bublinou, až praskla a zůstal po ní 
pocit nejistoty. Do takového světa ne
patřila tahle hospoda, ani Pepa M olkaa 
Placka, nepatřili do něj jeho kamadádi 
ze školy, nanejvýše nějaká nevelká ves
nická pivnice, kde by se občas stavoval 
na svá dvě piva, a to mu přece jenom 
připadalo trochu divné.

Číšník před něj postavil druhý půl
litr. Pěna stékala po skle a lepila se na 
stůl.

“ Jen si dej.”  řekl stařík, “ dokud seš 
mladej. Mě taky dřív stačilo pivo, a teď 
si musím dávat rum.”  Na důkaz zvedl 
sklenku s hnědou tekutinou a trochu 
upil.

“ Proč ne," usmál se rozpačitě Honza. 
“ Buď rád, že seš mladej, to ti poví

dám, buď rád. Hned bych si to s tebou 
vyměnil, ale já už nemůžu, tak ti aspoň 
povídám, buď rád, že seš mladej.”

“ Já  si nestěžuju.”
“ Víš mladej, já jsem se narodil v 

Krkonoších, tak si povídám: Josef, mu
síš se tam ještě jednou podívat. Ale kde
pak, kampak bych se hrabal s tím svým 
regma. Já  si dojdu do hospody a mám 
toho dost. Povídal mi jeden známej, že 
ty Krkonoše už jsou stejně víc německý 
než český.”

“ Však si vemte Prahu a podívejte se, 
kolik je T A D Y  Němců! Jeden turista 
vedle druhýho a chovaj se tady jako do
ma!”

“ Pakáž!”  Stařík pustil skrze řídké zu
by na zem slinu. “ Nasrat jim na hlavu. 
Lezou sem jak vopice. V novinách jim 
furt lezem do prdele, podívej tady,,,”  
Otočil stránku novin a něco hledal. 
“ Nojo, tady, podívej se: Z A  N ERO Z- 
B O Ř N Ě  P Ř Á T E L S T V Í ' S L ID E M  
N D R , to jsou kecy, ale já ti povídám. 
Němec zůstane Němcem. Ty to nepa
matuješ, ty svinstva, co se tady děly. Už 
dvakrát jsem na to přítelíčkování s ni- 
ma doplatili.”

“To víte,”  přizvukoval Honza, “ u nás 
vítáme každýho, kdo má prachy. Kdo 
maže, ten jede.”

“ Jo ,”  pokračoval zarputile stařík, 
“ voni říkaj T E N K R Á T , T EN K R Á T . 
Tenkrát, že sme se měli špatně a teď že se 
máme dobře. Tenkrát prej bvli bohatý a 
chudý a teď jsou komunisti. Jo , tenkrát. 
Podívej, já mám pět stovek důchodu. 
Jestli já nejsem chudej, tak nikdo."

“ Pět stovek, to teda moc nemáte,”  
“ Hovno mám. Když mě umřela stará, 

měl jsem psa, čistokrevnej dobrman, 
Silver se jmenoval. Krásný zvíře, a já si 
na něj strašně zvykl. Jenomže, copak z 
pěti stovek můžu platit daň? Bvl jsem na 
úřadě, prosil jsem, aby mě slevili, ale co 
myslíš, vykašlali sc na mě. Musel jsem 
ho dát pryč.”

Honza popotáhl nosem. Bylo mu sta
říka líto.

“ Tak vidíš, jak to chodí,”  řekl děda a 
knír mu stoupl a klesl. “ Bohatý a chudý 
byli a budou. Voni říkaj T E N K R Á T , 
aíc tenkrát byli aspoň lidi upřímnější."

Honza pozoroval medový manžestr 
staříkově rameni a najednou cítil, že 
proti němu sedí Aqualung, ten somrák 
z obalu desky od skupiny Jethro Tull, 
choulící se do roztrhaného pláště před 
plagátem nabádajícím lidi, aby ztrávili 
Vánoce lyžováním. Bůh stvořil Aqua- 
lunga z prachu země . . .

Postupně ho však opět ovládl pocit 
blaženosti, pocit nadlidského štěstí, kte
rý byl tak mocný, že z. něj hrozil vysko
čit, převrhnout mu pivo a tancovat před 
ním na stole. Byl to pocit těch, kteří se 
najednou ocitají uprostřed faty morga- 
ny, za kterou je léta hnala žíznivá touha.

MILOVANÝ

Tichý hospodský otočil knoflíkem sta
rodávného rozhlasového přijímače a 
ozval se ženský hlas. Honza dlouze zazí- 
val a pohledem na hodinky se přesvědčil, 
že do schůzky s Janou mu ještě zbývá 
mnoho času.

...soudruh L E O N ID  IL J IČ  BREŽ-  
N ÉV . Přivítání našich pracujících bylo 
vroucné. Předčasně muselo být ukon
čeno vyučování ve školách i práce v to
várnách, neboť všichni naši pracující ne
změrně toužili po tom, aby mohli osobně 
vzdát hold nejvyššímu představiteli 
bratrského Sovětského svazu...

V Honzovi vybuchl vztek, ale vzápětí 
rozlil na všechny strany a otupěl. Denně 
kolem nás chodí hloupost s obrovskou 
vodnatelnou hlavou, napadlo ho, zvěda
vě nás osahává a my si už toho ani nevší
máme. Kdo se v tom všem ještě vyzná, 
kdo rozmotá ty propletence nesmyslných 
lží? Napíše tohle někdo do knih? A když 
napíše, uvěří tomu vůbec někdo?

Usilovně se snažil proniknout k pod
statě věci. Absurdita jasně vyniká jenom 
na pozadí normálního světa, jakmile se 
nesmyslnosti začnou hromadit tak, že za
kryjí všechno ostatní, přestávají být zře
telné. Člověk má pocit, že všechno nemů
že být absurdní, že absurdity jsou ojedi
nělé, a tak se podvědomě nutí považovat 
to všechno za normální stav. Jinak pro
vokující nesmyslnosti se tak stávají sa
mozřejmostí, navzájem se proplétají a vy
tvářejí nepřehledný labyrint. Kafkovský 
svět. Žijeme v záplavě lží a připadají nám 
samozřejmé a to vše proto, že je nemůže
me jednu po druhé uchopit a nechat roz
pustit ve světle pravdy. Každá lež je za
střená deseti dalšími a my máme na vy
branou: buďto nevnímat, nebo mít pocit, 
že se topíme.

Včera přišel Honza do klubovny T J 
Raketa s téměř hodinovým zpožděním.
V zakouřené místnosti sedělo asi deset li
dí.

“ Nazdar mladej,”  pozdravil ho Tomáš 
Kraus, ve svých čtyřiceti letech stále nej
lepší hráč oddílu. “ Jakto, že nevítáš sou
druha?"

“ Za mě vitaj jiný.”
“ Kdvž ho špatně přivítáme, tak nám v 

Rusku šlápnou na ropovod.”  pozname
nal předseda oddílu Eda Hřebík.

“ Kdyby jen to." mávl rukou Kraus.
“ Podívejte, kluci.”  vložil se do hovoru

malý, nezdravě vypadající soustružník 
Pepa Kuncíř, obránce béčka, “já si mys
lím jedno: Jednou je to hlava zpřátelený- 
ho státu, tak musí bejt přivítanej. jak se 
sluší a patří. To by si o nás Rusové mysle
li, že jsme nějaký barbaři.”

Eda si nalil piva z lahve, kterou měl 
před sebou. “ Tak co žes ho taky nešel uví
tat?”  zeptal se a zvedl obočí.

“ Však je tam i beze mě dost lidí.”
“ Do prdele hoši,”  odplivl si tlustý Vác

lav Wassermann, “ vyserte se na tu politi
ku a bavte se radši o ženskejch!”

“ To se musí popořadě,”  řekl Miloš Pe- 
cháček, nejlepší střelec áčka, o rok mladší 
než. Honza, “ nejdřív politika, pak kultura 
a potom sport!”

“ A  kurvy jsou co?”  zeptal se nedůvěři
vě Wassermann.

“ Přece kultura,”  poučil ho Tom Kraus.
V té chvíli se otevřely dveře a dovnitř 

vešel s veselým úsměvem brankář béčka 
Bláha. Nebyl o mnoho starší než Honza.
V ruce táhl svoji velikou tašku s nápisem 
V EG A S P O R T .

“ Chodíš pěkně včas,”  šklebil se na něj 
Eda Hřebík, “ máš dvě hodiny zpoždění.”  

“ Kluci, já jsem fakt nemoh, fakt.”  
“ Taky jsi vítal Leonida Iljiče?”
“ Jo , kdyby vítal, já ho hlídal!"
“ Jak  to?”
“ No, to viš, já jsem zaměstnanec minis

terstva vnitra. I když civil. Dneska jsem 
šel ze šichty a zastavili mě na chodbě, že 
okamžitě musím jít hlídkovat na nábřeží. 
Já  jim povídám: pánové, vy jste se zbláz
nili, já jsem topič a ne esenbák, ale voni. 
že prej jdou všichni, že jsem povinnen a 
takový řeči, tak jsem vyfasoval kvéra a šel 
jsem na nábřeží hlídkovat, jestli někdo 
nepáchá atentát.”

“ A  nepáchal?”  zeptal se Honza.
“ Byl by blbej, kdyby páchal,”  řekl Blá

ha, sedl si a vytáhl z tašky veliké kožené 
pouzdro. “ Dali mi škorpiona. Je  to těžký 
jako kráva.”

“ Ukaž." Eda se zájmem prohlížel pisto
li. “ Ty z toho umíš střílet?”

“ Ani hovno, v životě jsem to nedržel v 
ruce.”

“ Stejně bys tam byl prd platnej.”  usou
dil Wassermann, “ dneska je ta technika 
tak vyvinutá, že kdyby chtěli, tak ho vod- 
střelej řízenou střelou ze západoněmec- 
kejch hranic."

Honza dopil pivo, protáhl se a rozhlédl 
se tichou hospůdkou. Ospalost neustu- 
povala. Ženský hlas hovořil o tom, že 
soudruh Leonid IljiČ Brežněv se s někým 
setkal a něco projednával.

Z toho propletence se nikdy nevymotá- 
me, napadlo Honzu. Měli jsme jedinou 
šanci: Jakmile jsme narazili na první ne
horáznou lež, měli jsme se jí vysmát a vy
kopat ji někam daleko daleko pryč. Teď 
už je pozdě, všechno už se příliš zkompli
kovalo. Přešel čas chlapů, jací se vyskyto
vali ve starších českých filmech z němec
ké okupace a kteří vždy přesně věděli, 
před kým si odplivnout a komu rozbít 
hubu. Ale možná že nepřešel, napadlo 
ho. možná že takový čas nikdy nebyl.

□



V ilém  H ejl

Setkání s fikcemi
Název práce prof. Jiřího Hájka, býva

lého ministra zahraničí a jednoho z prv
ních tří mluvčích Charty 77, Setkání a 
střety, by se hodil pro paměti; jde však o 
-- cituji podtitul — Poznám ky a úvahy o 
působení vnějších fa k to rů  na p o lit ic k é  
postoje české novodobé společnosti (In 
dex, Kolín nad Rýnem 1983). Kn íha je  
rozvržena do osmi kapitol; první dvě se 
zabývají dobou od obrození po rok 1848 
a od nezdarů státoprávní politiky k ná
rodní samostatnosti. Ostatní kapitoly 
jsou věnovány časům, jež někteří z nás 
velmi intenzívně prožili anebo jejich důs
ledky dodnes nesou a cítí.

Tyto kapitoly patrně vyvolají nejkritič
tější odezvu. Čtenář totiž soudí, že autor 
buď neznal dostupný historický materiál, 
anebo že jej podrobil výběru, motivova
nému v podstatě ideologicky. Platí to zej
ména pro kapitolu o “ vnějších aspektech 
československé revoluce 1944-1948” . Ta
dy jde -- jak se lze snadno domyslet -- o 
problém tzv. “ československé cesty k so
cialismu” . Třeba poznamenat, že v soula
du se vžitou interpretací se mluví jen o 
cestě, ne o cíli, akcentuje se ta “ českoslo
venská cesta” , ne však o “ českosloven
ském socialismu” . J iř í Hájek tento pří
stup sdílí s mnoha předchůdci; až na dru
hém místě připouští, že cílem K SČ  byl 
“ sovětský model” . Přesto ale zdůrazňuje 
Gottwaldův výrok ze září 1945, že v Čes
koslovensku je možná “ speciální cesta k 
socialismu, která nemusí nutně vést přes 
systém sovětský s diktaturou proletariá- 
tu” . Připisovat větší význam této v pod
statě propagandisticky orientované řeči 
je značně pochybné; už na stranickém ak
tivu v dubnu 1945 v Košicích mluvil Got
twald mnohem jednoznačněji. Rekl, že 
kontinuitu první republiky udržuje už je
nom osoba prezidenta Beneše a pak při
stoupil k hlavní otázce: “ Znamená to, že 
už. dnes je čas, kdy jako nejbližší cíl si sta
novíme sovětskou republiku, socialistic
ký stát?”  Je  zřejmé, jak jalovéjsou speku
lace o “československé cestě k socialis
mu” , protože za cíl — zatím ne nejbližší, 
prosím! — byla výslovně prohlášena “ so
větská republika” . Jestliže o této Gott
waldově řeči, která u nás několikrát vy
šla, není v Hájkově práci ani zmínka, mu
sí jen trochu informovaný čtenář pochy
bovat o solidnosti celé autorovy argu
mentace.

Jinde se matou pojmy — např. v souvis
losti s dobou krátce před únorem 1948. 
Už dávno dokonce i komunističtí histori
ci uznávají, že demokratické strany neje
nom neplánovaly nějaký puč, ale že ani 
nechtěly vytlačit K S Č  z vlády, všehovšu
dy usilovaly dosáhnout ve volbách lep
ších výsledků a podle toho změnit poměr
né zastoupení ve vládě. Hájek ale píše co
si o vlivu “ představy obrovské převahy 
Spojených států”  a proto prý si “ pravico
ví politici”  chtěli získat “ zásluhy v očích 
budoucích vítězů ozbrojeného konfliktu 
velmocí” . Cosi tak nesmyslného se zřídka

najde i v Tribuně. Především — i nekomu- 
nističtí politici byli bohužel přímo fasci
nováni silou Sovětského svazu a jeho rolí 
ochránce proti německému nebezpečí 
apod., a mylně jej viděli jako ne komunis
tickou, ale slovanskou velmoc. S válkou 
nekalkulova! začátkem roku 1948 nikdo 
z nich. A konečně: “ pravicoví politici”  u 
nás po válce nepůsobili, měli jsme jenom 
tři strany socialistické a jednu stranu stře
du. Jistý respekt k základním skutečnos
tem bychom snad mohli žádat a čekat.

O krizi na Slovensku koncem roku 
1947jako generální zkoušce na únor 1948 
Hájek říká jen pramálo. Samotný únor 
pak vysvětluje v souvislosti s ochlazením 
vztahů mezi S S S R  a Západem. Nebere 
na vědomí, že KSČ , ovládající minister
stvo vnitra, verbovala už od roku 1945 do 
S N B  podle svých měřítek a potřeb, že Jo 
sef Smrkovský již v květnu téhož roku za
jišťoval vyzbrojení stranických úderných 
oddílů, tzv. závodních stráží, pozdějších 
Lidových milic. Patrně také nikdy nečetl 
Gottwaldův typický výrok: “ Když vám 
starý zákon překáží v revolučním opatře
ní, tak jej prostě porušte!” A  zřejmě ne
zná ještě otevřenější projevy Viliama Š i
rokého.

O volbách v roce 1948, kdy se poprvé 
volilo tzv. “ manifestačně” , Hájek zdržen
livě říká, že “ počet nevolících a bílých 
lístků asi neodpovídá plnému počtu ne
souhlasících s jednotnou kandidátkou” . 
Tuze pěkné asi. Jinde sklouzává do poloh 
až trapně absurdních. Tvrdí třeba, že po
únorové jednání K SČ  s církvemi “ svědčí 
o ochotě vedoucí strany nabídnout nové 
partnerství” . Bohudík má dost vkusu, 
aby nezačal líčit, jak to partnerství mělo 
vlastně vypadat. Komunistickým reži
mem v roce 1949 založená tzv. Katolická 
akce, katolická jen podle jména, byla prý 
“ projevem tendencí pokračovat ve vlast
ní specifické cestě” . Zbývá poznamenat, 
že plán této “ specifické cesty”  byl nejprve 
předložen ke schválení v Kremlu; podle 
původního záměru měla být utvořena ja
kási národně katolická církev, nezávislá 
na Vatikánu. A Hájek nepíše, co bylo 
“specifického”  na tehdejším pohlcení řec- 
ko-katolické církve zmanipulovanou cír
kví pravoslavnou.

O dějinách teroru v poúnorovém Čes
koslovensku opět čteme, že “ nejosudnější 
pro Československou společnost byly 
výzvy k honbě za nepřáteli ve vlastních 
řadách” . Je  snad třeba opakovat, že Slán
ský, Reicin a Šváb sice vskutku byli obět- 
mi justiční vraždy, ale že to v dějinách ře- 
žimu znamená asi tolik, jako zavraždění 
Ernsta Roehma v historii nacismu a jeho 
zločinů?

Těžko vědět, jak by autor dokládal 
tvrzení, že “ K SČ  bylá nejsilnější složkou 
odboje” . Doložených tézí je v knize pra
málo. Historická skutečnost se však ob
čas přece jen dostane ke slovu. Jak  brát 
vážně všechny vývody o “ československé 
cestě k socialismu” , která prý byla překa
žena nepříznivou mezinárodní konstela
cí, když jinde čteme drtivé konstatování: 
“ Oddanost gottwaldovského vedení Sta
linovi byla prokázána už za jeho boje 
proti ‘šmeralismu’, znovu při kritice těch.

kdo jen o pár měsíců dřív — i když z hle
diska situace velmi vhodně -- začali 1935 
dělat politiku, již Moskva doporučila a 
něco později, a pak za války, kdy toto ve
dení bylo v Moskvě. Rovněž po válce se 
řídilo Stalinovými pokyny... ”  atakdále.

Neméně zaujme pasáž o současné krizi 
komunistického zřízení v Českosloven
sku, jejíž “ podstata je v onom rozporu 
tvůrčích sil, možností i potřeb společnos
ti, jež dosáhla určitého stupně rozvoje a 
zbavila se zátěže vazeb kapitalismu, s po
litickým systémem nikdy nepřizpůsobe
ným, jí spontánně odmítnutým v roce
1968... ”  a zase tak dále. Co je to “ určitý 
stupeň rozvoje” , nejsou snad na “ určitém 
stupni rozvoje” všechny národy, všechny 
země, a je Československo na dnešním 
“ určitém stupni”  kulturnější, humánněj
ší a civilizačně vyspělejší než bylo na rov
něž “ určitém stupni”  před komunistic
kým režimem nebo prodělalo úpadek? 
Co je to “ zátěž vazeb kapitalismu"? Patr
ně cosi ohavného. Jenomže když se pro
bereme politologickou literaturou ze ze
mí, kde ty “ vazby” pořád zatěžují, zjistí
me krom jiného, že tam vzniká mnoho 
prací podstatně fundovanějších a serióz
nějších než Setkání a střety, a že jejich 
autory jsou často socialisté, ničivý vliv 
“ vazeb kapitalismu” se na nich nijak ne
projevuje. V reálném socialismu neexis
tuje sice “ zátěž vazeb kapitalismu” , snad
no se však lze octnout ve vazbě vyšetřo
vací -- jako dnes ve Varšavě socialisté 
Adam Michnik a Jacek Kuron a u nás 
dříve Rudolf Battěk a Petr Uhl, oba do
sud vězněni.

Setkání a střety mají hlavně jen doku
mentární cenu jako doklad ničivého vlivu 
ideologicky předpojatých stanovisek a 
izolace od světa. Postihl i autora, kterýsi 
svou občanskou statečností v posledních 
téměř šestnácti letech získal zaslouženou 
úctu. Ta však nemůže změnit hodnocení 
omylů a úporně udržovaných fikcí, q

Až přijedete do Kitcheneru, navštivte 
krajanskou

RESTAURACI METRO
164 Victoria Street North, 

Kitchener, O ntario. Tel.: 743-2720.

D eset druhů řízků a další jídla. 
Otevřeno sedm dní v týdnu



Philip Roth 
českýma očima

Philip Roth, přední soudobý americký 
spisovatel, se před nedávnem dožil pade
sáti let. Roth je autorem řady románů a 
povídek, a nichž možno připomenout na
příklad P ortnov ’s C om pla in t (1969), M y  
Life as a M an  (1974), Professor o f  Desire 
( Profesor louhy, 1977) a ďo češtiny přelo
žený Goodbve Colum bus (Sbohem, měs
to  C , 1959). Rothova próza obráží ně
které z palčivých otázek lidského bytí, 
většinou na pozadí soudobé americké 
společnosti. Zdůrazněním své židovskos- 
ti se autor vytváří prizma, které mu dává 
široké možnosti k nahlédnutí pod povrch 
lidských vztahů a mechanizmů komuni
kace. Jeho próza je též charakterizována 
přímým, odromantizovaným a chvílemi 
ironickým pohledem na problematiku 
eroticko-sexuální. Právě tyto exkurze do 
oblastí tabuizovaných proti němu často 
obrátily hněv konzervativních moralizá- 
torů, jejichž vliv v americké společnosti 
není zanedbatelný. Několik Rothových 
děl bylo zfilmováno; zdá se, že nejúspěš
nější na tomto poli byla verze jeho Good- 
bye Colum bus (vel. Larry Peerce, 1969).

Co ovšem především přibližuje Rotha 
našemu čtenáři, je jeho vřelý téměř osob
ní vztah k problematice států střední a 
východní Evropy, a hlavně k Českoslo
vensku. Autor navštívil Prahu, zná se s 
českými umělci a literáty, a dokonce edi
tuje řadu Penguinových paperbacků na
zvanou Spisovatelé z druhé Evropy, jež 
dává anglicky mluvícímu čtenářstvu 
možnost seznámit se s literaturou zemí za 
železnou oponou. Význam tohoto kul
turního činu nelze docenit.

V dnešním čísle Západu otiskujeme 
předmluvu Milana Kundery k francouz
skému vydání Rothova Profesora touhy, 
napsanou v září 1982. Tato staťje spíše fi
lozofickou úvahou, než pouhým úvodem 
k románu, takže ji mohou ocenit i ti, kte
ří Rothův román nečetli. Kunderova 
úvaha je doprovázena krátkým úryvkem 
z pražské epizody Profesora touhy, v níž 
se hrdina románu David Kepesh při své 
pouti za Franzem Kafkou setkává s reali
tou poinvazního Československa.

-jan uhde-

Americký antikýč
Předmluva Milana Kundery k francouz
skému vydání Rothova Profesora touhv. 
(Paříž, 1982.)

1.
Philip Roth vstoupil do literatury vel

mi záhy. Velmi záhy (v šestadvaceti le
tech) obdržel Svou první cenu. Velmi zá
hy (v devětadvaceti letech) napsal svůj 
první (a velmi dlouhý) román, Letting  
Go. Avšak to nejhorší, co se mu mohlo 
přihodit (ve čtyřiatřiceti letech) bylo, že 
P ortnoy ’s C om pla in t se, proti jeho oče

kávání, stal světovým bestselerem. Jaké 
břímě pro autora tak málo koketního, 
tak vážného, jakým je Roth!

Po P ortnovov i Roth napsal dva z nej- 
větších románů své kariéry: brutální M y  
Life  as a M an  (1974) a The Professor o f  
Desire (Profesor touhy, 1977), poněkud 
jemnější. Tato dvě mistrovská díla rozzu
řila americkou kritiku, která je shledala 
cynickými, frivolními, narcisistickými, 
misogynními, misantropními, inhumán- 
ními, a udělala z Rotha na dlouhou dobu 
prokletého autora. Je  to duch kýče, ona 
směs sentimentalismu a moralismu, tak 
rozšířená v Americe, jenž se na něj vrhl. 
Pouze impresívní dokonalost románu 
The Ghost W riter (1979) přiměla Ameri
ku se usmířit se svým kdysi milovaným 
dítětem.

2.
Miloval se Karenin s Annou? Ukojil ji 

Vronský? Nebyla Anna frigidní? M ilova
li se v temnotě, při světle, v posteli, na ko
berci, po tři minuty, po tři hodiny? O tom 
nevíme nic. Láska v tehdejších románech 
zaujímala rozsáhlé území, prostírající se 
od prvního setkání až k prahu soulože; 
tento práh představoval nepřekročitel- 
nou hranici.

Objevování sexuality přináleží romá
nu našeho století; ohlašuje a doprovází 
neuvěřitelný zvrat mravů, jenž se v Ame
rice uskutečňuje závratnou rychlostí: v 
padesátých letech se lidé dusili v nemilo
srdném puritanismu, a během jednoho 
jediného desetiletí dospěli do éry -- cituj
me s Rothem — to tá ln í ero tické volnosti.

Rázem, široký prostor mezi prvním 
flirtem a milostným aktem zmizel. Člo
věk už není před sexem chráněn rozsáh
lým územím sentimentality. Je  konfron
tován přímo, a neúprosně, se svým tělem.

Dobývání sexuální svobody vede u 
Davida H. Lawrence k dramatické, ane
bo tragické revoltě. O něco později, u 
Henryho Millera má ráz lyrické euforie. 
Za dalších třicet let, u Philipa Rotha, se
xuální svoboda je už situace daná. naby
tá, kolektivní, banální, kodifikovaná: ani 
dramatická, ani tragická ani lyrická.

Dotýkáme se mezí, které nemůžeme 
překročit. “ Ještě dále”  neexistuje. To již 
nejsou zákony, rodiče, konvence, které 
člověku odporují. Vše je dovoleno, a je
diným nepřítelem je naše vlastní tělo, ob
nažené, rozčarované, demaskované. Phi
lip Roth je velkým historikem americké
ho erotismu. Je  rovněž básníkem této po
divné samoty člověka zanechaného tváří 
v tvář svému tělu.

Samotu tváří v tvář sexu bychom moh
li nazvat ero tikou  bez lásky. Bylo by 
směšné obviňovat Rotha z cynismu jen 
proto, že odhalil reálný aspekt naší situa
ce.

Historie se v průběhu minulých deseti
letí vyvíjela tak rychle, že si ještě dobře 
vzpomínáme na jinou dobu, dobu našich 
rodičů, kteří prožívali své lásky spíše po 
způsobu Tolstého, než Rothově.

Nepřemožitelný stesk, jenž vyzařuje z

MILAN KUNDERA, JAK HO VIDĚL ADOLF HOFFMEISTER

Rothova románu od okamžiku, kdy Ke- 
peshovi rodiče vstoupí na scénu, to není 
pouze stesk po rodičích, to je spíše stesk 
po lásce jako takové, po lásce, jaká byla 
mezi otcem a matkou, po oné dojemné 
lásce ze starých časů, o niž se dnešní svět 
zdá být oloupen.

Nostalgie po rodičovském světě pro
půjčuje Rothovu “ cynismu” auru něžnos
ti, avšak především pozadí. Pozadí jiné 
epochy.

Akcelerace dějin hluboce proměnila 
naši existenci: život v minulých staletích 
probíhal v jedné epoše; dnes obkročuje 
dvě, někdy i více epoch. Rychlost historie 
dosáhla takového stupně, že pouto s mi
nulostí se hrozí přetrhnout. Tento fakt 
staví romanopisce před zcela nový úkol: 
uchránit kontinuitu, jež se ztrácí, zachy
tit prchající čas dějin a nepřímo srovnat 
náš způsob žití (cítění, uvažování, milo
vání). s polozapomenutým způsobem žití 
našich předchůdců.

Vtom  vidím hluboký smysl intelektua- 
lismu Rothových hrdinů, většinou profe
sorů literatury nebo spisovatelů, bez 
ustání píšících eseje o Čechovovi, Henry 
Jamesovi nebo Kafkovi. To není mali
cherná intelektuální exhibice literatury 
narcisisticky se shlížející sama v sobě. To 
je pokus uchovat čas minulosti v horizon
tu románu, vytrhnout postavy z prázdné
ho prostoru, v němž hlas předků už nelze 
slyšet.

4.
Když si znovu a znovu pročítám Ro

tha, stále více oceňuji jeho umění dialo
gu. Nevzpomínám si na více než dva ro
manopisce, pro něž dialog představuje, 
jako pro něj, h lavn í p i lí ř  vyprávění: Dide
rota a Hemingwaye. Zároveň se nám tu 
představují tři zcela různorodé způsoby,



jak pochopit, co znamená hlas lite rá rn í 
postavy.

Příběhy v Jakubu F ata lis tov i jsou po
dávány formou dialogů vyprávěných ně
komu, kdo jim naslouchá a do nich zasa
huje. Jeden rozhovorjevkloubendodru- 
hého tak, že se všechno nakonec stává 
dialogem, v tomto nejdivadelnějším ro
mánu, jenž znám.

Hemingwayův dialog je ly r ic k ý : opa
kování týchž slov, zúžený slovník, mu 
propůjčují čarovnou melodii litánie. U 
Hemingwaye lidé hovoří, a my nevíme, 
co si myslí. Dialog je akustickou plentou, 
jež skrývá nenalezitelný smysl.

Rothův dialog je epický. Jako Venuše 
rodící se z pěny, literární postava se rodí 
ze svého vlastního slova, a svým vlastním 
slovem se otevírá. Zprvu jen taktně na
črtnuté, Klára, Helena, Maureen (ono 
nezapomenutelné monstrum z M y  L ife  as 
a M an) nabývají drtivou přítomnost jak 
mile promluví, dlouze, jako proud, jenž 
nelze zastavit, tak jako nelze zbrzdit 
proud vnitřního monologu Joyceových 
hrdinů.

Umění každého spisovatele se štěpí ve 
dvě tendence: tendenci řádu (architektu
ry, rozumu, discipliny) a iracionálna (ne
vědomí, nepořádku). Démon řádu se u 
Rot ha nazývá ironickým rozumem. 
Vládne v jeho knize The Ghost fVriter, 
mistrovském díle koncíznosti. Démonem 
iracionálna je hlas postavy a panuje v M y  
L ife  as a Man, mistrovském barokním dí
le.

5.
Je  to kvůli mým českým kořenům, že 

shledávám pražskou epizodu Profesora 
touhy  tak fascinující? Kepesch navštěvu
je Prahu pátraje po stopách Kafkových. 
Hledá jednu věc a nachází něco jiného: 
zakázaného Kafku v zemi, jejíž kultura je 
masakrována ruskou okupací. (Jak  je 
možné, že v tisíci a tisíci článcích věnova
ných tragédii Prahy se nikdo neodvolal 
na pronikavý pohled velikého romano
pisce? Proč se ale divit: v té žurnalistické 
vřavě, která vyplňuje naše dny, lidé už ne
slyší hlas umění, hlas románu, a tím se 
odsuzují zůstat na nejprchavějším po
vrchu událostí.)

Kepesh se tedy v Praze setkává s čes
kým profesorem, rovněž kafkovským 
specialistou, vyhnaným Rusy z univerzi
ty. Hle, konfrontace dvou existencí, dvou 
světů, dvou “ kafkovských profesorů” , ale 
také dvou způsobů čtení Kafky. České
mu specialistovi Kafka vypráví o impo
tenci člověka konfrontovaného s nesmi
řitelnou politickou mocí. Kepeschovi 
vypráví o impotenci muže konfrontova
ného s nemilosrdnou mocí jeho těla. Tyto 
dvě interpretace si neodporují; doplňují 
se: označují dvě protipólné tváře téže zá
kladní impotence člověka.

Pražská epizoda má v Profesoru touhy  
zásadní důležitost: jako na křižovatce 
tam osobní bloudění Kepeschovo protí
ná bloudění lidstva, a intimní drama se 
tak stává románem.

“ Symfonie musí obsáhnout svět,”  řekl 
Gustav Mahler. Myslím si o románu to
též. Ovšemže, svět je neobsáhnutelný!

Avšak veden touto neukojitelnou žádos
tí, romanopisec propůjčuje nejnepatrněj
ší situaci bohatost celého světa. Nejlepší 
románové scény mají tudíž charakter 
mnohonásobné křižovatky. Pražská epi
zoda je křižovatkou reálného a literární
ho; přítomnosti a minulosti; soukromého 
a veřejného (jemuž přichází být také kři
žovatkou, a to židovské genocidy a ma
sakru české literatury); závažného a gro
teskního (neuvěřitelné setkání s prosti
tutkou, která se milovala s Kafkou) atd.

6.
Kepeschův milostný itinerář vede skr

ze tři ženy: prostopášnici Birgittu, hroz
nou Helenu, idylickou Kláru. Tyto tři 
postavy se vynořují jakoby ze špatné lite
ratury: Birgitta, hrdinka pornografické
ho příběhu; Helena, osudová žena exo- 
ticko-eroticko-detektivního braku; K lá
ra (ctnostná a milá, jež zachraňuje ne
šťastného hrdinu), víla kýče.

Avšak právě zde můžeme pochopit, co 
znamená “ propůjčit nej ne patrnější situa
ci bohatost celého světa” : tyto tři jedno
rozměrné postavy sestupují s plakátu a 
nabývají nezkrotné životnosti: tato tři 
simplistní schémata se stávají komplex
ními, nedešifrovatelnými, mnohovýz- 
namnými.

Poslední kapitola vypráví o dni, jenž 
Kepesch tráví s Klárou pod modrým ne
bem jejich lásky. Blaženost je ještě zvět
šena příjezdem milovaného otce. A aby 
bylo štěstí ještě šťastnější, otec je dopro
vázen dalším starcem, vyvázlým genoci
dě! Jaké čtyřnásobné blaho!! A právě v 
tomto momentu Rothova jemná ironie 
začíná rozkládat barvy. Modř nebe se 
rozloží v spektrum barev: za štěstím spat
řujeme strach ze smrti; za strachem ze 
smrti, bezstarostnost; za bezstarostností, 
nestálost lásky; za ní smutek, směšnost, a 
tak dále, a tak dále.

7.
V Profesoru touhy nalezneme nádher

ný portrét děvkaře Baumgartena, který 
dává Kepeschovi nedocenitelnou radu: 
oslovíme-li neznámou ženu, kterou chce
me svést, nesmíme se překonávat v du- 
chaplnostech, nýbrž musíme klást nejba- - 
nálnější otázky, a velice žasnout nad od- 
povědmi. “ Ale prosím tě, jen žádnou ex
hibici ironie! Tvým problémem je, že je 
odstrašíš svou nádhernou zálibou ve slo
žitosti věcí.”

Jiným i slovy: Aby byl děvkař úspěšný, 
musí “ hrát kýč” . Hrát kýč znamená od
mítnout ironii. Zůstaňme ale u literatury: 
duch kýče v případě nutnosti se snese s 
cynismem (jenž často není než moralis- 
mem naruby), přizpůsobuje se modernis- 
tické sofistikovanosti (“ modernistický 
kýč”  je čím dál tím víc rozšířený), můžesi 
přivlastnit provokatérská hesla kontesta- 
ce (“ kýč revolty” ), ale nikdy se nebude 
moci usmířit s ironií.

Je  to ironie, jež je protipólem této na
růžovělé vize, didaktické a sentimentální, 
jež se nazývá kýč. Ironie nepodrývá tu či 
onu jistotu ve prospěch jiné. Vedena 
“ úžasnou zálibou pro složitost věcí,”  iro

nie problematizuje víechnv jistoty, jisto
tu jako takovou.

Nenapodobitelná ironická nenuce
nost, to je co činí dílo Philipa Rotha, 
abych použil krásného francouzského 
slova, nepřeložitelného do jiných jazyků, 
naprosto irrecuperahle (což znamená: 
nikdo, žádná ideologie, žádná strana, 
žádné stanovisko si ho nemůže p řiv la s t
nit)-

Z francouzštiny přeložil 
Jan Uhde

Philip Roth

Profesor touhy
(Ú ryvek)

Poblíž hradní zdi, ve Zlaté uličce dláž
děné kočičími hlavami — a vypadající ja 
ko příbytek z pohádky pro děti, bydlení 
spíše pro trpaslíka či skřítka -- stojí do
meček, jenž jedné zimy Kafkovi pronaja
la jeho nej mladší sestra, jeden z jejích po
kusů, které měly pomoci separovat mlá- 
deneckého syna od otce a rodiny. Ten by
teček je dnes obchodem s upomínkovými 
předměty. Pohlednice a pražské suvený
ry se prodávají na místě, kde Kafka pun
tičkářský, desetkrát dokola přepisoval 
verze téhož odstavce ve svém deníku a 
kde kreslíval hůlkovité figurky coby au
toportréty, “ privátní ideogramy,”  jež 
ukrýval, prakticky spolu se vším ostat
ním, v zásuvce. Klára fotografuje tři pro
fesory literatury před mučírnou spisova- 
tele-perfekcionisty. Snímek bude brzy na 
svém místě v jednom z alb na zemi u no
hou její postele.

Zatímco Klára odchází s americkým 
profesorem a svým fotoaparátem na ob
hlídku hradu, sedím při čaji s profesorem 
Soškou, naším českým průvodcem. Když 
Rusové přepadli Československo, a tím 
udělali konec reformnímu hnutí Pražské
ho jara, Soška byl propuštěn ze svého 
univerzitního místa, a ve svých devětatři- 
ceti letech dán do “ důchodu”  s minuskul- 
ní penzí. Jeho žena, výzkumnice, byla 
rovněž z politických důvodů zbavena své 
pozice, a aby uživila čtyřčlennou rodinu, 
pracuje už rok jako písařka v balírně ma
sa. Podivuji se nad tím, jak si penziono
vaný profesor dovedl udržet svou morál
ku. Jeho oblek s vestou je bez chybičky, 
jeho krok svižný, jeho mluva živá a pre
cizní --jak to dělá? Co mu pomáhá ráno 
vstávat a večer chodit spát? Co mu pomá
há proklestit se každým dnem?

“ Kafka ovšem,”  říká, a opět mi ukazu
je onen úsměv. “ Ano, je to pravda; mno
zí z nás přežívají téměř výlučně za pomo
ci Kafky. Včetně lidí na ulici, kteří jaktě
živ nečetli ani jedno jeho slovo. Když k 
něčemu dojde, podívají se jeden na dru
hého a řeknou: ‘Toje Kafka.’ Což zname
ná, Takové to dnes je.’ Nebo také, ‘Coji- 
ného se dá očekávat?” ’



Koncem toho odpoledne jsme nastou
pili do tramvaje, jejíž číslo profesor Soš
ka napsal tužkou na spodek balíčku s 
pohlednicemi obřadně předanému Kláře 
u dveří našeho hotelu. Na pohlednicích 
jsou fotografie Kafky, jeho rodiny, a 
pražské pamětihodnosti vztahující se k 
jeho životu a dílu. Ta pěkná malá soupra
va už není k dostání, vysvětloval Soška, 
od té doby co Rusové okupují Českoslo
vensko a Kafka je zakázaným autorem, 
zakázaným s velkým Z. “ Ale vy máte ješ
tě jednu soupravu, doufám,” řekla Klára, 
“ pro sebe —?” “ Slečno Ovingtonová,” 
řekl se zdvořilou úklonou, “já mám Pra
hu. Prosím, dovolte mi. Jsem si jist, že 
každý, kdo vás potká, si přeje dát vám 
dárek.”  Při tom navrhl návštěvu Kafko
va hrobu, při níž však nebylo radno, aby 
nás doprovázel... a pohybem ruky upou
tal naši pozornost k muži stojícímu zády 
k zaparkovanému taxíku nějakých pat
náct metrů ode dveří hotelu nahoře na 
bulváru: tajný, informuje nás. Sledoval 
jej a paní Soškovou ve dnech po sovětské 
invazi, když profesor pomáhal organizo
vat skrytou opozici vůči novému loutko
vému režimu, a jeho dvanácterník byl 
stále v pořádku. “ Jste si jist, že je to on?,”  
zeptal jsem se. “ Dostatečně jist,”  řekl 
Soška a zastaviv se krátce, aby políbil 
Kláře ruku, odkvapil rychlým krokem, 
spíše jako člověk na chodeckých závo
dech, k davu scházejícímu po širokém 
schodišti podchodu do metra. “ Bože,” 
řekla Klára, “ to je příliš hrozné. Všechno 
to strašné usmívání. A ten odchod!”

Jsme oba trochu konsternováni, hlav
ně já, že se cítím tak bezpečný a nedo
tknutelný, s cestovním pasem v saku a 
mladou ženou po svém boku.

Tramvaj nás odváží ze středu Prahy do 
okrajové čtvrtě, kde je Kafka pochován. 
Obehnán vysokou zdí, židovský hřbitov 
hraničí po jedné straně s rozsáhlejším 
hřbitovem křesťanským — skrze plot vi
dím návštěvníky, upravující tam hroby, 
klečící a protrhávající plevel jako netrpě
liví zahradníci — a po druhé straně širo
kou dezolátní státnicí, po níž jezdí nákla
ďáky do města a zase z.pět. Brána židov
ského hřbitova je zamčena na řetěz. Ha
raším řetězem a volám směrem k domku, 
který by mohl patřit hlídači. Po čase se 
odněkud zevnitř vynoří žena s malým 
chlapcem. Říkám německy, že jsme při
letěli až z New Yorku navštívit hrob 
Franze Kafky. Zdá se, že rozumí, ale říká 
ne, dnes ne. Přijďte v úterý, říká. Vysvět
luji, že jsem profesor literatury, a Žid, a 
podávám jí hrst korun skrze mříže. Obje
ví se klíč, brána je otevřena a chlapec do
stává za úkol nás doprovázet, zatímco 
my jdeme podle návodu značky, která 
ukazuje směr. Ukazatel je v pěti různých 
jazycích — tolik národů fascinovaných 
bázeň vzbuzujícími vizemi tohoto askety, 
tolik bázlivých milionů: K hrobu (K  m o -  

t h j i c  Zum Grabe/To the Grave of/a la 
tombe de) F R A N Z E  K A F K Y .

Z angličtiny přeložil 
Jan Uhde

□

Jan Křesadlo

O podvojnosti slov
Podvojnosti slov je si asi vědomo více 

lidí, ale nejspíš o tom nehovoří, aby nevy
padali jako blázni. Snad první, aspoň u 
nás, kdo si troufal o tom psát, byl nebož
tík Karel Poláček. Tojetotižtak: Když se 
vezme slovo a nějakou dobu se opakuje, 
ztratí jaksi svůj význam a zůstane z něj 
jen prázdná zvuková šlupka. Pod tou 
šlupkou se pak za chvíli vynoří druhá, 
skrytá a mystická podstata onoho slova. 
Při jistém cviku lze tohoto jevu dosíci i 
bez opakování. Tak například, dovozuje 
Poláček, upřeme-li oko kontemplace na 
slovo poněvadž, vidíme zřetelně, že je 
oděno v bezvadný frak, má podlouhlou 
bledou tvář, vroubenou černým, prošedi
vělým plnovousem a hnědé oči tvrdého 
lesku, jako knoflíky od bačkor. Poně
vadž má dále na hlavě fez a je obchodní
kem s orientálními koberci, myslím, že z 
Azerbajdžánu - cituji totiž z paměti. Nic
méně, pokračuje Poláček, je také možno, 
že Poněvadž je z Vinohrad, má řídké ry
šavé vlasy, uprostřed rozdělené pěšin
kou, hraje dobře preferenc a předevičuje 
v Sokole. Napíše-li Poněvadž článek do 
novin, nenapíše “je pravda” , nýbrž “jest 
pravdou” , neboť jeho duše je secesní, ja 
ko ornament na orchestriónu. Potud Ka
rel Poláček, který při té příležitosti též vy
jadřuje politování nad antisemitskými 
sklony onoho vinohradského poněvadž. 
Aplikujeme-li pak Poláčkovu metodu 
například na zvukově zpřízněné slovo 
poněkud, ihned vidíme, že jeho skrytá 
osobnost je diametrálně odlišná. Poně
kud je menší, avšak tuhé podstaty, má 
náhodou rovněž podlouhou tvář a oči 
tvrdého lesku, ale ryze evropského kolo
ritu a rázu, s vrásčitým čelem. Vousy ne
má buď žádné, nebo by mohlo mít krátké 
hnědé kotlety. Na hlavě má hnědý klo
bouk s rovnou střechou, posunutý do tý
la. Zdá se, že má buď kožené sako, nebo 
jen vestičku a pak naopak také kožené 
kalhoty. Vypadá to tak, že Poněkud je 
český emigrant ve Státech nebo v Austrá
lii, ale tam až víc k jihu, kde už není tak 
horko. Jeví se, že by mohlo sídlit např. v 
Tasmánii ve městě Scotsdale. Poněkud je 
tuhé a bojovné a nejsou s ním žerty, ne
boť život se s ním nemazlil a vychoval je 
v pravého muže. Poněkud se zdá být po
někud potměšilé a moc bych mu nevěřil, i 
když mu lze přisoudit i jistou rytířskost 
či velkomyslnost. Alternativně je poně
kud tropický pták s dlouhým, mírně za
hnutým žlutým zobákem, žlutým, okrouh
lým okem a krásně svítivě modrým pe
řím, zvící asi kavky. Flétnově naříká a s 
drátěným hlukem poskakuje v kleci, na 
které je napsáno: Poněkud leskoperý, 
Aliquantum fulguripennatum Ping, 
prosím, nekrmte. Skrytá duše některých 
slov je zcela extravagantně neočekávaná. 
Například slovo únor je šmolkově modrý 
jelen se silně větvistým parožím, jako 
zvěř v básních Georga Trakla. Naopak, 
některá slova obsahují pouhé triviality a 
polopatismy: Tak např. slovo stodola, ať

je opakujeme jak dlouho chceme, nevydá 
nic jiného, než starosvětského sedláka 
mohutného zátylí a hřbetu, v holínkách a 
se šrajtoflí, naditou jakýmisi šajny. Bez
božný Stodola utiskuje chudinu, takže je 
na poslední stránce povídky stižen spra
vedlivou odplatou. Tento příklad, který 
by snad připustili i zapřísáhlí odpůrci 
podvojnosti, je však spíše ojedinělý a 
překvapení jinak číhají na všech strán
kách. Např. banán je nejen tropické ovo
ce okurkovitého tvaru, chuti mdlé (viz 
“ Květy mládeže” , ročník 1884), ale rov
něž uherský magnát s mohutným knírem 
a jakousi čamarou. Banán úr má dále 
kožešinovou čepici na způsob poděbrad- 
ky, ale s jakousi štětkou, vztyčenou na 
přídi, měkké vysoké boty a zakřivenou 
šavli na závěsu se střapečky. Jeho kůň je 
ohnivý černý grošák výborného chovu a 
Banán se na něj vymršťuje za hlasitého 
klení v maďarském jazyce.

Ale už snad dost. Poláček tvrdí, že jeho 
vývody o poněvadži budou přijaty s ne
důvěrou od právníků, inženýrů a ban
kovních úředníků, ale že prý šije jist, že 
spisovatelé, profesoři, lékaři a Židé ho 
pochopí. Myslím, že v tom nemá pravdu, 
totiž, že zjednodušuje. Např. bankovní 
úředníci a právníci bývají básníci, jako 
třeba Machar nebo Johann Wolfgang 
von Goethe. Machar byl, řekněme, rea
lista a vyznačoval se tím, že dovedl psát 
nejprozaičtější prózu ve formě bezvad
ných sonetů, takže možná, že by na po
dvojnost nepřistoupil, ale Goethe, mys
lím, že by ji chápal. Naopak jsem sijist, 
že profesoři marxismu by podvojnost ne
jen nechápali, ale i odsoudili jako bur- 
žoazní taktiku, která má odvrátit pozor
nost dělnické třídy od jejího spravedlivé
ho boje, nebo tak něco. Znám též osobně 
několik lékařů o kterých jsem přesvěd
čen, že by podvojnost nechápali a ji zne
uznali. Myslím, že je to nejspíš asi indivi
duální a spíš jako s hudebním sluchem, 
který se rovněž někdy vyskytuje nebo 
chybí bez ohledu na vůbec jakoukoliv 
skupinovou příslušnost.

□

Česká kultura v Torontě
• Pianista Antonín Kubálek měl sólo
vý koncert v nové torontské Roy 
Thompson Hall 14. 2. t.r.
• V září uplyne 15 let od založení No
vého Divadla. Prvním představením 
příští sezóny bude hra Thorntona 
Wildera “ Jen  o chlup” (“The Skin of 
our Teeth” ) v režii Tomáše Maška.
• Marie Klečková dostala cenu za 
nejlepší ženský herecký výkon od 
Ontario Multicultural Theatre Asso- 
ciation za roli Kláry Zachanassianové 
ve hře Friedricha Důrrenmatta "Náv
štěva staré dámy” . Cenu za nejlepší 
zvukovou režii dostal Milo Kubík.



Dopisy

Opoziční předák odpovídá redakci
Vážený pane Šuchm o, 

o cen il jsem  zaslán i Vašeho dopisu, 
k te rý  se týká nebezpečného dilema, 
kterém u jsou  vystaveni Kanaďané  
českého a s lovenského původu ve 
spo jen í s je jic h  původn í vlasti.

Nejsem  překvapen, že současná  
kanadská vláda se vyhnula této o táz
ce, a ve sku tečnosti vystavila naše lid i 
nátlaku  c iz ích  vlád. Dom nívám  se, že 
to je  ukázkou o rien tace zah ran ičn í 
p o litiky , která charakte rizu je  režim  
současného m in is te rského  předsedy  
v je d n á n i s u rč itým i východoevrop 
ským i zeměmi.

Máte zcela pravdu, když navrhu je te  
řešení toho to  spec ifického  p rob lém u  
v rám ci kanadského zákona o občan 
ství. N ěko lik  našich ko legů naléhá na 
vládu, aby pos iln ila  naše sm ěrn ice o 
občanstv í a tak zabrán ila  nežádoucí 
m an ipu lac i nepřá te lským i vládami, a 
tím  obnovila  a zkva litn ila  hodno tu  
kanadského občanství.

M ohu  Uás ujistit, že když se stanu  
m in iste rským  předsedou, naše vláda 
p ře h o d n o tí současnou s ituac i a u č in i 
jakéko liv  c izí vládě mnohem obtížnější 
používat nátlaku, ja kko liv  záludného, 
vůč i kanadským  občanům .

D ovo lu ji s i využit této p říle ž itos ti 
k  p ředán i pozdravů Vašim čtenářům  
a všem Kanaďanům  českého a s lo 
venského původu.

S přáním  všeho ne jlepšiho  
Váš

Brían M ulroney, 
předák opoz ičn í P rogresivně- 

konzerva tivn í strany  
Ottawa, 22. března 1984

Jak hovořit s Američany
Projev am erického delegáta na 39. 

zasedán i kom ise lidských  práv OSN, 
k te rý  Západ uve ře jn il v únorovém  
čísle 84 (W alter Berns: Jak h o vo řit 
s Rusy), opravdu potěšil. A po těš il 
ze jm éna ty, k te ří ještě  všechno ne 
vzdali a tvrdošíjně d robnou  p ra c í us i
lu jí o  to, aby by lo  co  nejvíce W alterů  
Bernsů.

D ovo lte  m i m a lý  p řík lad  toho, "jak  
h o vo řit s A m eričany", z pos ledn í do 
by. V m ys lích  m noha západních p o li
tiků  je  za fixována m ylná  představa, že 
Ja ltskou  d ohodou  byla Evropa roz
dě lena na sféru v livu Sovětského  
svazu a s fé ru  v livu  západních vítěz
n ých  m ocností a že s tím to  stavem se 
nemůže, ba an i nesm i n ic  dělat. Že 
takováto  in te rp re tace  Jaltské dek la 
race je  nesprávná, vysvě tlil v iceprezi
den t George Bush ve svém znám ém  
p ro jevu  ve Vídni v zá ři m inu lého  roku.

V ún o ru  t.r. se kona l v Los A ngeles  
banket. P řítom en b y l illin o is k ý  k o n 
gresm an Tom C orcoran. Přišla řada  
m ístních p o lit ik ů  a reprezentantů  
ex ilových  o rgan izací m noha ná ro d 

nosti. B y l jsem  požádán o projev, a 
krom ě jin é h o  jsem  řekl:

"A m e rič tí obča n é  če sko s lo ve n 
ského původu  velm i o ce ň u ji in ic ia tivu  
za z řeknu ti se Jalty. Považujeme 
Ja ltskou dohodu  za sym bo l zla a ne
štěstí, srovnávám e j i  s M n ichovskou  
dohodou a H itle rem ."

P roblém  by lo  m ožno jen  nadhodit. 
V yprovokoval však zájem kongres
mana nato lik , že m u stá lo  za to s tráv it 
zbytek večera v debatě o am erické  
zah ran ičn í po litice . Nevím, zda se 
nám p oda řilo  Torna C orcorana o 
všem přesvědčit. R ozhodně však měl 
hodně nám ětů k přem ýšleni.

J iř í B re ber, Los Angeles

Čas se naplnil
Před rokem  jsem  vyhrožoval panu  

Táborskému, že se jednou  stanu  
předp la tite lem  Vašeho Západu. Čas 
se napln il, mám práci, takže máte o 
p la tíc í duš ičku  navíc. Já Vám ale ch c i 
hlavně m oc poděkovat, že js te  m i p o 
s íla li Západ rok  zdarm a! Co se týká 
m ého názoru na Váš časopis — jsem  
po řád  m oc rád, že je  na světě! O po
važte se zkrachovat!

V. Šp irit, N ěm ecko

Nekonsolidovaný Západ
Po p reč itan í Vašeho 6. čísla 83 som  

so zárm utkom  zistil, že Vás ešte ne
p o ja li československé zastup ite lské  
úřady do svo jho  k o n so lid a čn íh o  p ro 
cesu. Keďže som  tam  nevide l žiaden 
inzerá t Tuzexu, ded ičstvo do sta re j 
vlasti a podobné  inzeráty, k to ré  boha
té do tu je  s. konzul. A k  aj naďa le j sa 
musíte zaob is ť bez te jto  podpory, ste 
chudobn í ako ja. Preto Vás prosím  o 
zas lan ie Západu.

M. M išura, Kanada

Za devizy do světa
Když jsem  rezervoval m atč in  le t do  

Kanady, by lo  m i řečeno něco, co m i 
zpěn ilo  všechnu krev. C h tě l jsem  p o 
užít p řím ý le t F rankfurt-Vancouver, 
ale cestovn í agen t — m im ochodem  
N or obeznám ený s evropským i p o 
m ěry  — m i řekl, že kom unisté  vydali 
nějaké nové nařízeni, pod le  kterého  
vš ichn i čs. občani, ce s tu jíc í do  Kana
dy, m usí p o u ž it čs. ae ro lin ii. Těch 
640 $ mě opravdu mrzí, p ro tože  m o 
hou b ý t p o u ž ity  na je jich  te ro ris tické  
akce. N ech tě l jsem  riskova t p ro b lé 
my, tak jsem  zap la til; je  to však bez
p řík ladné  vydírání, p ro to  bych by l 
rád, kdybyste  v tom  udě la li jasno ve
řejně. Tady v od leh lých  ob lastech je 
opravdu těžké sehnat in form ace.

J. Lancik, Kanada

Pozn. red.:
Nevíme nic o takových nařízeních, 

je ale pro Č SA  pochopitelné chtít 
získat za poloprázdná letadla co nej
více deviz.

K článku “Co koho napadne”
V č lánku  "Co koho napadne” (Zá

pad, úno r 1984), M. A. C arpin hodno tí 
sborn ík o Voskovcovi, vydaný nakla
datelstvím  Index. Krom ě příspěvků, 
které kva lifiku je  jako  cenné, odsunu
je  stranou  jiné, p a tříc í do kategorie, 
o niž říká, že z n ich "...se dozvídáme, 
že p ř i jm éně Voskovec se vybaví We
rich  a Osvobozené d ivad lo  (kom u  
ne?)..."

K tom u bych  podo tknu l, že na roz
díl od  svaté b o ž i tro jice , je jíž  tř i s ložky  
m ohou být — a jsou  — uctívány každá 
zvlášť, Voskovec je  elem entem  rov
n ice  V + W + J = OD, což jako  rezu ltá t 
spo lečného díla je  m nohem  větší, než 
souče t ind iv iduá ln ích  přínosů. M á-li 
z n i bý t vyjm ut, nevím, kdo m im o p ří
buzné, osobn í přá te le  a m oc dobré  
znám é (a ovšem také k r it ik y  a p isate le  
b iog ra fii), o něm může napsat něco  
podstatného, co ještě nebylo  napsá
no.

Dále, mezi květnem  1945 a únorem  
1948 nem usel p ř i znovuoživení "Pěsti 
na o k o "  žádný d ivák trn o u t h růzou p ři 
s lokách o TGM. Tehdy to po řád  ještě  
neby lo  žádné hrdinství, bez oh ledu  
na žvaněn i omezence, k te rý  tenkrát 
by l m in is trem  inform ací. Voskovec 
ovšem cítil, že led  se stává tenčí a ten
či, a tak svů j m ožný příspěvek k po 
lit ic ké  satiře těch časů — pro odváž
nějšího sa tirika  jis tě  neodo la te lných
— udrže l prozíravě na nu le  a vrá til se 
do S po jených států.

To, ja k  jsem  OD m ilova l od  samého  
začátku, tak m i V + W po válce zlhos- 
te jně li p ro  je jich  opatrn ic tv í, a hlavně  
potom , co jsm e se dozvěděli, jak  
během je jich  ex ilu  v USA h o d ili Ježka 
přes palubu, p ro tože nep ro raz il dost 
rychle, ja k  by po třebova li. Když vy
těž ili ekonom icky  spo lečným  vystu
pováním  ce lého tým u na kra janských  
podn icích , co se dalo, V + W to  zkus ili 
v Clevelandu, ten tokrá t s ang lickým i 
p řek lady  "Těžké B a rb o ry " a "Osla a 
stínu". N epouž ili však Ježkovu h u d 
bu, i když nem ohlo  b ý t nesnadné dát 
k  n i p o říd it ang lické  texty. D a li se do 
kupy s am erickým , tehdy levicově  
orien tovaným  kom pon is tou  H aro l- 
dem Romem, autorem  v r. 1937 uve
dené revue "Š pendlíky a je h ly "  ( “Pins 
and Needles", sponzorováno U n ii 
zam ěstnanců výroby dám ského ša t
stva). A n i ten to  pokus neuspěl, ale 
není těžké s i představit, ja k  se to Jež
ka m uselo do tknout.

A p ro č  Voskovec sám nedopsal na
čaté pam ěti?  Důvod, p roč  nemohl, 
t.j. “...cudnost um ělce a občana, k te 
rém u se p ro tiv í m lu v it o  p roh rách ..."  
(c itu ji p. Carpina), b y  b y l chvá lyhod
ný, kdyby  by l něčím  více než d o 
m něnkou. Teorie, že asi nechtěl, je  
snadně ji vysvětlite lná, především  tou  
starou opatrnosti.

J iř í Traxler, Kanada



Chechtající se cestující
Kvůli Západu jsem začal jezdit do 

práce metrem. Problém je, že už 
začínám být známý lidem co jezdí ve 
stejnou dobu se mnou tím, že se kaž
dou chvíli chechtám či aspoň usmí
vám, což Kanaďan i p ři čteni neděl aj'. 
Tak teď zas jezdím na chvilku autem, 
ale je to otrava. Už se zas těším na 
další číslo.

Honza Chlumský, Montreal

Bible do Československa
Nedávno jsem obdržel žádost o 

příspěvek na zvláštní zásilku b ib lí do 
Československa. Ti, kteří chtějí p ři
spět, případně se informovat o akci, 
která by měla získat na 120 000 b ib li 
do Československa, pište na adresu: 
Canadian Bible Society {W. M. Rus- 
sell, General Secretary), 10 Carnforth 
Rd., Toronto, Ontario, M4A 2S4 Ca- 
nada.

Ještě zajímavější je ale objev, který 
jsem učin il v Classics Bookstore. Za 
$3.49 jsem totiž koupil anglický text 
bible vytištěný v Československu. 
Jedná se o vázané vydáni Nového a 
Starého zákona, publikované v Lon
dýně. Československá vláda tedy 
nepovolí vydání českých a sloven
ských b ib li doma, ale schválila tisk 
pro anglickou verzi pro vývoz.

Domnívám se však, že je třeba akci 
b ib li pro Československo podpořit!

B. Ponávka, Kanada

Západ doma méně dosažitelný
S časopisem jsme se setkali i doma, 

ovšem za pochopitelně méně dosaži
telných podmínek. Mezi možností po
rovnat Západ s jiným i exilovými ča
sopisy vyjadřujeme názor, že úroveň 
obsahu a úpravy je vynikající. Jsme 
m ládi manželé, zde v Kanadě jsme 10 
dní, p řije tí bylo a je znamenité, avšak 
zdro j inform aci nám blízkým pro
středkem, kterým právě Západ je, 
nám schází. Věřime, že zasláním prv
ního čisla určíte i způsob jeho zapla
ceni.

M. a Z. Tyc, Kanada

Oprava
V tomto Orwellově roce tiskařský 

šotek prokazuje obzvláštní čilost na 
našich stránkách — a ať se snažíme, 
jak se snažíme, nikdy se nám zcela 
nezdaří vymýtit všechny škodolibos
ti. Tak například v únorovém čísle 
v Ulčově článku o Grenadě se z Ostro
va koření — SPÍCE ISLAND — stal 
SPACE ISLAND. Daleko hůř dopadl 
Robert F. Lamberg, multilinguální 
vzdělanec: v dubnové kritice knihy 
Václava Černého z reservatio mentis 
vzniklo reservatic mentis, z epitheton 
ornans jsme dokonce vyplodili epi
theton organs, a autor přestal být 
Lambergem a stal se Lambertem. Do
sud marně přemýšlíme o agitačně 
účinném kroku, jak se našemu spolu
pracovníkovi omluvit a ukonejšit.

Na šotka však nelze svést velebotu 
v únorovém článku Jaroslava Drábka 
st., “Hrátky s TGM ” , totiž tvrzení, že 
“Masaryk, byl viněn z toho, že prý 
poskytl peníze na zavraždění ruského 
revolucionáře Savinikova” .

Omyl, omyl. Boris Viktorovič Savi- 
nikov, legendární terorista, odpověd
ný za zavraždění půl tuctu carských 
ministrů, bolševikem nikdy nebyl. 
Naopak. Vedl protisovětské povstání 
z města Jaroslavl a též plánoval za
vraždění Lenina.

Českoslovenští komunisté po Úno
ru začali obviňovat T. G. Masaryka 
pro jeho údajnou finanční pomoc 
Savinikovi právě proti, aby Lenina 
odpravil. Žalobu též rozpracovávali 
českoslovenští komunističtí histori
kové. Někteří jsou nyní v exilu, třeba 
se nám ozvou a svěří se se svými vě
deckými tajemstvími. Redakce

Vzkazy administrátorky
Začátkem tohoto roku jsme změnili 

způsob psáni adres. Tiskne nám je 
nyní osobní kompjútr. Zkontrolujte si 
laskavě správnost Vaši adresy, hlavně 
poštovního kódu, a oznamte nám co 
nejdříve chyby, abychom je mohli 
včas opravit. Na štítku s adresou, 
v pravém horním rohu, je uveden také 
měsíc a rok, ve kterém Vám končí 
předplatné. Sledujte toto datum pra
videlně a když nám pošlete předplat
né předem, ušetříte nám čas i peníze 
za upomínky.

Je určitě výhodnější posílat před
platné jednou za dva roky. Vyplatí se 
to, zvláště tam, kde bankovní poplat
ky jsou vysoké. Dají se tak využít i 
období výhodných výměnných kur
sů. Čtenáři mimo USA a Kanadu, ne
posílejte osobní šeky. Musíme pak 
za ně platit 3 až 6 dolarů bance a zby
tek předplatného nestačí ani na Vaše 
poštovné. Nejlepším způsobem po
ukazování peněz je mezinárodní poš
tovní poukázka (International Money 
Order) nebo poukazování peněz na 
náš poštovní účet v Hamburgu.

Po delši zkušenosti nedoporuču
jeme posílat penize prostřednictvím 
banky. Penize sice dojdou, ale často 
se ztratí jméno nebo jeho podstatná 
část. Ted’ právě marně v kompjútru 
lovíme ...islava z Curychu, který nám 
poslal roční předplatné. I když nám 
kompjútr všechny ...islavy z Curychu 
vyhledal, všichni Stanislavové a Bro
nislavové už měli zaplaceno. Jedná 
se tedy zřejmě o nového předplatite
le. Co tedy dělat? Čekat, až nám ně
kdo dopisem vynadá, že poslal penize 
a Západ  mu nechodí. Kompjútr nám 
nedávno našel jistou Janu z Melbour- 
ne, i když se vdala, změnila jméno 
(nám svatební oznámeni neposlala) a 
přestěhovala se. To vše je možné, ale 
nepřehánějme to. Když nám posíláte 
peníze přes banku, napište nám pro 
jistotu ještě dopis, nebo kartu. Naše 
práce se tím moc ulehči.

M. Reinišová

Služba čtenářům

Vdova 60 let hledá inteligentního 
přítele. Zn.: “Dobrá kuchařka”

Hledá se Anton DUBAI. V roce 1979 
byl v kanadském Windsoru. Zn.: 
“Sestra”.

Nabízíme čistokrevného fouska ke 
krytí fen. Volejte v Kanadě (519) 
821-4735 večer.

Kdo zná Bohumila Sonenbergera 
(kajakář) a Luboše Mlynáře (fotbalis
ta), ať laskavě sdělí, že mají napsat 
Kodetovi A., přes redakci.

Není snadné se smát, je-li člověk sám. 
Vysokoškolačka, vdova, hledá milého 
kamaráda (od 58 r., nad 175 cm), kte
rý nejen rád cestuje a aktivně sportu
je, ale dovede též ocenit dobrou hud
bu, knihu a útulný domov. Zn.: “Spo
lečné stáří”.

Objednejte si:
adresovací program pro osobní počí
tač IBM (IBM PC), vhodný pro spolky, 
časopisy, lékaře i firmy různého dru
hu, s instrukcemi a textem v češtině 
či v angličtině. Program bude upra
ven podle Vašich speciálních poža
davků s možností řazeni podle abece
dy, zemí, poštovního kódu či jakého
koli jiného kritéria. Speciální rubriky, 
jako “má dáti - dal” budou také dopl
něny podle Vašich potřeb. Nabízíme i 
řazeni podle druhé třídy kanadské 
pošty (pro časopisy a jiné hromadné 
zásilky).
Cena: Can. $ 85.00
V objednávce uveďte předpokládaný 
počet adres i Vaše požadavky.
Pište na:

MISTAR
P. O. Box 322
Waterloo, Ont.
Canada N2J 4A4

V květnu 1984 slavíme 12 lei zasilatelské 
služby po celém světě, druhý rok otevřeni 
obchodu ve Vídni a zahájení zasilatelské 
služby v USA.
Nové a antikvami knihy, gramofonově 
desky a kazety na jedné adrese: 
B O H E M IA  BO O K  STO  RE.
Petr Pastrňák, krajanské knihkupectví
zasilatelská služba
Lindengasse 5, 1070 Wien, Austria

B O H E M IA  BO O K  ST O R E ,
VI. Strejček, 1580 Madison Street, 
Oakland, CA 94612, USA.
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M Multikultura 
je porozumění

Porozumění kulturám a lidem, kteří tvoří Kanadu, 
nám všem pomáhá vybudovat si pocit sounáležitosti.

Kanadský program Etnických studií aktivně 
povzbuzuje vědecký výzkum, akademické studie a 

plány týkající se multikultury ve výchově.

Náš Writing and Publications Program nabízí 
výzkum a psané studie, aby Kanaďané byli více 
íformovaní a více věděli o rozličných kulturách

a kulturních dědictvích.

To může vést jedině k porozumění.

Pro další informaci se obraťte na 
nejbližší State O ffice nebo pište na:

Communications Directorate 
Secretary of State 
Ottawa, Ontario 
K1A 0M5

Multikultura... 
je skutečnost!

w m w m m

ÍRANSLATED BY : Západ

I f Multicutturalísm
Canada
Hon. David M. Collenette 
Minister of State

Multiculturalísme
Canada
Hon. David M. Collenette 
Ministře ďÉtat Canada


