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Ota Ulč

Marx stále milovaný
Čs. sociální demokracie oznámila 

ve svých zásadách, přijatých na cu- 
ryšském sjezdu v r. 1983, že Marx 
zůstává jedním z jejích duchovních 
otců.

V nedávné anketě rozhlasové sta
nice Svobodná Evropa prominentní 
osoby československého exilu ob
držely řadu otázek. Též zodpovídaly 
dotaz, koho že pokládají za největší- 
ho, nejzářnéjšího muže, ženu dějin, 
kdo je jejich historickým idolem. Inu, 
Karel Marx přece, prohlásila význam
ná lidská tvář, sídlící v Kalifornii.

Kroutím hlavou a spěchám s při
znáním, že jsem nikdy k věřícím ne
patřil, marxismus považuji za notnou 
pavědu devatenáctého století, a kla
siky, autory tak kromobyčejně nudné, 
jsem četl jak málo se jen dalo. Nečer- 
venám se, vždyť ani pravovérní (snad 
s výjimkou kalifornského zbožňova- 
tele) si příliš nelouskají v talmudu 
těchto vousáčů. Že by Štrougal či 
doktor oboru Bil’ak si o víkendech vo
zili na svá panství sebrané spisy ke 
studiu a inspiraci?

Že by nezapomenutelná láska, 
sladkobolná vzpomínka na dobu, kdy 
nostalgici byli mladí a sliční? Georges 
Clemenceau, někdejší francouzský 
ministerský předseda, zvaný Tygr, 
poskytl tuto diagnózu: "Kdo ve svých 
dvaceti letech nebyl socialistou, ten 
nikdy nebyl mlád; kdo ve svých čtyři
ceti letech socialistou zůstal, ten ni
kdy nedospěl.”

Architekti vědeckého socialismu 
zformulovali vědecké zákony s plat
ností zákonů přírodních. Například o 
uskutečnění proletářské revoluce 
v průmyslově nejvíce vyvinuté zemi: 
proto se revoluce uskutečnila ve Vel
ké Británii a Německu, nikoliv v car
ském Rusku.

O odumření státu — proto odumřel 
v Sovětském svazu.

O zbídačení proletariátu — proto 
americký dělník má dnes nižší životní 
úroveň než měl před sto lety.

O nacionalismu jakožto buržoazní 
šalbě — proto nacionalismus vůbec 
nehraje roli v zemích Třetího světa.

A tak dále, stejně vědecky přesné.
Tabuizovaná dogmata, pouze Čí

ňané je již spláchli, veřejně prohlásiv
še v r. 1 984, že tento zděděný vědecký 
komunismus je  irelevantní balast, 
bezcenná přítěž v našem současném 
světě.

Nostalgičtí pravovérní se na nás 
patrně oboří s mladým, tím lepším, 
tolerantním Marxem, tím, jenž napří
klad napsal v květnu 1849 v Neue 
Rheinische Zeitung: “Jsme nemilo
srdní, od nikoho nečekáme milost. 
Až přijde náš den, my nebudeme za
krývat náš terorismus."'

“Will the real Marx, please, stand 
up?” Onen Marx, jenž v mládí objal 
Krista nebo ten, co se posléze v dost 
hysterické básni ztotožnil s Lucife
rem? Marx hledač pravdy nebo ten, 
jenž pohrdal volnomyšlenkářstvím a 
nemilosrdně zatratil všechny socia
listy, kteří si troufli zapochybovat o 
jeho dogmatech? Marx soucítitel 
s vykořisťovanými nebo ten, jenž spe
kuloval (neúspěšně) na londýnské 
burze? Marx obdivovatel, glorifikátor 
průmyslového dělníka, s nímž si ale 
v životě ani krapet nezadal?

Marx konzervativní autokrat, puri
tán, jenž hodně pil a kouřil, přísná 
hlava rodiny, milující manžel a otec tří 
dcer, z nichž dvě spáchaly sebevraž
du, ale též záletník a mimomanželský 
inseminátor? V sedmdesátých letech 
tohoto století se v Itálii konalo refe
rendum, zda konečně povolit rozvo
dy, a katolíci v opozici proti novotě 
vylepovali plakáty s Marxovými citá
ty, principy reakčnějšími než pozice 
papežova. V Londýněvr. 1851, vdobě 
velkého strádání Marx oplodnil služ
ku, k otcovství se odmítl hlásit a pater- 
nitní břemeno na sebe vzal spolupra
covník Engels. Engels též živil jeho 
rodinu, Marx trf^ěl různými neduhy 
včetně furunkulů, nežitu v zadku a 
na šourku, Kapitál prý musel psát ve 
stoje, kdo ví zda bez potupných vříd- 
ků by vůbec byl napsal tolik podiv
ností — dobrá, dobrá, tohle jsou drby, 
Marxů tedy bylo několik, každý z nás 
je nějaký.

Jenže není mi známo, že by jinému 
“klasikovi” tolik prošlo, tolik bylo 
prominuto, zapomenuto, jako právě 
Karlu Marxovi. Tento svět zpravidla 
tak nemilosrdný, ale trierského auto- 
krata podaroval amnézií tou nejšle
chetnější, nejvelkodušnější. Vyradý- 
rován se zdá být Marx nenávistník, 
rasista, antisemita, nepřítel Slovanů 
a dalších méněcenných tvorů, že i 
Hitler se v něm zhlédl.

Obvinění to vážná, věnujme se jim 
bod po bodu.

Marx zformuloval své rasové, rasis
tické teorie v šedesátých letech minu
lého století. S Engelsem došli k závě
ru o nutnosti války a likvidaci Slova
nů.2 Ti, jakož většina lidstva, jsou ná
rody “ahistorické” (Hegelův to kon
cept), nehrály roli v dějinách a v bu
doucnosti ji rovněž nebudou hrát.

Obhajovatelé Marxe tvrdí, že ve 
viktoriánské Anglii rasismus by.l nor
mou, takže je unfair vystrkovat toto 
špinavé antikvární prádlo. Ale jakpak, 
jak to? Nikdo přece nebyl nucen být 
rasistou, takové principy obhajovat — 
například John Stuart MiII nebyl, ne- 
obhajoval.

Marx pocházel z rabínské rodiny

KRESBA JAN KHISTOFORI

jak z otcovy, tak z matčiny strany. 
Vzdor svým kořenům podařilo se mu 
stát přesvědčeným antisemitou. Jeho 
knihu Svět bez židů (World without 
Jews) mnozí pokládají za vhodného 
předchůdce Hitlerova Mein Kampfu.
V pojednání O židovské otázce (On 
the Jewish Question), jež vyšlo pů
vodně německy v únoru roku 1844 
v Deutsch-Franzósische Jahrbůcher, 
se Marx zabývá infiltrací tzv. Juden- 
tum — ducha židovského komercia
lismu. Každého tyrana podporuje žid, 
stejně jako za každým papežem stojí 
jezuita, tvrdil Marx. Dost důkazů o 
jeho antisemitském temperamentu 
lze nalézt v jeho korespondenci.3

Na veřejnosti se oba klasici vydáva
li za velké přátele černochů. V sou
kromí — jejich korespondence je dů
kazem — se o černoších vyjadřovali 
jako o idiotech, podřadných tvorech 
a přirovnávali je ke zvířatům. V dopise 
Engelsovi 30. července 1862, Marx 
charakterizoval německého socialis
tického předáka Ferdinanda Lassalla 
jako “židovského negra” — "nigger- 
haft" (tedy s použitím velmi pejora
tivního, potupného výrazu “ nigger” ); 
tak soudil dle tvaru Lassallovy lebky a 
typu vlasů.

Marx se zastával toho, aby Evropa
né a bílí Američané kontrolovali čer
nochy. Pierre-Joseph Proudhon, 
vůdčí socialistický myslitel své doby 
ve Francii, napsal knihu Filosofie 
bidy, v níž se zastával emancipace 
černochů v USA. Marx nevřele za
reagoval a v knize Bída filosofie na
psal: "Bez otroctví Severní Amerika, 
tato z nejpokrokovějších zemí, by se 
přeměnila v patriarchální zemi,” a do
dal: “ Odstraněním otroctví vymažete 
Ameriku z mapy národů.” 4

Zakladatelé vědeckého socialismu 
se domáhali “co nejrozhodnějšího 
teroru protoi Slovanům” ("the most 
determined terror against the Slavic 
peoples”).5 Ve dvou článcích v Neue 
Rheinische Zeitung (leden-únor 1849) 
je řečeno naplno: Němci a Maďaři 
jsou nositelé pokroku, kdežto Slova



ny (s výjimkou Poláků) je nutno zlikvi
dovat. Jsme primitivové, nevyvinuli 
jsme buržoazii, jsme VOLKERABFALL
— šmejd, pakáž, odpad, jako též jsou 
Bretonci, Baskové a Skotové v kop
cích.

Engelsovými slovy, “Až do svého 
úplného zničení nebo ztráty národní 
identity tato pakáž zůstane tím nej
fantastičtějším nositelem kontra- 
revoluce. Tak je tomu proto, že celá 
její existence není nic jiného, než pro
test proti velké historické revoluci. 
Příští světová válka způsobí, že nejen 
reakční třídy a dynastie, ale i celé 
reakční národy zmizí z povrchu země. 
A to je též pokrok.”6

"Marxovo řešení židovské otázky 
se příliš nelišilo od Hitlerova řešení,” 
napsal historik Robert Payne.7

"Hitlerův radikální fašismus lze po
chopit v souvislosti s bolševismem a 
marxismem," napsal historik Ernst 
Nolte.8

Doporučuji k přečtení a produmání 
článek George Watsona "Was Hitler 
a Marxist? A Reflection about Certain 
Affinities” ve významném britském 
měsíčníku Encounter (prosinec 
1984): O užitečnosti, ba nepostrada
telnosti marxismu v Hitlerově porozu
mění a zacházení se světem. Jak mu 
prospěli klasici a posléze sovětští 
uskutečňovatelé utopie. Když nacisté 
začali budovat koncentráky, věděli, 
kde čerpat inspiraci, poučit se ze 
zkušeností již dvacetileté praxe.

Klasici věřili v genocidu. Marx a 
Engels veřejné prohlašovali, že nejen 
společenské třídy, ale i celé národy 
bude třeba zničit, zabít. Ale jaksi tyto 
radikální požadavky zmizely v šuplí
cích následného socialistického po
vědomí.

K vražedným požadavkům klasiků 
se vrátil Stalin a pochválil je v Zákla
dech leninismu (1924), týž rok dílo 
vyšlo německy (pod titulem Lenin 
und der Leninismus) a Hitler je mohl 
důkladné produmat v poklidném stu
dijním prostředí landsbergské vězni
ce.

O Hitlerově vztahu k marxismu, 
Stalinovi a Sovětskému svazu zajíma
vé píše Hermann Rauschning, kon
zervativec, nenacista, exulant v Ame
rice, v knize Hitler Speaks (1939). 
"Hodně jsem se naučil od marxismu,” 
přiznal se Hitler autorovi; o Stalinovi 
se vyjádřil, že to je “ein genialer Kerl,” 
o marxistech usuzoval, že z jejích řad 
se rekrutují nejlepší nacisté. “Z malo- 
buržoazního sociálního demokrata či 
z odborářského vůdce se nestane ná
rodní socialista, ale z komunisty se 
stane vždy,” pravil Vůdce.

Za Hitlerovy hříchy nelze ovšem 
ukřižovat Marxe, však on má svých 
vroubků dost. Nicméně pokládám za 
pozoru- a poznamenáníhodné toto 
porozumění, ba i respekt jednoho 
tyrana pro sousední tyranskou teorii 
a praxi.

"Co se rozčiluješ?” pokáral mě ka
marád, “proti gustu žádný disputát — 
když se to stále těm našim lidským 
tvářím líbí,” dodal lidové mudrosloví- 
pitomosloví, oblíbené a stejně scest
né, jako ona výzva ševci, aby se držel 
svého kopyta. Ani jeden z nás se ho 
nedržel, však to bychom nebyli tady, 
ale tam u znormalizovaných.

Nikomu milování Marxe nemíním 
brát, rozmlouvat. Nicméně shledá
vám tuto vášeň za — řekněme — zvlášt
ní, v těchto našich podmínkách šťast
né nemarxistického způsobu života.

1. George Watson, “ Raceand the Socialists", 
Encounter, listopad 1976, str. 15-23.

2. Nathaniel Weyl, Karl Marx: Racist (Arlington 
House).

3. Nevěřící nechť si zalistují v knize TheLetters 
o l Karl Marx, Saul K. Padover, ed. (Prentice- 
Hall).

4. C itováno dle knihy N. Weyla.
5. Týž zdroj.
6. Watson, str. 20.
7. The Unknown Karl Marx: Documents, 

1972, str. 14-15.
8. Frankfurter A llgemeine Zeitung, 21. čer

vence 1984.

□

Rodičům dětí starších 
šesti let

Chcete, aby Vaše dítě prožívalo 
dětství plné romantiky, poučení, her? 
Chcete, aby sl zachovalo svůj mateř
ský jazyk — češtinu čl slovenštinu? 
Chcete, aby se pravidelně mohlo 
scházet se stejně starými českými a 
slovenskými kamarády? Chcete, aby 
o prázdninách mohlo prožít krásné tři 
týdny na skautském táboře?

Jestliže Vafte odpověď na tyto otáz
ky je kladná, přihlaste svoje ditě do 
českého a slovenského exilového 
skautlngu. Skautské oddíly jsou po 
celé Evropě a rádi Vám sdělíme, který 
oddíl pracuje nejblíže Vašemu bydliš
ti.

Máte-ll zájem, přihlaste své dítě 
teď. Stále se nám totiž stává, že rodi
če přihlásí své dítě až těsně před tá
borem. A to je pozdě, protože přípra
va na náš příStí tábor probíhá celý rok.

Obraťte se na adresu: SKAUTED, 
Postbus 38480, 6503 AL Nijmegen, 
Holland nebo tel. (Holandsko-Nijme- 
gen)-440448.



Svět

Vladimír Cfcha

O světových výstavách
Ačkoli k pravidelnějším přehlídkám 

technických pozoruhodností, lidské 
dovednosti a vynalézavosti v podobě 
mezinárodních výstav a veletrhů do
chází až v devatenáctém a hlavně dva
cátém století, je pravdou, že první 
expozice byla uspořádána již v 11. 
století (Champagne a Brie). Událost 
trvala šest týdnů a po ní následovala 
různě dlouhá období prodeje vysta
vených tovarů; určitou dobu pro ten 
určitý druh zboží.

V průběhu času pak došlo k ochab
nutí výstavní aktivity a expozice stále 
více dostávaly charakter jarmarků a 
trhů (převážně v Rusku, Indii, Egyptě 
a Arábii). Ke světovým výstavám v pů
vodní podobě došlo jen v Londýně 
v roce 1851 (Crystal Palace), v New 
Yorku v roce 1853 (též poněkud bez 
fantazie hlavní atrakcí je Crystal 
Palace), v Paříži v roce 1867 (Univer- 
sal Exposition), ve Philadelphii v roce 
1867 (Philadelphia Centennial), v Pa
říži roku 1889 (otevření Eiffelovy vě
že), opět v USA roku 1893 (Worlďs 
Columbia Exposition) a v Lipsku roku 
1894 (International Fair).

Ve století rychlého technického 
rozvoje a éře samočinných počítačů 
uskutečnily se tyto nejvýznamnější 
světové výstavy: v Buffalu, N.Y., v roce 
1901 (Edison předvedl bezdrátový 
telegraf a bateriový článek); v St. Louis, 
Missouri (1904); v San Francisku — 
Panorama Pacific International Exhi- 
bition (1915); vChicagu — Centuryof 
Progress Expo(1933);vNewYorku — 
The World of Tomorrow (1939-40); v 
v Bruselu — Expo 58; v Seattlu, Wash
ington (1962); v New Yorku — Peace 
Through Understanding (1964-65); v 
Montrealu — Man and His World 
(1967), finanční neúspěch pozname
nal město na dlouhá léta; v Ósace, 
Japonsko (1970); ve Spokane, Wash
ington (1974); v Knoxville, Tennessee
— Energy Turns the World (1982); 
v New Orleansu, Louisiana — The 
World of Rivers — Fresh Water As a 
Source of Life (1984), konaná na bře
hu řeky Mississippi.

Dějištěm světové výstavy Expo 86 
bude v letošním roce od 2. května do 
13. října město Vancouver na pacific
kém pobřeží Britské Columbie. Na 
rozloze 70 hektarů bude vystavovat 
kolem 40 národů v 80 pavilónech od 
10 do 22 hod. sedm dní v týdnu. Náv
štěvníci se budou moci najíst, napita 
opít v 70ti provozovnách 6ti kontinen
tů, zábavně-umělecký program je 
nabízen ve 14 000 představeních. 
Vystoupí např. B. Newhart, H. Bela-

fonte, Liberace, R. Skelton, Ch. Azna- 
vour, M. Davis, W. Marsalis a další. 
Prvně v historii setkají se velmoci 
USA, SSSR a Čína na témže místě, 
aby se za rovných podmínek ucháze
ly o přízeň a zájem návštěvníků.

Asi před rokem a půl, po sporech 
mezi vládou, vedením firem a uniemi, 
kdy budoucnost Expa byla stejně ne
jistá jako předpověď počasí, premiér 
Bennett s konečnou platností rozhodl 
pro výstavu. Zodpovědnost a moc by
la svěřena velkopodnikateli v mnoha 
oborech, bohatému muži jménem 
Jim Pattison. Spory pokračovaly ješ
tě nějaký čas, pak došlo k dohodě a 
pracovníci se dali do díla. -

Na přelomu roku 1985/86 byla uve
dena do provozu jako předpremiéra 
Expa 86 první trasa dopravního sys
tému ALRT (Automated Light Rapid 
Transit) nazvaného Sky Train. Rych
lovlak krátce po zahájení zabil mladí
ka na nechráněném úseku trati, poz
ději se vandalové pokusili o vykoleje- 
ní soupravy pomocí balvanu vržené
ho na koleje za noci (škoda nejdříve 
byla odhadnuta na čtvrt miliónu, pak 
méně a vandalové dopadeni), leč teď 
už vlaky jezdí pravidelně každých de
set minut.

Čas od času objeví se v tisku zne
pokojující zpráva, Jobova zvěst a 
předpověď fiaska, referát o zpoždění 
na staveništi a den nato jiná o vzor
ném plnění harmonogramu prací, 
později o lajdáctví, o střechách pavi
lónů, do nichž zatéká. Organizační 
rozhodnutí (např. zákaz návštěvní
kům přinášet si oběd a sendviče s se- 
bou) jsou kritizována a odvolána. Na 
břehu ramene Falše Creeku, na jižní 
straně ohromné kryté haly B.C. Plače 
rozlézají se svařované konstrukce 
budoucích pavilónů a nad tím vším 
leskne se už dávno pavilón Centrální 
s kruhovým kinem OMNIMAX uvnitř, 
po měsíce již za 4.5 dolaru přístupný 
veřejnosti.

Na parádní fotomontáži modelu 
výstaviště a panoramatu města Van- 
couveru uloženého pod horami a le
movaného vodami Falše Creeku, 
English Baye a Burrard Inletu vypadá 
to pěkně až pitoreskně. A když cestou 
do zaměstnání z Granville mostu po
zoruji rostoucí výstavbu na prosto
rách výstaviště, doufám, že až to 
všechno bude hotovo, fotografie se 
nebude lišit od skutečnosti.

Ve městě vyrostlo několik hotelů a 
páni architekti, investoři a proprietoři 
s píli a vehemencí proměňují atraktiv
ní třídu Robson spojující slavný Stan

ley Park s velehalou B.C. Plače v kon
glomerát “moderních” budov a těch, 
kterých se renovace netýká. Motivem 
tohoto přebudování ulice připomína
jící evropská města zdá se být Odívá
ní. Po obou stranách renovují se 
krámky do podoby boutique, obchodů 
s obuví a garderóbou. Chlad a stude- 
nost kombinace aluminia a skla po
někud tlumí pastelové barvy vnitřní i 
vnější. Několik hospod a bister bylo 
zrušeno, kolik přibude nových, ne
vím.

Město, rozložené na deltě řeky 
Fraser vtékající do Pacifiku, má ne
dostatek mostů a odborníci na dopra
vu předpovídají chaos až se brány 
výstavy otevřou. Hoteloví magnáti 
stejně jako méně významní soukrom
níci připravují se nabídnout útulek 
návštěvníkům v přepychových apart
mentech stejně jako špeluňkách 
zchátralých domků za více méně ne
křesťanské ceny. Událost s sebou 
přináší vyhlídku krátkodobé možnos
ti vylepšit si bilanci na kontě. Zákon 
poptávky a nabídky v samé prapod- 
statě prostý a pochopitelný vysvětlu
je očekávaný vzrůst cen ubytování, 
parkování, služeb a snad i mnoha ji
ných věcí. Jeho logiku chápu a přesto 
si říkám: proč stejná postel, stejné 
pohodlí, stejné místo mělo by stát v 
květnu téhož roku dvakrát tolik než v 
v dubnu?

Převládající optimismus tu a tam 
přeletí stín finančního nezdaru minu
lé světové výstavy ňa půdě Kanady 
(Montreal 67) a politická budoucnost 
premiéra Bennetta bude zdarem či 
nezdarem události dozajista ovlivně
na. Může znamenat vzpruhu a oživení 
stejně jako poslední a devastující 
ránu provincii, jejíž ekonomická si
tuace není znamenitá ani dobrá. Ve 
světě kapitalismu a svobodného 
podnikání, na rozdíl od zemí s odliš
ným systémem jako jsou třeba SSSR 
nebo Československo, ekonomie 
špatná a dobrá se od sebe liší. Dalo by 
se říct, že Expu to dodává (pro obyva
tele B. Columbie) nádech napínavé
ho dobrodružství.

Z úvodního chronologického ná
stinu je vidět úpadek zájmu Evropy o 
pořádání světových výstav. Za po
sledních 28 let (s výjimkou japonské 
Ósaky) vystavovalo se výhradně na 
půdě severoamerického kontinentu. 
Lze z toho usuzovat na posun pokro
ku, či dělat závěry ekonomické, so
ciologické, politické či jiné? Nebo už 
je na Starém kontinentě tak málo mís
ta? Nevím a nebudu se o vysvětlení 
pokoušet. Třeba ani žádné neexistu
je.

Dvakrát denně projíždím v samé 
blízkosti výstaviště a tuším, že exte
riér komplexu sotva už se promění 
v úchvatnou podívanou; návštěvni-
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kům bude vše vynahrazeno uvnitř 
pavilónů. Nepochybuji, že v mnohém 
půjde o podívanou velkolepou a u- 
chvacujfcí, o divy techniky, elektroni
ky, kybernetiky, logiky a vší té sofisti
kované nepochopitelnosti, nad níž laik 
a člověk obyčejný jako v exotickém 
chrámu zůstává stát v nábožném úža
su. Malý člověk a automat svět, vytvo
řený taky člověkem, pro člověka sou
časného a budoucího. Malá ukázka 
toho, co jeden dokáže, když chce. 
Krátká zastávka v letu do budoucnos
ti, v horečnatém boji za zmenšení 
vesmíru. Nápověda o blízké době pře
lomu století.

Nepochybuji o spokojenosti užas
lých a oslněných návštěvníků vrace
jících se pomalu plynoucí řekou lid
stva k zaparkovaným autům, autoka
rům, bicyklům řetězem přivázaným 
ke kandelábru. Mravenci pohánění 
zvědavostí po ohromném mraveništi. 
Budou průšvihy, skandály, mrtvičky a 
záchvaty, odvážení opilců, zvýšená 
činnost prostitutek a jejich pronásle
dování. To patří k velkolepým podí
vaným. A až se 70 hektaru země vy
lidní a zůstanou pavilóny s exponáty, 
dělníky, pomocníky a formany likvi
dujícími veliké divadlo pokroku, pá
nové Bennett a Pattison dozvědí se, 
jak to všechno dopadlo, finančně a 
politicky, společensko-ekonomicky. 
Novináři nám o tom jistě podají tak

přesnou a pravdivou zprávu, jak jen to 
bude v jejich silách.

Snad těch pár předchozích řádek 
nese stigma kacířství, škodolibosti či 
přehnaného pesimismu, ale není to 
nic než malé cvičení předcházející 
kardinální otázku po smyslu Světové 
výstavy v době, kdy zítra doslova 
znamená již včera, alespoň v technic
kém slova smyslu. Je možné, že řada 
exponátů ponese již stopy zaostalosti, 
která se dnes měří jinak než ve věku 
páry. Před očima současníků jako by 
se proměňovala i ta vzdálenost mezi 
dvěma ryskami na platinum-iridiové 
tyči uložené v Sevres poblíž Paříže a 
určující absolutní jednotku délky (1 
metr).

Materiální bohatství lidstva je v 
podstatě neměřitelné; technická re
voluce dvacátého století je explozí na 
tisícileté, poklidné hladině dějin. Její 
všechny, tedy i negativní výsledky a 
následky, na západě i východě z ně
jakých důvodů sleduje a vyhodnocu
je než hrstka individuí považovaná 
třídou mocných za pesimisty nebo 
více či méně zábavné pošetilce. Nedá 
se upřít, že se mnoho udělalo ve dva
cátém století pro pohodlí člověka, 
jeho zdraví a uspokojení touhy po vě
cech. Je též více učenců, lékařů a 
výzkumníků, málo hudebních sklada
telů a dá se celkem vysvětlit, proč to
mu tak je.

Světové výstavy zachycují malé a 
specifické úseky vývoje civilizace, 
ukazují věci pokroku, jsou jako ná
hodná zrcadla rozestavěná na pouti 
člověka od přítomnosti do budouc
nosti. Od výstavy v Buffalu v roce 
1901 a v New Orleansu v roce 1984 
tvář světa se proměnila a položíme-li 
si otázku, kdy život přinášel více ra
dosti a uspokojení, zda v roce 1984 
nebo 1901, co si odpovíme? Nic urči
tého a všeobecně platného. Všechno 
je relativní, může být jednou z odpo
vědí. Dnešnímu občanu zůstalo svě
dectví z těch již dávných časů jen 
z druhé či třetí ruky.

Shrnuji si svá dilemata otázkami 
bez odpovědí: Je příliš mnoho tech
nického pokroku nebo málo? Je 
chvat doby dostatečný nebo je na 
čase ještě přidat? Jakého rozkvětu a 
pokroku dosáhli jsme ve společen
ských a sociálních vztazích, v kultur
ním životě, v umění? Existuje teorie, 
že bez arsenálu nukleárních zbraní 
obou velmocí svět by se už dávno 
ocitl v další válce. Strach a nejistota 
udržuje rovnováhu a cena, kterou za 
to lidstvo platí, je vysoká. A co vlastně 
proti tomu? Není to lepší, než zheb- 
nout v zákopech? Samozřejmě, že to 
je lepší. Jen mě znepokojuje nedosta
tek v/ry a jistoty, že světoví žongléři 
dokáží ten balanc udržet navždy...

Expo 58 v Bruselu vyhlásilo čs. pa
vilon za nejúspěšnější a podobně 
naše domovina dopadla i v Montrealu
o devět let později. Možná, že i letos 
ve Vancouveru nebude tomu jinak. 
Výstavba čs. pavilonu (Roundhouse) 
je prý zatím ze všech zúčastěných 
zemí nejblíž dokončení a minulé 
úspěchy prosakují do podvědomí 
veřejnosti. Jednou z atrakcí bude i 
jakási imaginární pouť ze Stanley 
Parku ve Vancouveru mnoha městy 
Evropy až do samého jejího srdce, 
Prahy. Doufejme, že konečnou stani
cí nebude Bartolomějská ulice. Pan 
architekt Rajniš sdělil pár potěšují
cích informací: ideou čs. pavilonu 
neju oslava technologie, ale lidí za ní, 
ztřeštěného vynálezce zkoušejícího 
stále něco lepšího. Jestliže budeme 
úspěšní, řekl pan Rajniš, bude to pro
to, že neukazujeme technologii jako 
nástroj samoúčelný, ale nástroj, který 
člověku umožňuje přežít.

Můžeme si ta slova vyložit všelijak. 
Rekl je příslušník země, která v nej- 
vyspélejší technologii pokulhává již 
po desetiletí za vyspělými státyjiného 
společenského systému. Ale čs. 
architekt ví, že originalita a nápaditost 
přístupu a inteligentní využití přístup
né techniky ke konečnému efektu 
byly^v minulosti zdrojem úspěchu.

Můj odchod do jinézemě nezname
ná, že nepociťuji zdravou hrdost nad 
příslušností k těm, kterým se cosi 
podařilo. Zní to vše jako předbíhání 
událostem, ale fakta podporují mojí 
hypotézu. Je to zajímavý fenomén, 
tahle naše schopnost okouzlit a přeVANCOUVER — DĚJIŠTĚ EXPO 86
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Sovětským svazem nahoru a dolů
kvapit. Získává malé zemi nové příz
nivce a obdivovatele, snad i přátele. 
Připomíná to úspěch orchestru, který 
na zcela obyčejných nástrojích doká
že uchvátit diváka svým kumštem. 
Když pak někdy nadšený obdivovatel 
přijede na dovolenou do Prahy nebo 
Bratislavy, pokochá se mosty a Malou 
Stranou, naleje dobrým pivem a něja
ký čas se zajímá o víc než suvenýry, 
vrátí se domů plný zmatku a nechá
pavosti, s narušenou logikou uvažo
vání. Nemůže pochopit, alespoň ne 
hned a snadno, celkem jednoduché 
vysvětlení: čs. vláda ví, že stavbami 
socialismu není na mezinárodní ex
pozici naděje na úspěch, stejně jako 
není v high-technologii. Leč pět mě
síců je krátká doba a ponechat volnou 
ruku schopným lidem se vyplácí. A ti 
vybraní, zbaveni svěrací kazajky stu
pidních zákazů a direktiv, pracují pil
ně a úspěšně a zaostalost za nejvy
spělejší technikou je ani moc nede- 
primuje. Všeobecná letargie národa, 
úpadek iniciativy, ten výsledek hlou
pé politiky vládnoucích, projevuje se 
sice jako cosi typického, ale nezna
mená to, že zkáza je stoprocentní. Ve 
všech vrstvách a profesích existují 
stále fachmani, odborníci a mistři 
svého oboru, z jejichž řad lze pořídit 
reprezentační výběr pro cizinu. Jim je 
pak za hranicemi vlasti dopřána té
měř tvůrčí svoboda. A dochází k těm 
malým zázrakům, které nevelkou 
zemi vnuceného socialismu prosla- 
vují v jiných zemích, kam mnoho je
jich spoluobčanů dobrovolně i nedo
brovolně se uchýlilo v touze po lep
ším a normálnějším životě.

Radost, kterou v novém domově 
pociťujeme nad úspěchy země, z níž 
jsme odešli, je přirozená, ale sotva 
může být čirá. Mísí se do ní smutek i 
zlost, lítost a mnohá jalová i opodstat
něná “kdyby” , beznaděj a rezignace. 
Stejně jako teoretická úvaha o tom, 
co ta malá země, obehnaná horami 
podobně jako město Vancouver, 
mohla vykonat za lidsky normálních 
okolností.

Bylo by toho hodně nebo málo?
Ať tak či onak, Češi a Slováci roz

hodně nejsou žádní blbci. Je jich 
málo, ale dokázali dost. Je jich málo a 
poloha jejich země v lůně Evropy je 
zdrojem menších i velkých kalamit. 
Jsou to i podivní patroni, Strange, 
funny guys, let me tell you! Smart 
people, but crooks and cowards too! 
Je to pravda, nebo nedorozumění?

Velkolepost úspěchů na hokejo
vém mistrovství světa, ve Wimbledo
nu nebo na US Open ve Flashing 
Meadows, hudebních festivalech či 
světových výstavách, znamená jen 
kratičké zpříjemnění smutného pro
cesu všeobecné devalvace základ
ních lidských hodnot a pojmů, které 
sotva mohou zanechat trvalou stopu 
v historii národního společenství. Po
kud ti, co vládnou oněm schopným, 
kteří konají tolik užitečného pro dob-

“Vítejte na palubě letadla Aero
flotu, nekuřte a připoutejte se,” ozná
mila nezúčastněně letuška vyplňující 
celý prostor přední chodbičky. Bylo 
dávno po půlnoci, květnová noc nad 
vnukovským letištěm zářila všemi 
hvězdami podrobného astronomic
kého atlasu, přeplněný letoun se na
třásal na rozjezdové dráze a my s na
pětím čekali na povolení ke startu 
tůčka na pravidelné lince Moskva- 
Minsk, plánovaný odlet 22:10. Koneč
ně se stroj rozjel, nadskočil a zklidnil 
se ve strmém stoupání. K naší nevý
slovné úlevě začala pracovat ventila
ce a trochu zředila nevábnou hmotu, 
jež kdysi bývala vzduchem. Byli jsme 
přesvědčeni, že to nejhorší máme za 
sebou.

Byli jsme na služební cestě do Min
sku. Ráno jsme na mezinárodním 
oddělení našeho podniku vyzvedli 
služební pasy a letenky, popadli za
vazadla a zavolali taxi, aby nás odvez
lo do Ruzyně. Dobrodružství nastalo 
teprve po příletu na moskevské mezi
národní letiště Šerementěvo. Prošli 
jsme okolo budek označených čer
veným křížem a československé pasy 
nás zřejmě ochránily před očkováním 
proti chorobám bezcelně dopravo
vaným některými příslušníky spoje
neckých států třetího světa. Po vypl
nění nezbytného celního prohlášení, 
v němž jsme se zapřísahali, že nedo
vážíme drahokamy, střelné zbraně, 
munici, živé ani zabité ptáky, jsme se 
octli před odbavovací halou. Bylo 
horké kontinentální ráno, do odletu 
do Minsku zbývalo dobrých deset 
hodin, a tak jsme se rozhodli trochu 
prodloužit stokilometrový tranzit me
zi Šerementěvem a Vnukovem přes 
centrum Moskvy. Namířili jsme na 
Nový Arbat do mezinárodního knih
kupectví. Tam vždycky bývaly v čes
koslovenském oddělení i knihy, které 
v Praze byly rozebrány dříve, než se 
dostaly na pult. Ani tentokráte jsme 
nevyšli naprázdno. Naše diety, asi 
trojnásobek průměrného sovětského 
dělnického platu, nám umožnily dát 
si v bufetu, čistotou připomínajícím 
stanici newyorského metra, misku 
kaviáru a sklenici sektu. Důstojná 
poměščická snídaně. Jedna sklenice 
s bublinkami je však na žízeň málo. 
Co si dát? V lepších kioscích nabízeli

ré jméno státu a zřízení, nepřestanou 
zaměňovat radostné ohňostroje krát
kodobých událostí za skutečný obraz 
a status quo, přijde doba, kdy na před
chozí otázku bude jediná odpověď: 
málo nebo skoro nic, i za lidsky nor
málních okolnosti.

□

sice Pepsi a limonády, ale led tam 
viděli naposled, když tály kry na řece 
Moskvě. Na nedalekém nároží stála 
poměrně krátká občanská fronta 
před jakousi bečkou na kolech s tran
sparentem hlásajícím “ Chlebovij 
kvas” . Cisterna silně připomínala 
českou voznici, jež však slouží k do
pravě jiné tekutiny, než nápoje. Když 
jsme zpozorovali, že živnostník serví
ruje nápoj do jediného hrnečku, aniž 
by se obtěžoval jeho mytím, rychle 
jsme frontu opustili. Stejně se nám 
zdálo, že většina zákazníků po požití 
kvasu rychle směřovala do příhodně 
položených veřejných záchodků. 
Opovrhli jsme i automatem na sodov
ku. Po vhození kopějky načepoval 
sodovku do přiřetízkované skleničky. 
Nejstarší nánosy rtěnky na jejích 
okrajích musely pamatovat Stalina 
ještě jako seminaristu. Snad dosta
neme něco na letišti, utěšovali jsme 
se, a mávli na taxík. U chodníku při
brzdila Volha, v níž už vzadu někdo 
seděl. “ Letiště Vnukovo," řekl jsem. 
“Po puti,” odměřil taxikář a palcem na
značil, abychom si vlezli dozadu. 
Nejeli jsme právě přímo. Tu a tam 
taxikář zastavil, někdo vysedl, někdo 
přistoupil, každý zaplatil. Tak jsme 
cestou na vnukovské letiště poznali 
značnou část moskevské periférie.

Konečně na letišti. Jenže tentokrát 
nikoli mezinárodním. Odbavovací 
hala přeplněná cestujícími. Lidé tu 
čekají třeba několik dní. Celé rodiny 
snad se vším majetkem zapakovaným 
do dek a prostěradel, s dětmi i domácí 
zvířenou. Vojáci na dovolenou i z do
volené, zúrodňovatelé celin i budova
telé Sibiře. V pět odpoledne se zavře 
jediný bufetado rána nelze koupitani 
kapku mléka pro děti. Zahraniční 
návštěvník na kufrech sedět nemusí. 
Po potvrzení letenek je odveden do 
mezinárodní čekárny, kde může, pod 
neokázalým dozorem, sledovat tele
vizi a za tvrdou valutu koupit limoná
du. Interpretační schopnosti perso
nálu nejsou právě nejhlubší, a tak na 
otázku, proč ještě neletíme, když už 
jsme měli být aspoň půl hodiny ve 
vzduchu, přicházela jediná odpověď: 
“Ješčo minutočku” . Na letadle pod 
okny čekárny pracovali dva muži. 
Jeden píchal šroubovákem zespodu 
do křídla, druhý, připomínaje “ muže- 
kladívko" bušícího do kol železnič
ních vagónů mého dětství, třískal kla
divem do podvozku. Krátce poté, co 
se k letadlu dostavila posádka, přišla 
pro nás dva rozložitá letuška a odved
la nás ku kladivem zrenovovanému 
stroji. Usadila nás na předních sedad
lech a popřála šťastnou cestu. Asi po 
dvaceti minutách se z hlavní budovy 
vynořil balíky obložený zástup a na



Zajímavosti ze světa

Josef škvorecký

Karneval spisovatelů v New Yorku

mířil k nám. Letuška pečlivě odpočí
tala kandidáty a zbývající sedadla. Ti 
dva chudáci, jejichž místa zabrali pri
vilegovaní cizinci, zřejmě rezignova
né čekali na příští letadlo celý den...

Sotva zhasnul varovný nápis “ Ne
kouřit — připoutat se", šero kabiny 
ožilo. Cestující se pohodlně rozvalili 
v sedačkách, někteří si zapálili mo
hutné papirosy, jiní vytáhli z náprsní 
kapsy v novinách zabalenou sušenou 
rybu a pustili se do pochoutky. Všich
ni se zuli. Atmosféra opět zhoustla, na 
spánek ani pomyšlení. Po hodině letu 
vzduch poněkud zhrbatěl. Letuščino 
oznámení, že pro nízkou oblačnost a 
hustou mlhu nebudeme asi moci v 
Minsku přistát, ale abychom se nebá
li, že máme dost paliva, abychom do
letěli na nějaké jiné letiště, přijali ces
tující flegmaticky. Konce křídel za 
okénky se rozkmitaly a strojem se 
ozývalo sténání a úpění namáhaného 
kovu. V duchu jsem si představoval, 
jak se hlavičky nýtů pečlivě zabuše
ných kladivem začínají otáčet a uvol
ňovat. Naštěstí nebylo na podobné 
úvahy moc času. Pilot, zřejmě zkuše
ný válečný veterán, musel zahlédnout 
v mracích pod námi díru a předvedl 
nám s tůčkem hloubkový nálet štur- 
movika na pancéřovou kolonu. Na 
chvíli jsme se ocitli ve stavu beztíže a 
s námi rance i balíky, prázdné lahve, 
vajgly a rybí kostřičky. Úkaz netrval 
dlouho, těsně nad zemí pilot vybral 
stroj ze střemhlavého letu a zpomalil. 
Odstředivá síla nás přirazila k opěrad
lům sedadel před námi. Jen koutkem 
oka jsem v tom okamžiku posledního 
soudu zahlédl, jak se uličkou i pod 
sedadly řítí dopředu neorganizované 
množství bot, odpadků, zavazadel a 
již jednou požitých ryb a vrší se u dve
ří. Letadlo sebou prudce drclo, po
skočilo, začaly kvílet pneumatiky a 
pohyb pomalu odumřel. V kabině by
lo ticho, když se nad hromadou bot a 
ranců vztyčila postava letušky. “Dra
zí cestující...", začala přednášet na
učenou větu, “právě jsme přistáli na 
mezinárodním letišti v Minsku. Přeji 
vám příjemný pobyt v hlavním městě 
Běloruské socialistické republiky a 
další tisíce šťastných kilometru s 
Aeroflotem.” Nazpět do Moskvy jsme 
se vraceli vlakem. n

Služba čtenářům

Hledám solidního partnera, kolem 
40 let, který má zájem o rodinný život. 
2l|l v Kanadě s 10letou dcerou. Zn.: 
“Prosím foto”.

34letý kuchař hledá práci v české 
restauraci kdekoliv v Kanadě. Prosím 
plité na adresu: I.R., P.O.Box 100, 
Wolfe Island, Toronto, Ont. KOH 2Y0.

Když Jaroslav Seifert přisoudil spi
sovatelům funkci "svědomí národa” , 
vyjádřil tím, co by spisovatelé měli být 
a co občas snad i jsou; nikoli co byli 
v letech tehdy právě uplynulých a co 
leckdy byli, jsou a asi i budou v růz
ných dobách a porůznu na zeměkouli. 
Emile Zola, Ferdinand Céline i Ezra 
Pound byli spisovatelé, ale kdežto je
den hájil oběť antisemitismu, druhý 
volal po židovské krvi v době, kdy to 
nebyla jen metafora, a třetí se nad tou 
krví už prolitou nepokryté radoval. 
Stejně konkrétní krev “ reakcionářů a 
zrádců" požadovali nejen literární 
trpaslíci jako Ivan Skála (“ Psům psí 
smrti"), ale i laureát Nobelovy ceny 
Michail Šolochov. Jiný laureát téže 
ceny, Pablo Neruda, ještě ve svých 
pamětech vydaných dávno po odha
leních “kultu osobnosti” s dojetím 
vzpomíná na svého přítele prokuráto
ra Višinského. Spisovatelský talent 
zaručuje jenom schopnost psát; jinak 
nic.

To se znovu potvrdilo na Meziná
rodním kongresu klubu P.E.N., pořá
daném v lednu letošního roku v New 
Yorku. O čem se tam skoro vůbec 
nemluvilo, byla literatura. Musím pro
to souhlasit s většinou amerického 
tisku, jemuž se, jak s podivením kon
statoval Hans Magnus Ehzensberger, 
kongres jevil jako "menší ideologická 
válka, vedená tlupou negramotů — 
většinou cizinců — běsnících proti 
americké demokracii". Hans Magnu- 
sova charakteristika amerického po
hledu na kongres je ovšem ironická — 
mně připadá výstižná. Lze snad za 
gramotný projev považovat hysteric
ká vystoupení Guntera Grasse, jež 
vyvrcholila touto perlou politické 
moudrosti? “Je kapitalismus lepší 
než gulagový komunismus?" otázal 
se Gúnter. “Já myslím že ne." Kdoví, 
zda by stejné rovnítko udělal autor 
Plechového bubínku mezi americ
kým kapitalismem a aušvicovým so
cialismem. Pochybuju. Připomínka 
Aušvicu by totiž poněkud pošramoti- 
la nárokjeho a jeho německých kole
gů poučovat — jak to vehementně 
Činili — Američany o demokracii.

y  “menší ideologické válce” levičá- 
ků proti Americe se vůbec projevily 
všechny nám exulantům, uprchlým 
z jejich utopie, dobře známé příznaky 
pominutí smyslů. Především to, co 
náš přítel Kingsley Amis kdysi nazval 
“selektivním rozhořčením” . A to hned 
první den, a to velmi kuriózně.

Selektivní rozhořčení

Na pozvání presidenta americké 
sekce P.E.N. Normana Mailera uvítal 
totiž účastníky oficiálním projevem 
americký státní sekretář George 
Schultz. Jak se na státníka sluší, ne
snažil se být originální: řekl jen prosté 
a jasně několik základních pravd, jež 
nám jsou drahé, lidem odjakživa žijí
cím na Západě však zřejmé laciné. 
“Jednou z prvních povinností intelek
tuála,” pravil Schultz, “je myslet jasné 
a rozlišovat... Zdá se mi, že učí-li nás 
dvacáté století vůbec něco, pak je to 
poznatek, jak nebezpečné je oddělo
vat stát od jeho historických a sociál
ních atributů. Je intelektuálně ha
zardní přehlížet řadu rozdílů mezi stá
ty — rozdílů, které jsou rozhodující, 
mají-li mít debaty o politice a umění 
nějaký smysl." A dále: “Bylo by iro
nické, kdyby intelektuální svobodu 
měli oceňovat pouze v zemích, kde 
neexistuje, a brát ji jako samozřej
most — nebo dokonce zlehčovat — 
v zemích, kde kvete.”

Což obojí — přehlížení rozdílů mezi 
demokratickým a totalitním státem, a 
nezájem o téma svobody — předvedli 
mnozí západní spisovatelé na kong
resu téměř ve stylu Horsta Wessela. 
Když Schultz například uvedl, že 
Američané požívají "svobody od ofi
ciální cenzury", sálem zazněl smích a 
syčení a několik obzvlášť revolučních 
revolucionářů dokonce demonstra- 
tivné odešlo. Sotva státní sekretář 
skončil, rozběsnil se E. L. Doctorow 
(autor Ragtime, jenž v románě Kniha 
Danielova, podobně jako Grass, jen
že po americku, nevidě! žádný rozdíl 
mezi Aušvicem a Disneylandem), a 
vynadal Mailerovi, že pozval na kong
res reprezentanta “ ideologicky nej- 
pravičáčtéjší administrativy, jakou 
kdy tahle země měla." Symptomatic- 
ké: Doctorowovi ani nenapadlo, že 
v sále mohou být taky lidé, jimž "pra
vicové” zaměření Reaganovy vlády 
nevadí, nebo je jim dokonce vítané. 
Rozhořčoval se prostě jakoby “za 
všechny shromážděné". Nebylo to 
v podstatě nic jiného, než známé 
přesvědčení někdejších českých ko
munistů, že 36 procent představuje 
většinu národa, tak zvanou “zdrcující”. 
A bylo to ovšem typicky selektivní 
rozhořčení. Brzo po Schultzovi oslo
vil shromáždění Amadou-Mahtar 
M’Bow, senegalský předseda UNES
CA. Při jeho projevu neozývalo se 
žádné syčení, žádné výkřiky protestu



a nikdo demonstrativně neopouštěl 
sál, neboť nikomu nevadí, že tento 
pán prosazuje v organizaci UNESCO 
sověty podporované tzv. licencování 
žurnalistů.Podle téhle vymoženosti 
by státy měly právo pouštět do země 
pouze ty novináře, které si vyberou a 
pokud se jim jejich psaní nebude líbit, 
měly by právo odebrat jim “ licenci” . 
Srovnejte, co řekl Schultz, s tím, za 
čím stojí M’Bow.

Asi potom budete souhlasit s pe
ruánským spisovatelem Mario Vargas 
Llosou, jedním z nejrozumnějších lidí 
na kongresu: “ Proti přítomnosti pana 
M'Bowa se zdaleka tolik neprotesto
valo jako proti přítomnosti pana 
Schultze. Přitom, jak víte, UNESCO se 
postavilo proti nám vytvořením Svě
tových pravidel pro informace (World 
Information Order), což je ve skuteč
nosti cenzura. Já proto skutečné litu
ji, že se neozývaly výkřiky protestu 
proti organizaci, která nás zrazuje.”

M’Bowem se počet profesionálních 
politiků přítomných na kongresu 
zdaleka nevyčerpal. Přišel bývalý 
předseda kanadské vlády pan Pierre 
Trudeau, dnes, kdy už se nemusí 
ohlížet na voliče, nepokrytý obdivo
vatel Sovětského svazu. Dostavil se 
někdejší americký presidentský kan
didát George McGovern a z Rakous
ka Bruno Kreiský. George McGovern 
kongresu sdělil, že jeho porážka 
v prezidentských volbách jenom uka
zuje, jak americký lid postrádá před
stavivost. Nikdo z urážlivých se však 
neurazil touto implicitní sebechválou 
(jež spíše než o amerických voličích 
vypověděla cosi zajímavého o tom, co 
ho nezvolili). Korunu všemu nasadil 
Kreiský: mělo by se prý vyhovět všem 
požadavkům teroristů. A pokud jde o 
jejich šedou eminenci Kadáfího? 
“Je to revolucionář," prohlásil ra- 
skouský socialista, “a já jsem evolu- 
cionista.” Pro pana Kreiského rozdíl 
zřejmě zanedbatelný. Nikdo se ne
urazil, nikdo neprotestoval.

Přátelský potlesk přivítal také pána 
jménem Omar Cabezas Lacayo, jenž
— kromě toho, že napsal jednu knihu 
pamětí — je civilním povoláním vyso
kým pracovníkem ministerstva vnitra 
lidově demokratické Nicaraguy; ji
nými slovy pánem přes cenzuru a 
přes nápravná zařízení.

O cenzuře se na kongresu mluvilo 
hodně, a samozřejmě nejhůře dopad
ly Spojené státy. Barbara Parkerová 
z organizace People for the American 
Way usvědčovala sekretáře Schultze 
ze lži, neboť prý ve 46ti z 50ti států 
americké Unie se dály pokusy odstra
nit některé knihy ze školních kniho
ven, a 40 procent takových pokusů 
bylo "aspoň částečně úspěšných". 
Na tohle zmatení pojmů jsme my 
ovšem už zvyklí, ale na kongresu ne
přišlo nikomu nic divné. Schultz tvrdil, 
že v USA neexistuje “oficiální", ústřed
ní cenzura — to nemohl nikdo popřít
— kdežto Parkerová hovořila o “cen

zuře” vykonávané rodičovským i 
sdruženími. Nikdo si neuvědomil, že 
stát knihy nekupuje, nanejvýš je za
kazuje, kdežto školní knihovny jsou 
normální zákazníci a mají — jako 
každý jiný zákazník — právo rozhod
nout, co koupí a co ne. Jestliže čs. 
stát zakáže Kunderu, Kundera nebu
de (kromě výtisků propašovaných ze 
Západu, jejichž majitelství se trestá). 
Jestliže dítě chtivé Milence lady 
Chatterleyové nenajde knihu v kni
hovně obecné školy ve Whisky Slide, 
zajde si do knihovny v Gin Ups, tři 
míle odtud, a jeho uměnímilovnost 
bude ukojena.

Pan Omar Lacayo není ovšem škol
ní knihovnicí ve Whisky Slide, ale 
vnitrákem v Nicaragui a jejím vrchním 
cenzorem. Na to se ho paní Parkero
vá, ani jiní protestanti nevyptávali. 
Museli přijít až lidé z tzv. Východní 
Evropy, jako Jugoslávec Danilo Kiš a 
Maďar Sándor Csoóry, aby se tajné
ho otázali, jak je to vlastně v Nicara
gui s tou cenzurou. Tajný byl nucen 
připustit, že jeho stát nařídil “omeze
né omezení svobody tisku” , ale hned 
to svedl i na Spojené státy: cenzuru 
zavedli ne proto, že je to zvykem ve 
všech marx-leninských režimech, ale 
protože jeho stranovládu ohrožují 
Spojené státy. Vším, i komunismem, 
jsou vini Američani.

Když proto na otázku, co říká řádě
ní cenzury v Americe, jeden asijský 
autor, mluvící lámanou angličtinou, 
reagoval slovy: "Co? Cenzura?
V Americe?” , domnívali se pokrokoví, 
že asi nerozuměl.

A s chutí si z Ameriky udělali facko
vacího panáka.

Prašť jako uhoď
Fackování se neslo většinou ve 

smyslu hesla: svět ovládají dvě vel
moci, jež si navzájem nemají vůbec, 
ale vůbec co vyčítat. Zde se Gůnter 
Grass opět prokázal býti vynikajícím 
znalcem. Czeslaw Milosz, polský exi
lový básník a nositel Nobelovy ceny, 
mluvil o utopiích; poznamenal, že 
mnozí spisovatelé se “stavějí nepřá
telsky ke státům, které nenabízejí 
žádné utopické sliby” , a pokračoval: 
“V tomto století byly nepočítané mi
lióny lidí zabity ve jménu utopií — ať 
už ‘pokrokových’ nebo ‘reakčních’ — 
a vždy se našli spisovatelé, kteří do
dali přesvědčivé ospravedlnění tako
vých masakrů". A vždycky, pokračo
val Milosz, se taky našli spisovatelé, 
kteří cenzurovali jiné spisovatele. 
“Nedávno jsem četl," pravil,“článek 
západoněmeckého literárního kritika, 
jenž oslavoval Sartra za to, jak napadl 
Camuse, ale vůbec se nezmínil, oč 
vlastně ve sporu mezi nimi šlo. Camus 
se dopustil zločinu zmínkou o exis
tenci Gulagu. Sartrovi velice ležela na 
srdci nespravedlnost v jeho části svě
ta, ale odmítal cítit jakoukoliv lítost 
nad miliony obětí, utracených ve 
jménu fraškovité historické nutnosti” .

Na to se vztyčil Gůnter Grass a vyjád
řil pohoršení nad tím, že někteří lidé 
pokládají za nutné v diskusi o nepo
dařených utopiích pořád a pořád 
jmenovat Sovětský svaz. Proč prý se 
nemluví také o nepodařené “ kapita
listické utopii?” Milosz se mu trpělivě 
snažil vysvětlit, že mluvit o utopické 
vizi kapitalismu je prostě nesprávné. 
“Kapitalismus vznikl přirozeným růs
tem společenského života... existuje 
Natura devorans a Natura devorata: 
Příroda, která pohlcuje, a Příroda, 
která je pohlcována. To je pravý opak 
utopie." Německý myslitel však ne
pochopil. Bůhví, jestli si kdy přečetl 
americké Prohlášeni nezávislosti, 
které, pokud jde o sliby, nejde dál, 
kam kdy kapitalismus došel: slibuje 
Američanům “život, svobodu a cestu 
za štěstím.” Všimněte si: cestu za 
štěstím — nikoli štěstí. Cesta impliku
je jakousi námahu ze strany po ní 
jdoucího. Utopie slibuje čiré, ničím 
nezaloužené štěstí: “ Každý podle 
svých možností, každému podle svých 
potřeb.” Do praktické němčiny se 
tohle překládá “Jedem das seine.” 

Rovnice Spojené státy = Sovětský 
svaz se objevovala jako na kolotoči, 
v nejrůznějších formách a na nejrůz
nějších úrovních. Co si třeba pomys
let o charakteristice americké a sovět
ské literatury, jak ji přednesl austral
ský autor Robert Hughes: "Moskva 
má socialistický realismus a jeho já



savé přesvědčivé obrazy produkce, 
pokroku, jednoty a dělnické třídy. 
New York má kapitalistický realismus, 
a jeho jásavé přesvědčivé obrazy 
spotřeby, pokroku, kompetice a jog- 
gování. Obě ty metody vyžadují stej
ně banální vyprávění, k němuž práce 
spisovatelova nemá co přidat.” Jiný
mi slovy: není rozdílu mezi dílem 
Saula Bellowa nebo Philipa Rotha, a 
dílem Antona Josifoviče Patolízalova 
a Josefa Antonoviče Poslušnikova. 
Vsjo ravnó. Oběma jejich vlády přika
zují, jak psát. Peter Schneider podob
ně 'Soudil, že jak Amerika, tak Sovět
ský svaz sebe pouze chválí a protivní
ka pouze kritizují. V životě patrně 
nečetl americké noviny. Když se do 
debaty přimísil ještě jeden Němec, 
Hans Christoph Buch, a zřejmě roz
hořčen dosavadními odhaleními o 
pekle zvaném Amerika, nahlas přečetl 
rezoluci odsuzující americkou politi
ku v Nicaragui, nevydržel to zas — ji
nak na Kongrese zcela nepoliticky se 
projevující — Vassilij Aksjonov, podi
vil se, proč jsou západoněmečtí spi
sovatelé "tak celí říční kritizovat Spo
jené státy a poradil jim, aby “se dva
krát rozmysleli, než položí rovnítko 
mezi Ameriku a Sovětský svaz.” U 
německých Besserwisserů však asi 
nepochodil. On totiž v Sovětském 
svazu žil, kdežto oni ne. On je tedy 
předpojatý, kdežto jim jejich odstup 
od Gulagu umožňuje objektivitu.

Největší bouři radikální nevole vy
volal však Saul Bellow, přední žijící 
americký prozaik. Přednesl věcnou, 
elegantní obranu americké demokra
cie, zmínil se kriticky o Marxovi a o 
"pošetilé náklonnosti amerických 
spisovatelů k odcizení” . Kdežto v Ev
ropě a jinde se teoretizovalo, "ame
rická střední třída,"řekl, “se zabývala 
touhami zdravého rozumu, jako je 
ošacení a střecha nad hlavou," a na
črtl vývoj americké společnosti ke 
stále většímu blahobytu a stále větší 
svobodě. Vše, co trdil, je možno dolo
žit statistikami a známými fakty z his
torie. Se zlou se přirozeně potázal. 
Vyskočil opět skákavý Gůnter Grass 
a na reakcionáře se obořil. “ Před tře
mi lety, když jsem byl v New Yorku, 
navštívil jsem jižní Bronx," pravil. 
"Rád bych slyšel, co by vašim slovům 
řekli lidé v jižním Bronxu, kteří nemají 
střechu nad hlavou, kteří nemají co 
jíst ani možnost užívat svobody, ja
kou máte vy nebo jiní lidé v téhle ze
mi.”

Všimněte si: zacházení s miskit- 
skými Indiány v Nicaragui, zavedení 
cenzury v té zemi, pronásledování 
odborů a církve, to vše se pomine 
jakožto nepodstatné pro celkové 
dobro, jež sandinisté přinášejí “ lidu” , 
tj. velké většině. Když však Američan 
hájí svou zemi, že velká většina se v ní, 
díky demokratickému systému, těší 
svobodě a vysoké životní úrovni, vy
táhne se na něho — abych se vyjádřil 
jako Karel Marx — lumpenproletariát

z jižního Bronxu. Selektivní rozhoř
čení, selektivní kladení důrazů. Po 
Grassovi vyskočilo ještě několik j i 
ných, mezi nimi jihoafrický básník 
Breyten Breytenbach (podle vlastní
ho životopisu, který nedávno vydal, 
bývalý sovětský agent v Jižní Africe. 
Sověti ho ovšem hodili přes palubu, 
a tak zakusil několik let jihoafrického 
vězení) se známou tezí, že "svoboda a 
prosperita Spojených států spočívá 
možná (podtrženo mnou) na nesvo
bodě, chudobě a vykořisťování v 
mnoha velkých oblastech světa, 
včetně Jižní Afriky.” Tuto tvrdošíjnou 
tezi už mnohokrát vyvrátily studie a 
statistiky — viz články Oty Ulče a jeho 
román Spatně časovaný běženec — 
ale západní radikálové přijali zřejmě 
za své heslo někdejší slavný výrok 
Antonína Novotného, že nebudeme 
poklonkovat před fakty.

Když se levičáci vyřádili, Saul Bel- 
low klidné a opět věcně odpověděl. 
“ Mluvil jsem o situaci většiny obyva
telstva v Americe. Nepokoušel jsem 
se zmínit o každé výjimce, o níž bych 
mohl mluvit. (Těm čtenářům, kteří by 
snad Bellowa podezírali z nedostatku 
sociálního citu, doporučuji jeho ro
mán Dearís December. Nikdo z levi- 
čáků se tak podrobně a s takovou 
sympatií nezabývá dnešní americkou 
chudinou. Takový Doctorow napří
klad neustále píše o minulosti: o mi
nulém století, o krizi třicátých let a 
pod.) Samozřejmé že existují výjimky. 
Jenom jsem prostě řekl, že filozofové 
svobody 17. a 18. století položili zá
klad ke struktuře, jež vytvořila spo
lečnost celkem vzato svobodnou a 
celkem vzato příkladné prosperující.” 
Bellow také vytkl svým kritikům, že 
"opustili jazyk umění" a přiklonili se k 
“žargonu televizních hlasatelů a k 
žargonu padesát a šedesát let staré 
radikální m ilitan tnos ti." Edward 
Rohstein k tomu v článku v The New 
fíepublic (24. dubna 1985) připojil: “V 
roce 1948 napsal George Orwell: Být 
dnes protiamerický znamená hulákat 
s tlupou výtržníků.” Chování radikálů 
á la Gůnter Grass na kongresu po
skytlo dobrou ilustraci Orwellova 
postřehu. Nechci však vzbudit dojem, 
že to byli jenom Němci, kdo se otírali
o Strýčka Sama. Věrni své tradici, zú
častnili se fackování — a to v hojném 
počtu — i Američani. Prokázali při
tom jednak svůj, rovněž tradiční, 
nedostatek historického smyslu, jed
nak nevyléčitelný idealismus. Tak 
třeba Toni Morrison, u kritiků i finanč
ně nad jiné úspěšná černá autorka: 
“Kdybych byla žila tím životem, jaký 
pro mne od počátku plánoval (podtr
ženo mnou) stát, i kdybych byla 
Homérem, žila bych a umřela v něčí 
kuchyni a v životě bych nenapsala ani 
slovo." Bud’ je to od pohledné Toni 
čirá demagogie, nebo čirá neznalost 
dějin. "Od začátku" amerického státu 
se otroctví připouštělo jenom jako 
okolnostmi vynucené zlo a mezi

představiteli americké Unie bylo od
jakživa velké množství těch, kteří "od 
začátku" plánovali jeho zrušení. Po
tom taky došlo kčemusi, čemu se říká 
Občanská válka: válka vedená ve 
jménu amerického státu, za jednotu 
tohoto státu, již však tento stát nebyl 
ochoten přijmout za cenu další exis
tence otroctví. V řadách armády Unie 
padlo ve válce 375.000 v naprosté vět
šině bílých vojáků (mezi nimi i řada 
Čechů), také za to, aby Toni Morriso- 
nová nemusela celý život trávit v cizí 
kuchyni. Lze na takové věci, byť i 
v ideologickém zápalu Kongresu 
P.E.N. Clubu, zapomínat? Toni za
pomíná. Zcela ahistoricky např. uvádí, 
že “ Každý zákon tohoto státu... měl 
za cíl udržet mě v negramotnosti — 
měli bychom mít stále na paměti, že 
číst nebo učit se číst byl pro můj lid 
zločin, trestaný každou autoritou — 
legální i nelegální.” Tady zase Toni 
směšuje americkou Unii s Konfede- 
rovanými státy amerického Jihu, kte
ré už sto dvacet let neexistují, a ani 
tam nebylo učit černochy číst trestné 
ve všech státech.

Americký idealismus: dle Rosy 
Styronové řekl sekretář Schultz ve 
svém projevu, že pro pouhé názory 
americká vláda neodmítne povolení 
vstupu do Spojených států nikomu. 
Ihned na něho vytáhli tzv. Zákon Mc 
Oarrana-Waltra z roku 1952 a sekre
tář to slízl. Nic nepomohlo, že ve jme
novaném projevu ve skutečnosti řekl: 
“Spojené státy jsou nejotevřenější 
společnost na světě. Samozřejmě, 
dokonalí nejsme... Nebylo však nikdy 
součástí vládou schválené politiky 
(zdůrazněno mnou) upírat někomu 
vízum jen proto, že nesouhlasí se 
Spojenými státy nebo s některým z je
jich politických opatření... Žádná 
odmítnutí se nikdy nezakládala na 
abstraktních názorech žadatele... 
Chci ovšem říci zcela otevřeně, že 
odmítneme vstup do země osobám, 
které svými činy podrývají náš sys
tém, u nichž je pravděpodobné, že se 
budou zabývat špionáží, nebo vybírat 
peníze pro naše nepřátele, nebo jim 
jinak pomáhají. Příslušná rozhodnutí 
činí lidé, a ti jsou omylní, ale činí je 
v dobré víře a v souhlase s platnou 
politikou, jež sleduje naše národní 
zájmy... Toto shromáždění je pouze 
jedním z mnoha svědectví o tom, jak 
jsme oddáni zásadě udržet svobod
nou výměnu myšlenek.”

Kdo se rozhlédl po sále, musel dát 
sekretáři Schultzovi za pravdu. Ne 
ovšem Rose Styronová. Ohnala se 
hned skutečností, že pouze jednorá
zové, nikoli permanentní vstupní ví
zum, dostali takoví účastníci kongre
su jako Mahmoud Darwish, Jorge 
Amado, Gabriel Garcia Marquez, a že 
Farley Mowatovi bylo v roce 1985 ví
zum zcela odepřeno (nezmínila se, že 
po protestu byl Mowatovi vstup do 
USA povolen).

Co je to za lidi? Darwish je palestin



ský básník s úzkými vztahy k PLO. 
Jorge Amado je laureát Stalinovy ce
ny. Prý k ní přišel nevinně: psal jenom 
sociálně kritické romány, což je 
možné. Marquéz, laureát zas Nobelo
vy ceny, je zcela otevřený poputčík 
marx-leninistů, dobrý přítel Fidela 
Castra. Farley Mowat, kanadský au
tor např. knihy Sibiř, kde se líčí krásy 
budování Sibiře, pokládá zprávy o 
Gulagu za přehnané. Jak vysvětlí 
Solženicyn, ptal se v dopise zaslaném 
kdysi torontskému Toronto Star, že 
jej, ještě jako vězně, vyléčili z rakovi
ny, když to tam podle něho bylo tak 
zlé? Mowat je také horlivým zastán
cem oficiálních styků Svazu kanad
ských spisovatelů se svazy z lidových 
demokracií a ze SSSR (viz články 
Jana Drábka a můj v Západě, roč. 5, 
č. 2, str. 17). Dejme tomu, že politické 
názory těchto pánů jsou pouze ab
straktní; že nepřátelům Ameriky nijak 
nepomáhají; že u nich není nejmenší 
nebezpečí špionážní nebo fízlovské 
činnosti; že přesto, že to jsou zjevní 
nebo skrytí marxleninisti, dá se jejich 
slovu věřit. Vláda Spojených států jim 
zřejmě uvěřila, protože vízum — byť 
jen jednorázové — dostali. Což všec
ko vede k širší filozofické otázce, o níž 
se debatuje už dlouhá desetiletí a 
která zřejmě nikdy nebude vydebato- 
vána: Má demokracie právo bránit se 
proti nedemokracii způsoby, které 
někteří demokraté pokládají za ne
demokratické? Je oprávněná zásada, 
že demokracie má platit jen pro de
mokraty, tj. pro lidi, jejichž přiznaným 
cílem není demokracii zničit? A je-li 
tato zásada správná, neměli by se za
kázat politické strany, jako jsou 
Komunistická strana USA nebo Ame
rická nacionálně socialistická strana?

Já — po zkušenostech svých a nás 
všech — věřím, že je ta zásada správ
ná, ale že je rovněž správné, že ve 
Spojených státech se ty partaje neza
kazují. Důvod není logický, ale prag
matický. Co se zakáže, je zakázané 
ovoce. Kvůli němu ztratili lidé jediný 
ráj, který kdy existoval a který kdy 
bude existovat.

Jedna věc je ovšem zakázat komu
nistickou partaj, a jiná je odmítnout 
vízum dobrým kamarádům komunis
tických diktátorů a nadšeným obdi
vovatelům země, kde se prostírá sou
ostroví Gulag. Vzpomínám si, jak asi 
v polovici šedesátých let přijela do 
Prahy austra lská  sp isovate lka  
Dymphna Cussacková s manželem. 
Bylo to v době, kdy už se českoslo
venská kompartaj začala silně odklá
nět od sovětské ortodoxie, zejména 
v osobnostech svých členů-spisova- 
telů. Sotva se Cussackovi ubytovali 
v hotelu, už přispěchal soudruh man
žel na sekretariát Svazu spisovatelů a 
úřadujícího sekretáře, o němž se z jis
tých důvodů, jež nemohu uvést, dom
níval, že je spolehlivý stalinista, se 
tázal, kam má podávat hlášení o svých 
setkáních s českými spisovateli.

Australský marxleninovec totiž usu
zoval, že k němu, jakožto k anglicky 
mluvícímu zápaďákovi, pojmou 
reakční autoři důvěru, budou se mu 
svěřovat se svými politickými názory, 
a ty jistě budou zajímat příslušné pří
slušníky příslušného ministerstva.

Je snad prokazatelné jisté, že man
želé Cussackovi byli mezi marxisty, 

oputčiky a obdivovateli výjimkou? 
e jenom oni byli ochotni vykonávat 

v cizí zemi takovouto abstraktní čin
nost?

Mlčící většina
Zatím jsem patrně vzbudil předsta

vu, že Kongres P.E.N. byl mumraj sta- 
linistů, poputčíků, antiamerických 
Němců a amerických naivek. Musím ji 
poopravit.

Protože Amerika fungovala jako 
fackovací panák, museli mít fackova- 
či taky opak: idol nevinné dokonalos
ti, k postavení na pedestal. Postavili 
naň samozřejmě Nicaraguu. J,ak je to 
jejich zvláštním zvykem, zcela za
pomněli na dlouhou řadu svých před
chozích idolů: na SSSR, na Čínu ře
čenou lidovou, na Albánii, na Viet
nam, na rovněž lidovou Kambodžu, 
na Kubu atd., atd. Všechny tyto idoly 
sice ztratily panenství, nepěkně zná
silněny politickou realitou, ale neva
dí. Nevadí ani, že nevinností zářící 
Nicaragua radikálně okleštila občan
ské svobody, jejichž nejmikroskopič- 
tější omezení by v Americe nepo
chybné vedlo ke svržení vlády nebo 
přinejmenším k impeachmentu prezi
denta; že její vládnoucí junta dnes už 
nepředstírá specificky středoameric- 
kou národní revoluci, ale veřejné se 
hlásí k marxleninismu (to vysvětlují 
její američtí apologeti tak, že ji k mar
xismu vlastně donutila Reaganova 
politika); že nemilosrdně likviduje 
všechny skutečné nemarxisty, kteří jí 
vydatně a často rozhodujícím způso
bem pomohli v boji proti Somozovi; 
že omezila práva dělnických odborů a 
Katolické církve; že deportovala 
Indiány kmene Miskito z jejich stale
tých sídlišť a pokud se bránili, nevá
hala je zmasakrovat (sandinisté to 
omlouvali tím, že se unáhlili). Nevadí, 
že kdyby tisícinu toho provedl třeba 
v San Salvadoru Duarte, byl by laudá- 
tory nicaragujské junty jednohlasně 
prohlášen za fašistu. Nic nevadí; a tak 
Hans Christoph Buch přečetl zmíně
nou rezoluci proti ďáblu Reaganovi a 
vyzval kongres k podpisům. Těch 
podpisů se nakonec sešlo 149.

Kongresu se zúčastnilo 700 spiso
vatelů.

Odečteme-li od toho 149, zbývá 
551 spisovatelů, tj. téměř 79%ní větši
na.

Mlčící většina.

KRESBA JAN KRISTOFORI

Selský rozum
Až na to, že tak docela nemlčela, a 

proti plamenným projevům marxis
mu se na"k'ongresu uplatnil taky klid
ný selský rozum.

Nečekané i u autorů, kteří jinak 
mají povést krajních radikálů. Jako 
ledová sprcha (na levé radikály) proto 
působily třeba faktické poznámky 
černošského prozaika Ishmaela 
Reida, že americký stát, a jmenovitě 
Reaganova administrativa, “získaly 
programy jako je Státní nadace pro 
umění, lepší vysvědčení než literární 
establišment... Dnešní (tj. Reagano
va), administrativa, režim, který někte
ří pokládají za pravicový, má ve svých 
řadách víc nebělochů než americká 
literární organizace.” Pravé “vzrušení 
v sále” způsobil také jeho útok na 
momentálně levičáky nejvynášenější 
román černošské autorky Alice 
Walkerové Purpurová barva (The 
Color Purple), neboť film natočený 
podle něho “vyvolal v život nejhorší 
kampaň proti černošským mužum od 
dob spisovatelů otrokářské Konfede
race.” Román je totiž příběhem čer
nošské ženy která, zklamána a opuš
těna svými muži, přikloní se k lesbia- 
nismu. Radikály nepotěšil ani slavný 
John Updike, jenž prohlásil, že “si 
hlavně přeje, aby vláda... i nadále za
ručovala svobodu projevu, kterou 
zakladatelé amerického státu přislíbi
li svým občanům. To je až dost, a to 
úplně stačí." A levé liberály týž Updi
ke přímo rozzuřil, když velmi konzer
vativně usoudil: “Vládní peníze v 
umění mohou, obávám se, umělce 
pouze odvést od odpovědnosti najít si 
skutečný trh pro své produkty, kon
krétní obecenstvo pro své výkony. To 
je především pravda o literatuře, již 
lze vytvářet lacino a která, od vynále



zu knihtisku je populárním uměním, 
tj. uměním, jež hledá podporu zdola, 
nikoliv zhora.” Příjemně (nebo nepří
jemně, jak koho) překvapila také Isa- 
bel Allende z Chile, když velmi ne
smlouvavě vedla dělicí čáru mezi de
mokracií, která “dovoluje vzpouru, 
zvědavost, výzvu k boji, neuctivost, 
což všechno jsou přirozené požadav
ky téměř všech umělců", a mezi dikta
turou, jež “ brutálně vnucuje umělcům 
oficiální kritéria” — což se o vládě Spo
jených států neodvážil tvrdit ani nej
nekritičtější obdivovatel Nicaraguy.

Nepřekvapily, ale pro většinu obe
censtva byly příjemné, hlasy autorů, 
kteří se otevřeně ujali obrany demo
kracie, té bez přívlastků, protože na 
vlastní kůži zažili tu s přívlastky. Zá
padní radikálové ten rozdíl neznají, 
anebo, pokud vyzařují některou bar
vu rudého spektra, neuznávají, že 
demokracie bez přívlastků vůbec 
existuje. Buď "buržoasní" (a ta je de 
facto diktatura), nebo je "lidová” 
(zvaná také diktatura proletariátu, de 
facto ale demokracie: "nejširší možná 
v třídní společnosti” ,jak jsme se učí
vali v kurzech bludů). Jako příklad 
pokry tectv í generála Pinocheta, 
uvedla Isabel Allende Pinochetovu 
kategorii přívlastkové demokracie: 
“totalitní demokracie” . Není zřejmě 
honěná v marxismu, protože jinak by 
si uvědomila, že to není žádný kontra- 
diktorický vynález pravicového gene
rála, ale jenom jiný pokrytecký termín 
pro "lidovou” demokracii, jež je dle 
definic ze školení také diktaturou. 
Jestli je demokratičtější demokracie 
“ lidová” nebo “ totalitní” , to nevím. 
Snad by to mohl posoudit některý 
čtenář Západu, který zažil jak Novot
ného, tak Pinocheta.

Leví liberálové, kteří existenci bez- 
přívlastkové demokracie na rozdíl od 
radikálů více méně připouštějí, jsou 
většinou obětmi představy o blíže 
nedefinovaném Státu. Ten je vždy 
hrozný, a vlastně na celém světě stej
ný. Extrémní plod tohoto abstraktní
ho, nebo jak by řekli marxisti, od 
skutečnosti odtrženého názoru, je 
rovnítková teorie hlásaná Grassem. 
Jemu, za všechny z tzv. Východní 
Evropy, připomněl polský spisovatel 
Adam Zagajewski, že “člověk nemusí 
být zrovna spisovatel, aby věděl, že 
stát dnes existuje přinejmenším ve 
dvou inkarnacích: totalitní a demo
kratické. O státě nelze říct nic, co by 
nebylo pitomé nebo nesmyslné, po
kud člověk nerozliší aspoň tyhle dva 
druhy toho zvířete." Abeceda, kterou 
se účastníky kongresu snažil naučit 
státní sekretář Schultz. Abeceda ale 
většinou jen pro nás, kteří jsme po
znali azbuku. Většinou, ne však doce
la. Jedním z nejvýmluvnějších obrán
ců distinkce byl autor z té oblasti svě
ta, kde se na ni nejvíc zapomíná, už 
zmíněný Mario Vargas Llosa z Peru. 
“Velmi velcí spisovatelé,” řekl, "doká
žou být naprosto slepí v politických

záležitostech a dají celou svou prestiž 
a celou svou imaginaci do služeb ně
čeho, co nakonec jejich dílo a jejich 
povolání zn ič í...”  “ Dem okracie,”  
pokračoval, “je průměrný (mediocre) 
systém, ale systém nad jiné potřeb
ný.” Systém, který na rozdíl od názo
ru pana Grasse, nezplodil v tomto 
století nic, co by se jen vzdáleně dalo 
přirovnat ke Gulagu. Potom správou 
latinskou vášní napadl peruánský 
romanopisec své kolegy z Jižní Ame
riky, kteří často projevují opovržení 
právě tím systémem, jenž jim dává 
první předpoklad jejich umění, to jest 
svobodu. Na téma svobody navázal 
Adam Zagajewski a obrátil se k zá
padním kolegům se zajímavou myš
lenkou: “Jste svobodní, a jestliže jste 
spisovatelé, měli byste se pokusit 
svou svobodu vyjádřit. Projev svobo
dy je právě tak důležitý jako svoboda 
projevu. Souvisí se samým vědomím 
skutečnosti.”

Potom už demokratičtí spisovatelé 
uváděli jen konkrétní příklady rozdílů 
mezi státy. Mnoho lidí na západě má 
dodnes představu, že vznik komunis
mu ve Východní a Střední Evropě byl 
jaksi výrazem vůle lidu. Ta je nyní, po 
zkušenostech se státem proletářů, 
možná už jiná, zklamaná; ale konec 
konců, kdysi to lid tak chtěl. Leckoho 
proto šokoval maďarský prozaik 
Gyórgy Konrád, jenž zcela nediplo- 
maticky prohlásil: “ Komunistickýstát 
s jedinou politickou stranou by se (v 
Maďarsku) nikdy nebyl neuskutečnil, 
nebýt okupace sovětskou armádou. 
Ta umožnila převzetí moci, jež mělo 
všechny známky puče... V Berlíně v 
roce 1953, v Budapešti v roce 1956, 
v Praze v roce 1968, ve Varšavě v roce 
1980, v každé z těchto zemí lidé doká
zali, že mají přinejmenším stejnou 
sílu jako autoritativní národní stát a 
jsou schopni podřídit jej demokratic
ké kontrole. Jejich síla však nemohla 
přemoct stát blokový, to jest spojené 
vojenské síly Varšavského paktu.” 

Konstatování faktu. Fakt, který 
umlčel i nejhalasnější protestanty, 
uvedl odstupující předseda světové
ho P.E.N., švédský autor Per Wást- 
berg. Nedávno byla v Sovětském sva
zu odsouzena básnířka Irina Ratušin- 
skaja za básně "pomlouvající Sovět
ský svaz” k dvanácti (!) letům převý
chovy pedagogy z KGB ve vězení 
v Saransku. Wástberg se také zmínil o 
moravské spisovatelce Ivě Kotrlé, je
jíž byt podrobila policie, pátrající po 
“protistátních rukopisech” , brutální 
prohlídce, právě v den, kdy se Kotrlé 
narodilo dítě. Konstatování faktů.

A fakta byla přesně to, co v proje
vech západních radikálů chybělo a co 
nahrazovali jakýmsi spisovatelským 
mesianismem. Došlo k paradoxu: 
mesianismus se tradičně spojuje s 
Ruskem a s ruskými spisovateli. Na 
Kongresu P.E.N. však přítomní Ruso
vé promlouvali věcně a faktograficky, 
zato oslavovatelé Nicaraguy a tupiči

USA se bezostyšně prezentovali jako 
cosi zvláštního, lepšího: jako aristo
krati ducha, ne-li bytosti málem nad
přirozené, kteří ví všechno lip než 
profanum vulgus mlčící většiny. V je
jich pojetí se spisovatel jevil jako hr
dina bez bázně a hany, bojující s dra
kem státu, převážně amerického, a 
ochotný k širokému sortimentu obětí. 
Za všechny to nejjasněji vyjádřil ame
rický básník Derek Walcott, zvolav: 
“ Na tomto kongresu není jediný spi
sovatel, který by pro pravdu nepod- 
stoupil i mučení.” Nevím, jestli bych 
tohle mohl říct o sobě, ale Derek 
Walcott se zřejmě zná. Snad se taky 
američtí spisovatelé změnili od dob 
senátora Joe McCarthyho, kdy, dle 
svědectví Lillian Hellmanové v Čase 
padouchů (Scoundrel Time), se před 
Výborem pro vyšetřování neamerické 
činnosti tak mnozí — promiňte, ale 
v češtině pro to není výstižnější slovo
— pos..li, aby zachránili, praví Hell- 
manová, “své hollywoodské bazény.” 

Byl to zase Mario Vargas Llosa, kdo 
kritizoval “ idealizaci spisovatelů” , v 
jejímž duchu se neslo nemálo proje
vu. Svatý Mikuláš z Kanady, Robert- 
son Davies, to přednesl s britskou 
sang-froid: “V buržoazním i v komu
nistickém světě, kde pro aristokracii 
není už příliš obdivu, přiznává se 
umělci pořád ještě jakýsi statut aris
tokrata, neboť jeho dar jej pozdvihuje 
nad obyčejného občana. Umělec je 
výjimečný člověk. To je ovšem ro
mantika a moudrý člověk by se měl 
mít na pozoru. Romantika je značně 
nepevná měna. Nikoli náhodou je 
nejnebezpečnější nemocí naší profe
se to, čemu C. G. Jung říká nafouklé 
ego... Spisovatel může psát jen o tom, 
co zná a co cítí... Jakmile oblékne 
plášť proroka nebo vůdce, ztratí do 
jisté míry své umění a octne se v ne
bezpečí proměnit se v propagandistu.” 
Poté se kanadský spisovatel — nej
lepší, myslím, jakého dnes naše země 
má — obrátil k přítomným se sarkas
ticky pronášenou filipikou: "Je mi 
odporná dnešní populární^ mytolo
gie: že konec světa je za dveřmi a že je 
nevyhnutelný: že Bůh je mrtev a patr
ně nikdy nežil: že v oblasti nábožen
ství jemně viciselovaná nádhera teo
logie není o nic lepší než buranské 
simplifikace lidového evangelismu: 
že sex je konečný cíl a útěcha našeho 
plemene: že láska je špatný vtip a věr
nost je nemožná: že každá deviace od 
normy je ‘alternativní životní styl’ a 
nesmí se kritizovat: že čest je vždycky 
vydána na milost a nemilost osobní
mu prospěchu: že vědecká pověra, 
podle níž, co se nedá zvážit nebo 
změřit, je nehodno víry, je konečná 
pravda: že situace člověka, protože je 
absurdní, je tím pádem opovržení
hodná. Jaké to směšné hovadiny!” 

Jak překrásně konzervativní inkan- 
tace! Kdo jen trochu zná současnou 
západní literaturu a klima liberální 
moudrosti, tomu je ovšem jasné, že tu



Robertson Davies přednesl výčet 
hlavních témat dnešní módně radikál
ní filozofie.

Největší potlesk nakonec sklidil 
izraelský spisovatel Amos Oz, a pro
tože jeho řeč byla precizním shrnutím 
hlavních myšlenek porůznu vyjádře
ných jinými účastníky, předkládám ji 
zde téměř v úplnosti:

“ Představivost státu existuje pouze 
v představivosti některých spisovate
lů, jako těch, kteří si vymysleli téma 
tohoto kongresu,” začal Oz. “Svatý 
Jiří a drak — něco takového museli 
mít na mysli, když je napadl titul Před
stavivost spisovatele a představivost 
státu. Každý spisovatel bezbranným 
Solženicynem, každý drak zavilým 
Brežněvem nebo zlolajným Richar
dem Nixonem. To se mi nelíbí. Já 
myslím, že některé státy jsou poměr
ně slušné. A stejné tak někteří spiso
vatelé. A některé státy a někteří spi
sovatelé jsou mnoha různými způso
by zkorumpovaní. Odmítám vidinu 
světeckého šiku spisovatelů, kteří 
neohrožené pochodují do boje s nelí
tostnou byrokracií, na obranu té 
spousty něžných a prostých lidských 
bytostí kdesi v dálce. Moje branže 
nejsou krásky proti zvířatům...

Někteří spisovatelé skutečně ze
mřeli v žalářích a v gulagách, kdežto 
jiní si lebedili u dvoru a v dačách. Vět
šinou však ani nezahynuli mučednic
kou smrtí, ani si nepolepšovali lízá
ním holínek. Nikdo z nás jakživ neza
bil draka. Mimoto: ti něžní a prostí lidé 
v dálce nejsou asi něžní, ani prostí. 
My — většina z nás — přece víme, jak 
to je. Jen si přečtěte naše knihy a pře
svědčte se.

Znova a znova mé uvádí v úžas pro
past mezi tím, co my spisovatelé vi
díme, když píšeme básně, povídky, 
hry — a co děláme, když formulujeme 
nebo podepisujeme petice, manifesty 
a témata pro panelové diskuse. Jako 
kdybychom užívali dva páry kontra- 
diktorických očí. Zde přítomní nejsou 
žádná výjimka. Já nejsem žádná vý
jimka. Většina z nás ví pár maličkostí
o dracích v lidském srdci. A přece, 
jakmile se octneme vně vlastních lite
rárních prací, často se zdá, jako by
chom věřili simplifikujícímu, nebez
pečnému, rousseauovskému před
pokladu, že vlády a establišmenty 
jsou zlotřilé — všechny vlády, všech
ny establišmenty — kdežto prostí lidé 
se rodí čistí a něžného srdce — jeden 
jako druhý.

Dovoluji si nesouhlasit. Stát je nut
né zlo prostě proto, protože mnoho 
jedinců je velice schopných být velice 
zlí. Navíc: mezi státy jsou rozdíly. Ně
které jsou téměř spravedlivé, některé 
jsou špatné, některé jsou smrtonos
né. A protože spisovatelé jsou, nebo 
by aspoň měli být, pracovníky v obo
ru jemných rozdílů a v oboru přes
nosti, je naším řemeslem rozlišovat. 
Každý, kdo ignoruje existenci růz
ných stupňů zla, stane se zákonitě 
služebníkem zla...

Tragédií dějin není stálé a bezna
dějné střetávání světeckých jedinců a 
ďábelských establišmentů. Je to 
mnohem spíš stálé střetávání poměr
ně slušných společností s krvavými 
společnostmi. Přesněji řečeno: zba
bělost poměrně slušných společnos
tí, kdykoli jsou postaveny tváří v tvář 
bezohledným a utiskovatelským spo
lečnostem.

Před třemi měsíci jsem ve Vídni vi
děl pouliční demonstraci environ- 
mentalistů, kteří protestovali proti 
vědeckým pokusům na morčatech. 
Nesli plakáty s obrazem Ježíše Krista 
obklopeného trpícími morčaty. Nápis 
hlásal: “On měl rád i je.” Možná že 
měl, ale mně někteří ti protestující 
připadali jako lidé, kteří by byli docela 
dobře schopni postřílet rukojmí, aby 
přivodili konec utrpení morčat. Což 
je, do jisté míry, historie dobrodějců 
dnes, včera a vždycky.

Nepřipisujme démonickou před
stavivost státu a vykupitelskou před
stavivost sobě samým. Nepodléhej
me pokušení simplifikací. Měli by
chom rozlišovat zlé od horšího a od 
nejhoršího.”

Nemlčící vétSina
ňekl jsem, že ze všech řečníků na 

kongresu sklidil Amos Oz největší 
potlesk. Což vlastně zneplatňuje mé 
tvrzení o té 79ti procentní mlčící větši
ně. Většina pouze nemluvila z tribu
ny; tak je tomu vždycky. Kdežto však 
plamené projevy světeckých obránců 
masakru Indiánů kmene Miskito se 
setkávaly s hlasitými sice, ale nepříliš 
hromadnými projevy souhlasu, dis
kusní příspěvky Saula Bellowa, Mario 
Vargase Llose, Czeslawa Milosze, 
Robertsona Daviese a Amose Oze 
odměnili přítomní potleskem zvaným 
bouřlivý. To je jediná řeč, jíž mlčící 
většina vládne při podobných příleži
tostech.

Takže se západními spisovateli to 
přece jen není tak zlé.

Nemluvě o mlčící většině voličů, 
kteří do Bílého domu už dvakrát po
slali Ronalda Reagana. □

Služba čtenářům
Svobodný, 34 let, hledá přítelkyni 
v Kanadě. Zn: “Foto vyměním”.

Hledá se Josef Bllský, naposled Onta
rio, Canada. Na zprávu čekají: Hana a 
TomáS z Austrálie.

Vladimír Bednář se má hlásit na adre
se: Ann Korec, 1041 lllff Street, Paci
fic Pallsades, Callf., USA 90272, tel. 
(213) 454-8068. Poslední zpráva z lis
topadu, kdy odjel na pas do Jugoslá
vie.

Do skautu
VÍTE, že ve Vaiem okolí pracuje 

český a slovenský skautský oddíl? 
Chcete, aby se Vaše děti zúčastnily 
schůzek, výletů, letního tábora a při
tom se cvičily v mateřském jazyce? 
Skautské oddíly jsou po celé Evropě.

Obratle se na adresu: SKAUTED, 
Postbus 38480, 6503 AL Nijmegen, 
Holland nebo tel. (Holandsko-NIjme- 
gen)-440448.

PRAŽSKÉ UZENÁŘSTVÍ

638 Queen St. West, TORONTO, 

ONT., M6J 1E4

Tel.: (419) 364-1787



Československo

Zbyněk čeřovský

Československo a plynovod
Podíváme-li se zpětně na rozvoj 

československého národního hospo
dářství po roce 1948, můžeme snadno 
vytypovat záměry československého 
komunistického politického vedení.
V okamžiku, kdy tato země zcela za
padla do sovětského vojensko-poli- 
tického uskupení, s růstem českoslo
venské vojenské moci byl zahájen 
"grandiózní program” industrializace 
země se zaměřením na přestavbu a 
výstavbu těžkého průmyslu, zejména 
pak těžkého strojírenství. Samozřej
mě, že tuto koncepci Československo 
naprosto nepotřebovalo, neboť jeho 
omezená surovinová základna měla 
své hranice a dovoz rud pro nové vy
budované vysoké pece a obrovská 
potřeba energie a energetických su
rovin negativně převyšovala kjadné 
stránky tohoto záměru a vývoje. 
Kromě toho s tímto programem, jež 
měl na své neviditelné straně napros
to vojenské záměry a potřebu, do
cházelo i k prudkému zhoršování ži
votních a ekologických podmínek 
v zemi. S výstavbou vodních přehrad 
s elektrárnami, jež měly částečně krýt 
narůstající obrovskou spotřebu elekt
rické energie, začala i obrovská ploš
ná těžba málo kvalitního hnědého 
uhlí s vysokým obsahem síry, čímž 
docházelo a stále ještě dochází ke 
zhoršování ekologických podmínek, 
které budou mít negativní následky 
pro celá další desetiletí. Veškerá tato 
činnost byla však jednostranné zamě
řena pro potřebu a růst sovětské vo
jenské a tím i politické moci. SSSR 
tak vnutil Československu svůj zbroj
ní program a lze tak jednoznačně 
tvrdit, že nejméně 80 procent veške
rých investičních záměrů mělo na
prosto vojenský charakter.

Jedním z takových důležitých opat
ření byly a jsou stavby energetických 
děl.

Počátkem šedesátých let byla po- 
depsána smlouva o dodávkách so
větské nekvalitní ropy a vzápětí byla 
zahájena stavba ropovodu Družba, 
vedoucího od sovětských hranic již 
ním Slovenskem na Žitný ostrov do 
nově vybudovaného závodu SLOV- 
NAFT Bratislava. O důsledcích této 
činnosti na ekologické poměry Slo
venska a zejména zhoršení vodo
hospodářských poměrů Ž itného  
ostrova a zamořování podzemních 
vod ropnými zbytky byly popsány již 
celé knihy. Avšak československá 
armáda a československé národní 
hospodářství nezbytně potřebovaly 
pro svůj militaristický program ben

zín, naftu a letecký petrolej, jakož i 
další výrobky, a proto všechny připo
mínky, varování i prosby zůstaly ne
vyslyšeny.

Okupace Českoslovénska v srpnu 
1968 poněkud oddálila tzv. Nosný 
program B-6, což ve srozumitelné 
mluvě byla realizace podepsané 
smlouvy o výstavbě Tranzitního ply
novodu. O tomto projektu se dlouho 
hovořilo a byl také velice utajován. 
Zejména jeho tajné doložky, že vý
stavbu na československém území 
bude realizovat Československo, 
bude ho také úvěrovat a to nákupem 
strojního zařízení v SSSR, Veké Bri
tánii, Francii a USA, že bude úvěrovat 
nákup celého potřebného potrubí 
v délce přes 4.000 km a to od západo- 
německé firmy Mannesmann a Fran
cie, když se dodávky východoně- 
měckých rour o jmenovité světlosti 
(Js) 800 mm ukázaly jako nepoužitel
né. Jen pro informaci o rozsahu této 
finanční transakce, jež byla udržová
na v přísné tajnosti, uvádím, že se 
hovořilo o nákladech na první linii 
v částce 10ti miliard tehdejších čes
koslovenských Kčs. Vždyť jen jedna 
roura z kvalitní legované oceli mate
riálu X-90 s centrovanými konci o dél
ce 10-12 bm s rozličnou sílou stěny 
od 15,9 mm až do 22,5 mm a jmenovi
té světlosti Js 1220 mm, stála včetně 
dopravy, svaření, izolace a uložení do 
země cca 100.000 Kčs! A takových 
rour bylo zapotřebí asi 40 tisíc kusů. 
Tedy jen za tento materiál zaplatilo 
Československo Spolkové republice 
přes 4 miliardy v tvrdé měně a dále 
mnoho dalších miliard Rakousku za 
dovoz kvalitních elektrod, Francii za 
kompresory pro kompresorové sta
nice a roury Js 800 mm, Velké Británii 
za strojní materiál a USA za izolační 
materiál, bagry, buldozery typu 
CATERPILLAR, čistící a izolační stroje 
a další zařízení, bez nichž by se, jak se 
později ukázalo, nedala tato stavba 
vůbec ani v prodlouženém termínu 
dokončit. Důležitou částí této smlou
vy byl tajný dodatek, že poplatky za 
tranzitní dodávky plynu pro Rakous
kou republiku, Spolkovou republiku, 
Francii a Itálii ve výši 10.000 dolarů za 
24 hodin, které bude Československo 
za tuto službu dostávat, bude převá
dět do SSSR!, které mu bude za tuto 
částku a dále na úvěrové splátky platit 
dodávkami plynu, samozřejmě za 
cenu, kterou si Sovětský svaz určí 
sám. Taková smlouva jednoznačně 
charakterizuje naprosto nerovno
právné postavení Čekoslovenska při

jednání s SSSR a je ji možno označit 
za otGvřené vydírání. Nehledě na to, 
že stavbou byla zničena celá krajina 
od Vyšného Nemeckého přes jižní 
Slovensko, jižní a střední Moravu, 
čechy až po Horu Svaté Kateřiny na 
severu a Rozvadov na západě Čech. 
Kromě toho si SSSR nechal zaplatit i 
dodávky strojního zařízení, které bylo 
okopírováno podle americké techni
ky, avšak s velkými nedostatky a ne
bylo vhodné pro výstavbu potrubí o 
tak velké jmenovité světlosti a hmot
nosti (jedna roura podle síly stěny 
vážila od 8-12 tun). Paradoxem této 
“stavby století" bylo i to, že Rusové 
nedodávali pro tyto stroje náhradní 
díly, takže se vždy musel jeden, dva i 
více z těchto strojů vyřadit z provozu 
a stal se skladem náhradních dílů až 
do totálního zničení, přičemž tyto 
stroje stály desítky milionů rublů, za 
který, jak známo, platilo Českoslo
vensko dvojnásobně víc jak za ame
rický dolar. Kromě toho se některé 
stroje na stavbu vůbec nedaly použít, 
jako např. ohýbačky rour, izolační 
stanice a izolační stroje byly později 
dány do šrotu. Např. jen cena tohoto 
nového, naprosto nepoužitého mate
riálu a strojního zařízení jen u závodu 
13 n.p. Plynostav Pardubice, který 
měl svoji základnu v Šafárikovu, byla 
asi 150 miliónů devizových korun.
V zájmu objektivity však musíme 
dodat, že ne vše se zničilo. Např. na 
izolačním stroji byl motor, který byl 
shodný s motorem, montovaným do 
osobních aut Volha. A tak při šroto
vání tohoto stroje v ceně okolo 15ti 
miliónu devizových Kčs byl tento 
motor zamontován do osobního auta 
ředitele závodu.

Při stavbě byly zcela nesmyslně 
zničeny nebo poškozeny sady, pole, 
vinice, hospodářské objekty a zaříze
ní a byly vykáceny zbytečně, zejména 
na jižním Slovensku, velmi důležité a 
významné lesní porosty, udržující 
vodní rovnováhu.

Celá stavba se prováděla “z chodu” , 
t.j. stavebním závodům se dodávala 
projektová dokumentace krátce před 
realizací, nebo v průběhu. Současně 
s tím byly vybudovány nezbytné pro
vozní objekty a zařízení. Mnohdy 
dokumentace byla dodána pozdě a 
tak se improvizovalo. Při stavbě byly 
zcela zničeny nebo vážně poškozeny
i kulturní památky a to prakticky po 
celé délce a to jen proto, že v zájmu 
urychleného dokončení stavby neby
ly Rusové ochotni tolerovat jakékoliv 
zdržení spojené s přepracováním 
částí projektové dokumentace a 
k obchvatům různých kulturních, his
to rických  nebo hospodářských 
objektu, jež stály tomuto “dílu” v ces
tě.

Sovětský svaz se na počátku sedm



desátých let potýkal s obrovskými 
hospodářskými potížemi. Potřeboval 
ročně přes dvacet miliónů tun obilí a 
vyspělou západní strojírenskou a 
dopravní techniku, na což neměl 
prostředky a dostatečné úvěry. Proto 
potřeboval těmito dodávkami plynu 
do západní Evropy splácet tyto dluhy, 
ale současně si vytvořit i kredit pro 
nákupy potravin, stavby závodu a 
dodávky strojírenského zařízení. 
Přesto, že bylo známo, že se potrubí 
bude v budoucnosti zdvojovat a mož
ná i ztrojovat, jak se skutečně i stalo, 
nebyla při stavbě tohoto prvního po
trubí tato okolnost vzata v úvahu a při 
dalších stavbách došlo k dalším zby
tečným investičním nákladům, plýt
vání materiálu a ničení ekologických 
podmínek. Při stavbě tohoto potrubí, 
zejména však jeho první větve, dochá
zelo ke značným problémům a to jak 
konstrukčním, projektovým, materiá
lovým, ale i personálním. Žádný 
z podniků, jež se této obrovské stavby 
zúčastnil, nebyl na ni technicky, per
sonálně ani materiálově vybaven. 
Stavba byla přikázána podnikům 
Inženýrské stavby Košice, Hutní stav
by Košice, n.p. Potrubí Praha, Plyno- 
stav Pardubice a Hydrostav Bratisla
va. Kromě n.p. Plynostava n.p. Potru
bí neměl žádný další z těchto podniků 
také žádné zkušenosti s výstavbou, 
svářením a montáží potrubí o tak vel
ké světlosti a materiálu, přičemž plati
lo nařízení, že vzhledem ke značnému 
tlaku přepravovaného plynu a jeho 
teplotě (75 atp, 60-90° C) musí být 
všechny sváry podrobeny rentgeno
vé kontrole. Jen pro informaci neza
svěceným čtenářům uvádím, že jeden 
obvodový svar na potrubí o Js 1220 
mm činí 3,6 m a takových svarů se 
provádělo při spojení dvou rour cel
kem 5, to znamená celkem 18 m svarů, 
jež se rentgenovaly na belgické filmy 
zn. Geweart, a jež se samozřejmě na 
úvěr (československý) dovážely z té
to země. A takových svarů bylo přes 
40.000, což v praxi představovalo 
hrubým odhadem přes 720.000 metrů 
svarů jen na potrubí o Js 1220 mm. 
K tomu je nutno připočíst ještě asi 600 
km potrubí o Js 800 pro větev do Ra
kouské republiky a východního Ně- 
měcka, dodaného z Francie. Česko
slovenské roury se pro tento účel svo
jí kvalitou a technologickým zpraco
váním nedaly vzhledem k provozním 
požadavkům vůbec použít.

Při stavbě docházelo k paradoxním 
situacím. Podniky, zejména n.p. Ply- 
nostav Pardubice, nebyly na takovou 
stavbu materiálně, ani personálně 
připraveny. Neměly k dispozici do
pravní a překládači techniku. Done
dávna ještě rozvážely jednotlivé zá
vody potrubí o malé světlosti koň
skými potahy. Tahle stavba však vy
žadovala nejen vysoce kvalitní a pro
duktivní techniku, ale i kvalifikované 
kádry, zejména pak strojní a stavební 
inženýry. Tato stavba zapadla do

KOLÁŽ PAVEL TAUSSIG

období, kdy v důsledku tzv. konsoli
dačního a normalizačního procesu 
bylo tisíce kvalifikovaných odborníků 
zbaveno svých míst a dostali tak pří
ležitost prokázat své schopnosti prá
vě na takovém úseku investiční čin
nosti konsolidované a okupované 
republiky. Samozřejmě, že na žád
ných vedoucích místech s rozhodují
cí pravomocí, ale tam, kde bylo třeba 
jejich odborných vědomostí. Jejich 
nadřízenými se stali dosavadní kočí a 
pastevci, povýšení na mistry a per
manentně “naložení v lihu” , zatím co 
oportunisté a zrádci dělnické třídy 
mého typu řídili celé stavební úseky, 
přičemž neměli žádnou pravomoc a 
dostávali za svoji kvalifikovanou práci 
odměnu nekvalifikovaného dělníka, 
jež nepřevyšovala 3.000 Kčs měsíčně 
včetně diet, zatímco ostatní, avšak 
režimu oddaní příslušníci dělnické 
třídy nebo inteligence si vydělávali 
v průměru měsíčně přes 6.000 Kčs a 
zcela nevýjimečně 10,12, ale i 14tisíc 
Kčs. Např. ředitel závodu 13, povolá
ním účetní, jemuž ihned v procesu 
normalizace doporučili, aby vstoupil 
do KSČ, jinak že nebude moci ředite
lovat, dostával měsíčně okolo 10.000 
Kčs a čtvrtletně dvacetitisícové od
měny, přičemž neměl vůbec ponětí, 
kudy vede trasa stavby plynovodu 
jeho závodu (asi 60 km) a bez řidiče 
vždy beznadějně zabloudil. Vedoucí 
výroby, oddaný soudruh, jenž dnes 
vykonává důležitou funkci v národ
ním hospodářství, ale na jiném úseku, 
nemohl pochopit podstatu zrcadlové
ho výkresu a dlouho jsme mu vysvět
lovali, proč je kreslen obráceně a jak 
se na tento výkres má dívat, protože si 
soustavně pletl pravou stranu s levou 
a nechával např. z těchto důvodů 
provádět deponování rour na jinou 
stranu, než bylo třeba a potom bylo 
nutné stovky těchto těžkých rour 
znovu nakládat a převážet desítky 
kilometrů na správná místa. Tako
vých a dalších výtečníků, jejichž pra
covní doba začínala ranní siestou 
v některém jihoslovenském, později

západočeském hostinci či “Csárdě" a 
končila rvačkou, v nemocnici či voby- 
čejném příkopě u silnice, aniž se do
stali během dne na svá pracoviště, 
jsem tam poznal mnoho.

Nástup “oportunistů” a nepřátel
ských živlů z řad inteligence na tuto 
stavbu, jako jsem byl já, nebo např. 
ing. Petr Uhl z Prahy, měla svůj sati
rický nádech. Celá stavba byla pod 
kontrolou Státní bezpečnosti, jejíž 
důstojnici nás prostřednictvím svých 
fízlů neustále sledovali, pokud nebyli 
totálně opilí. Stavba procházela nebo 
křižovala různé inženýrské nebo ko
munikační sítě, o kterých jsme my 
"jako” nesměli vědět, protože byly 
přísně tajné. Např. o tajném kabelu, 
spojujícím Kreml s jeho pražskou 
pobočkou na dnešním nábřeží Ludví
ka Svobody a Hradčany. Tento kabel, 
vedoucí od Vyšného Nemeckého byl 
položen téměř paralelně s potrubím 
tranzitního plynovodu, několikrát 
jsme ho křižovali a odkrývali za cenu 
smrtelného potu, neboť jeho případ
né poškození hrozilo obviněním 
z úmyslné sabotáže a dlouholetým 
vězením.

Když tato významně důležitá stav
ba pokročila z východu na západ a my 
se přestěhovali do Přimdy, abychom 
dokončili stavbu od Stříbra pro pře
dávací stanici Rozvadov na česko- 
slovensko-německých hranicích, 
nastal další problém naší starostlivé 
Státní bezpečnosti a zpravodajských 
důstojníků Pohraniční stráže. Většina 
z nás nesměla vstoupit do tak zvané
ho zakázaného pásma a nedostali 
jsme potřebné propustky. A protože 
bez naší práce a vědomostí nebylo 
nikoho, kdo by nás mohl nahradit, 
prosadil nakonec náš čerstvě přijatý 
komunistický ředitel, že jsme po urči
tou čáru tohoto pásma mohli vstoupit, 
ovšem jaksi načerno, přičemž jsme 
byli pod neustálým dohledem, zda 
náhodou nechceme opustit právě 
načatý socialisticko-realistický ráj to 
na pohled.

Jeden z mých kolegů-inženýrů,



samozřejmé v kategorii “D" a zvláště 
v posledních dnech dost pronásledo
vaný a navíc deprimovaný rodinnou 
záležitostí, se o odchod do světa svo
body pokusil, ovšem značně diletant
ský a nepřipraveně a stálo ho to tři 
roky vězení. Já k této situaci jen do
dávám, že když jsem v šedesátých 
letech sloužil jako pilot u plzeňského 
pluku, prováděl jsem pravidelné hlíd
kové a pozorovací lety podél hranice 
od Chebu až po Železnou Rudu, tak
že jsem tuto západní státní hranici 
důvěrně a detailně znal. Protože jsem 
nepochyboval, že moji strážci z řad 
StB tuto skutečnost dobře vědí, při
padalo mi směšné, jak vehementně se 
bránili tomu, abych já s řadou dalších 
nesměl vstoupit do tohoto pásma, 
které jsem znal lépe a daleko kom
plexněji, než oni. Snad bych měl ještě 
jako perlu dodat (čímž nemohu již 
bývalému řediteli ublížit, protože je 
mrtev), že při skončení stavby naložili 
západní Němci tři prominentní před
stavitele závodu, mezi nimiž byl jako 
na výsměch i důstojník tachovského 
oddělení Státní bezpečnosti a odvezli 
je tajně na výlet do Norimberku, kde 
je pohostili a obdarovali mnohými 
cennými dary, čímž se později náš 
pan ředitel chlubil, zatímco náš esté- 
bák měl značné starosti, jak to zare- 
tušovat, aby se to “načálstvo" nedo
zvědělo a neměli z toho malér. Této 
naivitě svých pozdějších německých 
krajanů jsem se tehdy dost podivoval, 
divil jsem se i naivitě Američanů a 
dalších západoevropských zemí, s ja
kou lehkomyslností a benevolencí 
postupovali a postupují při poskyto
vání informací o technologii vyspělé 
techniky, která se tak naprosto zdar
ma dostane do sovětských rukou a je 
nakonec využívána proti nim a jejich 
zájmům. Např. Československo vy
užilo tajených zkušeností Velké Britá
nie a USA se stavbou etylenovodu a 
na základě nich postavilo svoje důle
žité potrubí pro toto medium ze Záluží 
u Mostu do NDR.

Samozřejmě, že po první větvi se 
začala stavět druhá a třetí,takže dnes 
je Československo protkáno sítí ply
novodů o velké světlosti, po jižním 
Slovensku, jižní a střední Moravě a 
celých Čechách, od východu na zá
pad, kolem Prahy, ale také od severu 
na jih a od jihu na sever. Např. když 
se začátkem roku 1970 ukázalo, že 
vyrobený plyn z tlakové plynárny 
Vřesová nechce chytat, ale dokonce 
ani hořet, bylo nutno ihned postavit 
dálkový plynovod z rozdělovači sta
nice Stříbro do tohoto kombinátu a 
vyrobený plyn mísit se zemním ply
nem, aby dostal alespoň přibližně 
“normovou” kvalitu, protože tato ply
nárna dodává svým značně zkorodo
vaným a proděravěným potrubím 
plyn až do Plzně. Stejně rychle a na
kvap sestavěl již zmíněný etylenovod, 
jehož trubky z nerez materiálu o prů
měru 200 mm dodal — jak jinak —

západoněmecký partner. K čemu 
etylen jako výchozí surovina hlavně 
slouží, není třeba odborníkům zdů
razňovat a pro laiky připomínám, že 
se jedná o důležitou surovinu při vý
robě plastických tvrzených hmot pro 
vojenské účely.

Vezmu-li v úvahu, že se ztrojením 
plynovodu ztrojnásobily i dodávky 
sovětského plynu s patřičně uprave
nými cenami, přičemž se samozřejmě 
zvýšila i závislost západní Evropy na 
této důležité surovině (zemní plyn je 
důležitou výchozí surovinou pro vý
robu stovky druhů polotovarů včetně 
plastických hmot), zvýšily se samo
zřejmě i tranzitní poplatky v americ
kých dolarech. V praxi to znamená, že 
do SSSR proudí nepřetržitý tok zá
padní měny za tranzit a dodávky ply
nu, čehož zpětně využívá tento stát na 
nákup, pašování a dodávky důležité 
technologie pro těžký, strojírenský a 
zbrojní průmysl, ale také na podporu 
“mírových” , podvratných teroristic
kých hnutí proti svým odběratelům, 
ale i jiným zemím včetně Afriky. _

Jako příklad, jak jsou hospodářský 
rozvoj a investiční činnost zaměřeny 
pro vojenské účely, slouží stavba 
přísně utajovaného benzínovodu 
z petrochemického kombinátu Záluží 
I. a II., který postavili v kooperaci zá
padní Němci, Britové, Francouzi a 
Italové. Produkce benzínu, benzenu, 
etylenu, nafty, ropy a leteckého pet
roleje je nesmírně důležitá pro vojen
skou potřebu a úmysly SSSR. Proto 
bylo na konci sedmdesátých let roz
hodnuto o výstavbě přísně tajného 
benzínovodu ze Záluží u Mostu do 
Plzně. Projekt tohoto investičního 
celku zpracoval Vojenský projektový 
ústav Praha a stavba byla svěřena 
chomutovskému závodu 22 n.p. Ply- 
nostav Pardubice, jenž má svoji sta
vební správu v Plzni. Můj bývalý přítel, 
propuštěný po okupaci v roce 1968 ze 
zaměstnání, později i trochu šikano
vaný politickou byrokracií, ale ještě 
později znovu znormalizovaný, dos
tal důvěru strany a vlády tento projekt 
realizovat. A tak počátkem roku 1984 
byla na několika místech zahájena 
tato veledůležitá stavba, jež má potru
bím o světlosti přes 200 mm přivádět 
pod vysokým tlakem potřebný ben
zín, naftu a letecký petrolej do Plzně, 
neboť stíhací pluk v Líních se svými 
letouny MiG-23, bitevní vrtulníkový 
pluk na letišti v Plzni se svými vrtulní
ky Mi-24 a tanková divize, potřebují 
značné množství tohoto paliva a na
víc je tak umožněno s malou pravdě
podobností zničení vytvářet na tomto 
důležitém strategickém směru záso
by nezbytného paliva. Dodávky po 
silnici či železnici jsou nákladné, 
pomalé a za války snadno ohrozitel- 
né. Paradoxem této stavby je to, že ji 
provádí lidé, které režim dříve proná
sledoval, jako např. ing. Prajzler nebo 
ing. Pospíšil, kteří se však znovu znor- 
malizovali a že je prováděna na zá

kladě zcizené západní technologie a 
dodaných zkušeností. Tedy jako 
téměř vždy a stále, Západ a jeho od
borníci svojí benevolencí, honbou za 
zisky bez ohledu na následky vojen
ské, hospodářské či politické, posilují 
vojenský potenciál SSSR a jeho spo
jenců. V tomto směru jsou tedy tito 
lidé naprosto nepoučitelní a Ruso
vé tak dovedou mistrně využít zá
padoevropské či světové nejednoty a 
názorových rozdílů, jak to např. nyní 
můžeme zaznamenat při postoji 
západoevropských spojenců USA při 
uvalení hospodářských sankcí proti 
Libyi.

Hospodářská politika českoslo
venského politického vedení je tedy 
jednoznačně a výhradně zaměřena 
na vojenské posilování země v zájmu 
SSSR. Od roku 1970 dosahuje milita
rizace Československa nebývalých 
rozměrů. Jestliže v letech 1950-1953 
dosáhl index rozmachu 900, pak čísla 
tohoto období dosahují 1200 až 1600! 
Předchozí militarizace byla zaměřena 
zejména na výstavbu armády, letect
va, Pohraniční a Vnitřní stráže a dalších 
polovojenských organizací. Součas
ná militarizace postihuje všechny 
oblasti politického, veřejného, kul
turního ale i privátního života. Počíná 
jeslemi a končí Ústředním výborem 
KSČ, který se povýšil na hlavní gene
rální strategický štáb, který určuje li
nii. Samozřejmě, že se také na tuto 
úlohu řádně připravil, a to i pro pří
pad, že by tato linie selhala, nebo se 
neuskutečnila. Pro tyto varianty má 
připraveny na starém letišti Ruzyně 
neustále tři letouny od leteckého od
dílu ministerstva vnitra a úkryty pod 
Letnou, na Klárově a ve svém generál
ním štábu proti starému zimnímu 
stadiónu na Štvanici. A samozřejmě, 
že u svých vil, kdyby je tato náhoda 
potkala při spánku, nebo domácí 
siestě. Co bude s poddanými, je pra
málo zajímá. Domnívajíce, že když to 
přežijou, zůstanu ještě nějací lidé, 
kteří budou moci dále pečovat o jejich 
znavené údy a prázdné vnitřnosti. 
Což je ovšem dosti značná utopie, 
ačkoliv když sleduji např. vztahy ně
mecké veřejnosti ke svým ozbroje
ným silám a jejich soustavnému na
padání zelenou či červenou opozicí, 
ani bych se moc nedivil, kdyby nás 
rudí bratři a naši bývalí soukmenovci 
překvapili ve spánku v našem součas
ném svobodném světě. Stačí se podí
vat na mapu a sledovat, jak se dočas
ně rozmístěná sovětská vojska ne
ustále, pozvolna, ale i plánovitě při
bližují k západním hranicím ČSR, bu
dují na této cestě sklady, vojenská za
řízení, komunikační a radiolokační 
centra, ale i odpalovací rampy taktic
kých, operačně-taktických a operač
ních raket s dosahem až po Island a 
Středozemní moře. Zůstat lhostejní 
k tomuto záměru bez patřičné odezvy 
znamená kopat si vědomě a plánovitě 
vlastní hrob. □



Z čs. tisku
V kraslické nemocnici na Sokolov

sku pracoval dlouhá léta jako primář 
uznávaný gynekolog MUDr Ivo Gut- 
virth. ... Například k operaci ženy s 
měsíčním starobním důchodem 880 
korun přistoupil teprve tehdy, když 
mu slíbila, že nezůstane nic dlužna. 
Za dvě prohlídky si od ní nechal za
platit po sto korunách a za operaci 
přijal pět set korun. (Jeho řádný roč
ní příjem přesahoval sto tisíc korun.) 
Operaci jiné pacientky, která nepatři
la do spádové oblasti, podmínil tím, 
že mu sežene obkládačky. Termín 
nástupu do nemocnice jí sdělil, když 
si obkládačky — samozřejmě bez 
placení — odvážel.

(Rudé právo, 7. června 1985)

... Byl proveden průzkum mezi žáky 
čtvrtých, šestých a osmých tříd. Pivo 
nepilo nikdy 22 procent čtvrťáků, 16 
procent šesťáků a 10 procent osmá- 
ků. U vína byla procenta následující: 
23, 20, 9 procent, u tvrdého alkoholu: 
29, 36, 26 procent. Z žáků, kteří do 
styku s nějakým alkoholem přišli, a 
byla jich ve všech věkových skupi
nách více než polovina, si ve svém 
stáří už udělalo opičku: po pivu 17 
procent, po vínu 25 procent, po tvr
dých nápojích 24 procent!

(Signál, 20. května 1985)

V poslednom časesa v SSR vyskytli 
viaceré případy lúpežných přepadnu
tí duchovných rímskokatolíckej cirk- 
vi, ale i krádeží vlámaním do kosto- 
lov a farských úradov. Tak napr. v má
ji t.r. sme zaznamenali dve lúpežné 
prepadenia duchovných. Prvé sa sta
lo v nočných hodinách dňa 17. mája 
v Trnovci nad Váhom v okrese Galan- 
ta. Pachatelia vnikli do bytu farára po 
odstranění siete do okna a pod hroz
bou násilia a pištoltou odcudzili 220 
korún a strieborné predmety, spóso- 
bili škodu asi za 9 tisíc korún.

(Práca, 1. júla 1985)

... S vysokými nároky na práci kaž- 
hého člena a kandidáta strany se ne
slučovalo ani jednání bývalé hospo- 
dářky ZO KSČ v železniční stanici 
Kladno, jež se dopustila hrubého 
porušení stanov strany. Vědomě 
krátila odvod členských příspěvků na 
OV KSČ Kladno. Za^tento čin byla 
vyloučena z řad členů KSČ a odsou
zena podle zákona.

(Rudé právo, 3. prosince 1984)

SLAVNOSTNÍ O TEVftENl OBCHODNÍHO DOMU “ JEŠTĚD" V LIBERCI, FOTO J lf t l ERML

... Čitatel’ov zaujíma, prečo nepíše
me o výtržnostiach, ktoré vyvolávajú 
skupinky asi 15-ročných výrastkov? 
Podstatou je vojna medzi prívržen- 
cami hudobných smerov. Jedným 
z nich, tak zvaným metalistom, sa pá
čí drsný hudobný štýl. Podl’a neho sa 
správajú aj obliekajú. Druhej skupině, 
skomolene nazývanej “ňuvejáci” , sa 
páči lúbivá harmonia a s tým súvisia- 
ca móda i účesy. No a tu spočívajú 
hlavné dóvody, pre ktoré napadajú 
nielen jedni druhých, ale aj nic netu- 
šiacich chodcov.

(Práca, 1. júla 1985)

Časopis Mladý svět (č. 28, 1984)
přinesl zprávu o potrestání devizo
vého spekulanta, který nakupoval v 
Tuzexu za bony elektronické kalku
lačky a prodával jeza koruny v bazaru 
podniku Klenoty. Všiml si totiž, že ce
ny kalkulaček v bazaru jsou podstat
ně vyšší. Prodejem kalkulaček získal 
asi 180.000 korun, čistý zisk měl asi
90.000 korun. Elektronické kalkulač
ky byly pro socialistické podniky, 
které je nemohly jinak získat. Dostal 
tři roky nepodmíněně.

... Podle zákona se vystavuje trest
nímu postihu i ten, kdo peníze nebo 
cenný dar poskytne nebo přijme až 
po provedení služby. Spropitné např. 
v restauracích vzhledem k nízkým 
částkám, a tedy i nižší společenské 
nebezpečnosti, považuje spíš za ne
přístojné chování, které má řešit 
zaměstnávající organizace nebo ná
rodní výbor, převážně napomenutím 
či peněžitou pokutou.

(Mladá fronta, 29. června 1985)

Při příležitosti Spartakiády přijal 
soudruh Alois Indra skupinu^zahra
ničních návštěvníků, krajanů, kteří 
přijeli do Prahy na pozvání Čs. ústa
vu zahraničního. Recepce se účast
nila i Anna Zapletalová z Toronta, 
předsedkyně Nezávislé federace pro 
vzájemný prospěch a vedoucí pěvec
kého souboru Tatran. Podle zprávy 
Rudého práva byla pobytem v Česko
slovensku nadšena.

(podle Rudého práva, 29. 6. 1985)

Trestní senát pro Prahu odsoudil 
v červenci t.r. skupinu tzv. “skořáp- 
kářů” , kteří v letech 1982 až 1984 vy lá
kali pod nepravdivou záminkou 
obstarání tuzexových poukázek řadu 
poškozených na předem připravená 
místa, kde je zatáhli do podvodné 
hazardní hry o skořápky. Všichni 
obvinění byli odsouzeni k trestům 
mezi 3 a 6 lety. Skořápkáři připravili 
důvěřivce o 1,800.000 korun.

(podle Večerní Prahy, 21. 5. 1985)

Československé listy otiskly řadu 
zpráv o urychleném budování nudis
tických koupališťu různých rybníků a 
jezer v Československu. Pracující 
uzavírají závazky a národní výbory 
pravidelně projednávají stav prací na 
těchto koupalištích. MNV Kunratice

§lánujetzv. Slunečnou plážu rybníku 
eberák. Přípravy se zúčastnil i hy

gienik, zástupce ministerstva vnitra a 
jiní funkcionáři. Jednánívšak stagnu
je a brigády nabízené kunratickými 
nudisty zatím zůstaly nevyužity. Stej
né problémy mají soudruzi z MNV ve 
Lhotě u Brandýsa. Do zatopené pís
kovny už několik let chodí tisíce lidí. 

(podle Mladé fronty, 25. 5. 1985)



Na mestskom súde v Bratislavě sa 
skončil proces s dvadsaťpáťmi obža
lovanými. Počas niekoťkých rokov sa 
dopúšťali spekulácie a rozkrádania.
V čele tejto skupiny stál Jozef Zelík, 
ktorý robil najróznejšie machinácie 
s valutami, striebrom a zlatými minca- 
mi. Len on kúpil a předal napr. zhruba
700.000 amerických dolárov, za ktoré 
dostal nie menej ako 20 miliónov ko
run. Zelík kúpil tiež od neznámých 
občanov Pol’skej 1’udovej republiky 
najmenej 3100 kilogramov striebra 
v hodnotě takmer 25 miliónov Kčs.
V roku 1982 Jozef Zelík nelegálne 
opustil republiku a zdržuje sa v zahra
ničí bez povolenia. Senát ho v nepří
tomnosti odsúdil na 15 rokov odňatia 
slobody a prepadnutie majetku. Po
dobné bolo v máji odsúdeno 41 her- 
cov, pracovníkov Slovkoncertu, ve- 
dúcich pracovníkov divadiel, čaš- 
níkov a ďalších za trestnú činnost’ 
podobného rázu. Také táto skupina 
spolupracovala so Zelíkom. Ivan Bie- 
lek a jeho žena Drahomíra předali asi 
tri milióny tuzexových poukážok.

(podlá Pravdy, 5. 6. 1985)

Dozrel čas principiálně riešiť 
vzťah Ivana Lendla 
k daviscupovému družstvu 
ČSSR
Pravda, 28. októbra 1985

Ivan Lendl znovu podviedol a vodí za nos 
ČSZTV; a náš ústredný tělovýchovný orgán sa 
skryl (korkýkrát už?) do zákopu osvedčenej tak
tiky  — zarytého mlčania. Akoby Lendl bol tabu, 
nedotknutelný. Nedajbože mládencovi skriviť 
vlas na hlavě... Posledný Jeho "kúsok" z Frank
furtu nad Mohanom v súvislosti s daviscupovým 
sem ifinále NSR-čSSR vyvolal burku protestov 
našej športovej veřejnosti, ktorá sa i v listoch 
adresovaných našej redakcii zamýšl'a nad Lend- 
lovým vzťahom k reprezentácii našei vlasti; či je 
hoden obliekať dres reprezentanta ČSSR.

“ Uvedomujú si naši reprezentanti,” apeluje 
Štefan Slivka zo Svidníka, “ kol’kí občania našej 
vlasti sú hrd i na ich výsledky v športových zápo- 
leniach? Preto je pre nás nepochopitelný vzťah 
Ivana Lendla k reprezentácii ČSSR. Vari zabu- 
dol, aké možnosti mu poskytla táto spoločnosť, 
aby mohol vyrásť na světového hráča?”

“ V stretnutiach, v ktorých ide Lendlovi o fi- 
nančný prospěch," upodozrieva Jozef Ševčík 
z Kežmarku, "vie zahraťvynikajúco, že by ho vari 
nik nebol schopný zdolat1. Prečo tak nehrá, keď 
reprezentuje našu socialistickú vlast'?..."

... Preto je správný tlak veřejnosti, aby sa ÚV 
ČSZTV, keď to už nedokáže jeho Výbor teniso
vého zvázu, naliehavo zaoberal Lendlovým vzfa- 
hom k daviscupovej reprezentácii. Lendl o to 
doslova koleduje.

... Povedzme priamo: stal sa z neho — aj s ofi- 
ciálnym povolením ÚV ČSZTV — profesionálny 
tenista, ktorý je prirodzene zaviazaný predo- 
všetkým svojim chlebodarcom. Pohybuje sa 
skrátka v oných sférách, je opantaný iným myš
lením, zákonité odcudzený... Výsledkom jeho 
dezorientácie, politickej naivity bola aj jeho 
účasť na turnaji usporiadanom rasistickými 
organizátorm i v Juhoafrickej republike roku 
1983. Tento jeho postup, za ktorý ho s tih o ljb a  
milosrdný trest, pobúril našich občanov, všet- 
kých humánně, pokrokovo zmýšl’ajúcich ťudí, 
odsudzujúcich rasizmus a apartheid.

... Náš najvyšší tělovýchovný orgán musí 
zaujať v tejto otázke jasné stanovisko, aké sa

žiada od socialistickej tělovýchovně) organizá- 
cie, a nie pred problémom cúvať, tváriťsa, akoby 
sa nič nedialo. Tu už neide o jeden tuctový pří
pad, ale o zásadu. Neprincipiálne riešenie napá- 
cha nedozerné škody vo výchove našich špor- 
tovcov. A výchova, známa to vec, nastrpí kom
promisy...

Anton Zerer

Rozhovor časopisu Spiegel 
s Ivanem Lendlem
Tribuna č. 6, 12. února 1986

Západoněmecký týdeník Der Spiegel otiskl 
ve svém letošním čisle 5 rozhovor s Ivanem 
Lendlem. Uveřejňujeme z něho tu část, která se 
týká postoje Lendla k ČSSR.
Spiegel: Vypadá to skoro tak, jako byste se už 
nikdy nechtěl vrátit do Československa, neni-liž  
pravda?
Lendl: Čekám na takzvanou zelenou kartu... 
S p iege l:... trvalé povoleni k práci a pobytu ve 
Spojených státech.
Lendl: Ano. Tak nějak to v tom to okamžiku vypa
dá. Snažím se soustředit na tenisovou kariéru, a 
nikoliv na otázky státní příslušnosti.
Spiegel: Skutečnosti zůstává, že Iste by l ještě 
v m inulém roce v československém družstvu 
Davisova poháru. V roce 1986 v něm už nejste. 
Lendl: Nenominovali mě.
Spiegel: Proč vás nenominovali?
Lendl: Nevím, musíte se jich zeptat.
Spiegel: Jakýpak důvod by k tomu m ohl být?  
Lendl: Už v roce 1983, poté, co jsem hrál zápas 
v Jihoafrické republice, došlo mezi mnou a čes
koslovenskými úřady ke sporům. V důsledku 
toho jsme vynaložili velké úsilí, abychom odstra
nili rozdíly v názorech. To se však ve skutečnosti 
nikdy nepodařilo.
Spiegel: Vláda v Praze by chtěla, abyste žil 
v Československu místo v Greenwichi v Con- 
necticutu.
Lendl: Pro mě je důležité bydlet tam, kde se na 
své zápasy mohu připravit. Podle mého přesvěd
čení je to Amerika.
Spiegel: Rozpory mezi vámi a československým  
svazem byly zjevné, když ČSSR nastoupila p ro ti 
NSR v semifinále Davisova poháru. Nejdříve 
jste kvůli zraněni nechtěl nastoupit, pak jste 
přesto p řije l a hrál, ale jenom ve čtyřhře. Naléha
l i  na vás?

Lendl: To vše se mě velice dotklo. Kvůli svému 
zranění jsem v žádném případě neměl trénovat, 
nebo dokonce nastoupit, ale kapitán našeho 
družstva, Jan Kodeš, mě prosil, abych přijel 
alespoň na čtyřhru. Nejdřív jsem mu řekl ne, ale 
pak mě přece jen přemluvil. Chtěl jsem pomoci 
družstvu. Nyní musím říci, že to byla chyba. Měl 
jsem jim  říci: "Podívejte se, já opravdu nemohu 
hrát, ani ve čtyřhře ne. Nikomu to nepomůže, 
protože jsem se nemohl připravit, a nehraji 
proto dost dobře." Tak také tomu potom bylo a 
reakce a kritiky, které následovaly, se mě oprav
du dotkly.
Spiegel: Hrál byste opět za svou zem i v Davisově 
poháru, kdyby vás funkcionáři vyzvali?
Lendl: V tom to okamžiku na to mohu těžko od
povědět. Nemohu ani říci, zda budu ještě po
zván.
Spiegel: Stýská se vám po Československu? 
Alespoň někdy?
Lendl: Nikoli opravdově. Byl jsem už tak často 
od útlého věku z domova, že definice vlasti se 
pro mě stala abstraktní. Mou vlastí je nyní Con- 
necticut. Tam mám svých šest psů, tam hraji 
go lf a scházím se s přáteli.

Jak posílat zásilky do 
zahraničí
Večerní Praha, 22. listopadu 1985

Několik rad, hlavně odesílatelům, poskytl ve
doucí celni odbočky Pošty Praha Jiří Černý.

“ Naše agenda je rozdělena na dvě místa: vývoz 
sídlí na Těšnově 15, dovoz na Valentové ulici na 
Chodově. Naši práci podstatně zrych lilo  zave
dení průmyslových rentgenů. Zásilky už proto 
většinou nemusíme rozbalovat. Celník samo
zřejmě může požádat o rozbalení, pokud má na
příklad podezření, že se uvnitř nacházejí nehlá
šené starožitnosti apod., i když na rentgenu lze 
rozlišit skutečně maximum detailů.”

A ty úplně základní pokyny?
"Zásilky v ceně do 300 Kčs a do 1 kg lze posílat 

z kterékoli podaci pošty, je ovšem zapotřebí se 
seznámit s případnými dovozními omezeními 
příslušné země. I to je  možné přímo u přepážky. 
Vývozní povolení na zboží do 1500 Kčs je možno 
obdržet na Těšnově. Na základě řádně odůvod
něné žádosti může Celnice Praha udělit povole
ni k vývozu i na věci zapovězené vyhláškou 41 
z roku 1985.”

Očekávání, týkající se vývoje domácí situace

Výzkumné středisko Svobodné Evropy uveřejnilo zajímavou statistiku. Týká 
se očekávání vývoje domácí situace na konci osmdesátých let. Pro srovnání 
uvádíme také srovnání trendů očekávání v maďarské a polské domácí situaci.

Češi/Slováci Maďaři Poláci
% % %

Režim dovolí více svobody 12 28 15

Pod tlakem lidu se bude celý 
systém podstatně měnit 4 9 15

Voláním po větších lidských 
právech, režim odpoví tvrdší 
politickou linií 32 17 33

Požadavky větší svobody budou 
mít sestupnou tendenci, jak více 
lidí se bude starat pouze o osobní 
zájmy 41 30 31

Komunismus bude ve zvýšené 
míře lidmi akceptován 5 12 3

Jiná či žádná odpověď 6 4 3



Krajané v Československu
Rudé právo, 27. července 1985

... Krajanské hnutí ve světě zahrnuje přes tři 
m ilióny krajanů a asi 300.000emigrantů. Někte
ré krajanské a emigrantské organizace na Zápa
dě jsou reakční, řada jich  je však pokrokových. 
Většina krajanů (asi 90 procent!) žije v kapita
listických státech, nejvíce v USA, kde jich  je 2,5 
m iliónu.

Krajané bývají ovlivňováni reakčními emigran
ty. Projevy a činnost některých klerofašistických 
a separatistických skupin jsou tak nenávistné a 
nesmyslné, že se od nich někdy distancují i o fi
ciální orgány USA, Kanady i jiných zemí. Sou
časná zhoršená mezinárodní situace, nepřátel
ská protičeskoslovenská propaganda, vyhroce
ný antisocialismus a antikomunismus v hlavních 
kapitalistických státech mají mezi krajany také 
svou odezvu.

Ale ti, kteří sem jezdí, znají život ve své staré 
vlasti z prvé ruky a nedají si nic namluvit. A zvláš
tě letos^ když jim  na Strahově učarovala sparta- 
kiáda. Že bylo uhozeno na pravou strunu, o tom 
svědčí jejich srdečné projevy upřímného nadše
ní, lásky, vděku a diku.

A to  není malá úroda.
Miloš Krejčí

Politická, hospodářská a duchovni 
budoucnost světa je ohniskem spe
kulativních debat ve vědeckých ústa
vech I vládách, na pracovištích i 
v hospodách, v totalitním i demokra
tickém tisku.

Polemická kniha Pavla Steigera 
“Zápas o duši” nehledá odpovědi na 
budoucí politicko-státní a hospodář
ské rozčleněni Evropy, Ruska, Blízké
ho východu, severni Afriky a zbytku 
světa ani u Intelektuálů, ani u politiků, 
ani u lidu, ani u piva, ani v Rudém prá
vu, ani v New York Times, ale v blbli, 
u starozákonných a novozákonných 
proroků. Vlče než tři tisíce biblických 
proroctví je již dnes přesně vyplněnou 
historii. Jsou zbývající proroctví 
přesně vyplněnou budoucnosti?

Objednejte si tuto nekonvenčni 
knihu na adrese:

Zápas o duši 
1647 Hummer Court 
Leadville, CO 80461 
U.S.A.
Cena $7 nebo dobrovolný příspě- 

věk.

VIDEO EL Canada 
587 Talbot St., London,
Ontario N6A 2T2 
Tel.: (519) 434-9939
vám nabizl videokazety známých 
českých filmů s vašimi oblíbenými 
hrdiny filmového plátna — Vlastou 
Burianem, Oldřichem Novým, Lídou 
Baarovou, W+V, Jindřichem Plach
tou, Theodorem Pištěkem, Adinou 
Mandlovou a dalšími. Katalogy, Infor
mace a objednávky na výše uvedené 
adrese.

Emigrace

KRESBA CTIRAD SMOLlK

určených pokojů. Sraz na večeři, sá
hodlouhé vyprávění o špatnostech a 
neřestech kapitalistického světa; jen 
vedoucí zájezdu ví, co je dobré pro 
rekreanty. Po několika dnech pozo
rování turistů ze zemí nejistoty a spo
lečenského zla jsem už byl plně roz
hodnut, kam míří moje další žití. Ba
lím věci, vyzvedávám z recepce pas a 
jdu k autostrádě směr Terst. Stopuji 
hodinu, dvě, až mi zastaví mercedes, 
fiíkám Itálie a sedám si vzadu. Cizinec 
chce se mnou navázat hovor, ale moje 
znalosti cizích jazyků jsou nulové. Po 
chvíli to řidič vzdává. Cesta ubíhá, 
a v dálce se objevuje cedule Zoll. Za
volám: “Stop!” Vystupuji a rozhlížím 
se, je mi úzko u srdce. Kam teď, napo
sled se rozmýšlím. Ale na to už není 
čas. Pomahu začínám šplhat do strá
ně nad cestou. Tam nahoře už je 
Itálie. Je ve mně obrovský neklid. Ce
kám a odpočívám v křoví, srdce až 
v krku, mám strach z nedefinovatel
ného nebezpečí. Dávám se dál k hra
nici a když se podívám nahoru, vidím 
ceduli v jasné modré barvě. Skloním 
oči opět kzemi, nedaleko přede mnou 
jsou hraniční patníky. Chci udělat 
poslední rozhodné kroky.

Cvakl téměř se mi zastavilo srdce. 
Stojím jak solný sloup, přede mnou 
jugoslávský pohraničník a já se dívám 
do ústí samopalu. Nejsem schopen 
myslet ani se třást hrůzou. Kus přede 
mnou si lehá další a staví lehký kulo
met, abych náhodou neutekl. Nemám 
nejmenší snahu. Najednou můj mo
zek začíná pracovat. Hned se na mne 
hrne vodopád otázek: “ Pasport, od
kud jdeš, kam jdeš, co tam chceš...” 
Dávám svému andělu strážnému pas. 
"Czechoslovakia,” usměje se. Můj 
mozek pracuje jak nikdy před tím. 
“Cos tam šel hledat a proč?” Říkám 
docela klidně: “ Chtěl jsem se podívat

Pochopení
Můj život se odvíjel normálně, při

čemž se s přibývajícími roky a rozu
mem vynořovala dráha života, jejíž 
cíl se rýsoval nejasně v dálce a měl 
jméno svoboda a demokracie.

Jednoho dne, s pár tisíci v kapse, 
jsem se vydal do cestovní kanceláře 
Čedok. Pozdravil jsem a vstoupil do 
vytopené kanceláře, kde klepal psací 
stroj. Jedna ze čtveřice šaramantních 
žen se mě krátce zeptala na mé přání. 
Rekl jsem, že bych si chtěl koupit 
hezkou dovolenou v zahraničí. “Tak 
to tedy pojďte sem," říká mi dáma 
u dveří. Přistupuji nesměle. "Kam 
byste chtěl cestovat?” “Do Rakouska, 
Itálie, Řecka nebo jiné země," odpo
věděl jsem. Paní sa na mě podívala a 
zeptala se: “Chcete emigrovat?” Po 
krátké chvíli jsem se vzpamatoval a 
ptám se: “ Proč?” Paní odvětila: “ Kaž
dého se musím ptát. Máme akorát Ju
goslávii. Za sedm tisíc.” Zaplatil jsem 
zálohu a s formulářem od Čedoku 
jsem se druhý den vydal ke svému 
nadřízenému. Po spoustě hloupých a 
nepříjemných komentářů a spoustě 
naběhaných kilometrů a jiných slas
tech konečně usedám na pokyn ve
doucího zájezdu v zadní části auto
busu. Vyrážíme. Po několikahodino
vé cestě přijíždíme na hranici, násle
duje čtyřhodinové čekání a potom 
ponižující prohlídka. Konečně hoto
vo, nikdo už nedrží palce našim hrdi
nům v uniformách, kteří bděle střeží 
prostý lid, aby náhodou nezbohatl 
nebo něco důležitého nevyvezl.

Pak přijde pohostinné Maďarsko, 
klidný a rychlý odbavovací proces při 
vstupu do Jugoslávie.

Konečně na místě! Po zapsání se 
jdeme ubytovat, rozcházíme se do



do bordelu.” “Za cos tam chtěl jít?” 
“ Prodal bych tohle oblečení, co nesu 
s sebou.” Následuje prohlídka. Anděl 
je zklamán, nic nenašel, ani valuty ani 
kulomet. Jenom obyčejného kluka, 
který jde za svobodou. Po tom všem 
jdu v eskortě jako vrah na posádku, 
kde nadřízený mého anděla se mnou 
sepsal protokol. Můj anděl se co nej
vehementněji snažil vnutit do proto
kolu politický motiv, násilný odpor a 
všelijaké jiné neskutečné události, 
aby snad dostal medajli. Jeho nad
řízený je rozumný člověk; koriguje 
protokol s mou výpovědí. Pak dostá
vám příděl z kuchyně a jdu se dívat na 
televizi. Přijíždí policejní anton. Suro
vě mé nakládají a já jedu, bůh ví kam. 
Zastavujeme. Zase policejní stanice, 
zase protokol, snaha o zveličení, ale 
to už se začínám bránit. Po sepsání 
jsem vržen do tmavé páchnoucí míst
nosti, kde jsou jen lavice a barel s kva
sícím obsahem. Ráno mě opět naloži
li do antona, ještě s jinými delikventy. 
Po dlouhé cestě jsme vyvrženi ven, 
osleplí z prudkého letního slunce. 
Než se stačíme rozhlédnout, jsme 
vehnáni do budovy, která připomíná 
věž. Prohlídka, uložení vaku a obsahu 
kapes do trezoru, fotografování, ve
hnání na celu. Večeře se skládáz rizo
ta bez masa a čaje bez cukru. Noc je 
dlouhá. Budíček, kontrola a snídaně, 
balkánský chleba, sýr a čaj. A potom 
hodinová procházka po dvoře. Za 
chvíli po návratu z procházky se otev
řely dveře cely a zaznělo moje jméno. 
Putuji chodbami a patry, až k pevným 
dubovým dveřím. Když mě vstrčili 
dovnitř, vidím, že nejsem sám, a hned 
se seznamujeme. Dva Rumuni a je
den Polák. “ Kams chtěl, do Kanady, 
do Austrálie, snad se tam jednou do
staneme.”

Po dlouhém čekání se otevřely dve
ře a zaznělo moje jméno. Zas mě ve
dou, nevím kam. Za pěknými bílými 
dveřmi sedí dvě ženy a už se na mně 
snáší smršť otázek. Snažím se co nej
rychleji a nejlépe odpovídat ve svůj 
prospěch. Nakonec jsme se shodli 
na důvodu narušení hranice — náv
štěva veřejného domu. Po hodině 
jsem odveden do cely, kde mě čeká 
oběd, docela chutný.

A znovu, otevírání dveří,_ moje 
jméno, cesta chodbami až k pěkným 
bílým dveřím. Tentokrát je uvnitř 
mladý muž, podle mě snad v generál- 
ské uniformě. Mám strach, ale po ně
jaké době se bez zábran dávám do ře
či. Říkám úplnou pravdu, jak probíhal 
můj život v ČSSR, v té “zemi svobo
dy” . Po rozmluvě jsem vrácen zpět do 
cely ale už asi za hodinu se celá pro
cedura opakuje. Trasu už poznávám, 
jdeme k sympatickému generálovi. 
Uprostřed stolu před ním leží pas, 
snad můj. Na kraji stolu hromada pa
pírů. Znovu rozmluva v přátelském tá
nu, o rodině a o věcech, o kterých 
mluvíte pouze s lidmi, kteří jsou vám 
sympatičtí. Pak mi povídal: "Víš co,

nikdo té nezavře, neboj se, ale příště 
buď chytřejší a nikomu nic nevyklá
dej." Pak vzal ze stolu tu hromadu 
papírů a roztrhal ji a hodil do koše. 
Z trezoru mi vyndali všechny moje 
věci do posledního dináru a můj ge- 
rál mě jde vyprovodit z vrat věznice. 
Ještě na dálku mi hrozí prstem a 
usmívá se. A já si v té chvíli plně ne
uvědomuji, že jsem se znovu narodil.

Jsem mu až do konce života vděčen 
a zavázán úctou k jeho lidství.

Z deníku uprchlíka
□

Vladimír Kříž

Americké začátky
Nejsou ve Spojených státech ame

rických dlouho — někteří pár týdnů, 
jiní nějaký ten měsíc, další už začínají 
počítat svůj pobyt v zemi westernů a 
Indiánů na léta a čekají na vytouže
nou “zelenou kartu” , která z nich uči
ní cizince s právem trvalého pobytu.
V kalifornském San Francisku a jeho 
širokém okolí, městech i městečkách 
kolem malebného zálivu, se v posled
ní době usadilo množství Čechů a 
Slováků. Jaké jsou první zkušenosti 
těchto emigrantů, kteří většinou přišli 
z evropských zemí — Jugoslávie, Ra
kouska, Německa, Švýcarska — se ži
votem v novém prostředí? V zemi, kte
rá je úplně jiná, než jsme očekávali. 
Jiná přesto, že jsme se domnívali, že 
ji už dobře známe z indiánek, kovbo
jek a detektivek, které jsme doma 
dychtivě hltali od dětství, z filmů, no
vin a časopisů. Jiná svým životním 
stylem, myšlením lidí, jiná dřevěnými 
(byť velmi malebnými) domy, ve kte
rých si člověk připadá zpočátku jako 
ve filmových kulisách. Jiná tím nám 
podivným a nepochopitelným sklo
nem ke zvláštnímu staromilství v ná
bytku a věcech, které nás obklopují. 
A poněkud rozčilující lhostejností 
k palčivým problémům Evropy, které 
většinu z nás vyhnaly za oceán.

Ti, kdo přicházejí do nového světa, 
mnohdy s minimální znalostí řeči, 
jsou většinou zpočátku odkázáni na 
pomoc sponzorských organizací jako 
je např. Americký fond pro čs. uprch
líky, Světová rada církví a další. Ně
které z nich se opravdu snaží těmto 
uprchlíkům pomoci, mnohdy i více_, 
než je jejich povinností, jiné alespoň 
poskytnou svým svěřencům po mate
riální stránce to nejnutnější. Najdou 
se však, bohužel, i takové organizace, 
které se snaží z neznalosti uprchlíků 
vytěžit pro sebe — a pokud uprchlík 
odmítne stát se “dojnou krávou” a 
podřídit se takovým praktikám, stane 
se organizaci nepohodlným. Pak se 
obratem ruky z laskavého sponzora 
stává náhle potměšilý nepřítel, který 
má moc zbavit toho nejdůležitějšího

— podpory. Poměrně nejlepší počá
teční zkušenosti mají v San Francisku 
a okolí nově příchozí přes AFCR, kte
rý po příjezdu poskytne ubytování i 
nejnutnější vybavení (nádobí, při
krývky apod.), pomáhá hledat práci.
V rakouském Traiskirchenu, kde se 
tyto organizace předhánějí v získává
ní členů, se nám zdálo nedůležité, 
jsme-li organizováni např. u AFCR, 
WCC, IRC... A skutečně, odcházíte-li 
do Kanady nebo Austrálie, kde větši
na uprchlíků přechází pod státní 
program, je to asi opravdu nedůležité.
O to důležitější je to u emigrace do 
Spojených států, kde nově příchozí 
žije pod protektorstvím sponzorské 
organizace do té doby, než získá 
trvalou práci. A to může, při dnešní 
situaci v Kalifornii, která je v součas
né době přeplněna uprchlíky z Asie a 
Latinské Ameriky, trvat i dlouhé měsí
ce. Jak jsme zjistili, mají všechny tyto 
organizace společnou jednu nám 
poněkud nepochopitelnou snahu — 
aby se uprchlík nenaučil příliš brzy 
a dobře řeč! Jak jinak chápat např. 
v našem případě jednání pracovníka 
organizace World Relief Refugee 
Services, který nám navrhl, abychom 
si vybrali nám blízkou a nejvíce vyho
vující školu, ve které budeme studo
vat angličtinu, aby nás po polovině 
úspěšného studia nutil k jeho skon
čení a přestupu na jinou školu, jež je 
známa nejhorší úrovní výuky a navíc 
byla tak daleko od našeho bydliště, že 
by dojíždění pohltilo veškeré naše fi
nance, určené na jídlo. Když jsem 
projevil pochybnost nad účelností 
jeho přání, oznámil mi striktně, že je 
to nařízený úřadu sociální péče. Byla 
to lež. A příslušná pracovnice onoho 
úřadu, které jsem ihned zavolal, se 
velice podivila, proč by měli prosazo
vat podobný nesmysl. Od této chvíle 
jsme však zřejmě v kartotéce pracov
níků zmíněné organizace byli zařaze
ni mezi příliš zvídavé a neposlušné 
emigranty, kterým je nutno přistřih
nout hřebínek. Zřejmě si umínili, že 
nám “dajíco proto” a náležitěsečinili. 
Nedostali jsme samozřejmě žádné 
přikrývky ani matrace — ty jsme si 
museli najít a vytáhnout z popelnice 
před jedním z hotelů, abychom vůbec 
měli na čem spát. Nesmyslněazjevně 
nás poškozující příkazy a nařízení 
(např. “výhodná nabídka” dočasně a 
tak málo placené práce pro manžel
ku, že ji nebylo možno přijmout), sli
by, o kterých druhý den tito vypečení 
sponzoři už nechtěli vědět. Abychom 
zamezili nedorozumění, vzali jsme 
s sebou na jednání s pracovníky orga
nizace profesorku Rose-Mary Lavič
ka, Cechoameričanku, působící v Ka
lifornii už přes dvě desítky let. I ona se 
přesvědčila, že pracovník, který nám 
má pomáhat, se snaží co nejvíce 
škodit, a poškozovat naše zájmy — 
snahy o hledání přiměřené práce a 
kvalitní zvládnutí řeči. Ale nezměnilo 
se nic, ani přes její upozornění, že



úředník očividně lže jí i svému nadří
zenému. Právě tak, jako pozdější in
tervence předsedy pobočky Česko
slovenské národní rady americké 
v San Francisku Jiřího Špánka, který 
se obrátil na ředitele WRRS a Úřadu 
sociálního zabezpečení — to v době, 
kdy pracovník organizace World 
Relief pan Browington ve snaze o 
pomstu zaslal sociálnímu úřadu při
piš, ve kterém nás obvinil, že "odmítá
me spolupracovat” a žádal, aby nám 
byla odňata finanční podpora. A to i 
přes dohody, které s námi před svěd
ky uzavřel a které jsme dodrželi, přes 
sliby, že budeme moci studovat ang
ličtinu. Tedy sponzorující organiza
ce, místo aby nám pomáhala, aby se 
snažila využít poctivé snahy emigran
tů studovat a hledat si práci (což není 
v Kalifornii příliš snadné) udělala vše 
pro to, aby nás zbavila i možnosti 
pobírat zákonnou podporu a tím i 
platit nájem, potraviny atd. — tedy 
místo pochopení a pomoci snaha na 
emigrantech vydělat a nepohodlných 
se zbavit téměř fyzickou likvidací.
V této těžké situaci jsme byli donuce
ni osobně se obrátit o pomoc na sta
rostku San Franciska paní Dianu 
Feinstein. Jak jsem se později dozvě
děl, vyskytuje se podobných “nedo
rozumění” nově příchozích emigran
tů se sponzorujícími organizacemi 
až dost. Je pravda, že jsou i tací, kteří 
pracují “načerno" a pobírají sociální 
podporu, snaží se na státu vydělat za 
každou cenu. Takových je však mizi
vé procento. Většina Čechů a Slová
ků, kteří nově přišli do USA, má upřím
ný zájem pracovat a naučit se co nej
dříve řeč své nové vlasti.

“Odešli jsme z Československa 
před politickým a náboženským pro
následováním, hledáme svobodu a 
spravedlnost. Jak však máme reago
vat na častou snahu ze strany spon
zorských organizací a jejich pracov
níků připravit nás o to, na co máme 
zákonný nárok? Proč musíme vyna
kládat veškerou energii a čas, tolik 
potřebný v začátcích pobytu k výuce 
jazyka a hledání práce, na většinou 
marnou obranu před šikanováním ze 
strany těch, kteří jsou placeni za to, 
aby nám pomáhali, chápali naši si
tuaci?” — řekl mi k tomu nedávno 
jeden z uprchlíků, který si nepřeje být 
jmenován.

Je samozřejmě.možné se s organi
zací soudit, to však až v případě, kdy 
je emigrantu odňata finanční podpo
ra — a tu státní úřad musí odejmout, 
podá-li na uprchlíka stížnost jeho 
sponzor. Sponzorská organizace se 
tedy stává vlastně diktátorem, které
ho musí respektovat i státní úřad — a 
jak víme z domova, zneužitá a téměř 
neomezená moc dokáže napáchat 
pěkné škody! Podobná “péče” spon
zorských organizací už dokázala, že 
se ze San Franciska několik českých 
a slovenských rodin odstěhovalo na 
venkov, další uvažují o odchodu zpět 
do Rakouska či Německa.

Situace, kterou jsem popsal, není 
nikterak výjimečná, podobné zprávy 
mi přišly i z některých jiných států 
USA, kde se usazují Češi a Slováci. Za 
těchto okolností, jak se domnívám, by 
bylo třeba, aby české a slovenské 
organizace si začaly více všímat si
tuace nově příchozích, aby se jim 
snažily pomáhat i v těchto záležitos
tech. Je třeba, aby oficiálně jednaly 
se státními orgány i příslušnými 
sponzorskými organizacemi, které 
by měly pocítit, že uprchlík, byť ne
znalý řeči, není osamocen. Neobstojí 
už v současné době známé a omleté 
tvrzení některých starousedlíků, že 
“jim před ...ceti lety také nikdo nepo
máhal". Apelujeme proto na tyto 
organizace, aby se zabývaly situací 
nových emigrantů a zaujaly k ní svá 
stanoviska.

Vladimír Kříž
□

Po jaru přišla zima
Nadace Charty 77 vydala tři výz

namné publikace v angličtině. After 
the Spring Came Winter je kniha 
publicisty Karla Kyncla a fotografa 
Ivana Kyncla o hnuti Charty 77 v Čes
koslovensku. Kniha je doprovázena 
řadou unikátních fotografií. Vázaná 
stojí L/S$ 10, DM 27 a v paperbacku 
US$ 7 a DM 21.

Druhá kniha je nazvaná A Besieged 
Culture, vydaná u příležitosti evrop
ského kulturního zasedání v Buda
pešti, konaného v říjnu a listopadu
1985. Do knihy přispěla řada čs. a 
světových osobností.

Třetí knihou je výborná studie Vác
lava Havla The Anatomy of a Reti- 
cence, která je názorem na mírové 
hnuti na Západě a možnosti výcho
doevropských disidentů.

Všechny knihy lze objednat na této 
adrese:

The Charta 77 Foundation, Box 
50041, S-104 05 Stockholm, Sweden.

V Kanadě je k dostání nejmodernější pračka!

DODÁME VÁM JEDEN Z NEJNOVĚJŠÍCH 
MODELŮ ZÁPADONĚMECKÉ PRAČKY

BLOMERG
WA 909

Automatická pračka
na 230 voltů, 60 Hz

* 20 programů při praní
* Teplota vody do 95° C
* Ždímačka, která prádlo téměř 

vysuší
* Spořič energie a pracího práSku

VENTAX AYR TRADING INC.

166 Pipper Street, A yr, O n t., NOB 1E0 

Tel.: (519) 632-8907

Jen prvotřídní kvalita
Firma PROART pro Vás připravila doposud největší výběr české a slovenské 
audiovizuální tvorby:
•  FILMY — předválečné, poválečné i nejnovějši produkce na videokazetách
•  TELEVIZNÍ POŘADY — bohatá nabídka nejlepšich pořadů Čs. televize
• GRAMODESKY — oblíbené písničky, pochody, lidová hudba, pohádky
• HUDEBNINY — rozpisy všech žánrů od vánočních koled až po velká aranžmá. 
Obsáhlý katalog obdržíte zdarma poštou na adrese:
PROART, Video-Music Service, Postfach 1232, 8045 Ismaning b. Míinchen, 
West Germany.



Interview

PP se směje od ucha do ucha
Rozhovor s Pavlínou Pořízkovou, je jí matkou Annou ze Švédská a taky trochu s Jáchymem, třináctiletým bratrem PP. 

Do New Yorku za sněhové bouře z Buffala letěl a vyptával se Václav Táborský.
Po malém nedorozuměn! se reportér dostavil do bytu o něco dříve. Jáchym ho šlechetne pohostil coca-colou. Nez 

objektivy a kazety rozmrzly, sestoupila do obýváku první krásná žena, matka světoznámé modelky Pavlíny.

Západ: Po kolikáté jste už v New 
Yorku?
Anna P.: Potřetí.
Z: Nepomýšlíte na to se sem přestě
hovat?
AP: On ten New York je na mé... moc 
intenzivní město. No zima je tu pří
jemnější, to je pravda. Ve Svédsku je 
zima technicky osm měsíců v roce. 
Začíná už v říjnu. Jsou tam silné vich
ry, deště, mlhy, zkrátka je to dost 
katastrofální.
Z: Jáchym se narodil už ve Svédsku? 
AP: V Československu, ale to se stalo, 
když jsem tam přijela podruhé, pro 
Pavlínu.
Z: Matně si pamatuju, že jsem o tom 
něco četl, ale většina čtenářů o vašich 
dobrodružstvích neví. Povězte nám, 
jak to vlastně bylo? Když jste odchá
zeli, tak Pavlína zůstala v Českoslo
vensku?
AP: My jsme s manželem ujeli čtyři 
dny po okupaci. Jeli jsme na motorce. 
A protože jsme se báli,_ jak vlastně 
dojedem... no to nebyla řeč o tom, že 
bychom brali Pavlínu s sebou, proto
že jsme se báli riskovat její život.
Z: Pavlína zůstala u babičky?
AP: Ano, zůstala u mých rodičů v Pros
tějově. My jsme napřed jeli do Ra
kouska, tam jsme zůstali dva měsíce 
v lágru. Pak jsme se rozhodli, že poje
deme do Švédská. Chtěli jsme zůstat 
v Evropě, to bylo taky kvůli ni, aby
chom to měli blíž. Když matka šla 
zařizovat Pavlíně pas, tak už to nešlo. 
Pak jsme dlouho korespondovali s čs. 
ambasádou ve Stockholmu, ale ani 
nám neodpověděli, ani čárku jsme 
nedostali. Tak potom... já nevím,
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když o tom vyprávím, je to pro mé už 
tak neskutečné, ani se mi nezdá, že 
jsem v tom byla nějakým způsobem 
namočená. Tak jsme za tři roky udě
lali s manželem deset dní hladovku ve 
Stockholmu, nedaleko čs. ambasády, 
abychom aspoň nějak upoutali po
zornost. Seděli jsme zrovna naproti 
parlamentu. Taky několik poslanců 
se o náš problém začalo zajímat, 
podepsali se nám na listinu a pak se 
pokoušeli vyjednávat s Čechoslová
ky. Ti jim přislíbili, že když skončíme 
s tou hladovkou, že všechno dobře 
dopadne. A pak se samozřejmě nic 
nestalo. Jenom mi napsali dopis, že 
se o svou dceru nemusíme bát, že 
stát se o ni postará.

Pak jsme se seznámili se dvěma 
mladými muži, kteří měli letecký cer
tifikát, a ti mi nabídli, že mi pomohou 
Pavlínu odvézt v letadle. Dostalajsem 
pas jedné z manželek těch pilotu. My 
jsme se jedna druhé překvapivě po
dobaly, jako dvojnice. Proto jsem pak 
strašně těžko přesvědčovala policaj
ty v Československu, že to není muj 
pas. Oni se mě ptali, jak jsem ten pas 
falšovala.
Z: Povězte nám něco o té akci. To jste 
se nebála?
AP: Bála jsem se, strašně. Bylo to v r. 
1972 a já jsem byla těhotná s Jáchy
mem. V takové situaci je člověk asi 
labilnější. Když nám teda přišlo to 
psaní, že se stát o Pavlínu postará, 
tak mi už bylo všechno jedno a riskla 
jsem to. Uvědomila jsem si, že jsem 
dala život děcku, které prakticky už 
nikdy neuvidím třeba do konce života. 
To jsem nemohla nechat jen tak. Vě
děla jsem, že mám asi jen pět procent 
naděje, že se to podaří, že nás třeba 
chytnou. Ale v takové situaci člověk 
sází všechno na jednu kartu.

Přiletěli jsme do Československa 
s tím malým sportovním letadlem, 
s těma dvěma švédskými piloty. Přes 
hranice šlo všechno hladce, nikdo si 
mě nějak moc nevšim. Jedné noci 
jsme přijeli do Prostějova, kde jsem 
navštívila svou tchýni a tchána. Bála 
jsem se jít domů ke svým rodičům. 
Manželovy rodiče slíbili, že Pavla 
bude nachystaná. Ti dva piloti to měli 
naplánováno už dopředu. Mysleli si, 
že to bude jednoduchá záležitost. Ale 
když jsme jeli pro Pavlínu, to bylo 
v noci asi třetí den našeho pobytu, tak 
nás zastavili policajti. Prý pro rychlou

jízdu. Já tušila, že to tak nebylo, oni 
zřejmě dostali nějaké avízo. Protože 
jsme nespali asi už dvě noci, měla 
jsem strach a chtěla jsem to vzdát. Ale 
kluci říkali že ne, že jde taky o ně, 
domlouvali mi, abych vydržela. Tak 
jsem se pokoušela lhát ještě jednu 
noc a jeden den. Ale když nás přivezli 
do Brna, do Bohunic, tak zavolali tři 
lidi, kteří mě dobře znali, ke konfron
taci. Byl mezi nimi taky jeden příbuz
ný, který řekl, že mě bezpečně pozná
vá, tak se nadalo nic dělat.

Pak mě odvezli do vězení. Ty Švédy 
samozřejmě taky, ti byli odsouzeni na 
šest let, ale po roce se vrátili. Švédsko 
je dostalo zpátky. Mě odsoudit nesta
čili, protože jsem byla těhotná, tak mě 
nemohli dlouho držet v kriminálu. Ta
ky švédská vláda se do toho dala, 
novináři se o to zajímali, pořád se o 
tom psalo. Tak mě odvezli do Luha
čovic, do ubytovny ministerstva vnit
ra. Tam jsem byla skoro až do poro
du.
Z: A pak vás pustili?
AP: Ne, oni mi takzvaně přerušili trest. 
Pak jsem žila u rodičů. Měla jsem být 
souzená pro své další zločiny...
Z: Za rychlou jízdu?
AP: Za rychlou jízdu, za pobuřování 
veřejnosti, za pokus o únos nezletilé 
osoby — přestože to bylo moje vlastní 
dítě — to jim nikdo nevysvětlil, no 
bylo toho hrozně moc. Ale pak mi dali 
milost, to měl Jáchym už rok, a já 
jsem znovu měla nastoupit trest, ten 
první, za opuštění republiky.
Z: Kdy vás pustili zpět do Švédská? 
AP: Na jaře 1974. To jsme byli všichni 
vyhozeni během týdne. Tehdejší 
švédský ministr zahraničí byl pozván 
do ČSŠR, ale řekl, že tam nepojede, 
dokud nás nepustí. Tak to bylo bě
hem týdne zařízeno. Nedostali jsme 
pas, jenom takový papír, kde bylo 
napsáno, že můžeme opustit ČSSR 
a že já a moje děti jsme zbaveni čs. 
občanství. Tím to skončilo.

Pavlfna
Mezitím si Pavlína dosušila vlasy, 

koupané v šampónu s výtažkem ja
hodových listů nebo v něčem tako
vém, nalila sobě i ostatním irský likér 
a čekala, až se dostaneme do Švéd
ská (v tom vyprávění). Čeština PP je 
velice příjemná, s milým tu švédským, 
tu moravským, tu anglickým přizvu-



kem a s polozapomenutými frázemi, 
které jsem ponechal pro jejich půvab.

že se příští léto vrátím na prázdniny. 
Akorát jsem říkala bábě: už odjíždím, 
už nemusím uklízet, už té nemusím 
poslouchat. Toho jsem pak dlouho 
litovala.

Modelováni

Z: Kdy jste začala modelovat? Vyhrá
la jste nějakou soutěž královny krásy? 
PP: Ale kdepák, úplně naopak. Já 
jsem byla nejškaredší holka ve škole, 
děti se mi smály.
AP: To není pravda.
PP: Jo, je to pravda. Dělaly si ze mě 
srandu, že jsem komunista, že jsme 
mluvili česky, že jsem měla nemožné 
oblečení. Neměli jsme na to peníze. 
AP: Ona trošku přehání, ale je pravda, 
že zrovna tenkrát to bylo velice těžký.

Z. Pavlíno, tak vy jste žila do r. 1974 
v Československu. Kolik let jste pak 
zůstala ve Švédsku?
PP: Šest let. Bylo mi devět, když jsme 
přijeli do Švédská.
Z: Pamatovala jste si na své rodiče? 
PP: Má nejsilnější vzpomínka byla, a 
to si pořád velice dobře pamatuju, 
když mamá odjížděla, tak to mi bušilo 
srdíčko.
Z: Kolik vám bylo?
PP: Tři roky. Pak už jsem na ně moc 
nemyslela. Jen jsem si pamatovala, 
že oba moji rodiče byli moc hezký a 
vysoký. Mamá se vrátila, když mi bylo 
šest. Já jsem věděla, že byli ve Švéd
sku, ale pořád jsem měla pocit, že oni 
byli v nějakým městě na Slovensku. 
Babička s dědečkem mi vysvětlovali 
že né, že jsou ve Švédsku, ale to bylo 
pro mé hodně daleko, to mi mohli 
zrovna tak říct, že jsou... no třeba 
v nebíčku. Akorát mi mama a tata 
posílali dárky, džínsý a jiné takové 
kapitalistické věci, které mi pak děti 
ve škole záviděly.
Z: Měla jste nějaké problémy ve ško
le?
PP: Ne, já jsem měla věci, které ostat
ní děcka neměly, a babička, ta mě roz
mazlovala tak jako skoro všechny ba
bičky, jedna radost.
Z: Co jste si myslela, když jste poprvé 
zase uviděla matku?
PP: Já nevím... jak vešla do dveří, tak 
jsem si pomyslela, jaká je to hezká 
paní, hrozně se mi líbila. Když řekla, 
že je moje maminka, tak jsem jí skoči
la do náruče.
Z: Jaké jste měla pocity, když jste jako 
devítiletá odjížděla z Českosloven
ska?
PP: Já jsem nevěděla, že odjíždíme 
navždycky. Původně jsem si myslela,
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Z: Jak jste se z té nejošklivější stala 
nejkrásnější?
PP: No učitelé mě litovali a některý 
děcka mé snad proto nenáviděly. Mě
la jsem ale svoje kamarádky. Jedna 
z nich chtěla být fotografkou. Měla 
malou kameru, Kodak Instamatic. 
Vždycky mě napřed našminkovala a 
naprala do svého maminčiného oble
čení, a pak brala obrázky. Mě to moc 
nebavilo, ale chtěla jsem jí vyhovět. 
Ale ty obrázky byly náhodou moc 
hezký. Když jsem měla čtrnáct, tak 
jsem si všimla inzerátu, kde se říkalo, 
že kdo chce být modelkou, ať tam 
pošle fotky. Byla to nějaká škola pro 
modelky. Ta má kamarádka té dámě 
zavolala a řekla, že má hezkou přítel
kyni, která by byla perfektní modelka, 
že je vysoká, chudáatak dál. Tadáma 
mě chtěla potkat. Já jsem tam vešla, 
protože mě hrozně zajímalo, jestli si 
někdo může myslet, že bych mohla 
být modelka, hlavně proto, že se 
nikdy žádný kluk o mě nezajímal.
AP: To asi ty zuby. Když byla mladší, 
tak jsem jí domlouvala, že když si ty 
zuby nespraví, tak z ní žádná modelka 
nebude. Ona říkala: však já ani mo
delka nechci být.
PP: No nic, dáma mě poslala k jedno
mu švédskému fotografovi. Ten chtěl 
dělat obrázky jako David Hamilton, 
tak mi udělal několik takovejch roz- 
mazanejch fotek. Pak mi ta paní pově
děla, že John Casablanca přijede do 
Kodaně a jestli bych ho chtěla vidět. 
Jela jsem tedy do Dánska. John mě 
viděl asi na pět minut, měl moc na
spěch. Zeptal se mě, jestli chci být 
modelka. Odpověděla jsem: no proč 
ne. Tak dobrý, povídal, tak přijeď do 
Paříže. Tak jsem zrovna dokončila 
devítiletku a jela jsem do Paříže. To 
bylo v r. 1980, bylo mi patnáct.
AP: Moc mě to mrzelo, myslela jsem 
si, že by se měla učit dál. A tak jsme 
se domluvily, že když jí to nepůjde
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dobře, opravdu moc dobře, tak že se 
vrátí. Jenže pak to dostalo takové 
dimenze, že se to už nedalo zastavit. 
PP: Já jsem přijela do Paříže a hned 
ten první týden jsem už pracovala. A 
od té doby skoro každý den. Šlo mi to 
čím dál tím lip. Akorát ze začátku 
nebyly ty práce tak zvlášť dobrý, no. 
Z: V jakých časopisech jste byla? 
PP: Skoro ve všech. Německý Vogue, 
francouzský Vogue, Elle, Marie Claire. 
Dělala jsem to tři roky.
Z: V jedněch novinách jsem se dozvě
děl, že prý vyděláváte 300.000 dolarů 
ročně. Ale protože na tomto konti
nentě je neslušné ptát se na plat, 
zeptám se na něco jiného. Kdy jste 
se přestěhovala do USA?
PP: V sedmnácti. Ne, v osmnácti. V r.
1983. Zajímaly se o mě nějaké noviny, 
tak jsem pro ně dělala. Napřed Sports 
lllustrated, pak Mademoiselle, pak 
jiné.
Z; Dostala jste nějaké nabídky do 
filmu?
PP: Dostala jsem plno nabídek do fil
mu, jedna byla horší než druhá. Já 
klidně počkám než dostanu něco 
trochu inteligentnějšího. Dostávám 
akorát nabídky do filmů, kde mám 
hrát prostitutku nebo upíra nebo tam 
běhat nahá a nemít nic na říkání. Jo, 
nedávno jsem dostala nabídku do f il
mu, kde jsem měla dělat pitomou hez
kou holku, ale to se mi moc nechce, 
protože tu dělám každej den.
Z: Kdybyste něco dělala do filmu, co 
by to bylo?
PP: Třeba nějakou malou roli, ale kde 
bych měla být aspoň více či méně 
inteligentní.
Z: Už máte... přítele?
PP: 2ádnýho. Kamarádů mám plno, 
ale boyfrienda nemám.
Z: Četl jsem, že prý nějaký mladý ma
líř...
PP: No, chodila jsem s jedním klukem 
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z New Yorku, ale moc nám to nevyšlo. 
Z: Kdyby šlo všechno tak, jak si to 
představujete, co byste dělala tak za 
pět let?
PP: Tak to bych byla bohatá, bydlela 
někde na zámku ve Francii, byla bych 
vdaná...
Z : ... měla tři d ě ti...
PP: Nene, možná jenom jedno. A psa
la bych knížky pro děti, a sama si je 
ilustrovala. Možná, že bych vyhrála 
Oskara, třeba za supporting role, to je 
jedno, proč ne?
Z: Na všech fotografiích vypadáte 
různě. Někdy nevinně, jindy eroticky, 
na některých jako dívka, na jiných 
jako zkušená žena — jak to děláte? 
PP: To je podstata naší práce. Když 
jste modelka, musíte být nejen hezká, 
ale musíte se taky umět měnit podle 
toho, co to oblečení potřebuje. Když 
je to pro dámy, musíte vypadat dos
pěle, ne jako třináctiletá holka. Je 
v tom taky dost herectví, musíte tu 
roli zahrát. Ale to záleží hlavně na 
fotografovi a těch lidech kolem vás, 
co s várna udělají.
Z: Co víte o české kultuře?
PP: Já strašně ráda čtu, nejradši 
v češtině, originály i překlady, čtu 
hlavně Kunderu a Skvoreckého.
Z: Jak vypadá váš normální pracovní 
den?
PP: Ony jsou ty dny různé, ale velice 
normální den... no mám jít do práce 
od devíti, vzbudím se v osm čtyřicet 
pět, potom fofruju, myju si vlasy, 
přiběhnu do práce o půl hodiny poz
dě, pak si musím vydechnout. Oni 
mě posadí do židle, namalujou mě, 
to trvá tak hodinu nebo dvě. Pak mj 
dělají vlasy, tak další půlhodinku až 
hodinku. Pak na mé navléknou oble
čení a já v tom modeluju. To jde pak 
celý den. Domů se dostanu tak v pět 
třicet. Když dělám pro katalogy, tak 
jsem pořád v různém oblečení, třeba

dvacet pět různých druhů, to pak 
musím lítat jako hrom, naházet to na 
sebe a zase letět na scénu. Jindy tře
ba udělám jen dva obrázky za den. 
Pak přijdu domů a dělám co?
Jáchym: Hraju si s kočkama.
Z: Máte kočky?
PP: Mám dvě kočky, ale Jáchym je na 
ně alergickej, takže jsem je musela 
dát někam na vánoce.

Evropa

Z: Jaký máte vztah ke Švédsku a 
k Evropě?
PP: Já mám Švédsko svým způsobem 
ráda. Oni nás tam pustili a dali nám 
pasy a všelijaký ty praktický věci, 
byli strašně hodní. Žila jsem tam šest 
let, ale už bych tam žít nemohla.
Z: Líbí se vám New York?
PP: Iťs OK for now, ale tady taky ne
chci bydlet do konce života. Asi bych 
chtěla žít někde ve Francii nebo v 
Anglii. Ajinak v Evropě, kde jsme byli, 
tam to bylo hrozný. Tak třeba skoro 
každý rok se setkáváme s mamou a 
Jáchymem a taky s nějakými kama
rády, pokaždé jinde. Tak jednou jsme 
byli v Maďarsku. Tam nesnášejí Ce
chy. Oni dostanou málo peněz, a tak 
moc šetří. Byli jsme v jedné velké 
restauraci, já objednala na oslavu 
šampaňské a kaviár. Oni mi řekli, že 
nemají, protože slyšeli, že jsme češi. 
Já jsem se naštvala, protože to měli 
na jídelním lístku. Oni nám tedy chtěli 
dát sovětské šampaňské, protože to 
bylo lacinější, ale já jsem chtěla fran
couzské šampaňské a kaviár. A pak 
jsem ještě objednala večeři, asi pro 
dvanáct lidí. Nakonec to všechno stá
lo jenom sto dolarů. Oni si tak od
dechli, když se dozvěděli, že budu 
platit v dolarech — to se pak mohli 
přetrhnout.

V Jugoslávii jsem ležela na pláži, 
mamá zrovna odešla, ale bylo tam 
vedle mě ještě několik francouzských 
dívek. Byly jsme samozřejmě topless. 
Opodál bylo asi šest jugoslávských 
kluků, kteří se domlouvali, kdo mě 
dostane. Tak napřed přišel jeden 
šilhávej a chtěl mě svádět. Pak to zku
sil jeden, kterej měl ošklivý zuby. 
JakO třetí přišel kluk, kterej sice pořád 
vypadal špatně, ale lip než ti první 
dva. Ten byl moc drzej. Tak jsem se 
na něj přátelsky usmála, cenila jsem 
se na něj od ucha do ucha, a zeptala 
se ho, jestli mluví anglicky. On samo
zřejmě řekl, že ano. Tak jsem mu 
pověděla: Fuck off! On odešel, dlou
ho se pak s ostatními radil, co to 
znamená, a když pak odcházeli, tak 
mě najednou praštil zezadu potápěč
skou ploutví přes hlavu. Tam se pros
tě v Jugoslávii nesmí samotná ženská 
nikde ukázat. Takjsmesepakzkama- 
rádily s takovým dobrákem, on sice 
měřil asi jen metr a půl, ale byl moc 
hodnej a všude nás doprovázel A jak 
ostatní chlapi viděli, že někdo je s ná-
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Rozhovor o pomoci v začátcích v Kanadě
Slavia Hilbertová pracuje jako "counsellor” v úřadě zvaném Ontario Welcome House (O. W.H.), který je orgánem pro

vinčního ministerstva (The Ministry of Citizenship and Culture). , 
Ve své funkci seznamuje nové imigratny, včetně Čechů a Slováků, se situací v Kanadě, zejména v provincii Ontario. 

Poskytuje nováčkům informace o jejich právech a povinnostech, o službách, které jim federální a provinční vláda nabízí 
v jejich začátcích. Zařizuje pro ně jazykové kursy, asistuje při hledání práce, zjednává pomoc u dobrovolných organiza
ci, prostě přispívá k urychleni adaptace nově přišlých a k vytvářeni ekonomické základny pro jejich nový život v Kanadě. 

Za časopis Západ se ptala Zdena Škvorecká.

Západ: Jak dlouho už pracujete pro 
Ontario Welcome House?
SH: 12 let; téměř od jeho vzniku.
Z: Za ta léta jste jistě potkala desítky 
ne-li stovky Čechů a Slováků všech 
řemesel, různé intelektuální úrovně, 
věku, postojů, lidi slušné a neslušné, 
skromné i náročné, chytré i naivní a 
neinformované. Chodi do Kanady 
stále? Kde se nej raději usazují? Jaký 
je asi průměrný věk nových přistěho
valců? Jaké mají obory? Jsou za- 
městnatelni?
SH: Čechoslováci stále ještěchodído 
Kanady a zdá se, že pokud mají mož
nost výběru, dávají přednost provincii 
Ontário. Více než 50% jich zůstává 
v Torontu. Každý chce do Toronta. 
Hlavně ti mladí a svobodní, kteří se 
prý cítí v jiných městech Kanady čas
to osamoceni. Hlavní pohnutkou pro 
Toronto je však naděje na lepší pra
covní příležitost.

Průměrný věk Čechoslováků, pro
cházejících naším úřadem, je rok od 
roku nižší. Jde v podstatě o věkovou 
skupinu 20 až 35 let. Nejpočetnější 
jsou však ročníky 1955 až 1960, to 
znamená, zhruba, věková skupina 25 
až 30 let. Čtyřicátníci začínají být rari
tou.

Pokud jde o povolání, převládají ře
meslníci z různých oborů, neboli, jak 
se jim v Kanadě říká, “skilled workers”.

Zdají se být šikovní a chtiví práce. Ta 
je však podmíněna znalostí angličtiny 
a, v mnoha případech, odbornou 
zkouškou nebo dokonce dodatečný
mi kursy v oboru. Jejich zaměstnatel- 
nost však přesto závisí na tom, jaká je 
poptávka po jejich oboru na pracov
ním trhu.
Z: Vyskytují se problémy s umístěním 
absolventu vysokých škol, kteří ukon
čili studium v Československu? Při
cházejí vůbec nějací?
SH: Skupina absolventů vysokých 
škol je méně početná. Jejich umístě
ní, právě tak jako umístění řemeslní
ků, závisí na jejich oboru.

Je všeobecně známo, že lékaři majjí 
situaci velmi složitou. Většina cizinců 
se musí podrobit základní zkoušce 
zvané “MCCEE” (Medical Council of 
Canada Evaluating Examination). 
Neznají-li anglicky, je cesta k cíli 
zdlouhavější. I kdyžzmíněnázkouška 
je klíčem k získání oprávnění praco
vat v tzv. "Teaching Hospital” , který 
jim má poskytnout požadovanou 
dvouletou praxi (‘‘Internship"), není 
řečeno, že po zkoušce takové místo 
získají, ňada lékařů, nejen z Česko
slovenska, nepracuje ve svých obo
rech ani po absolvování zmíněné 
zkoušky jen proto, že v celé Kanadě 
nenašli jedinou nemocnici, která by 
jim požadovanou praxi umožnila. Kri

zová situace s umístěním lékařů je 
všeobecně známá. “The College of 
Physicians and Surgeons of Ontario” 
má dnes problémy s umístěním absol
ventů kanadských lékařských fakult. 
Některé zastupitelské úřady Kanady 
v cizině požadují dokonce od lékařů 
prohlášení, že byli předem informo
váni o nadbytku lékařů v Kanadě a že 
jsou ochotni vzít jakékoliv jiné za
městnání v případě, že jim nebude 
umožněno pracovat v oboru.
Z; Jak je to s ošetřovatelkami? Mohou 
alespoň ty pracovat ve svém oboru 
s diplomem získaným v Českosloven
sku?
SH: Ošetřovatelky, které studovaly a 
získaly diplom v jiné zemi než v Kana
dě, musí splnit registrační požadavky 
té provincie, ve které hodlají pracovat 
ve svém oboru. I když si registrační 
úřady vyhrazují právo hodnotit kandi
dátky individuálně, všechny cizozem
ské uchazečky o diplom ošetřovate
lek se musí podrobit testu “ONA" 
(Canadian Nursing Association). 
“CNA” test je také jedním z požadavků 
při registraci sester v Ontáriu. Další 
podmínkou jejich registrace v Ontá
riu je úspěšná zkouška z angličtiny 
nebo francouzštiny (“TOEFL” ) a pro
kazatelná úroveň jejich předběžného 
vzdělání a praxe odpovídající progra
mu zdejších škol pro ošetřovatelky.

ma, tak si nás pak naštěstí už nevšim
li.

Nejhorší to bylo v Bulharsku. Už 
ta ženská tady na konzulátě mi tvrdi
la, že musím mít vízum a že mi ho 
nedá. Ale já jsem věděla, že na švéd
ský pas vízum nepotřebuju. Taky že 
ne. Ale stejně mě zastavili na hrani
cích. Můj pas totiž zmokl, když mi 
tu v New Yorku hořel barák a já jsem 
hasila. A ten pohraničník se zeptal: 
co jste dělala se svým pasém? No 
zmokl, když mi hořelo v bytě, řekla 
jsem mu. A on se rozčílil: jak vám 
mohl ZMOKNOUT, když říkáte, že tam 
HOŘELO? A nechtěl mě pustit dál. 
Pozval nějakého důstojníka, na toho 
jsem se trochu významně podívala, a 
on už mě pak pustil dovnitř.

Když jsme pak byli v restauraci 
u moře s kamarády, tak to bylo oprav
du hrozný. Těm je jedno jestli platíte 
dolarama nebo čím. Jsou hrozně 
hrubí a nevychovaní. Dlouho jsme 
seděli u stolu, kde nás snad hodinu 
nikdo neobsluhoval. Pak nám řekli, že

jestli vůbec něco chceme, že si mu
síme přesednout, to že je stůl pro 
personál. Oni měli večeři, plno hostů, 
ale stůl pro personál musel být volnej. 
Tak jsme si přesedli a jeden muž z na
ší společnosti požádal číšníka o po
pelník. A ten číšník mu řekl: jobtvoju 
mať. Když jsme odcházeli, ten číšník 
se toho pána optal, jestli by mu ne
prodal nějaké dolary. A tak ten host 
mu odpovědět, že teďka job jeho 
mať. Jo, taky když nám servíroval 
šampaňský, tak napřed s tou lahví 
pořádně zakvedlal, takže pak každé
ho postříkal, i jednoho přítele, který 
měl bílé sako.
Z: Kolika jazyky vy vlastně mluvíte? 
PP: Česky, švédsky, francouzský, 
anglicky.
Z: Rusky jste se nenaučila? Tam mo
delovat nepojedete?
PP: Teď ne, možná později, až budu 
mít čtyřicet pět.
Z: Kolik let byste ještě chtěla dělat 
modelku?
PP: Dva dni. Já si chci teďka vydělat

hodně peněz a pak zmiznout. Jestli mi 
to bude trvat dva roky, tři, čtyři. Jak 
dlouho mi to bude trvat, tak dlouho 
budu modelka. Ale mít třicet let a ješ
tě pracovat jako modelka — to se mi 
doufám nestane.

Pavlína se jde přehodit do elegantní 
černě. Je vysoká a štíhlá, s pasem 23 
inčů čili asi 57 cm. Jdeme všichni na 
večeři do její oblíbené francouzské 
restaurace v Greenwich Village, La 
Metairie. Když přijdeme, vrchní se 
ukláni, když odcházíme, jin í hosté se 
j i  nesměle ptají, zda je to ona. Poznali 
j i  i při světle svíček, které poněkud za
temňovaly krájeni venison du maison 
nebo co to bylo. Zdá se tedy, že po 
létech BB a MM a CC (pozn. pro 
mladší generaci: Brigitte Bardot, 
Marilyn Monroe a Claudia Cardinale) 
může brzo nastat věk PP. A pak s ni 
pojedeme udělat interview na její 
zámek do Francie. Obnovte si před
platné, abyste to nezmeškali.



Teprve potom mohou získat titul 
“ RN” (Registered Nurse) nebo "RNA" 
(Registered Nursing Assistant).

Vzhledem k tomu, že naše ošetřo
vatelky tento požadavek většinou ne
splňují, ontárijská “College” (College 
of Nurses of Ontario) trvá na doplňu
jícím vzdělání na zdejších školách a 
na praxi v nemocnicích.

Ošetřovatelky mohou pracovat ješ
tě před získáním ontárijského diplo
mu ve funkci “Nurse Aid” , což zname
ná výpomoc u soukromých pacientů 
nebo v nemocnicích. Tyto služby jsou 
organizovány prostřednictvím sou
kromých organizací, které často vy
žadují, aby byly pomocnice tohoto 
druhu k dispozici na zavolání. Jde 
většinou o nepravidelnou nárazovou 
službu za minimální mzdu.
Z: Uprchlici z Československa před
stavuji jistě řadu jiných oborů (např. 
programátoři, inženýři, atd.). Jsou 
na ně kladeny podobné požadavky 
při hledáni místa nebo to mají snad
nější?
SH: U jiných, zvláště technických 
oborů, platí opět zákon nabídky a 
poptávky. Programátoři mají poně
kud méně potíží při hledání místa než 
stavební inženýři (Civil Engineers) a 
architekti, kteří jen zřídkakdy najdou 
uplatnění ve své profesi bez dodateč
ného studia na zdejších školách. Na
víc se inženýrům a architektům dopo
ručuje ucházet se o členství v profe
sionálních organizacích jako “APEO” 
(Association of Professional Engineers 
of Ontario) nebo v případě architektů 
“OAA” (Ontario Association of Archi- 
tects). Členství nových imigrantů ve 
zmíněných asociacích, které je často 
podmíněno zkouškami a dodateč
nými kursy, je určitou referencí při 
soutěžení na pracovním trhu.

Samozřejmě, že nelze vyloučit štěs
tí, náhodu, osobnost žadatele a “dob
ré kontakty", které jsou důležitými 
faktory při hledání místa všude na 
světě.
Z: Kolik uprchlíků z Československa 
mluvi anglicky alespoň tak, aby se 
dorozuměli o všedních věcech ?
SH: Většina imigrantů z Českosloven
ska skromně přiznává, že anglicky 
nemluví. Tento názor však často koli
duje se stanoviskem federálních 
úředníků v tzv. “Canada Employ- 
ment Centres” (CEC), kteří tvrdí 
opak. Domnívají se totiž, že řada no
vých imigrantů (nejen z Českosloven
ska) předstírá neznalost jazyka za 
účelem získání šestiměsíčního zá
kladního kursu angličtiny, během 
kteréžto doby CEC imigranty finanč
ně podporuje.

I když tomu tak v některých přípa
dech je, zkušenost s imigranty v na
šem úřadě ukazuje, že by mnozí z nich 
dali přednost práci před školou. Obá
vají se však požadavku dobré angličti
ny, pokud chtějí hledat práci ve svém 
oboru nebo skládat “ licenční” zkouš
ku, a tak čekají na kurs angličtiny.

Čekací doba na přidělení kursu 
angličtiny od federální vlády je často 
dlouhá, 2 až 6 měsíců. Ti, kteří kurs 
z jakéhokoli důvodu nedostanou, 
musí hledat práci a studovat kdy se 
dá, pokud neznají dobře anglicky.
Z. Jak posuzuji našinci jazykové kur
sy, které jim kanadská vláda zdarma 
poskytuje?
SH: Absolventi těchto kursů se sho
dují v tom, že finanční náklady, vyna
ložené na výuku angličtiny, jsou nej
lepší investicí vládních organizací do 
imigrantů. I ti, kteří anglicky předtím 
vůbec neznali, jsou schopni slušně se 
domluvit po půlročním intenzivním 
studiu v jazykových školách zvaných 
“Community Colleges” .

Navíc shledávají, že multikulturní 
prostředí zdejších škol jim dává mož
nost pozvolně se seznamovat s lidmi 
z jiných národů a kultur.
Z: Máte někdy pocit, že našinci jsou 
rasisti? Já se s tím často setkávám. 
Slyším slova jako rákosníci, černé 
držky, smradlaví Indové... Mají takoví 
lidé tušeni, že přicházejí do multi
kulturní země, kde se všechny rasy, 
kultury, národy i pronárody míchají a 
že právě z té směsi vzniká ten fantas- 
tický fenomén zvaný kanadský ná
rod?
SH: Mám pocit, že Čechoslováci, 
kteří jsou v podstatě přivyklí atmosfé
ře homogenního národa, projevovali 
odjakživa určitou ambivalenci vůči 
cizincům. Obdivovali je a posmívali 
se jim. “Bosňák” , “Šváb" nebo “Was- 
serpolák” byly přezdívky, které obo
hacovaly zvláště libozvučný jazyk 
český, a to ještě v dobách předváleč
ných. Jakkoli zní ty přezdívky drsně, 
nemyslím, že jsou projevem rasismu.

Někdy ta různá neuctivá pojmeno
vání cizinců působí spíše dojmem, že 
z nich mají naši strach. Lidé, kteří ne
vyrůstali v tzv. "pluralistické společ
nosti” nemají zkušenosti s chováním 
jiných národnostních skupin nebo 
ras. Nevyvinuli pro ně instinkty, 
takže nejsou často schopni odhad
nout nebo předvídat jejich reakce. 
Potvrzuje to zkušenost s jedním kra
janem, jemuž “boss” , shodou okol
ností barevný, nevyplatil včas mzdu. 
Krajan byl tedy naším úřadem refero
ván na ministerstvo práce ke zjednání 
nápravy. Nakonec tam však nešel 
s tím, že “ i kdyby spor vyhrál, nikdy 
neví, co mu potom takový člověk mů
že provést” .

K tomu bych chtěla ještě dodat, že 
při posuzování vztahu mezi etno- 
kulturními skupinami záleží pochopi
telně na tom, za jakých okolností se 
lidé setkávají. Mnozí krajané, kieří 
pracují ve zdejších továrnách, pouka
zují na diskriminaci ze strany někte
rých etnických skupin, na což naši 
reagují občas nadávkami. Podobně 
reagují někdy naši noví imigranti, 
kteří musí hledat z důvodů laciné 
činže byty v neudržovaných činžá
cích nezřídka plných švábů. Za tako

vých okolností utrousí často nadávku 
na adresu některých exotických ná
jemníků, o kterých se domnívají, že 
dům znečišťují.

Naproti tomu, řada našich krajanů 
je zaměstnána v úřadech, v různých 
odborných institucích, ve školách, 
v nemocnicích, kde pracují se svými 
různobarevnými kolegy a nezdá se, 
že by byli vůči nim zaujatí. Navíc, 
v úřadě našeho ministerstva jsem 
často svědkem symbiózy mezi našin
ci a příslušníky jiných národů a ras. 
Společně tu usilují ozvládnutí anglič
tiny, získání práce, nebo řešení stej
ných “mizérií” , což bezesporu lidi 
sbližuje.
Z: Máte pocit, že se česká mentalita 
změnila? Jaký máte celkový dojem 
z lidi, kteří přišli za posledních pět let? 
SH: Snažím se ujasnit, co se považuje 
za českou mentalitu. Občas slyším 
nelichotivé výroky od Čechů na Če
chy, jako, “Češi si závidí” , “jsou ne
ochotní” , “ nerespektují se” , “ netáh
nou za jeden provaz" apod.

Nevím, co o sobě říkají Slováci. Vím 
však, co říkají o Čechoslovácích ci
zinci: “Čechoslováci jsou inteligent
ní, pracovití, vtipní, pohostinní, poně
kud snobští, netrpěliví, kritičtí, ale 
jinak 'nice people’.”

Ať už jsou však uvedené výroky 
více či méně pravdivé, zkušenosti 
s Čechoslováky, přicházejícími do 
našeho úřadu, jsou převážně pozitiv
ní. Jak jsem se zmínila již předtím, 
jsou to vesměs šikovní mladí lidé, kte
ří se v novém prostředí neobvykle 
rychle orientují. Je jim hned všechno 
jasné. Téměř se cítí dotčeni, když se 
některé informace zopakují nebo po
dávají příliš “polopaticky” . V jednání 
jsou věcní, strozí, spíše rezervovaní. 
Neprojevují se tak emocionálně ve 
srovnání s imigranty některých jiných 
etnických skupin, kteří se přijdou 
častěji podělit o radost nebo žalost. 
Někdy se zdá, že jsou skeptičtější ve 
srovnání s předchozí generací.

Všechny tyto komentáře jsou však 
ovlivněny spíše osobními dojmy a 
nedá se z nich usuzovat na mentalitu 
národa.
Z: Jak dlouho existuje Ontario Wel- 
come House a od kdy poskytuje tak 
velkorysou pomoc novým imigran
tů m?
SH: O.W.H. zahájil činnost v r. 1973. 
Hlavní motivací byl příliv indických 
uprchlíků z Ugandy, kterým zde byla 
poskytnuta “první pomoc” při jejich 
usídlování v Óntáriu, hlavně v Toron
tu.Byl to dočasný program, který měl 
skončit po zvládnutí přílivu ugand- 
ských uprchlíků. V r. 1974 však přišla 
nová vlna imigrantů z Chile a od té 
doby se dveře tohoto úřadu nezavře
ly. O.W.H. se stal mezitím trvalým 
programem Ministerstva pro občan
ské a kulturní záležitosti, které ve 
spolupráci s etnickými a dobrovolný
mi organizacemi usazuje imigranty 
v Ontáriu, vdaném případě v Torontu.



Je to taková miniatura Spojených 
národů. Slouží imigrantům z celého 
světa, a to ve více než 30 různých jazy
cích a dialektech.

O.W.H. poskytuje informace a rady 
novým přistěhovalcům v záležitosti 
jazykových kursů, ohodnocení vzdě
lání a pracovních zkušeností, infor
mace o zdravotních, sociálních a 
právních institucích, školství, bydlení 
a zaměstnání, o nárocích a povinnos
tech nových imigrantů v provincii 
Ontário.

V budově O.W.H. jsou organizová
ny kursy angličtiny pro začátečníky a 
pokročilé, a je tam útulek pro děti 
studujících rodičů.

Všechny služby jsou bezplatné 
včetně překladu dokumentů o vzdělá
ní a zaměstnání, pořizované překla
datelským oddělením.

Služby poskytované vládou Ontá- 
rijské provincie je však nutno rozlišo
vat od služeb vlády federální (Kanad
ské). Imigranti se s úředníky federální 
vládv setkávají v úřadech CEC.
Z: Často slyším od hových přícho
zích výraz "mám nárok". Co tomu 
říkáte? Má host, který vejde do vaše
ho domu nárok na vaši pohostinnost? 
SH: Dohadování o tom, kdo má nebo 
nemá nárok na pomoc federální vlády 
je vyvoláno tzv. imigrační kategorií: 
Imigranti, kteří jsou sponzorováni 
federální vládou “mají nárok” na vlád
ní podporu, tj. výživné, peníze na čin
ži a zařízení bytu a podle uvážení 
“counsellera” na šestiměsíční kurs 
angličtiny. Sponzorství vlády trvá 
zpravidla jeden rok. Pokud imigrant 
do té doby nenajde práci, přejímá za 
něho odpovědnost ontárijská vláda 
(pokud žije v provincii Ontário), která 
mu poskytne sociální výpomoc 
(“Welfare” ) po dobu jeho hledání prá
ce.

Imigranti, jejichž sponzorem je 
soukromá osoba, “ nemají nárok” na 
finanční podporu od federální vlády, 
protože přišli do Kanady mimo vládní 
kvótu. Veškerou zodpovědnost za ně 
má osoba, která je sponzorovala.

Naproti tomu imigranti, kteří jsou 
sponzorováni prostřednictvím etnic
ké, kulturní nebo jiné organizace, 
“mají nárok” na vyživovací příspěvek 
od federální vlády, tzv. “ Living Aliow- 
ance” jen po dobu jejich studia ang
ličtiny, což je zpravidla šést měsíců.

Imigranti všech zmíněných katego
rií však mohou použít některých vý
hod poskytovaných ontárijskou vlá
dou jako bezplatné zdravotní pojiště
ní (pokud mají finanční problémy a 
žijí v Ontáriu) a bezplatné kursy ang
ličtiny.
Z: Měli uprchlíci z roku 1968 své za
čátky těžší? Měli také placené kursy 
angličtiny, placené byty, peníze na 
hlavni zařízení? Nebo šli rovnou do 
života?
SH: V r. 68 nebyla tak vysoká neza
městnanost jako je v posledních le
tech, takže mnozí lidé začali praco

vat hned po příjezdu. Navíc, v té době 
najít laciný byt byla otázka hodin. 
Dnes je to záležitost několika týdnů. 
Pokud šlo o anglickou školu, ti imi
granti, kteří neznali jazyk, dostávali 
6-měsíční kursy placené federání 
vládou tak jako imigranti, kteří při
cházejí dnes. Většina imigrantů z r. 68 
však mluvila natolik anglicky, že ško
lu nežádala.

Od r. 68 přijelo do Kanady statisíce 
imigrantů, z nichž převážná část se 
usadila v Torontu. Bez vládní pomoci 
všem těm imigrantům, kteří přicházejí 
na vládní program, by docházelo 
k chaosu.

Kanadská vláda, stejné jako někte
ré jiné země přijímající imigranty, se 
každoročně zavazuje sponzorovat 
několik desítek tisíc imigrantů z dů
vodů demokratických, ekonomic
kých a humánních.

Zkušenost ukazuje, že finanční 
pomoc, spolu s dalšími orientačními 
programy, které kanadská' vláda těm 
novým poskytuje, urychluje jejich 
integrační proces a často zmírňuje 
některé negativní důsledky imigrace 
nebo jim dokonce může předejít.
Z: Co považujete za negativní důsled
ky imigrace?
SH: Možnost duševního onemocnění 
a delikvenci. Existuje řada sociolo
gických, psychiatrických a jiných 
studií o imigrantech, které věnují 
pozornost duševním chorobám, čas
to vyvolaným (nebo jen oživeným) 
náhlým šokem, ke kterému při imigra
ci někdy dochází. Platí to nejen v pří
padě uprchlíků, ale také u národnost
ních skupin s imigrační tradicí (např. 
u Italů, Poláků, Portugalců). Tyto 
studie ukazují, že důležitou roli při 
integraci imigrantů hraje nejen věk, 
vzdělání, manželský stav (kde svo
bodní to mají zpravidla horší) nebo 
motivace k imigraci, ale také imigrač
ní politika přijímací země. Např. 
Austrálie, která bývala známa pro 
svůj negativní postoj vůči imigrantům 
nebritského původu, vykazovala ve 
svých poválečných statistikách (z r. 
1962) mnohonásobně vyšší procento 
případů psychózy ve srovnání s imi
granty britského původu a také vyšší 
procento zločinnosti. Německý filo
zof Karl Jaspers přičítá tento zjev 
nostalgii. Nostalgie, z řeckéhonosřos 
algos, touha po domové, vede prý čas
to k duševním chorobám a delikvenci. 
Nízké procento duševních chorob, 
vyskytujících se mezi im igranty 
v Kanadě, je zdůvodňováno politikou 
"Canadian Mozaic", na rozdíl od zná
mé politiky "Melting Pot” v Austrálii a 
USA. Kanadská mozaika ponechává 
totiž imigrantům první generace je
jich způsob života. Předpokládá, že 
k adaptaci druhé a třetí generace do
jde automaticky bez jakéhokoli dra
matického procesu.
Z: Potkala jste nějaké pozoruhodné 
lidi, talenty, vědce atd. ... myslím sa- 
mosebou nově přišlé...?

SH: Pokud jde o můj osobní dojem, 
mně se zdají pozoruhodní všichni 
lidé, kteří denně prochází naším úřa
dem. Pokud jde o objektivní stanovis
ko, potkala jsem několik hudebníků 
a malířů, kteří se v Evropě těšili dobré 
pověsti a velkému úspěchu. Někteří 
z nich jsou úspěšní i v Kanadě, jiní 
“neprorazili". Ti, co neuspěli a neměli 
přitom čas a peníze, aby čekali v Ka
nadě na příležitost, odešli do Ameriky 
nebo se vrátili do Evropy. Čekat na 
příležitost, to chce nejen čas a trochu 
peněz na přežití, ale především trpě
livost, jakou prokázal např. malíř 
Huťa. Když přišel skromně do kance
láře O.W.H. poprvé, nikdo netušil, že 
bude jeho jméno kolovat v kruzích 
představitelů vlády a jeho portrét 
královny Alžběty II. na kanadských 
známkách. Nebylo to snadné získat 
pozornost expertů ochotných po
soudit jeho práce. Zažil přitom různá 
zklamání. Jeho houževnatost však 
povzbuzovala nás všechny, kteří jsme 
byli na jeho úspěchu zainteresováni a 
věřili v jeho talent, kterému je třeba 
dát příležitost. Nakonec se dobrá věc 
podařila. Huťa dostal příležitost a 
svůj titul nadaného výtvarníka uhájil
i v Kanadě.
Z: Jak se našinci odvděčujíza poskyt
nutou pomoc? Zavolá vám někdy 
někdo nebo pošle kartu a sdělí, jak se 
mu vede, co se mu podařilo?
SH: Řada lidí se ozve, zvláště kolem 
vánočních svátků. Je to jistě velkým 
povzbuzením občas slyšet, že leccos 
vyšlo díky dobré radě, informaci nebo 
zásahu ve prospěch krajana. Někdy 
se však stane, že lidé přijdou poděko
vat i za tu námahu, jejíž výsledky byly 
nulové. A to si pak člověk řekne, že ti 
Čechoslováci jsou přece jen “nice 
people” .

•  ONTARIO WELCOME HOUSE 
454 University Ave.
Toronto, Ontario M5G 1R6 
(416) 965-3021

Antonín 
Bartůnék

C o lo u r TV 
H i-F i

Sales, Service 
144 K ennedy Rd. S. 

B ram p ton , O n t L6W  3G4 
(416) 453-8817

H IT A C H I
JVCProdej U  W  W  Sales 

Audio — Video — Service



Fórum

K člénku Oty Filipa 
o Frankfurtském knižním 
veletrhu (Západ 1/86)

Ota Filip má pravdu, když píše, že 
české — a vůbec slovanské — knížky 
to na némeckém trhu s jeho více než
80.000 tituly ročné nemají lehké. Potí
že začinají už u jmen autorů jako 
Fakulik nebo Stanislav Žiži Lek, ne
mluvě o zcela nevyslovitelných Hvíž- 
ďalech. Tyto knihy nemají za sebou 
také publicitu z domova, jako americ
ké, nebo v menší míře jiné západní. 
Tématika východoevropských litera
tur leží pro Němce v minulosti (což už 
nevědí), snad i v budoucnosti (což 
nechtějí vědět). Málokdo má chuť 
zabývat se cizími nesrozumitelnými 
starostmi.

Pravdu má Filip také v tom, že “di- 
sidentství" autora samo o sobě ještě 
není reklamou a značkou kvality — 
takto ovšem nikdy nikdo z rozumných 
recenzentů a propagátorů slovan
ských literatur neargumentoval. Není 
ovšem pravdou, že slovo “disident” 
čtenáře odstrašuje.

Je samozřejmě nesmyslné, vyzývat 
autory v Praze, Brně či Bratislavě, 
aby nepsali o ožehavých problémech 
společnosti, ve které žijí, nýbrž o tom, 
čím žije německý čtenář. Samozřej
mé je také, že každý autor má na za
hraničních trzích o to víc šancí, čím 
hlouběji se ponoří do obecně lidské 
tématiky — pokud se ovšem poten
ciální čtenář o tom dozví. Z různých 
vydání aforismů Stanislava Jerzyho 
Lece prodalo nakladatelství Hanser 
v Mnichové, dohromady a za mnoho 
let, kolem 400.000 výtisků. Kunderův 
“2ert” , který vyšel koncem 1968 u 
Moldena ve Vídni, byl tenkrát téměř 
neprodejný. “Nesnesitelná lehkost

bytí” od téhož autora vyšla u Hansera 
v Mnichově v září 1984 a prodalo se 
z ní dodnes (půle února 1986) 64.000 
výtisků. Je to ovšem také výsledek 
úspěchů a publicity ve Francii a ve 
Spojených státech...

Ale — já jsem neměl v úmyslu psát 
pojednání, nýbrž čtenářský dopis. 
Naštvalo mě opět, jak přítel Filip svoje 
celkem správné téže dokládá nezod
povědným překrucováním skuteč
ností. Jde mi o jeho tvrzení, týkající 
se německého vydání Seifertovy kni
hy “Všecky krásy světa” , protože jsem 
stál u kolébky tohoto vydání.

Ota tvrdí, že toto dílo bylo “násilnic- 
ky roztrženo" dvousvazkovým vydá
ním. (Psal to už, ke škodě věci, i v ně
meckých novinách.) “Všecky krásy 
světa” sestávají, jak známo, ze sta 
příběhů, rozdělených do čtyř knih. 
Rozdělení jim tudíž nemohlo uškodit, 
umožnilo zato poměrně rychlé vydání 
a rozumnou cenu každého svazku.

Druhý díl, o jehož vyjití Ota Filip 
pochybuje, protože prý “ prvni díl... 
byl pro nakladatele prodejní katast
rofou” vychází pod Seifertovým náz
vem “Nebe plné havranů” v březnu
1986, což bylo už na podzim minulé
ho roku oznámeno v katalogu, jejž Fi
lip pravděpodobně dostává ne-li do
mů, tedy do nakladatelství. Z prvního 
dílu bylo dodnes za necelý rok prodá
no 8.836 výtisků (Filip píše, že nakla
datel je spokojen, prodá-li 3.000 výtis
ků původního německého románu). 
Tyto údaje z nakladatelského com- 
puteru ze dne 14. února 1986 mé stály 
jeden telefonický hovor z Hamburku 
do Mnichova. Ota Filip bydli v Mni
chově, mohl si pravdu zjistit levněji. 
Pokud by o ni měl zájem!

Jen o to jde, Oto, jen o to!
Gabriel Laub, Německo

□

JAROSLAV SEIFERT

EDICE DOKUMENTY

Jazzová eekce dekuje ze píwtelckou pomoc při 

vydáni národnímu uaélcl Jeroelevu Seifertovi 

•  Jeho rodině , gonerélniou řed iteli Nobelovy 

nadace penu S t ic  Ranelovl e přátelům Sekce ve 

Francii •  fívédaku.

Jaroslav  8e ifa rt i  O PATETICKÉM A LYRICKlM STAVU 
UCHA
eč k uděleni Nobelovy ceny ze picemnictví 1964

Edice Dokumenty Č .2 .  Vydela Jazzová sekce PPBH 
jako přiapévek ke 4 0 . výročí vzniku Orgeniaace 
spojených národů.

©  řondetion Nobel 1964 záři 1965

Vychází jjako wAAmovf náklad pro členy Jazzová 
aekce. Odpovádny redaktor Karel Brp. Výtvarný 
redaktor Joaka S kalník . Fotografie na titulní 
stránoe (z  5 *6 *65 )  •  reprodukoe Nobelovy ceny 
J iř í  txneri spolupráoe Miroolav Hynek.

Jazzová aekce FF6H, člen Mezinárodni jazzová 
federace při Hudební radé UNESCO.

Náklad určen Členekou základnou.

Poznámka k článku Oty Filipa: 
“Frankfurtský knižní veletrh 
z jiné strany” (Západ 1/86)

Filipův výčet českých vydání Hra- 
balova románu Obsluhoval jsem ang
lického krále je, bohužel, neúplný, a 
bylo by neomluvitelné neuvést, že 
román knižně vyšel v Praze, nákla
dem Jazzové sekce Českého svazu 
hudebníků, a to s Hrabalovým věno
váním členům Sekce. Je to hezké vy
dání s barevnou obálkou. Hrabal za 
ně musel na kobereček a vydání bylo 
poslední kapkou, po níž číše trpěli
vosti dozorců nad kulturou přetekla 
(viz moje články “Aféra vrcholí” , Zá
pad, roč. 5, č. 6, str. 1,1983 a “Aféra — 
myslí si oni — končí", roč. 6, č. 5, str. 1,
1984, kde je dokonce obálka praž
ského vydání reprodukována). Bohu-POH flEB  JAROSLAVA SEIFERTA — RUDOLFINUM



žel, autoři článků o samizdatovém a 
exilovém vydávání zcela opomíjejí 
originální, záslužnou a riskantní edič
ní činnost Jazzové sekce, která chyt
ře využila díry v cenzurním zákoně a 
má na svém kontě už dlouhou řadu 
knih v oficiálních nakladatelstvích 
naprosto nemyslitelných: vydává je 
totiž “ pouze pro své členy” , jenže 
těch je dnes už přes 6000. De iure je 
Sekce sice už zakázaná, ale de facto 
existuje a vyvíjí činnost dál. I je jí po
slední publikace je zcela nevšední: je 
to řeč Jaroslava Seiferta, napsaná 
u příležitosti udělení Nobelovy ceny, 
“ O patetickém a lyrickém stavu du
cha” . Vyšla se Seifertovým svolením 
v edici Dokumenty a paradox je v tom, 
že ačkoliv se Stranovláda, když Mistr 
dostal cenu, k němu hubou vehe
mentně hlásila, žádný oficiální časo
pis a žádné oficiální nakladatelství 
řeč neuveřejnilo! Podle skutků jejich 
poznáte je.

Vladimíra Burke
□

Rád jsem se mýlil...
V Západě (čís. 1, roč. 1986) v článku

o Frankfurtském knižním veletrhu 
1985 jsem se mýlil; tvrdil jsem totiž, 
citu ji se: "Když Jaroslav Seifert dostal 
Nobelovu cenu, zajistil si významný 
mnichovský nakladatel práva na pře
klad Mistrových ‘Všech krás světa’. 
Aby byl s knihou rychle na trhu, roz
dělil Mistrovo dílo na dvě části; první 
vyšla v létě 1985. Kdy a jestli vůbec 
vyjde druhá část do němčiny přelo
žených ‘Všech krás světa', neví ani 
nakladatel sám.”

Předpověď mi, zaplať Pán Bůh, ne
vyšla. Z nakladatelství Knaus v Mni
chově jsem ještě předtím, než se mi 
první číslo Západu, ročník 1986, dos
talo do ruky (což, milý Západe, zna
mená, že Tě čte i německý nakladatel 
anebo že má pilného informanta, kte
rý pro potřeby nakladatelství sleduje 
a překládá exilový tisk) obdržel jsem 
od pana Knause velmi rozhořčený 
dopis, v němž mi trpce vyčítá, že ho 
pomlouvám i v Kanadě.

Současně s dopisem jsem obdržel i 
reklamní tiskovinu nakladatelství 
Knaus a v něm dvoustránkové ozná
mení, z něhož jasně vyplývá, že druhý 
díl Seifertových “Všech krás světa” 
vyjde v březnu letošního roku pod 
německým titulkem “ Ein Himmel 
voliér Raben” , česky: “Obloha (nebo 
nebe) plná havranů” . První díl překlá
dal Hans Gaerner, k překladu druhé
ho dílu roztržených Mistrových me- 
moárů přibral nakladatel ještě jedno
ho překladatele, a sice Pavla Taussi- 
ga. Takže svým způsobem, ať se pan 
Knaus rozčiluje nebo ne, vzniklo ze 
Seifertovy kouzelné knihy v němec
kém překladu ojedinělé dílo: Nejprve 
ji nakladatel rozdělil na dvě části, pak

ještě pro překlad druhého díla přibral 
dalšího překladatele. Na přebalu prv
ního dílu není uvedeno, že jde o první 
díl Seifertových "Všech krás světa” , 
na druhém zase ani slovo o tom, že 
jde o druhý díl...

Překlad prvního dílu se příliš nepo
vedl (to netvrdím já, ale Peter Lotar 
v recenzi v Neue Zurcher Zeitung); 
jak to dopadne s překladem druhého 
dílu, na němž se podíleli dva tempe
ramentem i jazykem rozdílní překla
datelé, na to si budeme muset počkat 
do března.

Ale buďme rádi, že Mistrova kou
zelná kniha německy vůbec vyšla.

Ota Filip
□

Česká literatura 
očima cizinců

Ota Filip má bohužel děsivou prav
du, když říká, že "disidentská” litera
tura nemá na Západě šanci. Ostatně 
na tzv. disidentskou literaturu ne
potřebují němečtí čtenáři české spi
sovatele, k tomu mají svého Konsali- 
ka, který navíc přimíchá sex, násilí, 
krimi a není nám nic platné, že jde o 
pludkovsko-kozáckou šmíru v bledě
modrém. To mi potvrdil nikoliv nakla
datel (taky sesežádným neznám), ale 
moji přátelé, které jsem za dobu své
ho pobytu na hranicích Německa, 
Švýcarska a Francie poznal, získal, 
přes společné zájmy se s nimi sblížil. 
Musím předeslat, že jde o lidi s hlubo
kým zájmem a znalostmi co se litera
tury a kultury vůbec týká. Jednou z je
jich prvních otázek bylo, zda existuje 
česká literatura světové úrovně. Znali

z četby jenom Kafku, Rilkeho a další 
pražské Němce, které považovali za 
německé spisovatele — bodejť ne, 
když psali jenom německy. Začal 
jsem vysvětlovat, vzpomněli si na 
Švejka, kterého však znali z filmu a 
divadla, při té příležitosti si vzpomněli 
s nadšením na filmy Ostře sledované 
vlaky a Až přijde kocour, nechápali 
naopak, proč se většina českých divá
ků v jednom kině v Basileji mohla 
umlátit smíchy při filmu Na samotě 
u lesa (proč asi???), velice se jim  líbil 
film Signum laudis (zde zapochybo
vali, zda u nás skutečně existuje cen
zura — zajímavý postřeh, který doka
zuje, jak dobře film pochopili).

Tak jsem tedy vyprávěl o české 
literatuře, o dalších filmech šedesá
tých let, které neviděli, o disidentech,
o exilových nakladatelstvích a časo
pisech, o samizdatových edicích u 
nás doma a zdálo se mi, že moji přáte
lé se shovívavě usmívají. To mě na
míchlo, koupil jsem v prvním knih
kupectví Český snář a Nesnesitelnou 
lehkost bytí a dal jim  to přečíst. Leh
kost vyvolala vlnu nadšení a putovala 
dál, Snářbyl přijat se smíšenými poci
ty. Z nedostatku místa budu stručný a 
vyjádřím jejich názory zjednodušeně: 
Lehkost se líbí, neboť se neodehrává 
jenom v Čechách, nedotýká se pouze 
českých problémů, problémy české
ho intelektuála jsou v tomto díle nad
časové a všeobecné, Čech Tomáš má 
protihráče ve Švýcaru Franzovi, p ři
čemž je i umělecké zpracování adek
vátní měřítku dobré světové literatu
ry. (V této souvislosti mě proto vůbec 
nepřekvapuje americký úspěch Pří
běhu inženýra lidských duši — vždyť 
kromě literárních kvalit pojednává 
navíc ještě o Kanadě, je zpovědí ka
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nadského univerzitního profesora). 
Snář se líbil coby literární útvar, po
chopili smysl, naprosto se však ne
vyznali ve změti jmen, událostí, příbě
hů a říkali — víš, nezlob se, ale je to 
příliš provinciální, i když cítíme tamní 
tragiku intelektuála a jeho postavení. 
(K tomu ještě jedna poznámka: jeden 
můj český známý, který dost čte a je 
zde od osmašedesátého roku mi řekl, 
že Snáři tady nikdo nemůže rozumět, 
že on sám už neví, co které jméno 
znamená, 70. léta tam nezažil — a co 
má potom říci čtenář německý?) 
Zkrátka: západní čtenář pozná, co je 
disidentská literatura a co není a jak 
říká správné p. Filip, na toto slovo je 
alergický. Kantůrkové u mých přátel 
naprosto propadla — to prý mohou 
vidět živé při rozhovorech s ženami 
z NDR v televizi! Nicméně literárně- 
kulturní burza mezi námi kvete dál, 
dostal jsem mj. na oplátku švýcar
skou novinku, která vzbudila pozor
nost prominentních kritiků — mohu 
říci výborný román, jehož hlavními 
hrdiny jsou k rA va  a g a s ta rb e ite r ,  
vzájemně se informujeme, já hlavně o 
nás — jenomže pomalu jsem se vy
čerpal, je toho žalostné málo, co by je 
zajímalo, pan Filip má stoprocentní 
pravdu.

Dále mě ve Filipově článku zaujala 
poznámka o vydávání, či spíše jak to 
vypadá v budoucnu, o nevydávání 
Seifertových memoárů v němčině. 
Ruku na srdce, pane Filip: 1) Proč by 
si měl německý čtenář kupovat něco, 
čemu vůbec nerozumí; jediné jméno, 
událost, ulice, ba město mu neříká 
vůbec nic; 2) a k tomu je to celé ještě 
z literárního hlediska velice chatrné, 
uněžnělé, sentimentální, jedna moje 
známá řekla doslova stařecky ubre- 
čené a senilní. Sám Mistr někde pro
hlásil, že prózu psát neumí. Bohužel 
jeho Krásy to potvrzují. (Opačný pří
klad: předpokládejme, že v Čechách 
existuje zcela normální demokracie 
jako v NSR, knižní trh obsahuje 
všechno, je přesycen, přeplněn. Kolik 
z nás si potom koupí řekněme me- 
moáry neznámého Maďara — jeho 
první a poslední prozaické dílo v jed
nom, — který dostal nedávno Nobelo
vu cenu za poezii?)

To, že Krásy koupil německý nakla
datel, tomu rozumím. Nobelova cena 
měla přitáhnout čtenáře! Ale jak je 
vidět, nepřitáhla, a já si myslím, že 
kvůli obsahu a kvůli literárním kvali
tám. Nerozumím však tomu, že mlčí 
kritika česká. Sleduji pravidelně asi 
šest exilových periodik a právě kniha 
S. Richterové mi připomněla, že 
literární kritice je na stránkách exilo 
vého tisku (s malou výjimkou Svědec
tví) věnováno velice málo místa, a 
když, pak obvykle nepatřičně, po
vrchně a mnohdy sprosté. Bohužel, té 
oblíbené rozšířené arogance, pivní 
všeznalosti, myšlenkové mělkosti, 
neschopnosti tolerance a hlubší ana
lýzy apod., toho všeho máme dosta

tek. Fundamentu ke čtení a studiu dí
ky “A rkýři” jenom poskrovnu. Něco 
se zanedbává v kritice české. Nikdo 
nebude popírat (a také nechce, ani já) 
význam a hodnotu poezie J. Seiferta. 
Nikdo nemá nic proti tomu, že Krásy 
mají vyjít česky. Nikdo se nebude po- 
šklebovat, že “ nobelovka” není jenom 
za literární kvality. Všem milovníkům 
ryzí poezie, všem zastáncům boje za 
svobodu myšlení a psaní je zvláště 
teď nad Seifertovou smrtí neskonale 
smutno a v duši cítíme beznadějnou 
prázdnotu. Ale to by nemělo zname
nat, že všechny zásluhy hezky přikryjí 
umělecké nedostatky. Jenomže to 
jsme celí my: Šílíme nad prozaickými 
vzpomínkami J. Seiferta a jsme šoko
váni, když se dozvíme, že je ve světě 
nikdo nečte ani po udělení ceny nej- 
vyšší. Nadáváme Kunderovi do “ ma
lých českých podučite lů” (K. Severa
— anonym ve Svědectví), sepsujeme 
ho za to, že říká “záložkové blb iny” 
(Urbánek, tamtéž) a opět jsme šoko
váni, že je ve světě jako málokterý 
z nás čten a že s ním prominent F. 
Bondy diskutuje a nenadává mu 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Když Němcům nedávno zemřel 
H. Bóll a vzápětí vyšel jeho poslední 
román, nevěděli dva renomovaní zá- 
padonémečtí kritikové M. Reich- 
Ranicki a J. F. Raddatz, jak čelit čte
nářům, že už tohle dílko za moc ne
stojí, že je poznamenané spěchem, 
stářím, nemocí, blížící se smrtí. Sice 
opatrně, jemně a s taktem, ale přece 
nakonec sděleno. Jiný příklad: Již 
jm enovaný Ranicki napsal kdysi 
chytrou a vcelku příznivou kritiku na 
Kunderovu Nesnesitelnou lehkost 
bytí. Poslal jsem překlad časopisu 
150.000slov, aby čtenáři doma věděli, 
jak se píše na Západě o některé české 
literatuře. Neotiskli nic. Zato se otiskl 
rutinované napsaný nekrolog od té
hož kritika na H. Bólla. Typické, ne? 
Nebo: Dostal jsem nabídkový seznam 
jednoho českého knihkupectví ve 
Vídni. Seznam obsahuje mj. také 
Buriánkovy a Vlašínovy znormalizo- 
vané výplody ze 70. let o české litera
tuře. Avšak Měšťanovy Dějiny 19. a 
20. století v němčině na seznamu sa
mozřejmě nejsou. Tak a podobně za
cházíme s naší kulturou.

Ostatně i v Západu jste mnohdy 
příliš taktní. (Máte jenom netaktní 
čtenáře — viz poslední sáhodlouhé 
vysvětlování chudáka p. Táborského; 
není to škoda místa a papíru, protože 
je někdo příslovečně česky chytrej?) 
Mám na mysli obecně přijaté nadšení 
nad filmem Honička. Myslíte, že zá
padního diváka, a hlavně jemu je a 
byl film  určen, zajímá, že film  vznikal 
za nepředstavitelně těžkých podmí
nek, téměř na koleně? Moji přátelé ze 
Švýcarska mi řekli: “ Obrovské téma, 
umělecky však nedokonale udělané, 
režisér má talent a jeho pohled na 
svět je inspirativní, měl by ale umet 
krátit a obětovat nudu v zájmu napětí

(temporytmus), po herecké stránce
— až na dvě tři výjimky — propadák.” 
Neměli snad pravdu? Copak stačí, 
aby byla hlavní představitelka fotoge- 
nická, pane Uhde? To aťje radši oškli
vá, ale aťuhraje aspoň pársituací (jak 
to dělali Forman, Passer, Schorm aj. 
s neherci?). Kdyby ten film  vznikl na 
Barrandově (a klidně by mohl), tak 
spustíme povyk, jak je to hrozný a 
ubohý. Přeháním teď naprosto úmy
slně, ale namísto sprosťáren, hulvát
ství, nevzdělanosti a neznalosti, na
místo přehnané chvály na všechno, 
co je proti tamnímu režimu, vážit vždy 
na váze uměleckých kvalit.

Těch kvalitních vah máme nedosta
tek. Utěšuji se tedy čtením Richtero
vé, Vladislava, občas v doslovu Chva- 
tíka, v Listech Jungmanna. Lopatka 
umřel? Grygar prý žije v Holandsku? 
Teď jsem si vzpomněl na knížku Na 
brigádě, pane Skvorecký. Co říkáte? 
Nebo nemáte čas? A pan Brousek by 
měl? A co pan Filip? Už několikrát 
nadhodil, že nám v Praze rostou ta
lentovaní spisovatelé. Co takhle něco 
recenzovat, knihkupci ve Vídni dopo
ručit a já to pak koupím!

Václav Spirit, Némecko
n

Jako v Československu
ča so p is  Západ  se, jak znám o, nezabývá oso b

ním i spory, g lo rifika c í osob či osobní k ritikou . 
Redakční rada se dom nívá, že jsou dů ležitě jší 
véci, o k te rých  máme psát a in fo rm ova t čtenáře.

Jsou však urč ité  situace, ve k terých je nutno 
prom luv it. Je to  hlavně tehdy, kdy poučení z p ří
padu má všeobecnou platnost,

M á lokdo zná nechtěně hu m oris tický  časopis 
"Č eskoslovenská cesta". Psali jsm e o něm v Z á 
padu jednou  v roce 1981 (č. 6/81 — "K lukov ina  
nebo dezin fo rm ace?"), a pak jsm e už nepovažo
vali za nu tné  se jí  zabývat. Až teď.

"Č eskoslovenská cesta" je  onen časopis, k te 
rý  před něko lika  le ty  oznám il z důvěryhodných 
pramenů, že letos či předtím  se m á konat anexe 
Č eskoslovenska Sovětským  svazem. Ani se 
in fo rm á to ři neom luv ili, když se anexe nekonala. 
"Č eskoslovenská cesta ”  je  vydávána tzv. č e s k o 
slovenskou federá ln í radou, založenou Jiřím  
Kotasem, k te rý  se zároveň uč in il je jím  předse
dou. Rada má na 19 m in is te rstev (výborů), od 
zahran ič í po vn itro  včetně kom ise pro věci c ír
kevní, tedy úřadu v dem okra tických  zem ích ne
exis tu jíc ího . Rada občas vys lovu je  stanoviska 
ke všem otázkám  světové p o litiky , včetně řešení 
kom p likací v N am ib ii a jinde .

J iří Kotas, federá ln í stínový čs. prezident, se 
p roh lás il i za reprezentanta hn u ti "Věrni zůsta 
neme II.", které zdánlivě  ex is tu je  v Č eskosloven
sku a jehož jed inou  č inností je  to , že se pečlivě 
skrývá a tím  bo ju je  p roti kom unism u.

Předseda a podzem ní bo jovník přinesl z po ro 
bené země plán o anexi českos lovenská : stane 
se jedn ou  ze sově tských repub lik . Plán byl do 
hodnu t s Brežněvem v Praze 2. července 1978 n a 
ta jném  zasedání, nedosta tečně ale ta jném , aby 
o něm Kotas nevěděl.

T ehdy i dnes jsm e to to  proh lášení považovali 
za nebezpečné všemu, oč  se tady v ex ilu  i dom a 
snažíme. P ub lic itou  kolem  to h o ton epo d ložen é - 
ho tvrzení se na přechodnou  dobu zakry l ne
spo rný fakt skutečné p llž ivé sovětizace č e s k o 
slovenská. Vydávání přehnaných vym yšlených 
zpráv poškozu je  náš exil víc než coko liv  jiného. 
A lidé si pam atují.

Navíc by lo  první č ís lo  "Č eskoslovenské cesty" 
vydáno v době, kdy se p řip ravoval d ruhý  ne
usku tečněný proces p ro ti VONSu. K dyby se po 
d a řilo  inscenovat proces, ukazující na spo jen i 
mezi VONSem a "Č eskoslovenskou cestou", n ic 
by nebrán ilo  československé jus tic i ho d it na



krk dis identům  ty nejhorší paragrafy trestního 
zákona. Naštěstí se chartisté ubránili, i když 
kupř. Jiřím u Hájkovi došlo to to  číslo kupodivu 
norm ální poštou, která mu zpravidla nedoručuje 
ani méně významné zásilky. J iří Hájek řekl při 
výslechu na StB, že jde o zře jm ou provokaci (viz 
Západ, č. 2/82, str. 32).

M nozí.lidé  se ptají, kde bere Kotas peníze a 
podporu pro svoje četné cesty a jinou  činnost, 
když je známo, že od ledna 1979, kdy vystoupil 
z letadla na Kubu, až do současné doby ještě 
nezačal pracovat. Nem luvili bychom  o tom , kdy
bychom  nebyli kdysi přítom ni na jeho  přednáš
ce na W ilfrid  Laurier University ve W aterloo. 
Předseda schůze dr. Calder je j představoval a 
řekl, že zde v Kanadě Kotas pracuje jako dop iso
vatel časopisu Západ. Udiv ilo  nás to , protože 
Západ  žádné system izované dopisovatele nemá, 
n ikoho neživil a ani by n ikoho neuživil, protože 
na to nemá. Č lověk, který dopisovate lství do 
Západu  vydává za zaměstnání, má co ta jit. Zel, 
J iří Kotas odm ítá rozdě lit se a ltru is ticky  o klíč 
ke zlatému pokladu. Když se výjim ečně zm í
nil o jm énu mecenáše, do tyční (konkrétně To
máš Baťa, Josef Josten a am erická Heritage 
Foundation) rezolutné poskytnutí popřeli.

V posledním šestičísle “ Československé ces
ty" zaú toč il předseda Kotas vedle několika dal
ších, hlavně na V ladim íra Škutinu. Ú tokům  na 
Škutinu bylo věnováno sedm náct stran, na kte
rých byly c itovány Š kutinovy osobní dopisy a 
magnetofonové záznamy.

Utok na Škutinu je pouze jedním  ze série ú to
ků na lid i, kteří tady v exilu  něco dělají. Tyto 
č lánky zpravidla neobsahují nic podstatného o 
boji našich lid i doma i v exilu . Jsou obvykle 
oslavami jednoho člověka, Kotase, doplněné 
někdy i tvrzením, že nikdo jin ý  n ic  pořádného 
proti kom unism u nedělá. Kotas v nich pravidel
ně používá p lurá lu  maiestatis, MY, Tak napří
klad The W ashington Times dne 2. ledna 1986 
otisk ly  interview  s Kotasem “ H ard-line Czech 
vows to break Marxist g rip ,” ve kterém se pro
hlašuje, že jed ině Kotas "really means business," 
zatim co ostatní exu lanti ničemu nerozumí, pro
tože “ někteří z těch to  lidí utekli z Českosloven
ska, když byl kom unism us deset dní starý"... 
“ Oni nevědí, o čem m luví.”

Ještě další c itá t ze stejného interview: “ Není 
nutné pomáhat našemu odboji zbraněm i.., v Čes
koslovensku jsou zbraně, armáda má zbraně, 
branci mají zbraně." (!)

A ještě: Sovětští a g e n ti... “ byli úspěšní v tom , 
že jakáko li pom oc ze Spojených států pouze 
posilu je sovětskou vojenskou m ašinérii," řekl. 
"Je to ne júčinně jší zbraň, kterou Sověti mají, a 
nejlevnější." Tedy: Tvrzení, že technolog ie  vy
vezená z USA do SSSR pomáhá sovětskému 
vyzbrojování, je podle Kotase výmyslem sovět
ské dezinform ace.

A nyní ke sporu mezi Kotasem a Škutinou: 
Nechceme m luvit o jeho podstatě, protože víme, 
že ani jeden z nich nepotřebu je advokáta a in te 
ligen tní č tenář si udělá vlastní představu. Na 
sporu nás zauja lo něco jiného. Jazykem Rudého 
práva ("centrum  kampaní, provokací a pom luv", 
"nebezpečný provokatér a bezmezný dem agog" 
atd) Kotas ve své invektivě popisuje, kde všude 
V ladim ír Škutina byl, co tam řekl, atd. Píše např.:

“ Škutina si po Toron tě uvědomil jedno — víme 
prostřednictvím  našich členů, spo lupracovníků 
či přátel do detailu, co a kde o nás prohlašuje, ať 
to  dělá kdekoli ve světě a rozhodl se pro to  od ho 
d it veškeré zábrany...” Opět plurál maiestatis.

A jinde:
"Právě v době, kdy dokončujem e to to  číslo 

Československé cesty, se Škutina nachází 
v USA, včetně W ashingtonu. Dozvěděli jsme se 
s předstihem , s jakým  plánem do W ashingtonu 
jede, kam jede, koho se chystá kontaktovat a 
o čem hodlá m luvit (zde nemáme na mysli jeho 
kra janské besedy)."

Také naznačuje, že Škutina je agent StB: “ Kdo 
to vůbec ten škutina... vlastně je? Pro koho ta 
kové kam paně podniká? Je to jen jeho  'soukro
mé tažení’... či je  to součást propracované pro- 
vokační akce, vycházející až z Barto lom ějské 
u lice  v Praze?"

Je tam ještě několik podobných c itá tů , ve kte
rých více či méně zřetelně Kotas naznačuje, že 
má svoje lid i všude a že se vše hned dozví, Uvádí 
dokonce i obsahy te le fonních rozhovorů ze 
Škutinova bytu, i obsah dopisu, který napsal 
Josef Josten z A nglie  A rnoštovi W ágnerovi 
v Kanadě.

Z jeho vyjádřeni vyplývá, že si vytvořil v m inu
lých letech v exilu  síť in fo rm átorů, nebo snad 
využívá in fo rm ační sítě již  existující, a že tato síť 
je  taková, že se během několika hodin dozví, co 
se kde ve světě v exilu  stane. Tato síť je tajná, 
lidé, kteří např. Š kutinu poslouchali v J ižní A fr i
ce, u rč itě  Škutinovi neřekli, že s  ním nesouhlasí, 
a u rč itě  mu ani neřekli, že o tom  Kotasovi napíší 
nebo zavolají. Pouze Kotase potají inform ovali. 
Je to  tedy síť individuí, už od dob našeho ne j
m ilostivě jšího mocnáře zvaných fízly. Osobu, 
která by si zorganizovala osobní fízlovskou síť 
a pak se s tím ch lub ila , jsme ještě neměli.

•Kotas tedy zavádí mezi nás něco, před čím 
jsme z Československa odešli a do čeho se 
nechceme vracet. Šli jsm e ven, abychom nem u
seli žít se lží. Abychom  se nemuseli bát říci svůj 
názor. A by si žádný Brettschneider nezapisoval 
nic do notýsku a aby se to zítra nezanášelo do 
našeho m ateriálu na druhém konci světa.

A teď  to tu máme. Netřeba zdůraznit, že časo
pis Západ  takové praktiky odsuzuje.

Myslíme si, že toh le  by každý měl vědět.
Redakce

□

O rozchodu s ČSFR
S datenn 16. lis topadu 1985 obdržela redakce  

Západu dopis {obdobně jako jiná  exilové časo
p isy) od  Jaroslava Čapka, bývalého m ístopřed
sedy Československé federá ln í rady se žádosti, 
aby  Západ uveře jn il oznám eni o u ko nčen i č len 
ství sedm i č lenů a dvou spo lupracovníků této 
organizace v lis topadu 1985.

Redakce Západu požádala Jaroslava Čapka . 
o rozhovor, který otiskujeme.

Západ: Nedávno jsm e b y li inform ováni, že větši
na členů a funkcionářů  Československé federá l
ní rady, která pod  vedením J iřího  Kotase ex is to 
vala v Kanadě a v Evropě, podala re z ig nac i Proč 
došlo k tom uto rozko lu?
J. čapek: Nemyslím  si, že se exilová veřejnost 
míní zabývat podrobně příčinam i rozkolu v řa
dách ČSFR, která byla a je pouze jednou z orga
nizací našeho exilu a nehraje žádnou rozhodu
jíc í exilovou ro li. V souhrnu lze však zdůraznit 
především nesouhlas se způsobem , kterým  za
kladatel a předseda ČSFR řešil, nebo se snažil 
řešit praktické problém y, které se postupně 
objevovaly. Na některé č leny například velmi

nepříznivě působilo jeho neodpovědné zachá
zení s důvěrným i informacemi. Ovšem důvodem, 
který s konečnou platností rozhodl o rezignaci 
poslední skupiny, bylo ověřené zjištěni, že J iří 
Kotas nepravdivě inform oval ostatní členy rady 
o jeho  cestách do zahraničí a událostech, které 
se tam odehrá ly.
Z: Říkáte, že nyn í rezignovala pos ledn í skupina. 
Chcete tím říci, že v m inu los ti rezignovalo vice 
jednotlivců , nebo dokonce skup in  členů rady? 
J č :  Ano, podle mých ipform ací rezignovalo 
v průběhu posledních 5 let asi 20-25 lidí. Přesné 
číslo jsem n ikdy neznal.
Z: Proslýchá se, že js te  na členství v radě a na své 
funkce nerezignovaii, ale b y li předsedou Jiřím  
Kotasem vyloučeni.
J č :  O našem tzv. vyloučení jsem byl již  in fo rm o
ván svými přáteli. Tyto pověsti se nezakládají na 
pravdě a použiji-li frazeolog ii J iřího  Kotase, pak 
patří opravdu do říše snů. Naopak, po zjištění, 
že nás Jiří Kotas zásobuje nepravdivým i in fo r
macemi, jsme se rozhodovali, zda by nebylo ře
šením právě jeho vyloučeni.
Z: P okud to není velké tajemství, ko lik  má rada 
členů dnes?
J č :  Na tu to  otázku nemohu přesné odpovědět, 
protože od mého odchodu z rady uběhlo již  ně
ko lik  měsíců. V době mého odchodu zůstali v ra
dě krom ě Jiřího Kotase dva členové žijící v O tta 
wě, možná jeden, či dva žijící v Holandsku, a 
možná že jeden z Calgary. Takže je možné, že 
ČSFR by mohla mít snad 3-6 členu.
Z: V exilu  se stále častě ji k ladla otázka, z čeho je  
č innost rady financována, konkrétně s lužebn i 
cesty předsedy do USA a Evropy. P okud je  zná
mo. rada neměla masovou základnu. Měl člen 
rady přeh led  o finančních zdro jích a vydáních?  
JČ: Kladete snad ne jfrekventovanějši otázku, 
která mi byla v souvislosti s radou v m inu losti 
pokládána. F inancováni č innosti ČSFR bylo 
vždy věcí sledovanou jak naším exilem , tak 
sam ozřejm ě i členy a pracovníky rady. Na vaši 
otázku nemohu odpovědět jinak, než že přehled 
o příjmech a vydáních neměl žádný z členů rady. 
Z; Cile ČSFR by ly  veře jnosti ce lkem  známy, i 
když prostředky k je jich  dosaženi b y ly  v m noha  
směrech m irně řečeno nekonvenčni. K onkrétně  
m ateriály, uveřejněné v posledním  čísle "Č esko
slovenské cesty", kde by l napaden hlavně Vla
d im ír Š kutina a někteří da lší představite lé čs. 
exilu, včetně uveřejněni je jich  soukrom é kores
pondence. Co měla spo lečného  vaáe od s tupu jí
c í skupina s obsahem tohoto  čisía?
JČ: S posledním  číslem "Č eskoslovenské ces
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ty ", resp. s částí, ve které se "b o ju je ” na tém a 
"Kotas versus Š kutina”  rozhodně nemá odstu
pu jící skup ina n ic  společného. Kotasova ne
ochota  nečin it z “ Československé cesty" jeho 
p la tform u pro osobní účtování s různým i jedn o t
livc i byla také jednou z dů lež itých příč in roz
chodu. Ostatně, J iří Kotas byl m nohokrát upo
zorňován na to , že jeho postupné zabředávání 
do osobního sporu s panem šku tin o u  ho odvádí 
od dů ležitě jší č innosti. Nakonec se dopracoval 
nejen k d iskred itac i jeho vlastn i osoby, ale také 
časopisu “ Československá cesta".
Z: Bude skupina, která se odpojila  od  rady, i na
dále pokračovat ve svá po litické  p rá c i v rám ci 
jiné , již  e x is tu jíc i exilové organizace a nebo bude 
pracovat sam ostatně a jaké budou vaše cíle a 
hlavně p rostředky a m e tody?
JČ : Budem e podporovat náš exil. Cíle zůstávají: 
svobodné Československo.

Pro úp lnost a také p ro  pravdivé ob jasněn/ 
záhad kolem  ČSFR, časopis  Západ p ros tře d 
n ictvím  svého spo lupracovníka požádal o vyjád
ře n i také J if ih o  Kotase, ve form ě otázek týka jí
cích se rozko lu  s jádrem  ČSFR, členské základ
ny, fin a n c i a vyvráceni některých  dom něnek  
často vyslovovaných.

J iř í  Kotas na otázky od m ítl odpovědět. □

Jiří Sýkora

Sen stou debsány
Byl tu už přes třicet let, ale ještě ne

napsal ani řádku česky. Neměl čas. 
Ze začátku pracoval v prádelně, auto
opravně, šetřil, zmohl se a teď je maji
telem čistírny. Mezitím se oženil s 
Američankou, postavili si domek, 
vychovali čtyři děti. Ty už odrostly, 
žena zemřela před rokem. O obchod 
se stará společník, poctivý člověk. 
Teď má konečně veškerý čas pro se- 
be.

Zahoupal se v proutěném křesle. 
Vzpomněl si, jak nosíval v Praze do 
redakcí novin a časopisů první verší
ky. Vstal, přešel k oknu a zastavil se 
u velkého psacího stolu. Svítila na 
něm připravená hromádka bílých pa
pírů.

Šťastně se usmíval, když začal psát. 
Česky. Psalo se mu lehce. Sám se 
tomu divil. Nepromluvil česky po 
všechna ta léta. Neměl příležitost, a 
tak se zprvu obával, zda mu to půjde.

Obával se zbytečně. Radostně se 
zasmál a pokrýval bílé archy řádek za 
řádkem:

stou sep a stou sep 
na starim bílidle 
má prsa dmou se 
dmoucí dna 
stů jich  a babalin 
se první toumáci 
ky něži neží stardo 
stou sep damalán 
k mostu abang 
se čeří 
starude nópa 
to by se to spalo 
a spali a spaly a spali.

Máme jenom jeden 
malej pokoj 

A pod okny nám jezdí vlak

Máme jenom jeden 
starej plakát 

co na něm letí pták

Říkáš však — nač dělat věci složité

Víš ale drahý 
Chtěla bych přece mít 
Snad ještě jeden plakát 
A ještě jednu židli 
Aby ti lidé z vlaku viděli 
Že tady někdo bydlí

Řekneš však — nač dělat věci složité

“Neřvi, Máňo," řekl pan Karásek, 
“ to nejhorší už máme za sebou.”

Paní Karáskové seděla na kufru 
v rohu místnosti a usedavě vzlykala, 
hlavu v dlaních. Když jí Karásek ko
nejšivě položil ruce na ramena, začala 
štkát ještě usedavěji a utírala si nos 
do rukávu.

“ Kapesník. Dej mi kapesník — 
uhuhuhh.”

Pan Karásek prohledal kapsy u kal
hot a zoufale se rozhlédl kolem sebe. 
Přes místnost natažená šňůra na 
prádlo, na zemi matrace se spacími 
pytli. Všude dokola otevřené kufry se 
šatstvem. Prošel mezi kufry přes 
místnost, v koupelné popadl roli zá
chodového papíru a vrátil se zpátky. 
Poklepal manželce na rameno.

“Tady máš. Nemáme kapesníky, 
nevzali jsme je s sebou. Tady stejně 
nepoužívaj kapesníky — víš jak mají 
takový ty malý ubrousky. Je to stejně 
víc hygienický. Zahodíš to, nemusíš 
to prát a vyvařovat. No řekni, neni to 
lepší? Co?”

“ Nojo, je to lepší,” řekla Máňa a 
utrhla kus papíru z role. Překládala 
papír do čtverečků a vzlykala. Pak se 
hlasité vysmrkala a tázavě se podíva
la na manžela.

"Co teď? Co budeme, ježíši, dělat 
teď?”

Vida, že už má manželka zase na 
krajíčku, rozhodl se pan Karásek vzít 
situaci rázné do rukou.

“Tak já ti teda povím, co teď. Ty to 
tady trochu ukliď, srovnej to obleče
ní a já si zatím vemu ty adresy, co nám 
dali a pudu se podívat aspoň kde to je 
a poptám se po tý práci.”

Paní Karásková už zase brečela. 
“ Dyť je to tak strašně velký město 

ten New York. Dyť nikam netrefíš. Jak 
budeš mluvit?”

“ Heleď, přestaň už řvát. Takhle ni
kam nedojdem. Copak sem blbej, 
abych netrefil? Dyť si tam byla, když 
nám to ten chlap vysvětloval. Je to 
jednoduchý jako facka — vo čtyři uli
ce dál — továrna na maso. Krucinál, ví 
že přijdu, ví že nemluvím anglicky, tak 
co. Papír a tužku si vemu, co potřebu- 
ju si napíšu. Zamkni za mnou, nikomu 
neotvírej a ahoj.”

Venku na ulici si pan Karásek tro
chu oddechnul, rázně narovnal rame
na a rozhlédl se kolem sebe.

“ Musím to vzít systematicky,” po
myslel si. “Copak náš barák, ten po
znám, ale teď abych si napsal jméno 
ulice.”

Na rohu si z cedule opsal jméno 
ulice, pečlivě založil papír do zadní 
kapsy u kalhot, ještě jednou obhlédl 
ulici a barák a vydal se na cestu.

“Takovýhle město! Ty baráky, ty 
auta. To sou teda bouráky, to snad 
ani neni možný. Ale špíny tady teda 
maji, to teda jo,” myslel si, okukuje 
pečlivě všechno kolem sebe, aby mu 
nic neuniklo.

Na schodech před domem seděla 
skupina černochů. Hráli na kytary, na 
nohou kolečkové brusle.

“Tak už i sem se dostal ten blázinec 
s těma bruslema," pomyslel si a tro 
chu se zastavil, protože ještě nikdy 
neviděl tolik černochů pohromadě a 
takhle pěkné zblízka.

Na rohu další ulice si pan Karásek 
uvědomil, že se mu chce na záchod. 
Pokračuje v chůzi, začal pokukovat 
po průjezdech a po cedulích, hledaje 
WC.

Nic — nikde nic. Až najednou — 
CLOSED.

“ Nojo, to je vono — CLOSED — dyť 
je to podobný jako u nás, jenom to 
píšou s D místo s T,” zaradoval se, 
bera za kliku.

Zavřeno!
‘'Krucinál,” pomyslel si, “ to je teda 

bordel. Zavřený hajzly. Ale co, dyť 
tady ještě budou někde další.”

Zanedlouho uviděl další cedulku. 
Vzal za kliku — zavřeno.

Panu Karáskovi se sevřelo srdce. 
"Co budu dělat, ježíši? S tím mým 
močákem už to teda dlouho nevy
držím — já se znám.”

Po dalších dvou cedulích CLOSED a 
po dalších dvou zamčených dveřích 
byl pan Karásek donucen k nejhorši- 
mu. Obezřetně se rozhlédnul, vklouz
nul mezi dvě budovy a začal si ulevo- 
vat.

V nejlepším mu za zády někdo pro
mluvil. Otočil se a ejhle — ruka záko



na — policajt v naleštěných lakov- 
kách a s koltem u pasu!

“ Krucinál, to mi teda tak eště chy
bělo,” prolétlo mu hlavou a zapínaje 
si poklopec, přemýšlel, co teď.

‘‘No ingliš, no ingliš — čekiš,” začal 
tedy vysvětlovat. “Nicht nicht ingliš."

Asi bych mu měl ukázat, kde byd
lím — pomyslel si. Sáhnul do zadní 
kapsy u kalhot a pečlivě rozložil papír, 
na který si napsal jméno ulice. "Muj 
haus. Adresa.” Poklepal důrazně prs
ty na rozevřený papír a podal ho poli
cajtovi. Ten se podíval na papír, pak 
na Karáska, pak znovu na papír a po
tom pokynul rukou k autu.

“ Krucinál, že mě veze na policii,” 
rozčílil se pan Karásek, když zjistil, že 
auto vyjelo jiným směrem než odkud 
přišel.

“Tak to teda ne, to teda ne. Hajzly 
maji všecky zavřený a za to že si jeden 
nenechá roztrhnout močák ho snad 
ještě zavřou? To teda ne, tohle si teda 
líbit nenechám. To by tak hrálo!”

Takhle rozohněného pana Karáska 
tedy přivezli na stanici a tam se tele
fonními hovory vše vysvětlilo. Dokon
ce ho po tom všem i domů zavezli. Jen 
na papírku přeškrtli jméno ulice, kte
ré si pan Karásek tak pečlivě zapsal — 
ONE WAY — a napsali MacGorry 
Street.

A od té doby už pan Karásek nikdy 
nezabloudil. Sel na to logicky. Vždyť 
MacGorry je stejně odvozené od 
magora! n

Jiří Valtr

Jedno jediné 
odpoledne

Nějak na to odpoledne nemohu za
pomenout. Je mi často v patách jako 
nečisté svědomí, třebaže s mým svě
domím nemá zhola nic společného, a
i když jsem už několikrát sedl k papí
ru, nenapsal jsem ani řádek. Pokaždé 
jsem totiž ve svých úvahách dospěl ke 
stejným závěrům, že nemám k dispo
zici dostatek důkazů. Dnes ale ony 
závěry přestaly mít patřičnou váhu; 
přece mi musí stačit i to málo, co vím, 
řekl jsem si. Vyprovokovala mě k to
mu jedna kniha, kterou jsem zahlédl 
mezi jinými českými knihami v Ed- 
monton Public Library. Tato kniha 
ovšem za nic nemůže a taky proti ní 
nic nemám. Nemohu mít, nedočetl 
jsem ji...

Oženil jsem se s dívkou, jejíž táta 
prošel několika koncentračními tábo
ry. Na sklonku války je pak nacisté 
nahnali do vlaku, ale transport, jenž 
mířil neznámo kam, už celý neabsol
voval. Jednou v noci z něho vyskočil. 
To bylo někde na západ od našich 
hranic. Právě tudy prošla americká 
armáda, vydal se tedy nazpět domů.

Pěšky, samozřejmě. Před Mělníkem 
byl nalezen v bezvědomí. Vážil devě- 
tatřicet kilogramů. Prognózy lékařů 
zněly — bude žít nanejvýš šedesát 
dnů. To jsem se dozvěděl od své ženy, 
tehdy ještě dívky, nevyprávěla mi to 
pro efekt, prostě mě s tím seznámila. 
Pak se už o tom nezmínila. Nikdy. Od 
jejího táty jsem se nedozvěděl zhola 
nic. Nedozvěděl se nikdo. Jen se jed
nou svěřil svojí dospívající dceři, aby 
věděla, na čem je. Jinak otom nemlu
vil. Jako by koncentrační tábory v je
ho životě nehrály žádnou roli, jako by 
všechny ty hrůzy ani neprožil. Připa
dalo mi to nelogické, nepřirozené, a 
když v sedmdesátém roce zemřel, 
vyhledal jsem Okresní výbor protifa
šistických bojovníků a pokusil se vy
zvědět víc. Ale i oni znali jenom strohá 
čísla, data a názvy míst; prý jen stále 
opakoval, nikdo by mi to neuvěřil, a 
taky dodával — nebo aby se kdejaký 
všivák honosil tím, co jsem prožil já, 
to ne. To si radši vezmu do hrobu...

Bylo to někdy v osmašedesátém 
nebo devětašedesátém. Nebo že by 
to už bylo o rok dřív? Nevím. Ale před
tím a potom už ne. Určitě. Nemrzlo, 
ani nebylo parno. Neděle. Blíže ten 
den už určit neumím. Byli jsme u 
manželčiných rodičů, kam jsme jez
dili téměř každý týden, pokud jsem 
právě neležel v nemocnici, jak se mi 
v té době stávalo často, a po obědě 
jsem se začetl v ložnici do knihy “Slo
vácko sa nesudí” . Líbila se mi. Zne
nadání zastavilo pod okny auto a pak 
do vedlejší kuchyně, jež byla součas
ně i obývacím pokojem, někdo vešel. 
Byl to muž, podle hlasu. Okamžitě mě 
zaujal. Slovácké nářečí znělo kultivo
vaně, trochu mi jen vadil afekt. Muž 
hýřil šprýmy a ty mi byly od samotné
ho počátku jaksi povědomé. Záhadu 
mi za chvíli dopomohla odhalit moje 
tchýně. Zeť právě čte vaši knihu, řek
la.

A pak si začali povídat, jak si poví
dají staří známí: o sousedech, vdav- 
kách, pohřbech; Zdeněk Galuska 
v Uherském Ostrohu žil mnoho let, 
mám i takový dojem, že se tam i naro
dil, to však nevím jistě a ani to není 
pro tuto chvíli důležité. Došlo i na 
knihu, kterou jsem měl právě před 
sebou a její autor ocitoval snad 
všechny kladné recenze, a pak pro
zradil, že má o ni zájem televize a kra
jané ze zámoří. To budete mít peněz, 
neodpustila si věcnou poznámku 
tchýně, ale Zdeněk Galuška řekl, že 
ne, a jal se vysvětlovat, proč ne. Já se 
však pustil znovu do čtení. Už se mi 
nechtělo naslouchat rozhovoru, 
jehož součástí jsem nebyl, a tchýně 
asi taky vycítila, že chlapi mají si co 
říci, a tak zmizela v komoře. Chtěj 
jsem pak včetbě pokračovat dál, když 
v tom onen estrádní umělec prozradil, 
že teď nejvíc ze všeho pracuje na 
svém důchodu a že by se mu docela 
dobře hodila nějaká odbojová čin
nost. Zvedl jsem užasle oči ke dveřím

a čekal, co bude dál. Tchán ale jako 
obyčejně mlčel. A lidovému vypravě
či se to zřejmě zamlouvalo, i on se na 
chvíli odmlčel, myšlenky jako by se 
potulovaly kdesi v minulosti, a pak se 
rozpovídal. O jednom profesorovi 
z Uherského Hradiště, co vedl zá
znamy o celé odbojové skupině v Čer
ném sešitu, který se nacházel v jistém 
knihkupectví, a také už věděl, že v něm 
nebyl nikdo jmenován pravým jmé
nem a že ho nacisté zabavili a už ho 
není. Byl to od Zdeňka Galušky po
měrně slušný herecký výkon; já, člo
věk tehdy trénovaný na jevišti jsem 
měl pro to jakýs takýs cit, byť jsem ho 
sledoval přes zavřené dveře. Alois 
Halámek, můj tchán, ani teď nepro
mluvil a autor knihy, kterou jsem me
zitím odložil, ho zřejmě vůbec nepo
chopil, neboť jak si vysvětlit následu
jící slova, jestli by pro něho nemohl 
nějakou činnost vymyslet a pak mu ji 
dosvědčit, že by mu byl nesmírně 
zavázán. Zapomněl jsem i dýchat, tak 
jsem hořel zvědavostí, co bude ná
sledovat. Nenásledovalo však nic. 
Vlastně ano. Nastala velká chvíle. 
Zaslechl jsem kroky, podle nedopnu- 
tých přesek na papučích, jež cinkaly
o podlahu, jsem poznal, že patřily 
tchánu, pak klapla klika, zavrzaly 
panty, nato se ozvaly jiné kroky a 
záhy start auta...

A bylo po čtení, a knihu jsem nedo
četl dodnes. Jaksi nemohu. A právě 
tak musely utéci moje oči, když jsem 
tutéž knihu zahlédl mezi jinými čes
kými knihami v edmontonské veřejné 
knihovně. Že jsem ji vídal v regálech 
knihoven své vlasti, to mi tolik ani 
nevadilo, jaksi tam zapadala, tady, 
venku, mi však vadí. A to prosím vím, 
že žádná kniha za autora nemůže...

□

Až přijedete do Kitcheneru, navštivte 

krajanskou

RESTAURACI METRO
164 Victoria Street North,

Kitchener, Ontario, Tel.: (519) 743-2720

Deset druhů řízků a další jídla. 

Otevřeno sedm dní v týdnu.



Jiří Křfiek

Pohřeb TGM očima pětiletého
“ Pojď s námi, holka zlatá, mašíro

vat, ať taky něco užiješ,” zněly znovu 
a znovu melodie hospodské a pouťo
vé odrhovačky, polky, kdykoli se roz
točil na Loučeni o pouti kolotoč. Pro 
mne tehdy bezstarostné kouzelné lé
to 1937. Blaho pocitu sedět na největ- 
ším dřevěném zvířeti kolotoče, na je
lenu, nelze připodobnit k jízdě merce
desem či letu Boeingem 747, je-li jed
nomu pět let. Starší kluci zpívali ten
krát jinou verzi vzpomenuté písničky, 
velmi časovou, ale jak se brzy ukáza
lo, nepředvídané optimistickou.

U našich kasáren stojí věrná stráž, 
nečekej, Adolfe, však se nedočkáš! 
Vstaň, Adolfe, časně zrána, 
uvítá tě z děla rána, 
pak bude celá říše na to koukat, 
jak umíš, Ádo, utíkat.
Dostaneš ji do hlavy,
žádnej ti ji nespraví,
pak bude celá ňíše na to koukat,
jak umíš, Ádo, utíkat.

Vždy jsem si představoval nějakého 
zlého člověka či popletu s vlajícími 
vlasy, jak utíká, maje v zátylku dělo
vou kouli. Představa jistě adekvátní 
fantazii pětiletého dítěte. Jen jsem se 
divil, proč toho chlapa již dávno ne
sebral loučeňský obecní policajt Pa
točka, kterého jsem se velmi bál a ro
diče mě jím strašili ve chvílích mé 
nezbednosti. Tehdy ještě neexistoval 
obecní rozhlas s tlampači. Patočka 
chodil po vsi s bubínkem, na který ob
čas chvíli bubnoval, a když se seběhli 
lidé, vyvolával obecní zprávy a naříze
ní. Zahajoval vždy slovy “Na vědo
most se dává” . Rodiče to s Patočkou 
trochu přehnali. Sice jsem se nezačal 
v noci znovupočurávat, jak by auto
maticky očekával každý americký 
dětský psychiatr či psycholog, aleza- 
lézal jsem pod stůl, kdykoli Patočka 
šel buď kolem oken domku, kde jsme
o prázdninách bydleli, nebo když do
konce vstoupil dovnitř služebné či co 
soused. Tatínka počalo znepokojo
vat, neprojevují-li se tím u mne v rodi
ně dosud nevídané rysy zbabělosti.

Léto uteklo jako voda a brzy jsme 
byli zase zpět doma v Praze. Jednoho 
dne lidé mluvili o tom, že zemřel tatí
ček Masaryk. Nevyvolalo to ve mně 
žádnou konkrétní emoci. Paní učitel
ka v mateřské škole nám ukazovala 
fotografii hlavy starce se zavřenýma 
očima na podušce a pravila, že je to 
President Osvoboditel, když naposle
dy vydechl (přesně tak). Další pamě
ťový záznam je z téže doby. Tlačil 
jsem se s rodiči ve velkém množství 
lidí, postupujících zvolna k Pražské
mu hradu. Hleděl jsem, abych byl 
hodný, jak se ode mne vždy očekáva
lo. Snad mi tehdy bylo jen nápadné, 
že to lidé kolem byli zticha, zdaleka

ne tak hluční jako třeba v tramvaji, a 
nevěděl jsem proč. Událost, která se 
vryla v mou paměť je následující:

V jedné z ulic, kterou pomalu po
stupující dav procházel, se náhle z 
okna vyššího patra domu ozvaly ne
příjemné skřehotavé zvuky, jako když 
někdo napodobuje žabí kvákání. Čísi 
hlava se na okamžik objevila a zase 
rychle schovala. Z protějšího okna ji
ný hlas podobným způsobem odpo
vídal. “To jsou skopčáci,” pozname
nal můj otec vztekle, “ pošlém na vás 
policii,” téměřzařval směrem nahoru, 
když se kvákání opakovalo. “Tady 
bydlí Němci, studenti,” dodala nějaká 
žena opatrně. Slovo skopčák mi nic 
neříkalo, instinktivně jsem však cítil, 
že oni lidé tam v těch oknech nepatří k 
nám dole na ulici a že dělají něco, co 
se velmi nehodí.

Konečně, po dlouhé době, jsme šli 
kolem čehosi, co mi připadalo nepři
rozené. Stáli tam vojáci, ani se nehnu
li, v několika zástupech za sebou, ko
lem delšího táhlého předmětu. Jeden 
z nich měl přes oko černou pásku, ja
ko nosil bratr Vojířz radlického Soko
la. Všiml jsem si, že ač se nehýbají, ti 
vojáci nápadně často mrkají, takže 
jsou živí — a dokonce dělají často to
též, za co jsem byl já tehdy často na
pomínán. “ Nemrkej pořád,” říkalo mi 
okolí — trpěl jsem v té době často 
konjunktivitidou. Tyto detaily uvádím 
jen proto, abych dodal své autentické 
vzpomínce věrohodnosti. Jinak by se 
nedalo čekat, že po 49 letech by si 
někdo takový detail mohl pamatovat, 
pokud by to nebylo spjato s jeho o- 
sobními komplexy. Samozřejmě jsem 
tehdy nevěděl, že by někdo mohl mr
kat dojetím, třeba zrovna vojáci. (Že 
to byli generálové a ten s tou černou 
páskou přesokožesejmenovalSyro
vý, jsem samozřejmě nemohl vědět.)

Po návratu domů jsem se ptal, co to 
všechno bylo. “Viděl on vlastně před
tím někdy rakev?" rozřešil situaci roz
šafně dědeček, který k nám zrovna 
přišel na návštěvu.

Velice krátce nato, snad za dva dny, 
jsem stál se svou babičkou na můstku 
přes tzv. buštěhradskou dráhu na Ko- 
vářce v Praze na Smíchově. Byl tam 
shluk lidí, kteří se přišli podívat na 
vlak s ostatky TGM, jedoucí do Lán. 
Když vlak s rakví — to jsem již věděl, 
co to je —jako by smutně odfukoval a 
pomalu projížděl zářezem trati pod 
můstkem, někteří lidé propukli v pláč. 
Blízko nás stál též pětiletý Eduard N., 
můj spolužák z mateřské školky. I on 
tam byl se svou babičkou. Padesátni
ce se rozeštkala kvil i vě kormutlivým 
pláčem a vzlykotem a maličký Eda ji 
v tom následoval, utíraje si slzy z očí 
a kapky z nosu. Já jsem nějak potřebu 
pláče necítil a neplakal jsem hlavně 
asi proto, že ani moje babička neza-

plakala. Shodou okolností jí bylo ten
krát právě tolik let, kolik je nyní mně, 
když píši tyto vzpomínky.

Až sem sahá má přímá, nezpro
středkovaná paměť. Není bez zajíma
vosti, že nebýt těch několika vedlej
ších zážitků, tj. skřehotajících a ve
lebně ponuré ticho masy českého ná
roda rušících skopčáků, dále nápad
ně často mrkajících vojáků (z nichž 
jeden měl přes oko černou pásku jako 
bratr Vojířz radlického Sokola), a pla
čícího spolužáka Edy N. na můstku, 
asi bych si byl nezapamatoval skoro 
nic, nebo daleko méně.

Dovětek:
Z Edy N. se později ve vhodnou do

bu stal uvědomělý člen politického 
předvoje české dělnické třídy, jež od
soudila a na smetiště dějin odkázala 
všechnu tu “proradnou a reakční ma- 
sarykovsko-benešovskou buržoazii. 
To směšné, samo sebe zbožňující 
panoptikum, ony nechutné pijavice 
na hrdle pracujícího lidu.” (Viz heslo: 
Neříkejte rukulíbám, zdravte dělníky 
a dělnice, ne nafoukané lidské pijavi
ce!) Bandu ničemů, kteří byli “tak la
komí, že ani nepostavili ostnatý plot 
na zabezpečení hranic své země před 
těmi, kteří z ní chtěli utéct, aby tím 
zmenšili nezaměstnanost, anebo 
před těmi, kteří do ní chtěli přivandro- 
vat odjinud, kde bylo ještě hůře, aby 
nezaměstnanost u nás jen zvětšili — 
soudruzi, já jsem to vlastně celý splet”
— nanesl tenkrát na schůzi ten opilý 
soudruh, a pak ho Eda nějak delší do
bu neviděl.

Asi v r. 1949 nebo 1950 jsme se s 
Edou potkali na ulici. “Ty pořád eště 
študuješ, žejo?” vece Eda.

“Jo,” já na to.
“A jesli pak ti to taky takhle už něco 

sype? Mně už to trochu sype,” dodal 
Eda, který se právě doučoval elektri
kářem. Musel jsem popravdě doznat, 
že mně to tenkrát ještě nic nesypalo.

Přišel rok 1953 a první dělnický pre
zident zahynul na choulostivou ne
moc, která se ale získává dosti příjem
nou činností spíše v mládí. Eda si mo
hl oči do krve vyplakat, soukromě a 
beze svědků. Byl to vždy citlivý chla
pec, i když to nedával najevo. Dělnic
ká třída u nás náhle osiřela, krátce po
té, co osiřela i v SSSR. Když však jel 
kolem nejlepší syn dělnické třídy v 
zasklené a vyhlídkové rakvi, Eda již 
měl oči žalem vyplakané a vyschlé. 
Ne a ne uronit slzu. Povšiml si však, 
že ani ostatní lidé již žalem ani plakat 
nemohli. Řekl si, že se stejně musí 
opanovat a ovládnout. Kam by to taky 
strana a dělnická třída dopracovaly, 
kdyby na každém funusu všichni bre
čeli jak staré kurvy. □

Služba čtenářům
V New Yorku, New Jersey, Connecti- 
cut a Pennsylvanii poslouchejte čsl. 
radiový program každé úterý a středu 
od 7 do 8 hodin večer — 133 OAM.



Dopisy

Obrana AI
Humornému vyprávěni p. Tábor

ského o Guatemale jsem se nesmál, 
ale nestálo mi za to na něj písemně 
reagovat. V Guatemale jsem též ces
toval, ale mimo přírodních krás jsem 
v odlehlých horských vesnicích viděl 
tolik bídy, jako nikde před tim. Opre- 
sivnost politického režimu byla všude 
zřejmá.

Co mě přivedlo k napsáni tohoto 
dopisu, je šklebné napadeniAmnesty 
International. Tato organizace, která 
se po léta snaži o zmírněni politické 
zvůle a o propuštění tisíců politic
kých vězňů je představena p. Tábor
ským jako nějaký nezodpovědný, 
Moskvou ovlivňovaný spolek, jehož 
informace jsou jen "sporná tvrzeni", 
všechno je jen “prý" a ‘‘možná’’, pros
tě "bezcenný", ",neověřitelný" a "de
magogický" blábol.

AI je celosvětové hnuti za lidská 
práva, které je nezávislé na jakékoli 
vládě, politické akci, ideologii, eko
nomickém zájmu a náboženském 
vyznáni. Pracuje za propuštěni mužů 
a žen vězněných kdekoliv za jejich 
přesvědčení, barvu, etnický původ, 
pohlaví nebo náboženství, jestliže 
nepoužili nebo nenabádali k násilí. 
AI se též jednoznačně staví proti 
trestu smrti a mučeni vězňů.

Aktivní zasahováni AI ve prospěch 
obětí politické zvůle a šikanováni, 
jakkoli nedokonalé, je zcela na místě 
a je oceňováno lidmi dobré vůle na 
celém světě. Nobelova cena míru 
1977 a cena Spojených národů 1978 
za lidská práva jsou jen jedním z aktů 
tohoto uznáni. Dodávám, že AI se za
sadila i ve prospěch mnoha čs. obča
nů, což je všeobecně známo.

Závěrem ještě ke Guatemale. Tato, 
dle p. Táborského "od roku 1954 k de
mokracii kráčející země", je a byla 
politicky a sociálně opresivni režim.
I kdyby šlo "jenom" o 113 politických 
vražd (což by v československých 
poměrech bylo třikrát tolik), každý 
slušný člověk by se nad tím měl při
nejmenším pozastavit. AI ve zprávě 
z tohoto roku oznámila, že Beatrice 
E. Merroquin, učitelka a studentka 
práv z Guatemala City, den před útě
kem do Kanady, byla 10. prosince 
1985 mučena a zavražděna. Ačkoliv 
oznámeni o jejím zmizeni bylo jen 
"sporným tvrzením”, je jí smrt je smut
ným faktem, který snad uspokojí
i "etiketu náročného novináře" p. 
Táborského.

Čtenáři, kteří mají zájem o informa
ce, týkající se činnosti AI, mohou 
napsat na adresu: Amnesty Interna
tional, 10 Trinity Square, Toronto, 
Ontario M5G 1B1.

Miloslav Drtina, Kanada

S krabici knih za sluncem
Rozhovor s Rafaelem Kubelíkem 

(Západ č. 6/85) nám potvrdil, že je 
velkým umělcem a hlavně poctivým 
člověkem. Ono “nekurvit se", je ta 
hlavni zásada v uměni a v životě.

Povídku od p. Škvoreckého "Konec 
Bulla Máchy" jsme neznali a velmi 
příjemně nás překvapila. Ale to bych 
musel takto pokračovat dále.

My jsme před deseti měsíci dorazili 
do Bostonu s dvěma dekami, krabicí 
knih a 50 dolary v kapse. Měli jsme 
pokojík ve slamu. Moc nás to nenad
chlo a taky nám byla zima. Myli jsme 
nádobí a po čtyřech měsících jsme si 
koupili auto, hodili tam naše knihy a 
ty dvě deky a vyrazili na jihozápad. 
Arizona je O.K.

Vlastně nám tu chybí jen "Západ". 
Posíláme proto předplatné, neb kvali
tu je nutno podporovat v té záplavě 
stupidity.

Rádi bychom si přečetli také před
chozí čísla, ale to až později. Jsme 
ještě pořád ve stádiu myčů nádobí a 
uklizečů, ale slunce sviti, kvetou 
oleandry, pomeranče, palmy...

Vladimír a Marie Bosák, USA

Iritující cestopisy
Od r. 1986 ruším předplatné Vaše

ho časopisu Západ. Byli jsme Vašimi 
odběrateli dlouhá léta, ale Západ už 
není to, co býval, poslední ročník se 
nám už tolik nelíbil. Pro nás, kteří 
žijeme v Evropě, je Západ v poslední 
době příliš úzce orientován na kanad
ské problémy, také se příliš mnoho 
místa záplni tzv. cestopisy. V poslední 
době nás velmi iritovaly ty o Jižní A fri
ce, jejich politické a rasistické zabar
veni nás velmi rušilo.

Je nám lito, ale za těchto okolnosti 
neshledáváme odebíráni Západu za 
příjemné a užitečné.

Marie Seidl, Německo

Cestopisy mají úroveň
Nemusím předesílat, že jsem Zápa

dem nadšena. Předplatné na další 
dva roky, dále předplatné pro moji 
přítelkyni na rok a něco málo na tisko
vý fond, je předpokládám dostateč
ným důkazem.

Články a cestopisy mají bezesporu 
úroveň, což nepřekvapuje vzhledem 
ke skutečnosti, že jde o velmi popu
lární autory.

Pochopitelně mě zajímají komentá
ře čtenářů a někdy rádoby ostrých 
kritiků. Je někdy nesmírně překva
pivé, jaké naivní detaily dovedou 
vzrušit čtenářskou obec. Kritika je 
pochopitelně dravá a lib í se mi, že to 
berete demokraticky.

Prostě a jednoduše, na Váš časopis 
Západ se těším, přečtu je j celý včetně

veškerých inzerátů a postupně se vra
cím k článkům, komentářům a cesto
pisům, které vysloveně vyžaduji de
tailní zájem.

Jednu stížnost přece jenom mám. 
Čekat dva měsíce na každé číslo Zá
padu je zatraceně dlouhá doba.

Milena Huebschová, USA

Nehezká děvuška na obálce
Proč jste dali na vánoční obálku ty 

popelnice s ne právě nejhezčí děvuš- 
kou? Co to mělo znamenat? To jste 
neměli po ruce nic chytřejšího? Má
me takové krásné stavební památky, 
světovou třídu, l̂ áá časopis jde do 
světa a Vy tam dáte takovou nelibi- 
vou, nemožnou obálku. Vůbec to ne
bylo jako vánoční číslo. Máte často na 
těch obálkách exotické záběry, to 
snesu během roku, ale vánoční?

V. Preissová, USA

Pýcha na krajany
Nejraději čtu o krajanech, kteří nám 

Čechům dělají dobré jméno ve světě. 
Jsem na ně nesmírně pyšná. Velice 
často vzpomínám na p. Patricia Řez
níčka v Bogotě, Columbia. Jak to 
s nim asi dopadlo po všech těch poli
tických bouřích? Čeho se to chudák 
dočkal, skoro si myslím, že mohl stej
ně dobře zůstat v Česku. Dnes už 
pomalu není kam utéct. My ve Švéd- 
sku jsme pomalu socialisovaní, ši
kovně po kouscích, žádni močiléros, 
žádné revoluce. Úřady rozhoduji o 
nás, jestli jsme kapabelt vychovávat 
své děti, kolik smíme vydělávat, ví, 
kolik máme v bance a kolik zaplatíme 
na daních.

Drahomíra Carlsson, Švédsko

Olof Palme zavražděn
"Palme mord ad” — Švédsko je v šo

ku. Jako po smrti Stalina — lid pláče 
do TV kamer, hází růže na místo, kde 
byl zastřelen, i děti jdou v pochodňo- 
vém průvodu.

Za jeho vlády se podstatně zhoršily 
styky s USA; ministerský předseda 
neutrální země demonstruje s rudým 
šátkem za Vietnam. Stavěl se za jed
nostrannou politiku odzbrojeni, mo
del SSSR. Podporovaly se diktatury 
Třetího světa, např. rudá Tanzanie. 
Protiizraelské tendence v masových 
prostředcích a objímáni s Arafatem. 
Katastrofa socialistické ekonomie. 
Jeho manýry byly diktátorské, soci
ální demokraté měli právo na chyby, 
daňové přehmaty, hrubosti v riksda- 
gu na denním pořádku. Zničil solidní 
švédské školství — ale jeho děti šly na 
Harvard — za mírové přednášky Olo- 
fa na amerických univerzitách. Ví
tězství společně s komunisty v po
sledních volbách bylo těsné.



Kolik z těch, co dnes stojí frontu, 
aby se zapsali do kondolenční knihy, 
toho^budou po deseti letech litovat?
^ G. Stenbocken, Švédsko
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Byl Jsem při tom
Přehodil jsem si kabát, koukám na 

hodiny, půl druhé, no, myslím si, 
abych vyrazil za chlebem.

Proplétám se po třídě Athinas a tu 
se vedle mě ozve, češť, jak se daří. 
Odpovídám krátce, však víš, jako 
emigrantovi pod jižním sluncem. 
Při chůzi jsme si povídali a šli spolu 
každý za svým cílem. Tu mi můj pol
ský přítel povídá, pojď  viečzorom do 
nas, mame malego problému, je nam 
potrebne jednu barzdo spanialu pie- 
senku pregadat do polskego. Souhla
sil jsem. Po práci jsem šel. Hned jsem 
poznal dům, ve kterém výbor sídli.

Vešel jsem do místnosti, kde klepal 
psací stroj. Ahoj češť, pozdravila mě 
parta sympatických lidí, sedni si. Do
stal jsem tužku a papír a oni pustili 
magnetofon. Tu se ozvalo, a teď po
zdrav od našeho přítele Karla Kryla. 
Napsal jsem text a vysvětlil, o čem Ka
rel zpívá ve své písni "Lásko". Mi 
polští přátelé byli textem nadšeni. Ja
rek mi potom řekl, jestli máš čas, tak 
přijď  do kostela 13. prosince na 6.00 
hodinu. Souhlasil jsem. V pátek jsem 
měl nervy, lítal jsem s klukama po 
policii, protože jim jako obvykle hro
zili vyhoštěním. Pak jsem se konečně 
dostal do svého vlhkého emigrant- 
ského bytu a trochu se najed špaget 
s kečupem, toho oblíbeného jídla 
všech emigrantů, neboť jeho pořizo
vací náklady patři k nejnižšim, a tu 
jsem si uvědomil, kolik je hodin. Ho
nem se dívám na mapu, kostel je na 
druhé straně města. S mapou v ruce 
spěchám podvečerními Aténami. 
Vstoupil jsem do chrámové lodi a pře- 
žehnal jsem se. Pár mladých lidí, do
dělávajících něco u oltáře, mě po
zdravilo. Kouknu nahoru a tam zavě
šují polskou vlajku. Tiše jsem se po
sadil. Kostel se začal plnit lidmi. Na
jednou byl plný, lid í bylo tolik, že si 
nebylo kam sednout. Dobrovolníci s 
modrobílými páskami na rukou roz
dávali texty. Před oltář vyšlo mladé 
děvče s kytarou. Zpívala se píseň o 
zkrvaveném polském orlu. Potom 
následovala svatba uchodců, jak říka
jí  mí přátelé Poláci. Pak zase pár písni, 
které si doma v rodném Polsku nikdo 
1nahlas nezazpívá. Potom byla mše 
svátá. Po ni následovalo to, co mě 
nejvíc fascinovalo.

Před řečnický stolek vystoupil Ja
rek a četl slova přísahy všech lid i 
východní Evropy, kteří by chtěli žít 
v demokratické společnosti a nemo
hou. A my v celém kostele, se zdviže
nými prsty jsme je, jako jeden muž 
jednomyslně opakovali. Obrovská 
jednota, vůle těchto lidí a odhodla
nost dál se rvát všemi silami i mnoho 
kilometrů od své vlasti za svou domo

vinu, mě uchvátila s davem, kterého 
jsem byl součásti a od této chvíle 
jsem už vnitřně patřil celým svým pře
svědčením k nim; vždyť tito lidé i já, 
malé skupinky emigrantů, které za 
dramatických okolností opouštějí 
svou vlast, které ž iji v problémech 
diky nedostatku peněz a normálního 
bydleni, které mají obrovské těžkosti 
s přijetím do emigračnich organizaci, 
jsou nuceni na černo pracovat, aby 
vůbec mohli přežít, tito lidé věří a dě
lají vše pro to, aby jejich další život 
byl veden v demokratické společnos
ti. Po této přísaze následoval večer 
písně a poezie, kde zazněl Karel Kryl. 
Po večeru byla valná hromada, která 
se seznámila s výborem, vytvořeným 
z dobrovolných funkcionářů z řad 
emigrantů. V tomto výboru, který se 
snaží řešit nejpalčivějši problémy 
emigrantů v Řecku, jsou zastoupeny 
všechny potřebné složky od lékařů až 
po právníky a učitele, kteři vytvořili 
školu, aby se děti mohly učit. Na zá
věr večera byl představen časopis, 
který výbor vydává pod názvem 
"Uchojca Polsky". Cestou domů jsem 
přemýšlel o tom, čeho jsem se účast
nil. Vždyť 13. prosinec je černým 
dnem i v srdcích našeho národa, těch, 
co se dostali za železnou oponu. 
Vždyť boj, který se vedl u našich se
verních sousedů a který se v zahra
ničí vede dál, je i naším bojem a je věci 
nás všech, co byli nuceni z vnitřních 
důvodů opustit svou vlast. Zástupce 
pro Čechoslováky při byru emigra- 
cijnym

Evžen Polách, Řecko

Zakázané cokoliv
Byl jsem nedaleko Loun, kde je 

známé středisko létání na deltaplá- 
nech, a vychutnával jsem alespoň 
očima tu nádheru volného létáni. 
Seznámil jsem se tam s jedním mla
dým pilotem až z NDR, který si k nám 
přijel zalétat. Dle jeho slov je v jejich 
zemi jakéhokoliv poletováni i na bez
motorových kluzácích zakázané. O co 
větší zklamání a rozčarování jsem zažil 
při svém návratu do Olomouce, kdy 
jsem se dozvěděl, že místní policie 
zabavila dvěma mým kolegům jejich 
soukromé deltaplány i s motory. Dle 
slov policistů se jedná o nezákonnou 
činnost a tím pádem, že jim jejich 
pracně zhotovené a draze nakoupené 
majetky budou zabaveny. Nedávno 
se totiž pokusilo několik rogalistů 
přeletět hranice do Rakouska. Někte
rým se to povedlo. Dva z našeho měs
ta však to štěstí neměli. Startovali 
v noci, ale protože nebyli moc zkuše
ní, havarovali nedaleko hranic. Jeden 
se zabil na mistě a druhý dodnes leží 
v sádře a čeká na soudní proces. Po
licie proto slídí po všech majitelích. 
Připadám si jako za války, kdy takto 
slídilo gestapo. Rovněž i běžné kon
troly řidičů automobilů dnes již vypa
dají jako při policejním teroru. Nejen

že se kontroluji běžné doklady, ale 
policie prohledává i zavazadlové 
prostory a hledá, jestli nevezeme ně
co nezákonného.

Co zbývá člověku, který nemá 
jinou možnost, než se vyžít ve svém 
koníčku! Svazarmovské letiště zabra
lo v roce 1968 sovětské vojsko. Denně 
nad našimi hlavami hřm i motory je
jich vrtulníků. Přestože jsem fanda na 
všechna letadla, skřípu tajně zuby, 
protože nám vlastně sebrali i ten kou
sek volného nebe. Pro člověka, který 
má rodinu, je nemožné, aby dojížděl 
každou sobotu a neděli na vzdálené 
svazarmovské letiště, kde však mají 
přednost mladí, kteří by v budoucnu 
mohli posílit řady vojenských p ilo
tů a navíc každý uchazeč musi projit 
politickou prověrkou. Přesto již mno
ho "prověřených"pilotů ulétlo na Zá
pad. Pro obyčejného člověka neexis
tuje jiná možnost si zalí tat. Vyhlídko
vé lety ve Svazarmu by!y již dávno 
zrušeny, protože hrozilo nebezpečí 
přepadu piloto a donuceni k přeletu 
na Západ. Přesto všichni mládi lidé, 
toužící se dostat do vzduchu, tajně 
doma kuti a riskuji zabavení a navíc
i soudní postih — prý jde o přípravu 
k opuštěni republiky.

Dnešní situace vypadá pro mladé
ho člověka tak, že mu zbývá pouze 
chodit na schůze nebo na "dobrovol
né" brigády, což naše společnost ješ
tě uznává jako vhodnou činnost. 
Vždyť i obyčejný windsurfing je u nás 
zakázán. Pouze členové některého 
klubu nebo tělovýchovné jednoty se 
s různými obtížemi dostanou na vo
du. Před několika lety jsem ve vol
ných chvílích postavil motorový člun. 
Protože patřím mezi ty kutily, kteři 
si vše udělají a mají z toho největši 
požitek, těšil jsem se na chvíle radosti 
a zábavy na vodních lyžích a na zpe. 
stření odpočinku u vody. To by však 
nesmělo být v naši zemi. Samozřejmě 
vyšel zákaz od ministerstva lesního 
a vodního hospodářství o provozu 
motorových člunů na všech vodách 
v ČSSR. Mnoho lidi, kteři strávili dva
i více let stavbou svých člunů, si s ni
mi mohli doma zatopit v kamnech.

Nejvíce svinčíku však nadělaly to
várny, k te ^  vypouštěly odpad do 
vodních toků. Jelikož je to aie ve stát
ním zájmu, tak na to doplatili sou
kromnici.

I přes tyto tak zvané životní rány 
nepřestáváme doufat, že se situace 
jednou změní.

Vladimír L., Československo

Služba čtenářům
Hledám bratra Karla Szabo, poslední 
pobyt L.A., Callfornla. Prosím ty, 
kteři o něm néco vědi, piite na redak
ci Západu, nebo volejte: (519) 576- 
3387. “Eva”.


