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Československo

Tom áš Krystlík

Masová media v Československu
Na počátku mnoha příspěvků 

bývá něco přečteného nebo slyšené
ho působícího jako určitý druh pro
vokace k napsání repliky — v tomto 
případě tvrzení v Západu 1/88, že 
"Rudé právo lže” . Nebojte se, nebude 
to apologetika partajního deníku — 
pouze zamyšlení nad zrádností sim- 
plifikací. Ne, že by Rudé právo nelha
lo, ale nelze zdaleka tvrdit, že vše, 
co otiskne, je nepravda. K vyslo
veným lžím se uchyluje málo, spíše 
operuje s neúplnými nebo nemámě 
zkreslenými informacemi systémem, 
že se něco zamlčí, nebo nepřístojně 
zdůrazní, zvolí se vhodná forma a 
brainwashing je hotov.

Výslovně se počítá s tím, že čtenář 
nepřečte vše, že většina přelétne jen 
titu lky a začne číst to, co je zajímá, 
což je většinou sportovní zpravodaj
ství. A proto je nadpisům věnována 
m im o řá d n á  p o zo rn o s t. T aktéž 
prvnímu odstavci sloupku nebo člán
ku, který musí být v souladu s mnoh
dy dryáčnickým titulem a musí půso
bit jednoznačně — po jeho přečtení 
nesmí čtenář ani v nejmenším zapo
chybovat. Pak nastupuje zhusta 
omáčka, aby na konci, ale pokud 
možno zase ne na posledních řád
cích, byla uvedena fakta, která 
alespoň pro myslícího člověka, zpo
chybňují předchozí tvrzení či inter
pretaci, což někdy jde tak daleko, že 
se popírá dokonce předchozí text. I 
tento postup kalkuluje s laxními 
čtenáři. Ostatní noviny nemající 
to lik místa jako Rudé právo zprávy 
zkracují na úkor pásu vyvolávajícího 
pochybnosti, ale i nejen jeho. Dochá
zí k paradoxu, že dezinformační tlak 
na čtenáře je u Lidové demokracie, 
Svobodného slova a dalších vyšší než 
u Rudého práva a slovenské Pravdy. 
Přitom se jedná o nejoblíbenější 
deníky!

Jak už bylo řečeno, jsou nejhůře 
postiženi ti čtenáři, kteří začínají 
číst noviny od poslední stránky a pak 
přelétnou jen titulky. Netuší, že znění 
titulků je specielně konstruováno, 
aby jejich propagandistický efekt 
byl co největší. Počítá se s tím, že 
uvíznou v paměti, a přesto, že si je 
člověk nedovede, ani nechce, vědo
mě vybavit, budou ovlivňovat přijí
mání dalších informací. Psychologie 
to nazývá vytvářením kognitivních 
struktur. Vše, co člověk poznal, tvoří 
jakýsi “ filtr” , přes který jsou vní
mány nové skutečnosti. Pokud někte
ré vnímavé jevy jsou v rozppru se 
systémem dřívějších poznatků tvoří
cích "filtr” , neprotlačí se do vědomí,

nebo jen velmi obtížně či zkresleně.
Vůbec nejnebezpečnější prostře

dek matení veřejného mínění je tele
vize a rozhlas. Československá televi
ze hlavně pro masovost sledování je
jích pořadů včetně televizních novin 
vysílaných na obou programech 
současně. Do televizních zpráv 
nepřijde text ani v rozsahu, ve kterém 
je otištěn v denících s nedostatkem 
tiskové plochy, jsou ještě stručnější
— a tudíž i jednoznačnější. A spojení 
mluveného slova s vizuální informací 
je vždy účinnější než pouhá verbální 
forma.

Mnoho lidí poslouchá česko
slovenský rozhlas jako zvukovou 
kulisu ke své činnosti. Když se jich 
zeptáte, téměř všichni tvrdí, že zprávy 
naprosto ignorují. Nevěnují jim po
zornost, to ano, ale podvědomě je de 
facto poslouchají. Aby je nepře
slechli, jsou zprávy, přesněji řečeno 
každé mluvené slovo, laskavou péčí 
režimu vysílány vždy o 6 decibelů hla
sitěji než vše ostatní, bez ohledu na 
technické potíže, které to přináší.

Pro většinu lidí je dnes problémem 
vyhodnocování inform ací. Nelze 
paušálně negovat zprávy česko
slovenských sdělovacích prostředků, 
ani tvrdit o zprávách z českého a slo
venského zahraničního vysílání, že 
jsou vždy pravdivé. Liší se od sebe 
mírou dezinformace, ale v principu 
nelze vystačit s nekritickým pře
jímáním informací zprostředkova
ných zahraničními stanicemi, i když 
mnozí v Č eskoslovensku jsou 
ochotni na to přísahat. Vysílané 
zprávy bývají velmi stručné a vy
čerpávající pořady na určitá témata, 
které by do problematiky vnesly do
statečné jasno, jsou lim itovány 
většinou vysílacím časem. Anebo, 
a to je velmi častý jev, nejsou 
vyhmátnuta témata, která z hlediska 
neinformovanosti či dezinformace 
obyvatel ČSSR jsou nejdůležitější 
a nejpotřebnější. Redaktoři prostě 
nejsou obeznámeni s tím, po čem je 
v Československu pociťován, obraz
né řečeno, informační hlad. Tím však 
není myšlena touha teenagerů a jim 
podobných zvědět co nejvíce o svých 
idolech apod. Mám na mysli brizantní 
informace, jejichž rozšíření se režim 
v Praze snaží stůj co stůj zabránit 
nebo témata, ve kterých se nejvíce 
snaží o dezinformaci. Nemusí to být 
pouze témata aktuální, v novodobé 
historii je takových zamlčovaných 
a zatemňovaných událostí dost a 
a dost.

Objektivita zpráv západních tisko

vých agentur, které přejímají i sta
nice vysílající do Československa, 
mnohdy značně pokulhává. Vzpo
meňme na příklad zprávy z Jižní 
A friky a z Izraele. Zde si nezadají 
s Rudým právem. Posluchač v Česko
slovensku nemá možnost se dozvě
dět, že televizní týmy organizují 
např. vybírání odpadku z popelnic 
“ hladovými” černými dětmi tím, že 
jim do odpadků hodí drobné, nebo že 
házení kamenů a molotovových kok- 
tajlů v Izraeli začíná poté, co se tele
vizní štáb připraví k natáčení. I zde na 
západě tyto informace pronikají velmi 
málo na povrch. Málokdy a málokde 
se dočtete, že Palestinci a Drúzové 
slouží v izraelské armádě, mají voleb
ní právo a zastoupení v parlamentu. 
Všechny sdělovací prostředky mluví 
denodenně o těžkých nepokojích 
např. v Zajordánsku, aniž by se obtě
žovaly uvést, že se tak děje průměrně 
v pěti až deseti obcích a městech 
z přibližně 450. V ostatních panuje 
klid. Na rozdíl od událostí v Izraeli 
zůstává válečný konflikt mezi Iránem 
a Irákem téměř bez odezvy, ačkoliv 
v něm zahynulo již milion lidí. Nikoho 
z tiskových agentur nevzrušuje, že 
Irán žene děti navléknuté do unifo
rem přes minová pole. Pro ně je dale
ko zajímavější, co dělá libyjský vůdce 
nebo Arafat. V čem je příčina? V in
filtraci levicových “ revolucionářů” 
ze šedesátého osmého do sdělova
cích prostředků nebo v překompen- 
zaci amerického komplexu viny z 
rasové diskrim inace přetransformo- 
vané do národnostní, kdy se každý 
bojí, že bude z diskrim inace nařčen? 
Komplex viny za rasismus a útlak 
nacistické éry je u Němců dodnes 
patrný a promítá se i do německých 
sdělovacích prostředků v případě 
událostí v Izraeli a v Jižní Africe. 
Na zprávách o nepokojích v Izraeli, na 
rozdíl od jihoafrických, je vidět 
působení pocitu provinění se na 
židovské populaci a tón zpráv je 
mírněn.

Příjemci informací v Českoslo
vensku jakoby ztratili schopnost 
vládnout obsahovou analýzou — 
hodnotit inform ace nejen podle 
obsahu, ale i podle způsobu podání, 
formy. Zhodnotit nejen co se_ říká, 
ale také jak se to říká. Například 
jak je velký titulek, kde je sdělení 
umístěno (nahoře, dole, zastrčené; 
na prvních stranách, na méně vý
znamných zadních stranách), čím se 
liší od běžného či předchozího 
podání a formulace apod. To, co 
obyvatelstvo v letech padesátých 
dovedlo a úspěšně používalo,^ až 
na výjimky zmizelo. Něco je způsoj 
beno výměnou generací, nová již 
obsahovou analýzou nevládne, ale i



u starší generace je pozorovatelný 
úbytek jejích bývalých schopností 
až jejich úplná ztráta, kterou nelze 
vždy přičíst stařecké deteriorizaci. A 
tak se hojně v Československu vysky
tuje názor, že pravda je někde 
uprostřed mezi póly západního a ko
munistického zpravodajství. Je to 
nakonec i velký úspěch českosloven
ské antipropagandy.

Československý tisk přetiskuje 
s gustem ze západních periodik 
příběhy o násilí, bezpráví, o životních 
ztroskotancích a chudých. Dokonce 
se často ani nesnaží k původnímu 
textu něco dodávat. Plně spoléhají na 
“vyspělé" čtenáře, kteří zamění, ne
maje dostatečných informací z jiných 
pramenů, netypický případ za zcela 
typický, obecný. Nebo otištěný příběh 
negují jako komunistický výmysl. Ale 
ruší je pochyby typu: “ Když to otiskl 
(například) Stern, tak to by měla být 
pravda. Přece by se neodvážili celý 
článek zfalšovat!” Tím se dostáváme 
k dalšímu velmi rozšířenému omylu, 
že v Československu téměř nikdo 
neví, že obdivované časopisy Stern 
a Spiegel jsou levicového zaměření 
a podle toho články také vypadají. 
Ostatně by žádný běžný, typický 
příběh neotiskl, koho by asi zajímal?

Je vůbec v Československu k 
dispozici zdroj relativně objektivních 
informací o politickém a kulturním 
světovém dění, který je všeobecně 
dostupný? Ano, jediný. Slovenský 
týdeník Výběr (neplést s českým 
Výběrem), vydávaný Slovenským 
zvázom novinárov, tištěný na novino
vém papíře za 1,50 Ksč. V Čechách 
málo znám, nelákavého vzhledu, leč

nabitý informacemi ze světového 
tisku, které se ani Rudé právo neod
váží otisknout. Ptáte se, jak je to 
možné? Redaktoři vyčkají, až článek 
ze západního tisku otiskne liberál
nější polský či maďarský tisk. Pak 
jej otisknou, sice s několikatýdenním 
zpožděním, ale přece. Články méně 
ožehavého obsahu jsou překládány 
průběžně. Výhodou je, že k danému 
tématu je citováno vždy několik 
zdrojů. Samozřejmě, včetně socia
listických. Události, které ČTK hrubé 
zkreslila, se objevují i se zpožděním 
dvou měsíců a začínají citací zprávy 
ČTK. Ale ani v tomto případě ne
chybějí alespoň krátké komentáře, 
zkrácené redakcí, zezápadníhotisku, 
z nichž pozorný čtenář vydedukuje, 
jak to ve skutečnosti bylo. Dříve 
oblíbený časopis 100 + 1 se stal čte
ním na neděli, bez ambicí někoho o 
něčem podstatném informovat. Na 
rozdíl od Vyberu není k mání. Ovšem 
chtějte od Čechů, aby četli slovenský! 
To je nepřekonatelný problém.

Správná interpretace přijímaných 
informací má svá omezení spočívající 
v rozvinutosti, lépe v nerozvinutosti 
systému znalostí individua. Percipo- 
vané informace musí každý zařadit 
do svého širšího systému znalostí
— srovnat s jeho obsahem a vyhod
notit. Na tomto poli je situace ob
zvláště špatná. Malý příklad. V 80. 
letech se v Plzni zkoumaly znalosti 
studentů posledních ročníků gymná
zií. Výsledek byl katastrofální. Nikdo, 
mimo jiné, nevyjmenoval všechny 
československé prezidenty, přičemž 
zpřeházené pořadí, vynecháni Háchy 
a pouze jedno prezidentství Beneše

se předem tolerovalo. Přesto toho 
nikdo nebyl schopen. Většina neměla 
dokonce ponětí, v kterém roce 
v z n ik lo  Č e sko s lo ve n sko . K dyž 
řeknete, že to je balast, mohu s vámi 
do určité míry souhlasit, ale jak 
potom chcete, aby lidé byli schopni 
hodnotit informace týkající se politi
ky, když je nemají kam zapasovat, 
p řiřad it. Chybějí jim  souvislosti 
a nejsou schopni si je vyvodit, nebo 
chybně. A tak i kvalitní informace 
jsou vyposlechnuty, případně pře
dány dál systémem “jedna paní 
povídala” , je zanadáváno na režim 
a — zapomenuto. □

Ján M lynářík

Dve “pravdy” 
Jaroslava Kojzara

Je až prekvapujúce, ako propa
ganda normalizátorov často, takmer 
denne připomíná události z čias po
kusu o spoločenskú reformu roku 
1968. Celkom v zmysle manifestu 
dogmatikov Poučenie z krizového 
obdobia, o ktorom sa už výslovné ne
hovoří, ale svojim obsahom zostáva 
v platnosti. Cynizmus Poučenia sa 
tak premieta aj do súčasného hodno- 
tenia dějinných událostí.

Náležite nám to predviedol v ča
sopise Otázky míru a socializmu 
Jaroslav Kojzar. Pre medzinárodnú 
komunistickú verejnosť, ktorej je 
tento časopis určený, napísal o roku 
1968 toto:

“ Reakcia nemala ešte dosťsíl, aby 
doviedla svoje plány do konca. Avšak 
kontrarevolúcia už kráčala po telách 
členov KSČ — tých, ktorí neboli schop
ní brániť sa brutálnemu nátlaku, du
chovnému teroru: riaditel' podniku 
Holub, podplukovník Počepický, 
lekár Sommer, podpredseda Najvyš- 
šieho súdu Brešťanský, prvý námes- 
tok ministra obrany Janko . . .”

Túto argumentáciu sme čítali v Po
učení, opakovala sa stále až do sú- 
časnosti. Ale ak sa dnes hovoří o ne- 
jakej prestavbe o otvorenosti, sotva 
je možné pochopiť, že staré otřepané 
argumenty okupanta a kolaborantov 
sú stále aktuálně. Ukázalo sa, že sú 
naviac lživé.

Podívajme sa iba na dvoch meno- 
vaných, Sommra a Brešťanského. 
Obom sa dokázali justičně zločiny, 
ich obete bolí rehabilitované samot
ným komunistickým režimom, čím sa 
očividné dokázalo porušovanie zá
konnosti. Ak z toho sami pre seba 
vyvodili závěry tým, že si vzali život, 
bol to výsledok ich slastnej konfron- 
tácie so svojou minulosťou a činmi, 
ktoré bolí odsúdeniahodné.

Lekár Sommer zneužíval svoje me
dicínské vzdelanie k tomu, aby v ume
le konštruovaných procesoch prispó- 
soboval ich obete k výpovediam, aké 
sa hodili do připraveného scenára. DáKAREL TRINKEW ITZ



Informace KSČ o nezávislém hnutí
(Text přetiskujeme bez jakýchkoliv úprav)

val im hypnotiká, ktoré otupovali vól’u 
a psychiku obviněných a obžalova
ných, vstrekoval im injekcie, ktoré 
spolu so surovosťou vyšetřovatelův 
privádzali nevinných Pudí do zúfal- 
stva a napokon k duchovnému zrúte- 
niu a rezignácii. Neskoršia rehabilitá- 
cia jeho obětí mu dokázala eo ipso 
zločinné konanie.

Sudca Brešťanský odsúdil na doži- 
votie učitel'a svojej obecnej školy. 
UčitePa po mnohoročnom žaláři pře
pustili a rehabilitovali, čím sa jasné 
ukázala vina sudcu. A samozrejme, že 
nešlo iba o jeden případ, ale boli ich 
na desiatky ba stovky. Keďsa ukáza
lo, komu a ako slúžil, keďsa zamyslel 
nad sumou vlastných zločinov, pá
chaných v mene komunistickej idei, 
siahol si na život. Podobné ako gene
rál Janko, ktorý mal namočené prsty 
do "generálskeho puča’’, ktorým sa 
mala zachránit’ Novotného garnitúra.

Sama KSČ sa od zločinov 50. rokov 
už kedysi na začiatku 60. rokov dis
tancovala. Normalizátoři však Pudí, 
ktorým sa dokázali zločiny, uvádzajú 
opáť na scénu ako neviniatka, zabité 
akousi “ kontrarevolúciou” . Je to 
cynické lhanie, ktorému by mali uve- 
riť tí, čo stratili pamáť a samozrejme 
aj morálku a česť. A takto nám norma
lizátoři představuj ú rok 1968.

Propaganda normalizátorov, dneš- 
ných 'prestavbárov' rada komentuje 
stanoviská vysielania, "jednej z ame
rických vysielačiek” , ponajviac RFE. 
Na jej arbumentoch vidieť, ako od- 
chádza meritum veci, vytrhává citáty 
a vůbec dezinformuje čitateťa. Keď 
sme tvrdili, že na vojenskom cintoríne 
na Olšanoch sú pochovaní příslušníci 
Vlasovovej armády, postriePaní čer- 
venoarmejcami po příchode do Prahy 
9. mája 1945, předseda Základnej 
organizácie KSČ Pohrabných slu- 
žieb Prahy mal dať vierohodný “dů
kaz” , že sa tak nestalo a ide o výmysel.
V Prahe teda nepadol žiadny vlaso- 
vec, všetci utiekli k Američanom. Je 
ešte mnoho žijúcich Pražanov, ktorí 
na vlastné oči viděli, ako sa zaob- 
chádzalo s vlasovcami; žijú ešte tí, 
čo ich na Olšanoch pochovávali do 
komorových, masových hrobov.

Rudé právo má rubriku Taková jsou 
fakta, v ktorej sa najma Jaroslav Koj- 
zar rád zaoberá dějinami, no aj súčas- 
nosťou. V článku Prácav mlynárikov- 
skom vydáni zo 4. juna 1988 komen
toval našu reláciu o znehodnotení 
kvalifikácie a práce za tzv. reál- 
neho socializmu. Ako experta si ten- 
toraz pozval washingtonského spra- 
vodajcu Rudého práva, ktorý mal 
vysvetliť, že aj v Spojených štá- 
toch musia ísť kvalifikovaní Pudia 
k lopatě, ak je ekonomická kríza. Čo 
je však příznačné, Jaroslav Kojzar 
zamlčal meritum veci: totiž že nor
malizátoři po roku 1969 poslali k lo
patě na 600 000 kvalifikovaných Pudí 
iba preto, že tito neuznali tzv. inter-

Vážení soudruzi,
od roku 1987 zejména v souvislosti 

s komplexní přestavbou naší společ
nosti, ekonomickou reformou a de
mokratizací společenského života a 
v souvislosti s výročími, které připa
dají na letošní rok, se výrazně aktivi
zují síly vnitřních i vnějších nepřátel 
socialismu. Pokoušejí se využít složi
tosti a problémů, které na této cestě 
vznikají, aby podkopaly socialistické 
společenské zřízení v naší vlasti a po
stavily pracující proti současné po liti
ce strany.

Je nezbytné zvýšit aktivitu celé 
strany, mobilizovat každého komuni
stu k politickému a ideologickému 
zápasu. Přestavba a demokratizace, 
vycházející z leninského pojetí socia
lismu, neznamenají dem obilizaci 
v ideologickém a politickém boji. 
Naopak vyžadují zintenzivnění práce 
celé strany, všech jejích orgánů a

nacionálnu pomoc. Že univerzitný 
profesor musel vyberať světlíky, in- 
žinier merať vodu v maringotke, uči
tel' robiť kuriča, kulisára či inú ma- 
nuálnu prácu. Kojzar sa na americ- 
kom příklade snaží dokázať, že to 
vlastně robia všetky štáty.

Lenže — ak v nich čosi určuje eko
nomický dóvod, dá sa to pochopit1, 
hoci nie tak, ako si to súdruhovia 
v Prahe predstavujú. Sotva jestvuje 
americký univerzitný profesor, ktorý 
keď stratí prácu ide vyberať kanály. 
To je představa normalizátorov, ktorí 
chceli exemplárne potrestaťtých, čo 
sa im postavili na odpor. Tak teda 
práca nie ako ekonomická kategória
— ale ako trest!

Kojzar a washingtonský spravodaj- 
ca urobili inak čitatePovi službu, keď 
uviedli, že americký nezaměstnaný 
má nárok na podporu v nezaměstna
nosti až 250 dolárov týždenne, teda 
tisíc dolárov mesačne. Keď si to náš 
člověk přepočítá, zistí, ako je to vlast
ně s tými nezaměstnanými v "zahní- 
vajúcom kapitalizme” .

Normalizátoři znehodnotili kate- 
góriu práce tým, že urobili z nej trest. 
Napokon ich predchodcovia v 50. 
rokoch to realizovali v koncentrač- 
ných táboroch. Dodnes sa však neza
mýšleli nad tým, čo pre malú krajinu 
znamená vyradenie vyše pol milióna 
Pudí z kvalifikovanej práce. Niekde 
to predsa musí chýbaťl Súčasná ho
spodářská a spoločenská situácia 
v Československu názorné ukazuje, 
že to skutočne chýba. A aby norma
lizátoři zakryli tento zločin na spo- 
ločnosti, o to viacej kričia, že vlastně 
sa to tak deje aj inde na svete, dokon- 
ca aj v Spojených štátoch. Že ide o 
priehPadnú lož, netřeba ani dodávat'. 
Nuž — také sú fakty, súdruh Kojzar!

□

organizací, každého komunisty. Je 
povinností stranických orgánů a 
organizací znát situaci v okruhu své 
působnosti, názorovou hladinu, znát 
organizátory nepřátelských akcí a zá- 
bránit, aby ovlivňovali veřejné mínění. 
Je nutno přijímat konkrétní opatření 
proti nežádoucím vlivům a mobilizo-: 
vat všechny poctivé občany naší vlasti 
k důslednému plnění úkolů, které před 
nás staví doba.

Vyžaduje organizovaný postup celé 
strany, zabezpečení informovanosti
o situaci od ústředního výboru po 
základní organizace, ale i tok in for
mací zdola nahoru. Je nezbytné vést 
aktivní propagandu za přestavbu, za 
demokratizaci, za marxisticko-lenin- 
ský výklad naší minulosti, zejména 
krizových let 1968-69.

Na základě jednání předsednictva 
ÚV KSČ byla vypracována zásadní 
informace, s níž je nutno ihned se
známit stranický aktiv a na nejbližší 
členské schůzi členy a kandidáty 
strany.

Očekáváme, že stranické orgány a 
organizace přijmou potřebná opatře
ní k zabezpečení úkolů vyplývajících 
z této situace, že v duchu závěrů 7. 
a 9. zasedání UV KSČ budou v tomto 
směru rozvíjet účinnou masovou po
litickou práci.

Pro potřebu referentů, kteří budou 
seznamovat stranický aktiv a členy 
strany s informací sekretariátu ÚV 
KSČ, přikládáme konkrétní údaje o 
některých nelegálních strukturách 
protisocialistických sil.



CHARTA
Vznikla dnem 1 .1 . 1977 vydáním 

základního prohlášení (signovala 241 
osob), jako odraz nástupu CARTE- 
ROVY administrativy USA a její o- 
rientace na stabilizaci socialistických 
států cestou boje za lidská práva. Za
štítila se Mezinárodním paktem o ob
čanských a politických právech, zve
řejněných ve Sbírce zákonů ČSSR č. 
120/76 a Závěrečným aktem KBSE 
z Helsinek v roce 1975.

U zrodu CH stáli jeií první mluvčí 
Jan PATOČKA, Jiří HÁJEK a Václav 
HAVEL. Ideovou náplň dával v pozadí 
bývalý tajemník UV KSČ Zdeněk 
MLYNÁŘ, který se v květnu 1977 
vystěhoval do Rakouska a udržuje' 
kontakty s představiteli CH. Tři mluvčí 
CH se pravidelně jedenkráte za rok 
střídají. V současné době jsou mluv
čími CH Miloš HÁJEK (bývalý ředitel 
Ústavu dějin socialismu, vyloučen 
z KSČ, v důchodů), Bohumír JANÁT 
(doktor filozofie, bývalý vědecký as
pirant Psychologického ústavu ČSAV) 
a Stanislav DEVÁ1 Ý (bývalý zamě
stnanec JZD AK Slušovice).

CH se snaží trvale o svoji legalizaci, 
k čemuž využívá četné zahraniční 
kontakty, kdy zástupci CH jsou jako 
partneři přijímáni různými oficiálními 
delegacemi, přijíždějícími do ČSSR 
a současně jsou zástupci CH zváni na 
různé akce mezinárodního charakte
ru a velvyslanectví některých záp. 
zemí.

Za dobu existence se k základním 
signatářům CH připojily další osoby, 
takže dnes jejich počet přesahuje
1 300. Z nich část zemřela, část odvo
lala signaci a přibližně 150 se jich 
vystěhovalo do zahraničí. K tomu je 
nutno přičíst některé nezveřejněné 
signatáře CH a další sympatizující 
osoby. Aktivních organizátorů nepřá
telské činnosti je přibližně 100, z toho 
v Praze asi 60.

Úkolem vzniku CH je mimo jiné 
spojovat nejrůznější a protichůdné 
ideové proudy protisocialistických sil 
v ČSSR (pravicové oportunisty, vy
loučené ze strany, tzv. exkomunisty, 
ty, kdo se hlásí k sociální demokracii, 
k trockismu, klerikalizující živly apod.)
V posledním období organizátoři CH 
se orientují na vytváření politické 
opozice ze sil nejrůznějšího zaměření.

Součástí této taktiky je vytváření 
tzv. nezávislých struktur, paralelně 
existujících vedle oficiálních spole
čenských institucí a organizací, d j  
nichž se snaží proniknout nebo je 
ovlivňovat. K nejvýznamnějším nele
gálním strukturám, které CH ovlivňu
je, patří Výbor na obranu nespra
vedlivě stíhaných (VONS), Ekologický 
výbor, Společnost přátel USA (SP 
USA) — nyní Společenství přátel USA 
(ke změně názvu došlo poté kdy byla 
zamítnuta registrace SPUSA a orga
nizátoři se domnívají, že jako Spole
čenství nemusí být registrováni), Síť 
občanské sebeobrany (SOS) přejme
novaná na Iniciativu sociální obrany

(ISO), Nezávislá mírová skupina, Ne
závislé mírové sdružení iniciativy za 
demilitarizaci a další.

Výbor na obranu nespravedlivě sti
haných (VONS)

vznikl 24. 4. 1978 a svoji činnost 
zajišťuje jako československá liga 
pro lidská práva a člen Mezinárodní 
federace pro lidská práva (FIDH), 
která je nevládní organizací pro OSN 
a ČSSR se na její činnosti nepodílí. 
VONS je reprezentován především 
Petrem UHLEM a Ladislavem LISEM, 
který byl jako člen VONS dne 18. 11. 
1984 zvolen místopředsedou FIDH; 
v současné době má VONS 31 členů 
a 6 členů v zahraničí. Má vybudovány 
struktury v krajích a jeho činnost je 
zaměřena na vyhledávání a kritiku 
případů trestního stíhání osob dle 
čs. platných zákonů, které se snaží 
vydávat za politické vězně. Do sou
časné doby vydal od svého vzniku 
celkem 747 sdělení VONS, ve kterých 
tendenčně informuje o jednotlivých 
případech, a napadá orgány činné 
v trestním řízení.

Iniciativy sociální obrany — ISO
založení má být vyhlášeno v květnu 

1988. Má se zabývat mimosoudními 
případy, zejména v oblasti pracovní
ho práva a správního řízení, s jejich 
růstem organizátoři kalkulují v sou
vislosti s přestavbou společnosti a 
chtějí se tak přiblížit k masám pra
cujících a postupné proniknout do 
dělnického prostředí.

Jednou z důležitých forem, kterou 
v současné době CH volí s cílem pro
niknout do dělnického prostředí a 
zvláště mezi mládež a ovlivňovat tak 
přímo veřejnost, je to platforma tzv. 
FÓR CH-77. Tato má současně slou
žit k politizaci CH. Projevem trvalých 
snah o působení mezi mládeží je i 
vznik zmíněného Nezávislého míro
vého sdružení iniciativy za dem ilitari
zaci, jež má organizovat především 
mládež.

CH již od svého vzniku považuje za 
hlavní platformu své činnosti vydává
ní dokumentů CH, zaměřených do 
různých sfér vnitropolitického života 
společnosti, ale i k mezinárodním 
otázkám s cílem zdiskreditovat po liti
ku strany a státu. V poslední době se 
stále výrazněji orientuje na mládež 
a podporu církevních aktivit. Všechny 
dokum enty, stejně jako všechna 
sdělení VONS jsou zveřejňovány 
v zahraničí, především rozhlasovými 
stanicemi Hlas Ameriky, Rádio Svo
bodná Evropa a BBC. Obsah doku
mentů se neustále radikalizuje. Kro
mě vlastních dokumentů CH, jejichž 
počet v loňském roce dosáhl 60, je 
v nepřátelském prostředí v současné 
době vydáváno přibližně 115 různých 
titu lů samizdatu v počtu od 10 do 300 
výtisků. Jejich cílem je přímé půso
bení na veřejnost a proto se snaží 
zvyšovat počty titu lů a jejich tiráž. 
Nejmasovějším samizdatovým perio

dikem se mají stát tzv. LIDOVÉ NOVí- 
NY, jejichž registrace byla zamítnuta 
a které se pokoušejí dále ilegálně 
vydávat.

Činnost CH je trvale morálně, ma
teriálně i finančně podporována ze 
zahraničí. Koord inací finančních 
podpor se zabývá tzv. FOND CH-77, 
obhospodařovaný ve Švédsku čs. 
em igrantem  Františkem JANO U- 
CHEM. Finanční podpory zasílané ze 
zahraničí jsou legalizovány v řadě 
případů jako honoráře, za literární 
tvorbu či jako různé ceny (např. Jana 
PALACHA, Františka KRIEGLA, Ja
roslava SEIFERTA a další).

Jazzová sekce
Vznikla v roce 1970 jako součást 

zájmové organizace Svazu hudeb
níků ČSR. Zabývala se organizová
ním koncertů a Pražských jazzových 
dnů. Postupně pod vlivem předsedy 
Karla SRPA a skupiny, která se kolem 
něho vytvořila, neoprávněně rozšířila 
činnost na celé území ČSSR. Těžiště 
aktivity přinesla mimo hudební oblas
ti do publikační, výstavní a politické 
činnosti. Většina vydávaných publi
kací měla protisocialistický charakter 
se zaměřením především na mladou 
generaci. Členskou základnu tvořilo 
6 — 7 tisíc členů a značné množství 
příznivců. Prostřednictvím Karla Srpa 
se JS stala neoprávněně členem Me
zinárodní jazzové federace při UNES
CO. V roce 1984 byl Svaz hudebníků 
zrušen, včetně jeho složek. Jazzová 
sekce však pokračovala v činnosti 
ilegálně. V rozporu se stanovami 
sdružovala členy na celé ČSSR a 
výbor se ziskem rozprodával zájem
cům neoprávněně vydávané publika
ce. Karel Srp a další členové výboru 
Jazzové-šekce svým jednáním naplni
li skutkovou podstatu trestného činu 
nedovoleného podnikání podle para
grafu 118 tr. zákona. V roce 1987 byli 
členové výboru odsouzeni městským 
soudem v Praze pro uvedený trestný 
čin k podmíněným i nepodmíněným 
trestům odnětí svobody. Členové 
bývalého výboru,v úzké koordinaci 
s Chartou, VONS a prpstřednictvím 
některých zastup ite lských úřadů 
kapitalistických zemí v Praze a dalších 
mezinárodních organizací prezentují 
postup čs. orgánu jako porušování 
lidských práv a v tomto směru ten
denčně zpracovávaných tiskovinami 
dezorientují bývalou členskou zá
kladnu. Po odpykání trestu se vedení 
JS snaží pokračovat ve své činnosti, 
podalo žádost o povolení organizace 
pod novým názvem UNIJAZZ. Tuto 
žádost MV ČSR zamítlo.

Nelegální struktury řimsko-katolické 
církve

Začaly se vytvářet z pokynu Vati
kánu již po únoru 1948 s cílem orga
nizovat podvratnou činnost, vycho
vávat a připravovat kádry, které by 
byly schopny v perspektivě, v níž 
počítali s likvidací socialismu, ob



sadit důležité funkce v hierarchistic- 
ké struktuře řím.-kat. církve. Do sou
časné doby bylo tajně vysvěceno 25 
biskupů a 130 kněží, kteří působí v ci
vilních povoláních.

Nelegální skupiny nerozvíjí svou 
činnost mimo církev, snaží se naopak 
využívat jejích legálních možností 
k cílům, které jsou v rozporu s po
sláním náboženských organizací, na
plňovat politickou doktrínu Vatikánu.

V současné době se činnost nele
gálních církevních struktur zaměřuje 
na organizování podvratných akcí 
nátlakového charakteru při kterých 
je cílem zneužít náboženského cítění 
občanů k protisocialistickým vystou
pením. Jedná se o různé podpisové 
akce, zneužívání církevních poutí 
a dalších kultovních shromáždění, 
kde se orientují na mládež, snaha 
koordinovat činnostsC H-77 aVONS. 
Součástí je i soustavné předávání 
tendenčních a pomlouvačných infor
mací západním sdělovacím prostřed
kům.

Na podporu činnosti nelegálních 
církevních struktur jsou dodávány 
ze zahraničí značné materiální a 
finanční prostředky dosahující ročně 
několika milionů korun.

Tzv. “ Memorandum mladých kato
líků" mělo v koncepci plánu štvavých 
vysílačů vyvolat dojem o existenci 
masového protestu věřící mládeže 
na Slovensku. Tato akce zkrachovala 
předčasným zveřejněním uvedeného 
záměru, k následnému setkání a zpra
cování Memoranda nedošlo.

“Charta věřících!" byla prezento
vána kardinálem Tomáškem v 16 po
žadavcích čs. věřících, kterou předal 
v roce 1987 představitelům římsko
katolické církve ve Francii a NSR 
s požadavkem, aby byl v zahraničí 
zorganizován nátlak na čs. stát.

Rovněž k tzv. "Petici moravských 
katolíků", která obsahuje 31 požadav
ků, dalo impuls středisko čs. emigra
ce v řtímě již v roce 1986. n

Křesťanské video 
pro Československo

Křesťanské audio programy pro 
Československo vysílané z Monte 
Carla, Equadoru a Vatikánu mají svou 
tradici a prožívají svá mnoholetá ju 
bilea. Pro všechny lidi v Českoslo
vensku, a to nejen pro křesťany, jsou 
tyto pořady jednak informací ze svo
bodného světa, ale především sku
tečnou duchovní posilou v jejich 
každodenním životě.

Fakt, že živý obraz je nejlepším svě
dectvím a dokumentem skutečnosti, 
vedl skupinu věřících v Kitcheneru 
k myšlence zachytit každodenní život 
a svědectví křesťanů v zahraničí vyu
žitím videotechniky k šíření Božího 
slova a těsnějšímu spojení s domo
vem.

Pro natáčení prvních pořadů na 
video kazetách připravujeme tato té
mata: Výklady Božího slova, evange
lizace, vystoupení křesťanských hu
debních skupin, vystoupení evange
listů, významných osobností křesťan
ského života, záznamy ze života a 
historie Menonitů, služba Armády 
spásy, programy pro děti, zprávy 
z křesťanského světa.

Skupina má čtyři kvalifikované čle
ny pro tuto práci. Zvukaře, který žije 
v USA a připravuje vysílání z rádia 
TWR Monte Carlo, dále technika, 
který pracoval jako misionář pro TWR 
v Cejlonu, dramaturga, vyškoleného 
na pražské fakultě, kameramana, kte
rý pracoval v Krátkém filmu a v česko
slovenském televizním vysílání v K it
cheneru. Jediné, co zatím schází, 
jsou prostředky na potřebné technic
ké vybavení pro natáčení, editování 
a kopírování, neboť předpokládáme, 
že video kazety budeme zasílat nejen 
zdarma do Československa, ale i za 
úhradu nákladů krajanům do celého 
světa.

Rádi přijmeme dobrou připomínku 
a pomoc v naší práci a k její urychlené 
realizaci, která by právě v této době 
byla účinnou podporou křesťanům 
v Československu, v jejich boji za 
náboženskou svobodu.

Za pracovní skupinu Alois Pistecký, 
CCVB Box 3037
Kitchener, Ont. Canada N2G 4R5

f i a t e *

CBC vysílá o 
Československu

Kanadské rozhlasové vysílání CBC 
uvede od 24.-28. října (pondělí-pátek) 
vždy od 21.00-22.00 hod. pětihodino- 
vý seriál, který připravil John Reeves,
o Československu. Pořad bude uve
den v programu “ Ideas: Human Face" 
zhruba s tím to rozdělením: 1. začátky
— 1648; 2. 1648-1918; 3. 1918-1938- 
1948; 4. 1948-1968; 5. 1968-součas- 
nost. Producent John Reeves praco
val na tomto programu tři roky a de
setkrát navštívil Československo.
V programu vystoupí řada zajíma
vých osobnoctí. Nedejte si tento po
řad ujít!

Česká abeceda pro 
IBM PC

Celá řada čtenářů se na nás obrací 
s dotazem, kde objednat program 
české abecedy pro IBM PC.

Zájemcům doporučujeme zatelefo
novat do USA na číslo 1-607-797- 
8757 nebo napsat na adresu admini
strativy Západu, která Vám kontakt 
zprostředkuje.

BATA FOOTWEAR
Division of Bata Industries Limited
Batawa Ontario KOK 1E0_________

28. října je tomu 70 let od nejslavnějšího dne československých 
dějin, od vzniku svobodné demokratické Československé 

republiky. Komunisty utlačený lid ve vlasti však tohoto 
největšího československého svátku nemůže vzpomínat. 

My ve svobodném světě nezapomínáme a věříme, že 
dem okratické zásady, jim iž se Československo řídilo, opět 
zvítězí a že se do naší vlasti vrátí svoboda a demokracie.



Svět

Václav Chyský

Modla, memory 
holes a zapadlí 
vlastenci

Šťastní to národové, jména jejichž 
měst a ulic zůstávají po dlouhé gene
race nezměněna. Uliční tabulky jsou 
zrcadlem dějin.

V Brně vedla z Náměstí svobody 
k hlavnímu nádraží Masarykova ulice, 
za Rakouska ulice Ferdinandova. 
Nejsem si jist, který z Ferdinandů 
byl míněn, pravděpodobně ten Do
brotivý, poslední Habsburg koruno
vaný za krále českého. "Dobrotivý" 
byl euphemismus, zakrývající Ferdi
nandovu duševní slabost, jednu z pří
čin, pro kterou byl nucen abdikovat 
v revolučním roce 1848. Monarchie 
se potřebovala zregenerovat. Ná
stupce a synovec František Josef I. 
zřejmě ctil kontinuitu svého rodu a 
tak bylo jméno Ferdinandovy ulice 
ponecháno až do konce první světové 
války. Po dvacet let bylo Masarykovo 
jméno na uliční tabulce vývěskou 
československého pokusu o demo
kratický stát.

Pak tabulku přešmírovali na "Třídu 
Hermana Góringa.” Pro české Brňá
ky zůstala Masarykovou, i když v roce 
Vítězného února 1948 byla opět pře
jmenována na jakési revoluční jméno, 
jež jsem již odmítl vpustit do své pa
měti. Co je moc, to je moc.

Politické režimy se chovají jako 
živočišná individua, podléhající nut
kání značkovat si svá teritoria. Živoči
chové k tomu používají výměšky 
svých žláz a střev, politické systémy 
užívají či zneužívají jmen.

Před čtyřiceti léty zmizelo Masa
rykovo jméno ze všech institucí česko
slovenského státu, zmizely jeho kni
hy a knihy o něm. Proč je teatrálně 
pálit, když spáleniště čpí po vanda
lismu a když je možno použít daleko 
subtilnějších metod jak zbavit společ
nost vědomí historické kontinuity.

Můj dědeček byl knihovníkem krá
lovského města Velvar a musel kni
hovnu rabovat dvakrát, nejprve pro 
nacisty a potom pro komunisty. Ko
munisté byli při kastraci kultury dů
kladnější, v jejich seznamech libri 
prohibíti neobstáli ani klasikové jako 
Dostojevský, ani dětské povídání
o Kájovi Maříkovi.

Memory holes — odpadové otvory 
pro paměť nevymyslel ani Orwell, ani 
novodobé autoritativní režimy — na
cismus a komunismus, ty polykaly 
nežádoucí fakta již v antice a ve stře
dověku. Naše doba je zdokonalila 
použitím  nejm odernější techniky. 
Osoby se vypařují z textů a z do

kumentačních fotografií, jsou nahra
zovány jiným i a je-li třeba objeví se 
znova. Dematerialisace a materiali- 
sace jako ve spiritistické seanci. Celá 
historie je na vyměňovatelných lis
tech, které mohou být podle libosti 
vymazávány a předpisovány jako 
menu na jídelníčku. Z koláže se stala 
politická disciplína.

Memory holes disponují silnými 
zažívacími enzýmy, které stravují
i režimní produkty pakliže se již ne
hodí do krámu. Když v roce 1956 Niki- 
ta Sergejevič Chruščov na XX. Sjezdu 
KSSS překonával škodlivé projevy 
kultu osobnosti J. V. Stalina, koupil 
jsem si v trafice v Pařížské ulici v Pra
ze pohlednici Stalinova velkopomní- 
ku, tyčícího se tehdy nad Vltavou 
a šeredícího klasické panoráma Pra
hy.

Kupte si, nebude! odhadoval jsem 
tehdy prozřetelně, byv již vyškolen v 
režimním doublethinking a newspeak.

Jen krátkou dobu vévodila příšera 
nad Prahou, byla devotním obětním 
darem generalisimovi Stalinovi k jeho 
sedmdesátinám. Drtila svojí obrovi
tostí Letenský svah, celou Prahu a 
svojí všudypřítomností ovlivňovala 
chování lidí. Příšera ztělesňovala 
příšernou dobu. Političtí prominenti 
posedlí servilní megalomanií se před
cházeli v průkazech oddanosti. Myš- 
lénkové zmatení neprostoupilo jen 
stranické řady. Nevěřil jsem svým 
očím, když maloměstský farář vystrčil 
za farní okénko chvalozpěv, jehož 
první verš říkal: “ Sedmdesát let je 
lidem dosti.” Byl to projev senility 
spojené se zbytky romantického slav
janofilství či geniální farářův jinotaj, 
skrývající přání, aby tyran už konečně 
odešel do věčných lovišť? Modla byla 
odhalena dva roky po tyranově smrti, 
zemřel 5. března 1953.

Nevím již přesně, kdy bylo započa
to s kácením modly, v tu dobu jsem 
rubal uhlí v Slezské Ostravě. Nebylo 
ji možno vyhodit do povětří, protože 
by kamenná tříšť dopadala na město. 
Kámen po kameni byl snášen a trap
nost situace mohla být vychutnávána 
po měsíce.

Tuny kamenných bloků byly odvá
ženy, aby zmizely v memory holes 
a s nimi celý komplex pojící se k nej- 
větší modle českých dějin. Zůstala 
jen pláň. Vanitas vanitatum et omnia 
vanitas.

V memory holes byl stráven a 
z myslí současníků vypařen i mod- 
lotvurce sochař Otakar Švec (1892- 
1955), žák J. V. Myslbeka a J. Štursy. 
Jeho hutná, uzavřená sochařská fo r
ma byla zaměřena k monumentál
nímu účinu. To je vše co o něm říká 
Příručný slovník naučný z roku 1962. 
Modla, jejímž byl tvůrcem zmíněna 
není, ani, že jako československý le
gionář zpodobnil svého legionář

ského spo lubojovníka p lukovníka 
Švece. Toto se dozvídáme z Pamětí 
Václava Černého. Sochařův sym
bolický osud končící sebevraždou 
zarostl zapoměním, tak jako jeho 
hrob v Bubenči.

Téma jako stvořené pro životopis
ný román či drama! Je to  možné, že se 
ho doposud žádný český spisovatel 
nechopil?

V době, kdy nacisté odstraňovali 
uliční tabulky s Masarykovým jmé
nem, jinde je zase lidé připevňovali.

Několik kilometrů na severod Haify 
ukazuje silniční směrovka odbočku 
do Kfar Masaryk, do kibbucu založe
ného přesídlenci ze střední Evropy, 
zejména z Československa.
V rušném středu Tel Avivu po Masa
rykovi pojmenovali náměstí, v Jeru
zalémě a v Haifě ulice. Poblíže hory 
Tábor, nedaleko Haify se rozprostírá 
Yaar Masaryk — Masarykův les.

Diaspora paměti!
Snad žádný národ nemá takový 

poměr k svým psaným dějinám jako 
Židé, zvaní též národem knihy. Konti
nuita a čistota pohledu tisíce let zpát
ky je zaručena ručním přepisem knih 
Starého zákona školenými písaři
— masorety. Chybně psané thory



jsou odstraněny a poškozené po
hřbeny v zemi. Generace po generaci 
memorovala své dějiny zpaměti.

Mnozí Židé, když odcházeli do Izra
ele zachraňovali jen holé životy, ně
kteří však s sebou vzali též své knihy.

Ephraim Freud, můj nový přítel 
z Beer Sheby, městu na okraji pouště 
Negev patřil k těm šťastnějším. Masa
rykovu Světovou revoluci a Čapkovy 
Hovory vlastni! dokonce dvakrát. Tak 
jsem se stal vlastníkem dvou knih se 
zažloutlými listy a vybledlými hřbety, 
do kterých se opíralo pouštní slunce 
a které v exilu daly základ mé sbírce 
knih s Masarykovskou thematikou.

Ephraim Freud, který byl po léta 
zodpovědný za komunální finance 
stotisícového města Beer Sheba 
odešel před pár měsíci do penze. 
Má však dosti co dělat. Přeložil do 
hebrejštiny Čapkovu Válku s mloky 
a nyní se pustil do Čapkova Život a dí
lo skladatele Foltýna. Pokračuje tak 
v cestě jiných židovských překladate
lů, kteří pomáhali české literatuře do 
Světa. Rudolf Fuchs přeložil do něm
činy Slezské písně v době, kdy Petr 
Bezruč seděl v rakouském vězení. 
Otto Piek, redaktor Prager Presse 
překládal do němčiny Čapka, Březinu, 
Šrámka a Langra. Rozdíl je v tom, že 
Fuchs a Piek kolem sebeslyšeli češti
nu každý den, pan Freud jak se mi 
svěřil neměl příležitost mluvit česky 
po léta. Pak, že Židé u nás jenom 
němčili, nebo maďařili.

Kfar Masaryk uspořádal v září 1987 
vzpomínkové symposium v souvh 
slosti s padesátým výročím Masary
kova úmrtí. Setkalo se zde mnoho 
našich krajanů, vcelku více než 500 
účastníků z celého Izraele.

V jednoduchém dřevěném domku, 
zastíněným eukalypty žije Yitzhak 
Patish, původně z jižního Slovenska, 
pozdější izraelský vyslanec v Rakous
ku. Moje návštěva u něj byla neohlá
šena, byl to vlastně přepad, příčící se 
veškerým společenským zvyklostem. 
Fascinován siln ičním  ukazatelem 
nesoucím Masarykovo jméno, opus
til jsem spontánně silnici vedoucí 
podél pobřeží z Haify do Akko a za
bočil k bráně kibucu. Byla doba po
lední siesty, nikde ani človíčka, na 
kterého bych se mohl obrátit. Jaká 
škoda, kdy se mi opětně naskytne 
příležitost zajeti do tohoto kouta 
Izraele. Při služebních cestách počí
táme s každou minutou. K mému 
štěstí vyšla z jednoho domku starší 
paní, se kterou jsem se po zkušebním 
vystřídání několika řečí snadno do
mluvil polsko-česky: “Ano, ten soused 
naproti patří k zakladatelům kibucu, 
ten by vám mohl povědět více, jenže
v tuto dobu užívá poledního klidu.” 

Sebral jsem odvahu a zaklepal, pan 
Patish zprvu poněkud překvapen po
hledem na cizího člověka mne pozval 
dále. Během krátké chvíle jsme byli 
zapředeni do živého rozhovoru tak 
jak se sluší mezi krajany, mající po
dobné zájmy. Nad knihovnou zaují-

mající celou stěnu visela velká dře
vořezba Masarykovy tváře a symbo
licky podtrhovala skutečnost, že oba 
pocházíme z téže země.

Masaryk byl první hlava státu, 
navštívivší židovská sídliště Pales- 
týny. To bylo v roce 1927 a Masaryko
vi bylo 77 let. Jeho liberální přístup 
k židovské problematice je dostateč
ně znám a ten je též vysvětlením, proč 
nebyl v této zemi zapomenut.

Dnešní kibuc má kolem 800 členů a 
věnuje se především pěstování ba
vlny a avokáda. V přidružené výrobě
— termín používaný v českosloven
ských JZD — se zaměřuje na elektro
nické high tech produkty, keramické 
výrobky a obalovou techniku.

Malariové bažiny rozprostíravší se 
zde před příchodem průkopníků při
pomínají již jen eukalyptové háje, 
založené s cílem vysušit a zku lti
vovat půdu.

Na tuto nesmírnou kultivační práci 
myslím v dnešních, pro Izrael tak ne
snadných dnech. Jako Čech mám 
porozumnění pro problematiku státu 
s národnostními menšinami, jsa si 
vědom obtížnosti jejího řešení. Ne
táhly se národností problémy také 
celou naší národní historií a řešili 
jsme je my či naši oponenti vždy hu
mánně? Kdo je nevinen, ať hodí ka
menem.

Během druhé světové války se stal 
Kfar Masaryk základnou pro česko
slovenské vojenské jednotky bojující 
v Africe.

Ano, Kfar Masaryk v sobě nese kus 
československé historie. Je to jedna 
z buněk v níž přežívají překřičené hu
manitní myšlenky TGM.

Jsem vděčný za vděčnost těchto 
lidí. Díky jedné studijní a pozdějším 
služebním cestám jsem objevil za
padlé vlastence, diasporu paměti.

Paměť jednotlivce lze vyprat, tech
nické návody jsou k dostání. Masu lze 
manipulovat, panem et circenses. Ale 
tak jako v kulturách bakterií přeží
vají individua vzdorující i nejsilnějším 
koncentracím antibiotik a tuto vlast
nost předávají dalším generacím, tak
i v lidské společnosti je paměť nevy- 
hubitelná, schopná odolávat nejsil
nějším koncentracím lži.

Zachováním kontinutiy vědomí i 
u nás uliční tabulky přetrvají staletí.

□

PLÁNUJETE DOVOLENOU 
NA FLORIDĚ?

Navštivte krajanský motel
JASMÍN VILLA

801 S. Oceán Blvd. 
Pompano Beach, Florida 33062

Tel: (305) 941-7930
Těšime se na Vás,

Lajoš a Janet Naňákovi

Dopisovatelům a čtenářům
V tiráži tohoto čísla uvádíme se

znam dopisovatelů Západu v jednot
livých zemích. Z důvodu pestřejšího a 
reprezentativnějšího obsahu Západu 
jsme požádali naše spolupracovníky 
v různých zemích, aby se stali našimi 
dopisovateli. Reakce na naši žádost 
byla více než uspokojivá a všem, kteří 
nám odpověděli, velice děkujeme.

Nepředpokládáme, že nás všichni z 
nich budou do každého čísla zavalo- 
vat příspěvky, které bychom pak ne
byli schopni uveřejnit. Předpokládá
me ale, že raději než na kvantitu 
(omezenou rozsahem časopisu) se 
soustředíme na kvalitu a širší spekt
rum příspěvků z více zemí. I když o 
počet příspěvků nemáme nouzi, sku
tečně dobrých příspěvků není nikdy 
dostatek, a o takové máme zájem pře
devším. To se týká zejména novinář
ských článků, protože literárních pří
spěvků máme skutečný nadbytek.

Seznam dopisovatelů může být ta
ké pobídkou čtenářům k tomu, aby se 
ve svých zemích na ně obrátili s návr
hy nebo vlastními příspěvky, pokud 
tak neučiní dopisem redakci Západu 
přímo. V tom to směru chceme také ví
ce rozšířit i kontakt s dopisovateli a 
čtenáři v Československu. Jak jsme 
již ohlásili, otištěné příspěvky a fo to
grafie zaslané z Československa, bu
deme honorovat.

Snahou Západu je, jako vždy, vydá
vat časopis co nejpestřejší, takový, 
který by se líbil nejen nám, ale hlavně 
co nejširšími okruhu čtenářů.

Redakce

Žádost o opravu
V mém č lánku  “ R odiče, děti a vn u c i” , 

o tiš těném  v Západu č. 4., srpen 88, zm ize
la v tisku  d ruhá po lov ina  poslední věty 
(str. 22, d ru h ý  s loupec) a věta tím  ztra tila  
sm ysl. Měl to  být v lastně hlavní závěr 
č lánku . C elá věta zni: “ A země našich 
předků, navrácená zas vládě větší s lušno
sti a zdravému rozum u, se bude m o c io p ř it 
o  sym patie  a spo n tán n í pom oc tis íců  o b 
čanů vlivnějších hráčů m ezinárodního po
keru." P odtržená část (jedna řádka tisku) 
vypadla  a sní i sm ysl. Přineste, prosím , v 
příštím  čísle v id ite ln ou  opravu.

J iří K rup ička
Redakce tak činí a autorovi i čtenářům se 
upřimně omlouvá.

Úředně ověřené překlady 
z češtiny do 

angličtiny, franštiny, 
němčiny a naopak 

provádí přísežný překladatel 
LADISLAV SANTIAGO de la CRUZ

Guerickenstrasse 21,
8000 Miinchen 40 

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚM ECKO  
Tel. 3617404 a 3617405



Ota Ulč

S bednou ryb do občanské války
Stále se podivuji váze a výdrži ně- 

měctvi. Kupovali jsme v Báckerei 
perfektní makové rohlíky a žemle, 
černošskou prodavačku oslovu ji 
anglicky a ona odpovídá německy. 
Ještě jsme zajeli do Metzgerei pro 
salámy: tak bohatý a appetitlich výběr 
masných výrobků jsem na jih od Mni
chova viděl poprvé. A jako běloši 
v Bavorsku, zde snědá Nebavorka 
dává přednost němčině.

Též jsme mínili koupit bednu či 
dokonce bedny syrových ryb. V poušt
ních podmínkách záměr jistěže bizar
ní, důvod tento: na jednom z dřívějších 
campingových míst, po nákupu otopu 
za 70 centů, jsme se před chatrčí pídili 
po chrastí, větévkách k podpalu. 
Obyvatel sousední chatrče se nás 
anglicky s afrikaanským přízvukem 
zeptal na smysl paběrkování, Řekli 
jsme, on zavrtěl hlavou, ukázal na kus 
gumového pruhu a vysvětlil jeho dvoj- 
účelovost: nejen drží otýpku pohro
madě, ale slouží i k zapálení ohně.

Poděkovali jsme a vzájemně se 
představili. Christiaan Steenkamp, 
vysoký, černovlasý chlapík středních 
let, sloužíval u policie, též jako okrs
kový či spíš oblastní vykonavatel veš
keré státní moci v buši. Ha, přesné 
správný typ Bura: ne-li velký fanda 
apartheidu, tedy jistěže aspoň jeho 
přesvědčený zduvodňovatel. Měl s se- 
bou manželku, jež posléze udělala na 
našeho kluka největší dojem ze všech 
těch zajímavých tvorů, co jsme v A fri
ce potkali.

A že my jsme z Binghamtonu a oni 
z Otavi. To je kde? V New Yorku a tady 
na sever u Etoši. Nastražili jsme uši. 
Etoša je velikánská přírodní rezervace, 
tento sever je Ovamboland, kde jména 
většiny míst začínají na písmeno “ O"
— O utjo, Ogongo, O tjiw arongo, 
Oshakati, Oshikuku, též Olukonda — 
a kde se válčí s bojovníky s písmeny 
SWAPO, oj, oj.

Po večeři vytvořené na úspěšně 
plápolajícím ohni slyšíme větu: "Ne
chtěli byste k nám na pár dní přijet?”

Chtěli. "A co bychom pro vás mohli 
přivézt ze Swakopmundu?” revanšo- 
val jsem se s mylným předpokladem, 
že odpovědí bude negativní zavrtění 
burskou hlavou.

2e ať přivezeme ryby, v buši ovšem 
vzácnost. Cosi, co znělo jako steen- 
bas a cabeljou, dvacet kilo těch a 
dvacet kilo oněch a že je dostaneme 
ve Walvisu v jedné z dosud nezahy
nuvších rybáren.

Takže jsme museli ještě jednou 
před grense do přístavu. Břitký kapi
ta listický servis, ale že prodat mohou 
jen jeden ten druh; druh druhý se smí 
lovit, ale nesmí prodávat z důvodů 
eko log icko-konzervačních, je jichž 
smysl jsem příliš nepochopil.

Dvacet kilogramů legálně koupitel- 
ných ryb (za pakatel 40 randů čili 20 
dolarů) v ledu, krabice to pořádná, do 
kufru se nevešla, dali jsme ji vedle 
k chlapečkovi na zadní sedadlo jako 
sousedku. Snad se mu tam nerozpus
tí. Otavi bylo totiž přes 500 kilometrů 
daleko.

Tedy po téže silnici opačným smě
rem. V pustině jsme si všimli odbočky 
k uranovému kombinátu, zaměstna
vateli našinců, v Usakosu jsme 
z Goethe Strasse chybně odbočili a 
ztratili se mezi pěknými vilkami, jed
nu z nich míní tu za babku koupit 
drahokamy zpracovávající Zimbab- 
wan Josef Koníček.

V Kababisu jsme opustili známou 
trasu, odbočili doleva, tedy na sever. 
Poušť už končí, jsme zpět v buši. A 
navíc jsme v tak zvané RED ZONE čili 
OPERATIONAL AREA. Zde rudí podni
kají krvavé operace, přepady, inu vál
ka.

V této oblasti neplatí příkazy o ome
zení rychlosti. Z bezpečnostních 
důvodů tu rovněž neplatí povinnost 
připínat si seat belts, bezpečnostní 
pásy. Asi aby posádka byla mobilněj
ší.

Potkáte-li vůz a u něho černochy 
mávající o pomoc, šlápněte na plyn.
V žádném případě nezastavovat. V bu
ši totiž hrozí AMBUSH, přepad, oblíbe
ná SWAPO finta.*

Píchneme-li pneumatiku, bylo nám 
doporučeno rovněž nezastavovat a 
belhat se po třech.

To bychom si teda pobelhali: váleč
nou zónou to do Otavi máme zhruba 
300 kilometrů.

Šlápl jsem na pedál a soustředil se 
na vozovku. Nikde dům, lidi či doby
tek; ba ani baviaani. Toliko hnědá 
mraveniště, též krápníkového tvaru. 
Občas míjíme postranní cesty s nápi
sy, že tím to či oním směrem začínají 
pozemky farmy se zpravidla zajíma
vým jménem jako Tirol a Lehmputz.
V dáli tečka, nabyla tvar automobilu, 
sevřel jsem volant a supertempem 
úspěšně unikl opuštěnému vraku. 
Tak dvakrát za hodinu něco jelo v pro
tisměru, zpravidla farmářská dodávka. 
Též jedna kolona vojenských vozů 
s mimořádné vysokým podvozkem. 
“Jako amphibian," poznamenal kluk. 
Jestliže ale obojživelník, voda nebu
de zde v poušti oním druhým živlem. 
Dohodli jsme se, že živlem jsou miny 
a touto konstrukcí se aspoň částečně 
tlumí účinek exploze.

Předjel nás velmi spěšný kamión, 
máváme na posádku, pár rukou 
(hnědých, bílých a černých) mává 
zpět, kamión prudce zastavuje, vojáci 
vyskakují, zbraně v ruce a mizí v buši. 
Nedělali dojem, že by je tam hnala 
úplavice.

Čímž jsme se vyčerpali ze vzruchu 
pro zbytek odpoledne. Pocit abnor
málnosti prostředí, pobytu ve válečné 
zóně, pozvolna mizel. Nicméně jsme 
raději poobědvali (ony makové rohlí
ky a skvosty ze swakopmundské 
Metzgerei) za jízdy.

Ale zastavili jsme v oblasti farmy 
Nevada za účelem inspekce úkazu 
hned vedle, podél vozovky. Na písčité

* A černochům  stopařům  nezastavovat i z jiného 
důvodu. Jsou to  to tiž  většinou zcela na mol op ili 
neteroristé a ti se rádi vozí. Na směru jim  nezále
ží.

SW AKO PM UND



ploše ležely žluté boule, menší miču
dy, spojené zelenými šlahouny. Sovět
ští internacionalisté v Afghánistánu 
roztrušují hračky a tužky, jež však 
nejsou na hraní či na psaní, ale na 
vybuchování, trhat údy a oslepovat. 
Záměr se daří, v Afghánistánu přibývá 
mnoho zejména nezletilých mrzáčků.

Ale že by v Namibii rudoarmějci 
trousili explozivní pumlíče? Jenže, 
vždyť tady v suchu, troudu, nevidíme 
nic růst a proč by tedy něco mohlo 
růst zrovna zde vedle asfaltu? A proč 
by to tu už zatím někdo nesebral a 
nezužitkoval? Opatrně se dotýkáme 
zelených šlahounů, zvedáme, očichá
váme nález, ne, to teda bomba nebu
de. Místní meloun zřejmě, podej mi 
nůž, rozpůlil jsem to, ano, vyloženě 
melounovitý materiál, zelenavý, bez 
aroma. Tři kusy botanické záhady 
jsme strčili k rybám.

Na celé trase z Karibibu do Otavi 
jsou jen dvě městečka, Omaruru a 
Otjiwarongo, původně německé vo
jenské stanice, snad tam bude k mání 
benzín.

Ovšemže byl, v neomezeném množ
ství. Též DAMPFBACKEREI UND CAFÉ, 
též DEUTSCHES SCHÚLERHEIM, hotel 
BRUMME a HAMBURGER HOF. Vyšňo
řené Herero dámy promenovaly po 
Hindenburg Strasse. Černoch u pum
py mluvil se spoluzaměstnancem 
domorodě a se mnou německy. Dvě 
zelené, pohledné oázy, plno květin.

U cesty se kymácelo několik čer
nochů, prst zdvižený, bažili po sveze
ní.

Provinile jsme se dívali stranou, 
když o touž službu žádali střízliví 
mládenci ve vojenských uniformách. 
Škoda, mohli jsme si popovídat, oni 
nás mohli ochránit se zbraní v ruce. 
Sakramentské ryby, zabraly zbylé 
místo a dělají nám tady loužičky.

Podařilo se nám je ale dotranspor- 
tovat v neznehodnoceném stavu do 
Otavi (“ prýštící pramen” v herero), 
aspoň zdánlivé poklidného farmář
ského městečka. Kdysi tu Hererové 
bojovali s Křováky, ne však černí s bí
lými: za to bílí s bílými. V r. 1915 tu 
v okolí pod stromem generál Louis 
Botha přijal kapitulaci německé ar
mády, zde se vzdal guvernér Seitz a 
jeho náměstek, hrabě Schwerin. 
Kopce jsou přes 2.000 metrů vysoké, 
jeden má vyholenou stráň a na ní veli
kánský obrys člověčího chodidla, 
emblém čeho? Oněch speciálních 
stopařských komando jednotek, co 
řádí v buši na motocyklech. Zrovna se 
kolem nás mihli dva takoví pořádně 
zaprášení chlapíci.

Vřele jsme byli přijati pod moderní 
burskou střechou, s klimatizací, tele
vizorem, video-recorderem a černoš
skou služebnou Annou, mladou ne
gramotnou matkou pěti dětí, každé 
má s jiným. O zahradu se staral “ gar- 
den boy” , vypadal na šedesát, možná 
že mu bylo třicet. On též nevěděl. Byl 
rovněž analfabet, podařilo se mu 
ochočit kachnu a výsledek drezúry

nám předvedl první den. Jak mě spat
řil, hned smekal čepici a já si připadal 
jako otrokář. Ale jako i Anna, mluvil 
jen domorodým jazykem a afrikaans, 
takže jsme si moc nepopovídali.

First thing first, tedy dotaz o bez
pečnosti či nebezpečnosti situace —
o srážkách s partyzány a jaká že je 
pravděpodobnost, že nám někdo 
porouchá dům pancéřovou pěstí.

“Ale kdepak,” odmávl představu 
Steenhamp. “V Otavi se už dva roky 
vůbec nic neudálo. Vojáci tady v po
sádce si stěžují, že se nudí, někteří 
požádali o transfer někam, kde se 
něco děje.”

Následovalo nelichotivé hodnoce
ní kvalit Swapistů, diagnóza běžně 
sdílená — že naštěstí jsou to dost blb
ci.

Jestliže blbci, proč se tedy válka tak 
dlouho vleče? ■

Pochybu jsem nevyřkl a Christiaan 
Steenkamp ujišťoval: “ Máme tu tři 
pušky, plno střeliva, kdyby sem ně
kdo na nás . . .”

“ A já jsem přivezl tři melouny, budu 
je házet,” hlásil jsem se k obraně do
mova a při té příležitosti získal odpo
vědi na otázky.

Ano, je to meloun, říká se tomu 
TSAM A.

Ano, je bez chuti a bez zápachu, ale 
jedovatý není. Ale jedí to jen Křováci a 
paviáni.

A já. Rozkrojil jsem, ukousl, měli 
pravdu — žvýkal jsem vlhkou, nijakou 
substanci, pochoutku připomínající 
četbu Života strany.

“Ale jistě jsou v tom i vitamíny,” 
spěchal jsem s kompenzační pochva
lou svého přivezeného nálezu a do
zvěděl jsem se, že příliš vitamínů ne
jen škodí, ale dovede i zabít. Opice, 
Křováci i bílí farmáři se vyznají v bo
bulkách v buši. Bez stravy a bez vody, 
dvě tři správné bobulky denně stačí 
k přežití. Ale větší množství těchto 
hodnotných superkoncentrátů bývá 
smrtelné.

“Tak když teda ne ty melouny, co
pak támhleto,” a ukázal jsem v před
síni na jakési klacky ve stojanu, do 
jakého Angličani odkládají deštníky.

"Máš pravdu,” přikývl Christiaan, 
"tohle jsou opravdové zbraně,” a vy
táhl oštěp. “S tímhle mi přišel chlap 
na stanici, dostal to do zad pod lopat
kou, hrot mu vpředu čouhal, a to ke 
mně přišel v sobotu. K doktorovi to 
bylo sto padesát kilometrů, a to jsem 
tam s dodávkou jezdil vždycky až 
v pondělí, se všema, co tam ke mně 
přes víkend přišli nebo je tam přinesli. 
Ten s tím oštěpem to přežil. Tak to 
tedy nebyl smrtící nástroj. Ale tohle 
byl,” a vytáhl klacek, samorost s po
řádnou, těžkou hlavicí. “Tímhle do
morodec zabil druhého.”

Po soudním procesu si policejní 
důstojník Christiaan dělal ze zajíma
vých doličných předmětů sbírku. 
Zabijácký kyj věnoval našemu kluko
vi, trofej má teď doma v Americe, 
hnedky vedle IBM kompjútru.

KŘESŤAN S CHO TI

Ukázka z knihy "Bez Čedoku po Jižní 
Africe". Objednat lze u: 68 Publishers, 
Box 695, Staton A, Toronto, Ontario 
M5W 1G2, Canada. Cena $16.75.

Služba čtenářům
49 let, rozvedený intelektuál bez závazků, 
přes váhu, kuřák (do 1. lednal), s málo pe
nězi, ale s velikou knihovnou a sbírkou 
uměni, hledá finančně zabezpečenou ženu, 
která netanči, necestuje, nesportuje a ne
miluje jenom  přírodu. Může mít ráda psa. 
Písemně: A.W. RR 7, Strandherd Dr. 4440, 
Ottawa-Nepean, On. K2H 7V2.

Dějiny trampingu od Boba Hurikána si ob
jednejte na adrese: Hora-Service, Jiři 
Hora, Postfach 238, Im Welschland 18, 
Affoltern am Albls, CH-8910, Swltzeland.

Ing. 31/172, t.č. žijuca vo Vledni, bez zá- 
vazkov, štíhlej postavy, veselej povahy, so 
zmyslom pre rodinný život, so všestranný
mi záujmami a s velkou chuťou do života, 
hl'adá touto cestou partnera na spoločnoú 
dráhu životom. Zn. “Štiastny domov”.

Saša a Jiří Stádnikovi ze Sydney-Austrálie 
hledají Irenu Valáškovou, od r. 1968 v Záp. 
Německu. Telefon 5471163, Sydney.
Zn. “Výlet kolem světa 1989".

Moravanka 38/174 sympatická, typ do
mácí, hledá hodného a milého člověka k žití. 
Samota je těžká kdekoliv na světě.
Zn. “Piš na adresu: K. Rinaldi, Piazza 
Armenia 16/4, 00183 Roma, Italy.”

Edu Jukličkovou z Kuksu hledá králové
dvorský spolužák, nyní Švýcar.
Zn. “Luděk”.

Vysokoškolák 32, mladistvého vzhledu, 
katolík, nekuřák, narozený v Americe, hle
dá vážné seznámeni s Moravankou nebo 
Slovenkou. Zajím á se o kulturu, muziku, 
cestováni a literaturu. Zn. “Texas”.



Interview

Výslech 
Karla Kryla
Západ.: Víme, že nedáváš rád in ter
view. Musíme tedy použit formu “pá- 
čivou". Měl bys také vědět, že vše, 
co zde řekneš, může být použito proti 
tobě.
Karel Kryl: Kde?
Z :  Všude.
K.: Nevadí, ptej se!
Z :  Ukazoval jsem ti před chvíli několik 
fotografii, které jsem dostal z ČSR. 
Jsou to fotografie zdí domů a různých 
ohrad, kde je napsáno barvou nebo 
sprayem: Karel Kryl, nebo Kryl-Le- 
non, někde je připsáno slovo m ír . .. 
K.: Jména hloupých na všech slou
pích, jak říkával můj tatínek. Nechtěl 
bych tím křivdit Lennonovi. Jsem rád, 
že se na mne nezapomnělo. Za to 
mohu děkovat Svobodce. Ty první 
dny na Západě, kdy ještě byly hranice 
otevřeny, jsem přemýšlel, co je lepší; 
být doma nebo zůstat a pracovat. 
Doma mne znali lidi především na 
Moravě a trošku i v Praze. Jak si snad 
ještě pamatuješ, natáčel jsi pro Čs. 
televizi v Brně některé mé pořady a 
koncerty. A pak vyšla má první deska 
v první třetině roku 69 díky Jiřímu 
Černému. Ale rozhodl jsem se celkem 
rychle. Nechal jsem doma publikum a 
upravil si vztahy — 9. září 1969 na 
turné v Německu. Nezůstal jsem ven
ku s úmyslem pracovat pro rádio 
Svobodná Evropa, ale s vědomím, že 
se naučím dobře německy, anglicky 
nebo francouzský a v té řeči budu 
pracovat, ale jak, to jsem ještě nevě-

KAREL KRYL

děl. Když se dnes dívám téměř dvacet 
let dozadu, mám smíšené pocity. 
Myslel jsem, že toho napíšu mnohem 
víc . . . více té “vážné poezie” , které 
mám plné srdce a nabitý mozek.
Z ;  Vyšlo ti přece téměř tucet knížek, 
sbírek básni, některé nádherně ilus
trované, spousty gramodesek. Lidé 
tě znají, zde i doma: stejně jako znají 
Suchého a Šlitra, znají i Karla Kryla. 
Neznám člověka, který by neměl ales
poň jednu tvou desku, knížku, který 
by neznal Bratříčka. Mladí lidé, kteří 
se narodili, když už js i byl venku.
K.: To nebyla otázka, ale konstatová
ní, takže na to nemusím odpovídat, 
že. Lidé se mne ptají, zda se považuji 
více za písničkáře, nebo za básníka, 
a já jim odpovídám, že jsem obojí. 
Moji popularitu neudělaly mé básně, 
ale písničky “ o něčem", které byly 
poetické. Písničkář potřebuje publi
kum. Bez něj nemůže existovat. Proto 
jezdím po světě a dělám ty koncerty. 
Potřebuji kontakt s lidmi, reagovat 
na jejich reakce, pak jsem šťastný. 
Básník zase potřebuje nakladatelství.
V tom jsem měl také štěstí díky Josefu 
škvoreckému a Zdence Škvorecké, 
vlastně Zdence Škvorecké a Josefovi, 
abych pravdu řekl. 68 Publishers vy
dalo mé texty, pak něco Index. Poezie 
mimo domov, Strož azbytek naklada
telství “ U Krylů” . Můj děda a otec 
byli tiskaři, dobří tiskaři. Něco z toho 
zůstalo i mně. Vydávám své knihy i 
sám. Nechci se chlubit, ale jsou to 
moc hezké knížečky, na dobrém pa
píru, seskvělými ilustracemi. “Zbraně 
pro Erató” mi ilustroval Tonda Málek 
za guláš, “Amoresky” jedna malířka 
z Československa za průser. A něco 
si ilustruji sám, jako např. “ Pochyby” 
nebo "7. básniček na zrcadlo". Poezie 
se těžko prodává a také těžce píše. 
Tím větší díky za 68 Publishers a 
vlastně také díky RFE, kde pracuji 
za plat, který mi při mém skromném 
způsobu života umožňuje vydávat si 
své věci i sám, v číslovaných nákla
dech. Z desek — a bylo jich hodně — 
mám sotva co. Specielně poté, kdy 
jsem předal všechna vydavatelská 
práva Jirkovi Palašoví v Šafránu . . . 
Nějak jsem se rozkecal, můžu se na
pít?
Z :  Napij se. Máš k tomu dokonce 
důvod — dnes je ti čtyřicet čtyři (12.4.) 
. . .  a napadá mě, že když se psaná 
čtyřicítka otočí vzhůru nohama, tak 
jsou to dvě židle. Seděls někdy najed
nou na dvou židlích?
K.: Nikdy. Moje politické názory 
a i příslušenství, když to tak mohu 
říct, se zformovalo tehdy, když ko
munisté zničili otci tiskárnu. Nikdy 
jsem nepřešlapoval ani nepřesedával. 
Vždy jsem seděl jenom na jedné židli. 
Z :  Slyšel jsem z pásků 14 tvých pořa
dů. Jsou nádherné, profesionální, 
plné citu, vtipu a poezie. Myslím si,

že by je  lépe neudělal ani pan Werich. 
Za ta léta je to obrovský kus nesmaza
telné a těžké práce.
K.: Hlavně ze začátku to bylo těžké. 
Já jsem vlastně prvních deset let na 
Západě střílel do tmy. A tam doma, 
na druhé straně, měli svoji vlastní 
alternativní kulturu, kterou předsta
vovali Hutka, Třešňák, Merta, Vokatá, 
celý Šafrán včetně Ládi Veita, Nedu
hy, Benýška, Karáska — lidi, kteří 
dneska konečně hrají a skládají, byť 
už mnohdy v exilu, a se kterými ve 
Svobodce, pokud jsou na to peníze, 
spolupracují. Doma dělali "třetí ku l
turu", která vyvrcholila pozatýkáním 
mnoha muzikantů včetně Cárlího 
Soukupa nebo Plastic People. A já 
jsem si zde v klidu psal a hrál.
Z:. Nejznámější z písničkářů na na
šem "zámořském" Západě jsou Kryl, 
Hutka, Třešňák . . .
K.: Matuška.
Z :  Matuška . . . Ten je zpěvák, nepíše 
si sám. A le přerušils mne: o Hutkovi je 
například známo, že v určitou dobu 
zatrpkl vůči Československému exilu. 
Měl js i i ty stejné pocity?
K.: O jé-jél Často. Já jsem zatrpkl 
velice. A to v době, kdy mi exilové 
organizace slíbily, že mi za každou 
destu dají alespoň výrobní cenu a 
samy je budou distribuovat. Já jsem 
více nechtěl. Nedaly mi ani halíř. A tak 
jsem "Rakovinu” , "Maškary” a “ Brat
říčka” sám pašoval do ČSR . . .
Z :  Které organizace?
K.: Nebudu je jmenovat. Ale, rozuměj, 
mne nezklamal exil, ale někteří jeho 
představitelé. Až do roku 79 jsem 
splácel dluhy za desky. A z těch, které 
v reedici vydal Šafrán, šel výdělek 
zčásti na nahrávání desek méně zná
mých českých písničkářů. Mnoho lidí 
desky nezaplatilo ani po dodání. Za 
první tři LP desky v šafránu jsem 
dostal snad vašich 1000 dolarů, což 
je tak asi tvoje měsíční splátka na 
dům. Dnes díky mým pořadům ve 
Svobodné Evropě a díky deskám, 
které se dostaly domů, mi píší tř i
náctiletí, čtrnáctilelí i padesátiletí 
fotříci, že mají nahrány všechny moje 
písničky a kdy budou další a kde 
sehnat notové podklady.
Z :  Včera jsme byli spolu na české 
párty, kde jeden mladý člověk, asi tak 
třiatřicet mu mohlo být, nový emi
grant, si dovezl ssebou sešit p lný  
tvých písniček a veršů, sešit měl ještě 
nálepku "Třída 8b". Hrál ti to podle 
not, které si sám u d ě la l. . .
K.: To byl nádherný zážitek. Už to, 
že si ten sešit převezl přes hranice 
namísto třeba . . . broušené vázy!
Z ;  Které publikum máš raději: v Ev
ropě, nebo zde v Americe?
K.: To není férová otázka teď, když 
jsem právě v zámoří.
Z :  Jsi ženatý? Nebo žiješ sám?
K.: Já jsem šťastné rozvedený. Nebo



nešťastně. Nežiji sám, ale také nežiji 
s někým. Bydlím sám. Někdy. Res
pektive — žiji sám ve svém bytě, když 
tam nikdo není. Nepopleteš to, Ar
nošte?
Z :  Máš nepřátele?
K.: Nepochybně. A mocné. Kdo je 
nemá? Někdy jim říkám “spiknutí 
nul” . Dvou. Ale nekádruji své nepřá
tele ani přátele.
Z :  Jsi nábožensky založen, js i věřící? 
K.: Jestli založen, to nevím. Ale jsem 
věřící katolík. V Mnichově chodím do 
blízkého kostela. Do českého se do
stanu málokdy. Proto mě štve, že i po 
této stránce jsem (v USA) napadán a 
kádrován jako protináboženský živel. 
Je to nesmysl, samozřejmě. Opak je 
pravdou. Dokazuje to i vánoční číslo 
vatikánského deníku Oservatore Ro
mano, kde věnovali celou stránku 
asi osmi nejlepším světovým básní
kům k vánocům. Byly tam i moje ver
še.
Z :  Které osobnosti českosloven
ského exilu si nejvíce vážíš?
K.: Tak na to si ještě trochu nalijú, jo? 
To je těžký. Koho si vážím, je zároveň
i můj přítel. Jsou to oba Škvorečtí, 
Ivan Binar, Honza Měkota, Pavel T ig- 
rid, Petr Podhrázký. Pak to byl pan 
Peroutka, kterého jsem sice viděl 
jenom dvakrát, ale měl mě docela 
rád a snad i proto, že jsem mu při
blížil atmosféru padesátých let, která 
sám nezažil. Zpíval jsem mu socialis
tické a mládežnické písně. Vážím si 
Járy Kohouta jako člověka. Opata 
Opaska. A muklů. Tebe budu jmeno
vat až podle toho, jak tento výslech 
dopadne.
Z :  Které lid i nemáš rád. Třeba z po
litického hlediska.
K.: Další neférová otázka! Ale budiž: 
lezou mi krkem všichni fašisti tvářící 
se zde jako demokraté. Tvorové, kteří 
se dali fotografovat s prackou naho
ře. Jako např. dr. Josef Krischbaum. 
To jsou lidi, které nemám rád. Druhá 
strana, to jsou lidi, kteří převlékli 
uniformu a výložkv, ale nezapomněli 
svůj starý styl a způsob argumentace, 
tak do těch taky právě zamilován ne
jsem. Jako například Luděk Pachman, 
Ota Filip, Pavel Kohout. Kundera taky 
zrovna nepatří k mým oblíbencům ... 
Ale je to stejně nezajímá.
Z :  Většina tvých písní a i kratší verše 
jsou politické nebo alespoň satirické. 
Některé opravdu zvedají tam-těm  
mandle. Co tvá milostná poezie?
K.: To záleží na holkách — a vztazích. 
Jsou-li jaké. V této věci příliš fantazie 
nemám. Radši popisuji. Popis mnoh
dy fantazii předčí. Ale zpět k poezii. 
Špatně se k ní dostávám, zvláště k té, 
která vyžaduje delší čas, soustředění 
a trpělivosti pro práci na formě. Když 
jsem psal Zbraně pro Erató (tehdy se 
to jmenovalo Arthur), uvázl jsem na- 
jednou s celým rukopisem na mělčině 
a nebylo možné to dopsat ba ani s tím 
pohnout. Pak jsem dostal tříměsíční 
stipendium v umělecké vesničce 
MacDowell Colony a v tichu pod

Monadnockem, vrcholem Apalač- 
ských hor v New Hampshiru v Ameri
ce, se to po dvou týdnech hnulo a 
během tří týdnů byl rukopis hotov. 
K takovému časovému komfortu se 
pravděpodobně zas tak brzy nedosta
nu. Zbývá tedy čas na kratší formu, 
osmiverší, nebo ještě kratší sklad- 
bičky, na ucelenou práci na delším 
rukopise, jako je třeba Sněhurka 
v hadřících, čas nezbývá. Ale to je 
koneckonců problém obří většiny 
psáčů a poetů.
Z :  Co neplánuješ do budoucna?
K.: Úpravu vztahů k Československu, 
úpravu vztahů ke svým partnerkám, 
úpravu vztahů ke svému zaměstnání, 
úpravu vztahů ke svému povolání, 
úpravu vztahu ke své práci.
Z :  Jednou děti děti dnešních oby
vatel Československa budou mít ve 
školách povinnou četbu z tvorby 
básni Karla Kryla, pobratina Arthura 
Rimbauda, jak tě nazval ve své před
mluvě ke Zbraním pro Erató Antonín 
Brousek. A na to bych se pro změnu 
mohl zase napít já, Karle.

S Karlem Krylem v Kanadské Ottawě 
rozmlouval Arnošt Wagner.

Karel Kryl 
v Kalifornii

Po loňském úspěšném koncertu 
W. Matušky měli letos naši krajané 
na západě Kalifornie, v San Franciscu 
a širokém okolí, možnost uvítat mezi 
sebou dalšího našeho oblíbeného 
exilového zpěváka. V rámci svého 
amerického turné vystoupil Karel 
Kryl v San Marcu, kde byl pořadatelem 
jeho koncertu Sokol San Francisco.
V písničkovém programu, prokláda
ném vyprávěním a verši, jsme si po
slechli oblíbené písně, které mnozí 
z nás znali z koncertů v Českosloven
sku před mnoha lety. A mnohé nové, 
které “ náš Karel” složil pro své hu
dební programy stanice Svobodná 
Evropa. Přesvědčili jsme se, že Karel 
Kryl se nezměnil a nemění, jeho texty 
žalují, bijí i vysvětlují, tak jako před 
lety, jsou syrové a nekompromisně 
tvrdé, odhalují bolest a hněv až na 
dřeň — jiné jsou opět lyrické jako 
něžná pohlazení. Jako by zpěvák 
dával najevo, že žije stále napůl v du
chu tam doma, vžívá se do bolestí i 
lhostejnosti lidí bez perspektiv v oku
pované zemi. Ke svému publiku má 
neformální přístup, který příjemně 
překvapil i v Kalifornii. Dlouho před 
představením (sál byl i tady zaplněn 
do posledního místečka) se prochá
zel mezi budoucími posluchači, ho
vořil s nimi.

O tom, že Karlu Krylovi s léty jen 
přibylo posluchačů i doma v Česko
slovensku, jsme se mohli přesvědčit 
z jeho veršovaných vyprávění. Píseň, 
v níž dívce Martině, která ho vyzvala 
aby se vrátil domů, kde by ho bylo

nejvíc třeba, vysvětluje proč to není 
možné — dokud je "na politickém 
barom etru setrvalá níže” , patřila  
k těm, při kterých přeplněný sál ani 
nedýchal. Vždyť domov je pro mnohé 
tak lákavě blízko “ a zbývá jen duše 
k proclení” , ponížení kompromisů 
a tučnění nad pivem. Karel to odmítá 
za sebe i za nás, právěttak jako “ upra
vování vztahů", které podrobuje zží- 
ravé ironii.

Dlouho po koncertu nechtělo pub
likum svého zpěváka pustit. Trpělivě 
odpovídal na otázky, rozdával auto
gramy, ke kterým přikresloval svou 
karikaturu. A tak jsem měl jen málo 
času na krátký rozhovor.
Já: Jak se ti líbí mezi Čechy a Slováky 
v Americe?
K.: Cítím se tu stejně dobře jako všu
de jinde, kde jsem zpíval. Chtěl bych 
Ameriku trochu víc poznat, ale na to 
není moc času, mám tady v poměrně 
krátké době 17 koncertů. Los Ange- 
les, San Francisco, Chicago, Boston, 
Cleveland, pak Montreal, Toronto . . .  
Ale chystám se, že příští rok si zajedu 
do USA jen na dovolenou, na ryby. 
Ted’ mám práce na hlavu v Německu, 
měl bych tam zpívat na setkání mla
dých. A připravuji další pořady pro 
Svobodnou Evropu, kde působím. 
Teď dělám pořad "Češi a Slováci ve 
svobodném světě.” Vyprávím lidem 
doma o tom, co se venku děje, jak to 
vypadá v emigraci, o problémech — 
ale také o tom, jakých tu mnozí dosa
hují úspěchů, jak se dokáží ve světě 
prosadit. Že tu existuje společenský 
život, krajanské organizace, spolky, 
lidé ani v cizině nemusí žít osamoce
ni. Když sem pak našinci přijdou, vědí 
kam jít, na koho se obrátit. A záleží 
pak na nás, jak na ně budeme půso
bit. Je mi o to víc lito, že v poslední 
době se upouští ve Svobodné Evropě 
od některých původních koncepcí a 
vedení sahá k opatřením, s nimiž zá
sadně nemohu souhlasit. Například 
záměr zrušit hudební pořady, ze kte
rých nám zbyla už jen jedna hodina.
I tu chtějí zrušit, a já se tomu bráním. 
Bylo t>y to ke škodě stanice i poslu
chačů. Ale doufejme, že se to nesta
ne. Jinak se mi ale v Německu libí, 
cítím se tam dobře mezi Bavoráky, 
zvykl jsem si tam, znám je a oblíbil 
jsem si je.
Já: Jsi trochu výjimkou mezi exilo
vými zpěváky — nevozíš s sebou ka
zety ani gramodesky se svými pís
ničkami a neprodáváš je, přestože by
o ně byl velký zájem . . .
K.: Při té vzdálenosti a množství kon
certů tady by to nebylo fyzicky mož
né. Kazety s mými písničkami nebo 
gramodesky mohou dostat zájemci 
v Dialogu v Německu, nabídky vychá
zejí v inzerátech exilových časopisů 
nebo v katalozích. Pro příští rok při
pravují 14 padesátiminutových pořa
dů, které by měly vyjít na kazetách 
pod názvem "Krylologie", pravděpo
dobně v Torontu. Pokud budou mít 
úspěch, budou se prodávat a zaplatí



se tak náklady, připravil bych další. 
Je zajímavé, že mi má také vyjít v Pol
sku knížka, dokonce s přiloženou ka
zetou s písničkami.
Já: Co vzkážeš čtenářům a poslucha
čům?
K.: Těm v exilu: aby nezapomínali 
svůj mateřský jazyk, aby v něm žili
— četli české noviny a časopisy, učili 
se česky, učili své děti. Čeština je 
krásný jazyk, je škoda, když umírá. 
A tohle se týká i naší mateřštiny do
ma, kterou poničili frázemi, vidíme to 
na příšerné češtině novin i rozhlaso
vých vysílání z Československa. Zů
stávejte tím, čím jste byli, zachová
vejte si své postoje, názory. Svou ne
ústupnost a třeba i nenávist. Nevy
měňujte je za blahobyt, nezapomínej
te! To pokládám za nejdůležitější.

S Karlem Krylem rozmlouval Vladimír 
Kříž

Lidová z pottawí
(Hospoda The Old Fishmarket)

Sedí Krylík s lalokem 
v ‘Starém rybím trhu ’ 
cpe si nácka žralokem — 
v očích vlčí mlhu.

Až sežere žraloka 
napije se Chablis, 
koňakem se naloká, 
potom hodí šavli.

*

U Eatonů v Torontě 
vklíněn v řadě Indů, 
stojím mlčky ve frontě 
na rezavou bryndu.

Dva herynky v aspiku 
na talířku zbyly 
a já kudlou z plastiku 
páchám harakrylí. . .

U Eatonů v Ottawě 
mezi Ukrajinci 
baštím pizzu hltavě — 
chutná po kravinci. . .

VERŠE A KRESBA KAR LA KRYLA

Do Kanady snadno 
a rychle

se 27. dubna 1988 dostal Jaroslav 
švestka, 46 let, ženatý, dřevorubec, 
poškozovatel a rozvraceč ČSSR, spi
sovatel, jehož prvním honorářem byla 
vyšetřovací vazba a zatím posledním 
výkon trestu v NVÚ Plzeň Bory. Viz 
Západ 2, 3, 4/87.
Vítáme ve Vancouveru. Jak a na jak 
dlouho js i tady?
Jak jsem tady? Tak já jsem tady rád, 
a to už celých dvacet dva dnů. A jsem 
tady na dlouho, řekněme přímo na
pořád. Jen doufám, že to bude ještě 
pořádně dlouho.
Jak probíhalo vystěhovaci řízeni? 
Pěkně. A také pěkně dlouho. Obviněn 
jsem byl v červenci ‘84, za dva měsíce 
vyšetřen a propuštěn. Když se proku
ratura po celý rok '85 neměla k obža
lobě, podal jsem počátkem roku '86 
žádost o vystěhování. Sliboval jsem si 
alespoň urychlení trestního řízení. 
Stalo se. Žádost byla zamítnuta a já 
jsem po dvou soudech nastoupil 
k převýchově do kriminálu.
Jseš převychován?
Asi jo. Ale úplně opačně než si Oni 
představovali. Právě proto jsem dru
hou žádost podal loni v listopadu. A 
šlo to jako po másle, razítka jsem sbí
ral jak kanadské borůvky. Já zaplatil 
5 000 korun, Jitka 7 000. To je tím, že 
v té zemi jsou samice dražší. Také 
myslivci tam při odchytu zajíců do
stávají 100 korun za ramlíka a 400 za 
ramlici. Pár je státem za 1666 korun 
prodán třídním nepřátelům. Těch 
kancelářských prahů, které jsem v té
to věci musel překročit, bylo jistě přes 
padesát, což bylo otravné i únavné. A 
ty drobné zádrhele byly jen z podsta
ty fungování, nikoliv úmyslnými pře
kážkami. Já věděl, že dříve či později 
mě pustí, rádi, ale když skrze bor- 
delnost, která prostupuje i provoz 
ministerstva vnitra, nám z devadesáti 
předepsaných dnů zbylo jen padesát 
sedm, byl to už trochu útok na nervy. 
Jak se s tebou rozloučili spolupra
covnici?
Krásně. Hodně lidí se se mnou krásně 
rozloučilo, i sousedé, mnozí náhodní 
známí, i protivínští, které jsem jen 
v hospodách potkával. Ale tohle není 
obecně typické. Mnozí lidé obdobné
ho osudu mají s okolím zkušenosti 
opačné. Nevím, asi mé tam lidi měli 
rádi, nevím proč. To by bylo dlouhé 
a hezké rozkládání. Tak třeba — par
tě holek od dvaceti do sedmdesáti, 
která v lesních školkách mého býva
lého Lesního závodu za velmi mizer
né mzdy pěstuje sazenice, jsem se 
dokonce musel podepsat do kroniky 
jejich brigády socialistické práce. 
První dojmy z Kanady?
Kolik jich může být?
Raději méně.
Jako kluk jsem byl blázen do letadel, 
ten zájem mé dodnes neopustil. Emi

gruje, letěl jsem poprvé v životě. 
Moc mě zajímá geografie včetně 
oceánografie. Poprvé v životě jsem 
viděl moře. Měl jsem mnoho před
stav a nějaké znalosti o Kanadě. Ty 
se mě větším dílem potvrzují, malým 
naopak. Doufal jsem třeba, že Kana
da bude zemí šetrnějšího hospodaře
ní, já jsem trochu škudlil, myslím 
ekologicky. Tady je všechno velké, 
všeho mnoho, a určitě to vždy není 
optimální. Ted' je příliš brzy o tom 
mluvit, to si budu muset pomalu 
rovnat v palici. Co se přírody týká, 
a pro přírodu jsem právě v Kanadě, tu 
si teprve musím pořádně ohmatat, 
dlaněma, chodidlama i očima. Ale 
raději krátce — dojmy nádherné, 
mnoho nádherných dojmů. Ostatní 
někdy později a jinak.
A co lidi?
Stejně. Procento otrávených a uta
haných zcela zanedbatelné. To bylo 
první, co mně tady nadchlo. Třeba 
ti urostlí svižní a ochotní prodavači. 
Proč nejsou ve vojenských školách? 
A vůbec . . .  Ten kontrast je příliš veli
ký, těžko bych se o tom nějak přimě
řeně vyjádřil. Odvolávám se na Karla 
Marxe — člověk je formován prostře
dím, ve kterém žije.
Kdo kromě tebe může za to, že jsi tady? 
To kdybych věděl. O mnoha vím — od 
našeho ministra zahraničí Joe Clarka 
a řady zdejších úředníků, pražských 
diplomatů, lidí z Amnesty Interna
tional, Československého sdružení 
v Kanadě, redaktorů exilového tisku 
a západních rozhlasových stanic, 
najmě pak Ivana Medka na VOA, tak
i signatáři Charty 77 a členů VONS 
až po nejmenované členy Jazzové 
sekce. A určitě o mnoha lidech ani 
nevím. Všem těmto lidem chci podě
kovat za všechno, co udělali pro mě, 
pro řadu jiných obdobného osudu, i 
za to, co dělají pro lidi, kteří pro
gramově zůstávají v té zoufalé domo
vině. Stejně tak ovšem za to mohou, 
bez poděkování, vyšetřovatel StB. 
kpt. Milan Fichtner, prokurátor Pavel 
Pilný, prom. práv., předsedové sená
tů judři Jan Bláha a Pavel Janda a 
celé to souručenství sprostých, které 
tito  jmenovaní reprezentují.
Chceš říct něco o vězeni?
Ani ne. Už jsem byl vyzýván, abych 
o tom něco napsal, nechce se mi. 
Napsali mnozí, napsali lépe než já 
bych mohl — a nikdo asi nemůže na
psat pravdu celou, asi to není možné 
a pochybuji, že by to mělo smysl. 
Rozhodně tam není žádná nouze
o překvapení. To asi nejhorší — mladí 
lidé. Rozhodně už žádné dědictví 
chmurné kapitalistické minulosti, ale 
produkt rozjásané přítomnosti, zbru
su nová mládež Gottwaldova. Bytosti 
příšerné, kvantita i kvalita, stoupající, 
rapidně rostoucí trend. Důvod ke 
hrůze z budoucnosti.
Domníváš se, že kdyby tě režim ne
chal v klidu Protivína psát, že by mu 
to prospělo?
Zásadně odmítám mluvit o čemkoliv,
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co by onomu režimu mohlo prospět. 
Ani když je to pro Západ?
Přemluvil jsi mě! Kdyby ten režim byl 
schopen si uvědomit, co mu prospívá, 
nebyl by tam, kde se nalézá, abych se 
vyhnul vulgárnostem. Blbost má zce
la nevyhnutelné, kauzálně zákonité 
důsledky, marxudíky. Tvrdím, že fak
tem mojí trestní tahanice si způsobili 
značné, jejich slovníkem, ideologické 
škody. Ideologická diverze — to jsou 
poslední dvě slova mojí obžaloby. 
Stovka popsaných stránek, které 
znalo asi deset lidí — to byl můj pří
nos. Jejich přínosem, zásadním vkla
dem, bylo široké zpopularizování 
dělníka z kdysi komunistické rodiny, 
který svůj hnus z praktik zdemorali- 
zované, odlidštěné moci svěřil papí
ru. Tím dali svým protivníkům do ruky 
zbraň, myslím, dosti pádnou. Další 
kamínek do mozaiky autoportrétu. 
A dnes vím, že tohle jim přece jenom 
vadí, dosti. Jeden příslušník MV se 
tak v soukromí vyjádřil — že prý ne
mohl nikdo tušit, že venkovský člo
věk, dřevorubec bez vzdělání. . . No, 
nejsou srandovní?

Víš, já jsem díky svojí cause po pro
puštění z první vazby poznal řadu 
nových lidí, kvalitních duší, s mnoha 
jsem se spřátelil, se všemi, od kolegů 
v práci až po chartisty cítím cosi jako 
sounáležitost . . . Ale tyhle věci se 
špatně vysvětlují.
Co to tady smrdí?
To se neptáš poprvně, a já ti už musím
i po svém pocitu, spíše čichu, odpo
vědět. Jsou to československé socia
listické cigarety značky Disco, státní 
maloobchodní cena je jedna z nej- 
nižších — 6 korun.
Kolik teď s to ji Sparty?
14 korun, o něco více než je průměrná 
hodinová mzda.
Četl js i v Čechách Západ?
Až během trestního řízení, několikrát, 
zcela nahodile. Naposledy čtvrté čís
lo loňského ročníku. Byli jsme s J it
kou v Praze na kanadské ambasádě, 
s nějakými papíry k vystěhování. Na 
chvíli jsme v hale s velikou knihovnou 
osaměli. Na policích byl vyložen 
Věstník čs. sdružení, Obrys, České 
slovo. Pamětliv jedné krásné epizody 
ze Škvoreckého Příběhu inženýra . .. 
posbíral jsem po výtisku a zasunul 
Jitce za docela volný svetr. Vzápětí 
Jitka zahlédla Západ. Vzala do ruky, 
převrátila list, vyjekla. Za co, soudru
zi, za co? Sama se dovycpala, to už 
vypadala jako v nadějném sedmém 
měsíci. A později se xeroxovalo. Jen 
jsem se trochu styděl, že na dalšího 
zloděje Západ už nezbyl.
Jak funguje nový podvod až' už se 
jmenuje přestavba nebo glasnosť 
v Československu?
Co by tam mělo fungovat? Z přírod
ních zákonů tam funguje už jen zákon 
schválnosti a zákon volného pádu, 
alespoň občas. Ze společenských 
zákonů už žádný. Vždyť to dokonale 
definoval právě v Západu pan Reiniš
— O přestavbě nepředstavitelné ne-

přestavitelného. Předtím se to jme
novalo zlepšená soustava plánovité
ho řízení, předtím tomu říkali raciona
lizace, předtím nová ekonomická 
soustava, předtím zvýšení efektiv
nosti a pořád stejně už čtyřicet let. 
Pořád se přetírá kapitánský můstek 
lodi rzí prožrané. Tak se píše nepatr
ně otevřeněji — toť vše. Měl by sis 
vlézt po pás do močálu a zkoušet se 
vyhrabat.
Zvětšila se aktivita Charty, Jazzové 
sekce, křesťanů a dalších nepoddaj
ných?
Utěšeně. Pod jedenatřicet bodů peti
ce požadující ty náboženské svobody, 
které by měly být přirozené, se po- 
depsalo přes 400.000 lidí, je to největ- 
ší podpisová akce za posledních dva
cet let. Jazzmani stále usilují o legální 
existenci toho, v čem po návratu z vě
zení pokračují. Vychází Zpravodaj a 
nově Jazz Stop. Chartě se dostává 
stále většího uznání ve světě, kontak
ty s cizími diplomaty, politiky, osob
nostmi vědy a kultury jsou stále čas
tější, byť nad tím režim soptí vztekem, 
viz napadání chartistů před očima ci
zinců, viz drastické rozehnání nábo
ženské manifestace v Bratislavě, 
manifestace za lidská práva v Praze. 
To je to hrabání se v močále. To je 
smrt Pavla Wonky — svého druhu 
vražda.

A samizdaty přímo kypí, třeba jen 
periodika — Revolver Revue, Vokno, 
Voknoviny, nově teď Lidové noviny, 
Obsah, Konfrontace — přibývá titulu, 
zvětšují se náklady. Nemám dobrý 
přehled, a dokonce myslím, že méně 
ale koncentrovaněji by bylo lépe.

Charta dokonce vydala první číslo 
O rig iná ln ího Videomagazinu, více 
než hodinové, dobře udělané infor
mace o celém hnutí. Ostatně, pokud 
vím, ta kazeta je tady v Kanadě a bylo 
by dobře, kdyby se s ní exil nějak se
známil.

A co je určitě nejdůležitější — zvět
šuje se okruh lidí, které tato aktivita

zasahuje, je více lidí, kteří se méně 
bojí. Třeba tohle nemusí platit obec
ně, ale moje osobní zkušenost je ta
ková. Před pěti léty by se mi určitě 
nestalo, aby mě v hospodě občané 
půjčovali kazety s nahraným vysílá
ním Hlasu Ameriky. Dostávat do ru
kou nádherně očtené knihy z exilo
vých nakladatelství, to je také zážitek. 
Snad je tohle, asi nechtěný, důsledek 
různých prohlášení posledního a 
tedy tradičně již nejgeniálnějšího 
sovětského generálního komunisty. 
Jak se změnil les?
Podstatně. Krušnohoří je odlesněné, 
Krkonoše do tohoto stavu nastupují. 
Podle propočtů do roku 2000 nepo- 
roste na sever od linie Plzeň, Praha, 
Hradec Králové jehličnatý strom. Byl 
jsem jihočeským dřevorubcem, eko
logické aspekty lidského života po
važuji za zásadně prvořadé. V jiho
českém kraji, dosud relativně nejza- 
chovalejší oblasti Čech, se dnes při 
zalesňování vysazuje na plochu jen 
polovina sazenic co před léty patnácti. 
Každá třetí uschne. Nejsou kapacity, 
totiž dělníci na provádění potřebných 
prořezávek a probírek, les je materia
listicky ponecháván v rukou Božích. 
Jen plány těžby se plní, ba překračují. 
Těží se i dvacet procent přes etát, 
tedy více, než v lese dorůstá — sahá 
se do podstaty. Přibývá kalamit všeho 
druhu, zase především díky nehospo
daření, kalamitní^ dřevo je zpracová
no pozdě nebo vůbec . . .  Je to horor, 
katastrofa. I kdyby tam zítra došlo 
k převratu a začalo se čin it zcela 
odpovědně, byla by náprava situace 
úkolem pro celý národ na řadu dese
tiletí — např. i s tím, že by se okam
žitě přestalo spalovat sirnaté hnědé 
uhlí, což prakticky není možné. Jsem 
přesvědčen, že v mnohém došlo ke 
škodám už nenapravitelným. Les je 
místem z mých nejcitlivějších, ale 
raději dost o tom . . .
Máš pocit, že ti KSČ něco dluží? 
Mám velice silný pocit, že KSČ mno



Vědaho dluží nejen mě, ale všem obča
nům, kteří mají přiměřené představy 
o životě. Dluží nám právě ten život, 
tu část, kterou tvoří právo na inform a
ce, právo na volný pohyb, právo na
hlas přemýšlet, právo být sám sebou 
. . . KSČ je velkorysý loupežník — 
odře tě do naha, ale nezabije. Pojdi si 
zimou.
Neobvyklá otázka — co budoucnost? 
Z informací, které mám k dispozici je 
zřejmé, že nějaká budoucnost bude, 
resp. měla by být. Pokud tvoje otázka 
měla být zodpovězena konkrétně . . . 
Hmm. Jsem dělník a považuji se za 
kosmopolitu. Ani v této fantastické 
zemi neuvažuji o kariéře a vlastenect
ví. Rád bych něco dělal, nejlépe něja
kou práci, o to se teď snažím. A moc 
rád bych tuhle zemi aspoň trochu 
nějak provandroval. Mám sen, že 
časem se dostanu někam výše na se
ver, do nějaké malé díry, já jsem ven
kovský člověk. Odtamtud si čas od 
času nějak vyjet, i s Jitkou, když o to 
bude stát — třeba Newfoundland, 
Alaska, Aleuty, Oregon, Colorado . . .  
Pěstovat psy a chvílemi klepat do 
stroje. Přemejšlet si o vědech, které 
za to stojí. Stárnout pokud jen možno 
zvolna. A pro úplnost — umřít jako 
slušný člověk, nenárokuji si žádnou 
výjimečnost.

Mírně provokativní otázky kladl J iří 
Kučera.

Obhájci 
antisocialistickýh 
sil
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Dvacáté výročí krizových událostí v letech 
1968/69 se pro mnohé buržoazní sdělovací pro
středky stalo příležitostí, aby vývoj v naší zemi 
v tom to období líč ily  jako renesanci socialismu.
. . . Buržoazní propaganda však “ neočisťuje" 
jen představitele pravice. Bere v ochranu a za
m lžuje poslání i takových vyloženě kontrarevo- 
lučních organizací, jako byly K 231 a K lub anga
žovaných nestraníků. Je dobře známo, že v o r
ganizaci K231 se sdružovaly protistá tní a kri
m inální živly.
. . .V relacích věnovaných K 231 nejen g lo ri
fiku je  jeho č innost před dvaceti lety, ale i jeho 
č innost současnou. Od roku 1985 to tiž K 231 
znovu existuje — ten tokrá t v kanadském To 
rontu.
. . .  Podle slov jeho představitelů navazuje toront- 
ský K 231 na pražský z roku 1968. Také jeho cil se 
nezměnil. Je jím boj proti komunismu, osočování 
naší vlasti a příprava na novou ‘‘příležitost” .

Václav Hora

Jan Pulda

O myších a lidech
Vyprovokovali mě Miloš Šuchma 

a Karel Kaufman, Ten první tím, že 
napsal, že čtenáři málo píšou, i když 
jsou mnozí universitními alfabety, a 
druhý vylíčením svého soudního 
utkání s tzv. zastánci míru a pokroku 
(Západ č. 1, 1988).

Chci napsat o lidské odrůdě tzv. 
ochranářů zvířat. Rád bych doložil, 
že i tady jde o ideologii a ne o argu
menty, že se jedná to liko o jinou 
odnož téhož kmene, z něhož vypuče
la ta mírově-pokroková. Obě jsou 
odkázány na novináře, obě využívají 
možností, které poskytují svobodné 
sdělovací prostředky k šíření bludů.
V té souvislosti, hned s kraje, bych 
chtěl podtrhnout sympatický rys Zá
padu, tedy jeho tvůrců, že se totiž 
nechovají jako většina novinářů tady 
na západě, kterým jde o zisk a nikoliv
o informaci čtenářů.

V Německu existuje spolek na 
ochranu dětí proti týrání rodiči. Má 
asi 10.000 členů. Pak tu taky existuje 
celá řada spolků na ochranu zvířat 
proti týrání. Ty dohromady mají členů 
asi 15 krát tolik, tedy 100 až 200.000. 
Finančních prostředků mají odha
dem 100 krát víc než ti, co jsou proti 
týrání dětí. Nadšenci z těch pro- 
animálních spolků, nebo jim i dobře 
p lacení p ro fes ioná lové  p racu jíc í 
na objednávku, přepadají ústavy 
kde se pěstují nebo používají pokus
ná zvířata (patřím k výzkumníkům 
v jednom takovém ústavě). O tom 
jste si mohli přečíst nejednou v po
sledních letech v novinách a to 
nejenom v Německu, nýbrž taky 
v USA, Anglii, zkrátka všude, kde

se v důsledku poměrného blahobytu 
vytvořil potenciál extremistů, lidí, 
kteří nevědí roupama co dělat. Je jich 
hotová internacionála. Poškozují za
řízení, zapalují auta vedoucích pra
covníků, čmárají hanopisy na zdi 
jejich domů, ale nejraději se do
pouštějí krádeží zvířat — čemuž říkají 
"osvobozování” — za asistence 
objednaného týmu filmařů.

Proč to dělají? Jsou opravdu sa
d is tič tí vědátoři, kteří se před
hánějí v počtu umučených zvířat? 
Nesmysl. Připouštím, že možná jsou, 
ale sám jsem za 30 let v oboru ne
potkal ani jednoho. Byly tedy do
savadní zákony příliš laxní, měkké? 
Neřekl bych. Užten předešlý, co platil 
v Německu od r. 1972, sliboval trapi- 
čům 10.000 marek pokuty nebo 2 
roky prázdnin za mřížemi. Obžalován, 
neřku-li odsouzen podle něho nebyl 
ani jeden vědátor, zato pár sadistu, 
co soukromné trápili psa či kočku. 
Kde tedy hledat vysvětlení?

Povím co prozrad ilo  hluboké 
zamyšlení a sociologický průzkum.

Co je člověk člověkem, je závislý 
na zvířatech. Ještě než se postavil 
ze čtyř na dvě okončetiny byl na nich 
závislý. Zabíjel je jak a čím mohl. 
Aby se najedl, aby se přikryl, aby 
se obul. To trvá dodnes, jenže si to 
teď neobstarává každý sám, či jako 
příslušník smečky lovců, teď na to 
máme smečky odborníků. Ve velko
výkrmnách, na jatkách, v koželuž
nách, balírnách, chladírnách, atd. 
Teď pár nutných čísel: každý Němec 
sní za rok 100 kg masa. To dělá na 
jednoho Němce váhově jedno prase. 
(Na statistického Američana připadá 
masa víc.) Kvůli početní relaci hned 
dodávám, že na 10 Němců připadne 
ročně necelá jedna krysa nebo myš. 
Vyplývá to z jednoduchého poměru
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BRZY TĚ DO STAN U VEN.



asi 7 m ilionů pokusných zvířat ročně 
na asi 62 milionů západních Němců. A 
ze skutečnosti, že přes 90% pokus
ných zvířat jesou krysy a myši. Na psy 
a kočky připadá necelé 1%, jinak vy
jádřeno jeden pokusný pes na 2.000 
obyvatel za rok. Asi desetinásobek 
psu a koček “ položivších život na 
o ltář vědy" hyne ročně po  koly aut, 
puškou myslivců a lovců, popřípadě 
stříkačkou zvěrolékaře v útulcích 
pro zaběhlá, ve skutečnosti především 
majiteli opuštěná zvířata. To jsou 
ty skutečné početní relace.

Nástěnné malby jeskynních lovců, 
staré 30 tisíc let, znázorňují téměř 
výlučně zvířecí motivy. Po dobu mi
nulých asi 10 tisíců let žili naši před
kové v intimním kontaktu s domácími 
zvířaty, často pod jednou střechou. 
Tak stará je historie domestikace 
zvířat, tedy jejich ochočení člověkem, 
kdy je začal sám cílevědomně pěsto
vat a ne jenom lovit jakožto zvěř. Dost 
času, jak uznáte, aby si na ně zvykl. 
Teprve asi 100 let používá člověk 
zvířata taky k pokusným účelům jako 
svých zástupců. Protože je oprávně
ně zvědavý, jak tělo funguje, protože 
chce mít jistotu, že to či ono mu ne
uškodí (natírá tedy či krmí s tím nej
dříve zvířata), protože chce a musí 
vyvíjet nové léky, nové lékařské, 
zejména chirurgické postupy. Zrovna 
tou dobou, tedy asi před sto lety, 
se začali lidé houfně stěhovat do 
měst. Do té doby žilo asi 80% našich 
předků na vesnici. Bylo jim běžné 
vídat zvířata se pářit, vídat je rodit 
a umírat, většinou násilně, rukou 
člověka. (Mimochodem, kdo z Vás 
umí ještě v lastnoručně stáhnout 
králíka?) Poměry se obrátily, teď 
nás žije asi 80% ve městech, tedy 
nás, žijících v tzv. vyvinutých zemích. 
Prase či krávu známe často jen ve 
formě úhledně balených kotlet či 
v plastiku zataveného mlíka. Jenže 
návyk na zvířata, touhu po nich, ne
seme v sobě, jak jsem uvedl, už po 
tisíciletí.

Když dříve vesničan musel v potu 
tváře sám zapíchnout svoji kotletu, 
musel si to taky sám zodpovědět před 
svým svědomím, které, dost možná, 
že hryzalo. Většinou teprve po jisté 
úvaze dospěl k závěru, že to je rozum
né, že to musí udělat, že musí zabít, 
nehodlá-ii hladovět či se dát k vege
tariánům. Člověk městský před tímto 
konfliktem nestojí, maso či boty si 
koupí v krámě. Nic neruší jeho lásku 
k vlastnímu psu či kočce, či aligátoru 
ve vaně. Mimochodem, mám psa a 
kočku. Touha po zvířatech zůstala
— a může se vybít, tedy uskutečnit
— avšak povědomí závislosti na zví
řatech, se všemi důsledky, se u měst
ského člověka vytrácí. Tady se rodí 
ona schizofrenie.

A tak tu máme na jedné straně stále 
stoupající spotřebu masa a jiných 
dobrot živočišného původu, jakož
i touhu mít co nejlepší léky, co nej
šikovnějšího chirurga a co největší

jistotu, že nátěr hračky mému dítěti 
neuškodí — na druhé straně šířící 
se nedůvěru k védě a vědcům, hnutí 
za “ochranu práv zvířat" a nátlak na 
parlamenty, aby vydávaly přísné 
zákony. Protože má hnutí tzv. ochra
nářů zvířat mnoho stoupenců a 
peněz, a protože jsou politic i v demo
kratických zemích závislí na počtu 
voličů, byly skutečně v posledních 
letech ve všech západních zemích 
zákony na ochranu zvířat zpřísněny. 
Jen na okraj: až groteskním způso
bem se v novém německém zákoně 
projevila převaha lobby zemědělců 
nad lobby vědců. Sedlák smí nadále 
kastrovat své podsvinče žiletkou 
bez narkózy, zato vědecký pracovník 
nesmí sáhnout na myš dokud nepod- 
stoupí administrativní kalvárii spo
jenou s 15ti stránkovým dotazníkem, 
schvalovací etickou komisí, úředním 
povolením a s dvou až šestiměsíční 
ztrátou času. (Co jiného si mohou 
vym yslet m in isterští úředníci na 
ochranu zvířat než byrokra tický 
překážkový běh). Z nového zákona 
zkrátka čiší nedůvěra k vědcům.

Když před lety začala iracionální, 
módní vlna “ ochranářů zvířat” nabý
vat na síle, domnívali jsme se, že 
objektivní informace lidem otevře oči. 
Otevírali jsme tedy dveře novinářům, 
fotografům, televizi. Teď je vždycky 
přibouchneme, když se nějaký objeví, 
protože jsme se tehdy se zíou potázali'. 
Devět z deseti novinářů hledalo za 
zdmi ústavů “ mučírny zvířátek” . Když 
je nenašli, tvrdili, že jsme jim je 
úmyslně neukázali. Chtěli vidět krev, 
protože ta se, vedle obnažených 
děvčat, stále nejlíp prodává. Když 
pak známý německý televizní seriál 
"R e p o rt”  odvysíla l pořad p lný 
hrůzostrašností, krve, desinformací 
a lži, natočený údajně v našem ústa
vu, podal jeden z nás na nezodpověd
ného redaktora žalobu. Protože 
soudci mají taky rádi zvířata, vy
slovili se v náš neprospěch. Při
znali redaktorovi vyšší chválihodné 
motivy a uznali za dostačující 20ti 
vteřinovou omluvu, že to tak ne
myslel, přečtenou hlasatelkou v ná
sledujícím pokračování pořadu o 
měsíc později. Záplava výhružných, 
většinou anonymních a tedy nestí- 
hatelných telefonátů a dopisů, Mo- 
lo tovovy  ko k te jly  p ro ti domům 
kolegů — to všechno nám nebylo 
nic platné, to se nepočítalo. Takže 
jsme zaplatili 7 tisíc marek soudních 
výloh.

Poučení? Zacházejí-li novináři 
s pravdou i v jiných oborech tak 
jako v tomhle, který znám, pak je 
vysoká míra nedůvěry oprávněná. 
Bohužel mnozí novináři provádějí 
informace stejně ochotně jako des- 
informace. Neřídí se objektivitou, 
nýbrž prodejností informace. Jejich 
cílem není informovanější občan, 
nýbrž jeho peněženka. Přitom lidé, 
včetně poslanců, jsou ovlivňováni 
tiskem, rozhlasem, televizí víc, než

je společnosti zdrávo. Prohlašuji 
hned, že vím o positivní funkci 
svobodného tisku.

"Ochranáři zvířat" nikdy nepodali 
a politic i n ikdy nežádali důkazy pro 
potřebu zostřených zákonů. Vědci 
nemají odbory., těžko se dají orga
nizovat do nátlakových skupin, jejich 
varovné hlasy zanikly, či něbyly 
prostě otištěny. A tak iracionální 
příslušníci společnosti dál pižlají 
na větvi, na které sedí (a my s nimi). 
Činí tak útoky na atomovou energii, 
za kterou není náhrada a nikdo neví, 
zda bude, a taky útoky na vědu 
v celku a zejména na tu je jí část 
používající pokusná zvířata. Každý 
z nás se muže úrazem stát troskou 
odkázanou na intenzivní péči nebo 
chirurg ický zákrok. Každá z nás 
(snad kromě dívčin předškolního 
věku) polyká anti-baby-pill. Přitom 
bez pokusných zvířat by nebylo ani 
zručného chirurga, ani tabletek.

Přijaté zákony mají za účel ome
zovat používání zvířat. Budou mít 
za následek zpomalení či stagnaci 
vývoje nových lékařských postupů 
a léků. Ani tady nelze mít "nulové 
řešení” a současně snížené riziko.

Jste-li rodiči malých dětí, dopřejte 
jim  dovolenou na venkově, na statku 
(Urlaub auf dem Bauernhof), aby 
poznaly slepice, prasata, krávy ještě 
za živa a ne až v úhledném balení. 
Je to jako pohled za kulisy. V jedné 
předscéně dumali Voskovec a Werich 
nad kulisou: “ Kdyby nebylo tady 
tohodle šprajcu vzadu, tak by se tohle 
nesta lo , nem oh li bychom  hrát, 
nemohli bychom se dopátrávat 
pravdy” . Pokusná zvířata jsou tako
vou oporou, bez které bude věda 
a později společnost pokulhávat.

MATOL
Přírodní výtažek z rostlin, 
jehož prodej vám pomůže 

k finanční nezávislosti, 
a jeho užívání 

k pevnému zdraví.

Informace: Ludmila Doležalová, 
1578 Du College, St. Laurent, P.Q . 

H 4L 2M2 Canada 
Tel. (514) 748-0784



Antonín Jareš

Záchrana před 
zkázou nebo 
Reaganova 
pošetilost?
(Stragegic defense 
initiative — Star Wars).

Těžko říci, občan zírá ve zmatení 
mysli, zatím co zastánci dvou proti
chůdných thezí po sobě vrhají argu
menty s neutuchající vytrvalostí. Roz
polcení panuje i v kuloárech vědy. 
American Physical Society, mateřská 
organizace amerických fyziků, usta
v ila  p ře d lo n i panel vyb raných  
vědátorů, aby se podívali na jádro 
věci a vydali odborně fundovaný 
posudek. Vědci podumali a vydali 
celkem střízlivou zprávu, jejíž závěry 
se dají po elim inaci všech “ jestliže” 
a “ kdyby" a “ ačkoliv” shrnout po 
česku do jedné věty: "Je to sakra- 
mentskej problém.” Jenže předsed
nictvo APS nelenilo a zvěřejnilo o fi
ciální úkaz, zatracující SDI šmahem. 
Nato se vzbouřili dva podpředsedové 
panelu (v oboru dost slavní doktoři 
Bloembergen a Patel) a dvanáct ze 
sedmnácti členů panelu otevřeným 
dopisem předsednictvu s tím, že se 
dopustilo podtrhu zabalením jejich 
zprávy do očividně politicky před
pojatého prohlášení. N ato reagovalo 
předsednictvo projevem, že není 
pravdou, že se dopustilo . . .  a tak 
dále a v našinci začne růst podezření, 
že tu nejde ani tak o fakta, jako spíš 
o přesvědčení a že to jen zase jeden 
spolek upadl do područí levičáků, za 
součinnosti pitomoučkých souput- 
nických duší.

O levičácích víme celkem své, ale 
co zbytek členů slovutného předsed
nictva? Jak si může jeden troufat 
podezírat z pitomosti vědátory aspoň 
zčásti slavných jmen? I může, když se 
dotyční dopustí jednoho z hlavních 
hříchů v katechizmu vědy: Vyhlašo
vání, že něco nejde a nepůjde, zalo
ženého ani ne tak na zákonech fyziky 
(aspoň těch známých, a i to je někdy 
ošidné) jako spíše na osobním před- 
pojetí a fixním stanovisku. “Stano
viska by se měla odkládat v předsíni 
jako klobouky,” napsal kdysi Karel 
Čapek, a měl pravdu. Historie vědy 
oplývá nemálo ortely že něco ne
půjde a basta, navzdory kterým se 
nakonec ukázalo naopak: 2e třeba 
vodní pára může vykonávat divy 
mechanické práce, že elektřina je 
o náramnou trochu víc než jen ne
praktická hračka, že člověk může 
přežít bez újmy na zdraví pohyb 
mnohem rychlejší než koňský trysk, 
že stroj těžší vzduchu se může vznést 
a že (v případě, že trváte na příkla
dech z naší doby) může překročit

rychlost zvuku aniž by se rozpadl, 
že třeba amorfní křemík může nahra
dit krystalický ve fotoelektrických 
článcích, a tak dále a tak dále, tako
vých zmarů předtím skálopevných 
předpovědí můžete najít tucty. Spo
čívají většinou jednak na neskrom
ném předpokladu že u víme docela 
všechno, jednak na zanedbání faktu, 
že pokrok vědy — to je našeho po
znání světa — se neděje plynule, ale 
po lin ii plné zádrhelů a schůdků a 
schodů, z velké části nepředvídatel
ných a proto často nepředvídaných. 
Když se Galileo prvně podíval skrz 
správnou kombinaci spojné a roz- 
ptylné čočky (vlastně to prý byl 
nezvedený kluk jeho brusiče skla, 
co uzmul tátovi dvě čočky) a hvězdy 
přiskočily o kus blíže, když si Mon- 
sieur Papin všiml s jakou vervou 
nazdv ihu je  pára p o k ličku  nad 
hrncem , když dok to r Roentgen 
strčil ruku před katodovou trubici 
a spatřil stín vlastní kostry, když 
se dr. Fleming udivil nad zajímavými 
účinky jedné plísně na jeho kultury, 
když třeba zrovna předloni pánové 
Muller a Bednorz zkoušeli vodivost 
ke ram ické  s lo u če n in y  lan thanu, 
baria, kyslíku a médi (jaký to nesmysl, 
keramický vodič) a ejhle, ono to fun
govalo jako supravodič celých 30 
stupňů nad absolutní nulou teploty 
a necelý rok nato, jen výměnou 
lanthanu za ytrium , ještě o 62 stupňů 
výš. To je jen hrstka z příkladů 
takových schodů na dráze našeho 
poznání. Jejich nálezci (nebo stavi
telé) k nim asi nedorazili úplně 
nevědomé (náhoda opavdu přeje jen 
poučeným), ale pro nás všechny 
ostatní — včetně kolem kutících 
expertů — byl každý z těch nálezů 
nepředvídaný. Jistěže to často fun
guje také jinak: Dorazíme k takovému 
schůdku po dlouhém a cílevědomém 
šplhu sbíráním vědomostí a vystou
píme na něj konečně "jedním malým 
krůčkem jedince, ale dlouhým kro
kem pro lidstvo", jak řekl pan Arm
strong (ne ten jazzman). Ale v kaž
dém případě, prohlašovat katego
ricky že něco nepůjde, třeba protože 
na to potřebujeme příkon tisíc giga- 
wattů a právě nevidíme žádnou cestu 
jak jich dát dohromady víc než sto, 
se zajisté ve světle předchozích 
příkladů dá prohlásit za skutek 
nerozumu. Protože takové stano
visko, neodložené včas v předsíni, 
nás olupuje o dobrodiní experimentu, 
který je ve vědě tím nejduležitějším: 
konečným arbitrem mezi pravdou a 
nepravdou. P rohlašujíce “ to ne
půjde a nemá cenu to zkoušet” , 
zaklínáme sami sebe do víry a bez
moci. Pravdu se tak nedozvíme.

Tolik se dá říci k obecné části 
sporu o SDI, po lin ii "pokusit se 
nebo ne? Ale mimo ni existuje dnes 
už nepřehledná řada specifických 
argumentů, rozsívaných s pomocí 
másmedií hlavně odpůrci SDI, pro 
všeobecnou spotřebu publika. Po

kusme se podívat aspoň v nejhrub
ších obrysech o co vlastně jde.

Raketové zbrané

Perspektivní prostředky SDI spa
dají zhruba do čtyř kategorií: První 
jsou raketové zbraně. Útočnou rake
tu, interkontinentální nosič, nebo 
jadernou hlavici přirozemě lze se
střelit, nebo spíš zničit, zase raketou. 
To je systém anti-ballistic missiles, 
dovolený instalovat na jednom místě 
v počtu sto kusů smlouvu SALT 2, 
který už Sověti rozestavěli kolem 
Moskvy. Má jednu nevýhodu. Může 
vyřídit zkázonosnou nálož až v pozd
ní fázi letu, dávno po tom co původní 
b a llis tic k ý  nos ič  rozp rsk l tu ce t 
hlavic, nebo třeba jen atrap ke zma
tení obrany (decoys). Jestliže jsme 
udělali chybu v identifikaci, nebo se 
prostě nestrefíme (zkuste prý se
střelit vystřelenou kuli), jsme tak 
zvaně v trablu. Vyřídit nosič dřív 
narazí na jeden základní problém: 
Jedná se tu o dvě soupeřící zbraně 
stejné technologie, obranná raketa 
bude stěží o mnoho rychlejší než 
ballistický nosič (kolem 8 km za 
vteřinu) a její možnost dorazit k no
siči včas bude omezena poměrem 
je jich  rychlostí. Am eričané sice 
demonstrovali už v roce 84 zničení 
interkontinentálního nosiče na dráze 
z Kalifornie k Marshallovu souostroví, 
ale obranná raketa startovala “ze 
zálohy” na půl cestě, v okolí Havaje. 
Dá se soudit, že takový systém by 
mohl fungovat univerzálně jen za 
cenu vybudování sítě obranných 
základen na zemi, nebo spíš na 
oběžných dráhách kolem. Jinak by 
byl vhodný snad jen jako poslední 
linie obrany — pro případ, že všechno 
jiné selhalo — chránící střediska 
populace, nebo vlastní základny 
mezikontinentálních nosičů.

Kinetické zbraně

Druhou skupinou jsou kinetické 
zbraně. Měly by zničit ballistický 
nosič nebo vypuštěné jaderné hlavice 
nárazem projektilu s vysokou kine
tickou energií, vystřeleného počá
teční rychlostí mezi 10 a 30 km za vte
řinu (počáteční rychlost střely z ar
mádní pušky je kolem 1 km/sec, 
dělového granátu kolem 0.8 km/sec). 
Urychlení projektilu je dosaženo 
e le k tro m a gn e tickým  e le k tro s ta ti
ckým polem podél “ hlavně” , která je 
jen vodidlem (proto “ rail gun” , kole
jové dělo) délky mezi deseti a padesá
ti metry, podle toho jak vysoké 
rychlosti chceme dosáhnout. Ta je 
nutná jednak ke způsobení řádné 
škody (rychlost dělá divy, plastický 
projektil o hmotnosti pouhých 7 
gramů, letící rychlostí 7,5 km/sec 
už vyvedl v pancíři z hliníkové sli
tiny kráter o průměru 12 a hloubce 
5 cm), jednak k dosažení cíle v při
jatelně krátkém čase. Jenže i při



stálé rychlosti ve vakuu řekněme 
20 km/sec dojde k zásahu cíle ve 
vzdálenosti 2000 km až za víc než 
jeden a půl m inuty po výstřelu. To 
už by nosič budoucích typů (fast 
booster), i v optimálním případě jeho 
vyslídění hned při startu, byl nad 
první, pomalou, fází letu, ve které 
je nejzranitelnější. Opouští atmosféru 
a může začít vypouštět atrapy hlavic 
ke zmatení obrany. A co když jsme se 
nestrefili? Jedna a půl nejdůležitější 
minuty z celkové doby letu kolem 
tř ice ti m inut in te rkon tinen tá ln ího  
nosiče, nebo kolem pouhých deseti 
minut letu nosiče středního doletu 
uplynuly, než se to dozvíme. Musíme 
se tedy strefit najisto a to znamená, 
že projektil nebude jen kusem mate
riálu, ale musí vlastnit nějaké tele
metrické a řídící ústrojí ke korekci 
své dráhy letu. Ústrojí musí přežít 
bez poškození počáteční zrychlení 
řádu statisíců tíhového zrychlení, 
což znamená, že každá její část se 
bude bránit “výstřelu” silou ekvi
va len tn í s ta tis íc in á so b ku  v las tn i 
váhy. Nebylo by tedy jednodušší 
pořídit něco jako obří kinetický 
kulomet nebo brokovnici? Pokusné 
zařízení postavené na University 
of Texas má vypálit “dávku” deseti 
o s m d e s á tig ra m o v ý c h  p ro je k t i lů  
rychlostí 2km/sec v kadenci 60 
střel za vteřinu a potřebuje špič
kový výkon 2,5 gigawattu na výstřel. 
To vypadá jako závratné číslo, ale 
přepočtěme to do měřítek občan
ského styku s elektrárnou a vyjde 
nám spotřeba řádu 100 kilowatthodin 
na “ dávku” , která nepředstavuje 
žádný problém, pokud je dělo umístě
no na zemském povrchu. Jenže, dá se 
správně namítnout, při střelbě se 
zemského povrchu se zmaří značná 
část k ine tické  energie p ro jektilu  
odporem vzduchu. (Obyčejná střela 
z pušky ztratí na pouhých 300 met
rech vzdálenosti 70% své kinetické 
energie). Tentýž texaský kulomet 
pálící z družicové základny ve vakuu 
mimozemského prostoru by teore
ticky potřeboval (za předpokladu 
10% účinnosti) jen 4,5 kilowatt
hodiny na tutéž dávku. Primárním 
místem odpalu kinetických zbraní 
by tedy musely být družicové základ
ny, pokud bude vyřešen problém jak 
kompenzovat neústupný zákon akce 
a reakce, který by jinak způsobil 
zm ěnu oběžné dráhy zák ladny 
každým výstřelem, v extrémním 
případě až buď k pádu do atmosféry, 
nebo odletu do vesmíru.

Částicové paprsky

Třetím druhem zbraní SDI by 
měly být částicové paprsky (particle 
beams), které vlastně představují jen 
sofistikovanější vyvedení předchozí 
kategorie: Namísto pevného projekti
lu se elektrostatickým nebo elektro
magnetickým polem urychlí proud 
částic hmoty, v přítomné době po-

SEDM IGRAM OVA S T fiE LA  VYSTŘELENA 

RYC H LO ST Í 7.5 km /sec.

nejvíce elektronů nebo vodíkových 
iontů. Jejich výhodou by byla pod
statně vyšší možná rychlost (až 150 
statně vyšší možná rychlost (až 
150 000 km/sec, polovina rychlosti 
světla) a snadný průnik do vnitřku 
cíle. K jejich koncentraci a řízení 
směru není třeba chou lostivých 
optických povrchů jako u laseru. 
Jenže naneštěstí jsou všechny zatím 
p o už ite lné  čás tice  ro zp ty lo vá n y  
srážkami s molekulami atmosféry 
už na pár metrech dráhy a mimo to 
jsou elektricky nabité částice roz
ptylovány i ve vakuu vzájemnou od
pudivou silou svých stejnojmenných 
nábojů a jejich paprsek podléhá 
ohybu zemským magnetickým po
lem. Bylo by proto nutné zbavit 
je náboje před Odletem z “ hlavně", 
což je možné s ionty, ale nemožné 
provést s elektrony. Energetická 
účinnost částicových zdrojů (obdob 
zdroje elektronů v obrazovce tele
vize) je nízká a urychlení částic 
na údajně potřebnou energii řádu 
250 megaelektronvoltů by prý vy
žadovalo dopravit na oběžnou dráhu 
struktu ru  přib ližně tř ice ti metrů 
délky a váhy kolem padesáti tun. 
Tak aspoň tvrdí odpůrci, jenže právě 
v tom bodě zasáhla zmíněná nepřed- 
vídanost pokroku: Loňský objev 
a určitě následující vývoj nových 
supravodičů zredukuje váhu potřeb
ných elektromagnetů urychlovače 
na zlomek dnešních hodnot. Přes 
uvedené nevýhody pracují úsilovně 
na částicových paprscích naši bývalí 
ochránci. A kupodivu také publikují, 
aspoň v mezích základních teorií. 
Naznačovalo by to že vědí něco, 
co my ještě nevíme? Kdo ví?

Lasery

Čtvrtým a možná nejslibnějším 
typem perspektivních zbraní SDI 
by byly lasery. Jak dnes ví už málem

každý školák, laser si pořídíme tak, 
že dutinu (rezonátor) vyplněnou 
aktivním “ lasujícím" mediem uzavře
me na jedné straně dokonalým a na 
druhé trochu horším zrcadlem. Do 
d u tin y  p řivedem e e n e rg ii bu ď  
elektrickým výbojem (jako u nej- 
známějšího helium-neonového lase
ru, který je vlastně více méně glo
rifikovanou reklamní trubicí, 'nebo 
u excimerových a u C 0 2 laserů), 
nebo elektromagnetickým ozářením 
zvenku (třeba světlem výbojky, jako 
u rubínového laseru), nebo přímo 
v trub ic i probíha jící chem ickou 
reakcí (jako u fluorovodíkového 
laseru). Přivedená energie způsobí 
“ zdvižení" e lektronů v atomech 
media a do vyšších oběžných drah, 
ale těm se tam nelíbí, snaží se spad
nout zpět kam patří a jejich pád 
zpět je provázen vyzářením předtím 
dodané energie, která způsobí lavi
novitý pád zpět a vyzáření energie 
dalších a dalších eletronů. Jenže 
čelo laviny se odrazí od zrcadel 
na konci a lavina se tluče v dutině 
a zpátky, srážejíc víc a víc elektronů, 
až její energie nabude takového 
stupně, že vyrazí ven tím horším 
zrcadlem a máme tu laserový pa
prsek. Ten má několik náramných 
výhod: Především, šíří se rychlostí 
světla, dorazí k nepřátelskému nosiči 
ve vzdálenosti třeba předtím zmíně
ných 2000 km za 7 tisícin vteřiny. 
Nepodléhá vůbec ohybu zemských 
magnetických a prakticky ani gra
vitačním polem. Jeho rozbíhavost 
je nepatrná, obvykle řádu setin úhlo
vého stupně a dá se dále zredukovat 
o p tic k ý m i p ro s tře d k y . P ron iká  
celkem snadno atmosférou v širo
kém rozsahu vlnových délek. Je ne
hmotný, lze jej snadno mířit a odchy
lovat pomocí zrcadel. Lze jej vyslat 
v krátkém pulsu, dosahujícím v pří
tom né době špičkového výkonu 
kolem 10'“ wattů (to je sto terawattu, 
neboli sto mega megawattů, víc než 
výkon všech elektráren zeměkoule 
dohromady).

To všechno by vypadalo náramné 
slibně, kdyby nebylo také nevýhod: 
Paprsek laseru nepronikne kovem jen 
tak, musí se nejdřív protavit pláštěm 
útočícího nosiče a to je otázkou nejen 
výkonu, ale i energie pulsu. Přitom 
energetická účinnost laseru je horší 
než mizerná. Nejúčinnéjší jsou dlou
hovlnné, hlavně chemické lasery 
(například flourovodíkový má účin
nost kolem 10% na infračervených 
vlnových délkách 1,3 a 2,7 mikronů). 
K rá tkov lnné  excim erové lasery 
(k ry p to n flo u ro v ý  n a p řík la d , na 
ultrafialové vlnové dólce-0,25-fmkro 
nu) mají zatím účinnost mezi 2 až 3 
procenty. Zatím stejně špatně je na 
tom  jinak  zdaleka ne js lib n é jš í 
elektronový laser, kde pracovním 
mediem jsou jen samotné elektrony. 
Uživit takový laser na oběžné dráze 
by nebyla maličkost když víme, že 
třeba na pouhé protavení díry o prů



měru 50 mm v řádně vymraženém hli
níkovém plášti nukleární hlavice 
o tloušťce 1.5 mm bude potřeba 
netto energie řádu 10 kilowatt- 
sekund. Energie se tam ovšem dá 
plynule akumulovat (třeba ze slu
nečního záření) v čase o mnoho řádů 
delším než je doba jednoho pulsu 
laseru a příkon který je tak k mání 
by pak určoval jen palebnou kadenci 
laseru. Ale což umístit laser na zemi 
a paprsek vyslat vzhůru k řídícímu 
zrcadlu na oběžné dráze? To má 
také háček: paprsek sice pronikne 
atm osférou (“ okno ” ve spektru 
atmosferické absorpce je otevřeno 
od 0,3 do 1 mikronu vlnové délky 
a také okolo 1,3 mikronu), ale atmo
sféra je trochu poťouchlá. Teplotní 
gradienty, turbulence a znečištění 
ovzduší způsobují nepatrné, ale 
v úhrnné tloušťce atmosféry zhoubné 
změny indexu lomu, které způsobí 
rozptyl laserových paprsků. Ten je 
nutné hlídat a měřit pro každý puls 
a složitě kompenzovat hned u zdroje, 
protože jinak skončí paprsek sice 
v cíli, ale rozptýlen do průřezu veli
kosti fotbalového hřiště. Když tedy na 
zemi, tak takový "protiraketový" laser 
by bylo nejlíp postavit co nejvýš 
na horách a navíc mít v okolí dobrou 
elektrárnu (tohle si pamatujte, při
jde na to ještě řeč). A mimo to všech
no jsou tu ještě problémy s optikou. 
Většina laserů, a zvlášť ty krátko
vlnné, vyžadují speciální zrcadla, 
založená na principu interference 
a i tak pouhý prášek na rezonančním 
nebo mířícím zrcadle laseru způ
sobí absorpci energie a vypálení 
povrchu v tom místě, které se rychle 
rozšíří a zničí celé zrcadlo. A na
konec, chcete-li takovým laserem 
zasáhnout hlavici o průměru řekně
me dvou metrů na vzdálenost třeba 
zase 2000 km, musíte zaměřit její 
po lov inu , e x tra p o lo va t správně 
dráhu jejího letu a zamířit řídící 
zrcadlo laseru v přesností lepší 
než 6 stotisícin stupně.

Argum enty

"To by snad stačilo,” řekli jste si 
už asi v otráveném pomyšlení, že 
jsme zabředli do stejných “jestliže” 
a “ačkoliv” , jako ten vědecký panel 
před námi, který měl nakonec pravdu. 
A že tu jen maříme čas a vzácné 
s trá n k y , k te rý c h  by š lo  už ít 
třeba zábavněji. Jenže to jsme 
zatím probrali jen zlomek procenta 
všech existujících argumentů pro a 
proti SDI, aspoň těch solidnějších. 
Na nesolidní argumenty proti se zdá 
mít zatím patent takzvané mírové 
hnutí. Uvedu pro příklad jen dva 
z těch nejvíce roztrušovaných pro 
širokou spotřebu:

Argument první: Není nic lehčího, 
než plášť nosiče či hlavic vyleštit 
jako zrcadlo. Paprsek se odrazí a věc 
je vyřízená, nesvede vůbec nic! Nuže 
odrazí se možná paprsek infra

červené vlnové délky. Neodrazí se 
vůbec paprsek částicový a neodrazí 
se tak lehce paprsek ultrafialový. 
Proč? Protože zrcadlo je mimo 
fyzikálních vlastností svého materiálu 
záležitostí poměru mezi "hladkostí” 
jeho povrchu a vlnovou délkou dopa
dajícího záření. Málem každý je 
trochu vyleštěný kus plechu je zr
cadlem pro CÓ2 laser, který vy
zařuje na vlnové délce 10,6 mikronu 
(ale přesto se v průmyslu používá 
skoro výhradně na řezání a sváření 
kovů). Krátkovlnné záření kovy od
rážejí mnohem hůř a tak třeba pro 
už zmíněný krypton-flourový ultra
fialový laser není ani kvalitní vakuově 
pokovené zrcadlo žádnou překážkou. 
Pouhý jeden puls-trpaslík o špičko
vém výkonu ozáření cíle bídných 50 
Megawattů na čtvereční centimetr 
promění v místě zásahu zrcadlo 
v matnici. Jak to vím? Inu zkusil 
jsem to, zrcadlo uchovávám a zájem
cům rád ukazuju.

Argument druhý: Útočník uvede 
nosič do rotace kolem podélné osy, 
paprsek tak nemůže zasáhnout 
jedno místo, jeho účinek se “ roz
mázne” a nic se nestane. Opravdu? 
Nechrne tedy útočníka roztočit nosič 
nebo hlavici o průměru dvou metrů 
jako čamrdu, řekněme hroznou rych
lostí 3 000 otáček za minutu. Proč 
říkám hroznou? Protože při takových 
otáčkách bude každý kilogram hmoty 
na průměru těch dvou metrů působit 
odstředivou silou zvící desetitisí- 
cinásobku své váhy na zemi. Jakpak 
chcete ten nosič nebo hlavici udržet 
pohrom adě, soudruzi? Ale nešť, 
pointa teprve přichází. Normální 
délka pulsu třeba excim erového 
laseru je kolem 10 nanosekund. O 
kolikpak se ta vířící raketa pootočí 
za tu dobu? Trocha počtů ukáže, že 
necelé dvě desetitisíciny úhlového 
stupně, čímž se bod na jejím povrchu 
za dobu trvání pulsu posune rotací 
a celé tři tisíciny milimetru. Mimo to, 
při maximální postupné rychlosti 
ballistického nosiče kolem 8 km 
za vteřinu tentýž bod “ popoletěl” 
o osm setin milimetru. Přenásobte 
si to i pro delší puls, 100 nanosekund, 
nebo celou mikrosekundu, pořád 
vám bude vycházet, že ta raketa 
po dobu trvání toho pulsu vlastně 
stojí, málem jako přibitá.

Tolik k ilustraci těch více či méně 
ošidných příspěvků do diskuse, 
které se dají sestřelit rovnou, jak 
jsem předvedl. O jiných se dá disku
tovat tam a zpátky do nekonečna. 
“Jak chcete celý systém řídit?” , ptají 
se odpůrci SDI, “ musíte startující 
nosič napřed vůbec najít, pak identi
fikovat, spočítat dráhu letu, rozlišit 
vypuštěné nukleární hlavice od atrap, 
namířit zbraň a vypálit a co když 
útočník odstartuje těch nosičů deset, 
sto, tisíc? Skromně odhadnuto, řídící 
program takového systému bude mít 
rozsah nejméně 10 milionů instrukcí. 
Takový program je to tá lně ne

zvládnutelný!” Ale jděte,” odpovědi 
zastánci. “ Víte, kolikpak má dohro
mady instrukcí program telefonní 
sítě firm y AT&T? Padesát milionů, 
a ta síť funguje. Už se vám někdy 
stalo, že jste se namísto do Washing
tonu dovolali do Seattlu? "A co to 
bude stát", hrozí se odpůrci, “chcete 
jen na výzkum vyhodit pětadvacet 
bilionů dolarů! I kdyby to fungovalo, 
celý systém by přišel na nějaký trilion 
dolaru! Copak nejsou důležitější 
věci na které vydávat peníze?" “ Mož
ná že ne,” říkají ti druzí. “ Na kolikpak 
si ceníte m ilion lidských životů, 
sto milionů životů, na kolikpak si 
ceníte celou planetu?” “Je to ne
smysl,” zaujme stanovisko známý 
vědec—funkcionář. "Laser schopný 
toho co chcete není na obzoru. K 
pobití takové hlavice budete po
třebovat paprsek s výkonem nejméně 
10l7wattů. To je desettitisíckrát víc 
než má největší laser co existuje a ten 
soustřeďuje 20 paprsků a zabírá 
v laboratořích Lawrence Livermore 
celou budovu!" Jenže v zápětí za
sáhne už zmíněná nepředvídatelnost 
pokroku a pár bádavých myslí na 
un ive rs itě  v R ochesteru  p řijd e  
na nápad s legračním názvem: Chir- 
ping amplifier, č ili cvrlikající ze
silovač. Lasery ultravysokého výkonu 
sestávají často z několika segmentů 
za sebou, z nichž první je oscilátor 
a ostatní jsou rezonátory-zesilovače, 
zesilující puls vydaný oscilátorem. 
Existují (zatím nepřekonatelné a 
striktní) fyzikální a technické lim ity, 
kolik špičkového výkonu může tako
vý zesilovač zvládnout. Co udělali 
v Rochesteru právě vloni? Jednu 
z těch věcí, nad kterou se všichni 
kolemstojící praští do čela v uni
verzálním významu “ježíšmarjá, jakto 
že mě to dávno nenapadlo?” Chytili 
puls hned za oscilátorem a natáhli 
jej v čase, což se dá udělat celkem 
jednoduše prohnáním pulsu dlou
hým křemenným vláknem, nebo pro 
vyšší energie ještě lip párem difrak- 
čních mřížek, podobných těm co jsou 
dnes v každém spektrografu. Výkon 
je, jak víme, práce za jednotku času.
O kolikrát puls natáhli, to likrá t se 
snížil jeho špičkový výkon při málem 
stejné energii. Pak puls ve všem 
pohodlí zesílili jako předtím a na
konec zase srazili dokrátka dalším 
párem mřížek naruby. Po sou1 
středění paprsku dosáhli měrného 
výkonu 1018 wattu na čtvereční centi
metr. A hned řekli, že to nic není a že 
si troufají dosáhnout až 1010 wattů 
na čtvereční centimetr. A to je pár 
řádů nad hodnotou, kterou mává 
ten pokrokový vědec. Jak velký je 
jejich systém v porovnání s tím obřím 
laserem v Lawrence Livermore? Ne 
moc, zabírá jeden laboratorní stůl. 
Samozřejmě, že celková energie 
pulsu toho trpaslíka není zatím srov
natelná s oním Goliášem, ale z před
chozích výzkumů víme, že omezují
cím faktorem je tu výkon, (nebo “zá



řivost laseru, v termínech megawattů 
na steradián). Otázka energie je pak 
v principu už jen víceméně inženýr
ský problém. Podstatné je, že se 
podařilo  obe jít lim it, pokládaný 
ještě předloni za nepřekonatelný.

Jenže k překvapením nedochází 
jen na poli vědy. "Reaganova umí- 
něnost s vývojem Star Wars způsobí 
d e s ta b iliza c i současné situace, 
protože vyprovokuje Sověty do stej
ného vývoje a jové etapy závodů 
ve zbrojení” , nepřestávají varovat 
tak zvaní liberálové. Když tu m inu
lého prosince z ničeho nic potvrdil 
v televizi sám soudruh Gorbačev to, 
co reakcionáři tvrdili už po leta: 
že Sověti sami už nějakou chvíli 
pracují na výzkumu SDI. Poputčíci 
se trochu zarazili, ale hned obrá
tili na čtyráku: “ Hle, jaká upřímnost, 
nedokazuje tím sám Mr. Gorbačev 
nejkrásněji nového ducha glasnosti 
a mírolásky? Nač nám potom třeba 
Star Wars?” I našinec se zarazí, že 
by nakonec snad opravdu? Proč jinak 
by se ten Gorbačev přiznával? Inu, 
nic se nevzrušujte, přátelé. On dobře 
ví co dělá. Stalo se totiž chvilku před 
tím, že jis tý švédský spolek, nazývají
cí se Space Media Network uveřejnil 
analýzu záběrů z francouzské družice 
SPOT, která snímá zemský povrch 
z postupné oběžné dráhy ve výši 
800 kilometrů. Jeden záběr ukázal 
podivnou strukturu v horách u sovět
ského města jménem prý Nurek. Ta 
struktura stojí na horském hřebeni. 
Kousek dál je  údo lní přehrada 
s hydroelektrárnou. A tvar té struk
tury nechává málo pochyb, hádejte
o čem?

Co zatím nevíme je, jaký má ta la
serová baterie dosah a účinky. 
Může zničit těleso na oběžné nebo 
ballistické dráze? I když ještě nemů
že, jak daleko jsou Sověti od toho 
cíle? A tahle otázka navozuje řetěz 
dalších, které jsou možná závažnější 
než argumenty o neutralizaci iontů, 
nebo energetické úč innosti exci 
metrů: Až Sověti dosáhnou samoje- 
diní toho cíle, to jest předpokládané 
nebo skutečné nezranitelnosti, co se 
stane potom? Nebo co se stane, až 
některý z mezinárodních maniaků 
typu Chomeiniho nebo Khadaffiho 
se dostane do spárů k raketám, 
které už má, ještě nukleární tech
nologii a začne vydírat? Anebo co 
se stane, až se jednou třeba vyplní 
dlouholetý děsák pacifistů o vy
puknutí nukleárního konfliktu čirou 
náhodou a doopravdy dojde k odpá
lení nukleárního nosiče, ať selhá
ním pojistného systému, nebo něčích 
nervů, nebo přepočítáním se něja
kého maršála? Co bude pak lepší: 
Nemít jinou možnost, než zemřít 
v hrůze a bezmoci, nebo odpálit 
odvetný úder — jak předpokládá 
doktrína MAD oboustranného zaru
čeného zničení — a možná tak roz
poutat konec světa? Anebo mít po 
ruce prostředky k prostému sestřele
ní té řítící se zkázy?

ZVĚTŠENINA FOTO G RAFIE SOVĚTSKÉ LASEROVÉ 

STANICE

To jsou otázky, které je se ptát. 
Log iku  odpovědí p řich á ze jíc ích  
z různých stran lze pak posoudit
i bez hlubokých znalostí na poli 
megawattů a kiloelektronvoltů. V zá
ležitosti gigadolarů, které by takové 
prostředky stály zbývá jen jedna už 
citovaná otázka: Na kolikpak si 
ceníme tuhle planetu? □

OPRAVA

V článku Františka Fialy “Ve městě 
24. letní olympiády” (Západ, č.4/88) 
hned v první větě je chyby: “ Když se 
král Taejo uchopil moci v roce 1932..." 
(správně má být v roce 1392).

V č. 4/88 jsou dva inzeráty pa^ia— 
Španělsko. Prosíme, ignorujte inze
rát na straně 24, správný je na straně 4.

PRAŽSKÉ UZENÁŘSTVÍ

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

Tel.: 364-1787

_______ Film_______
Josef Škvorecký

Dejá vu II. aneb 
Circulus vitiosus

Asi před rokem jsem pro Západ na
psal článek Déjá vu (Západ, 87, č. 4). 
Bylo to o tom, jak se v komunistických 
státech historie opakuje; jak se tam 
společenský vývoj podobá pohybu 
dětské hračky jojo; jak by to všechno 
byla legrace, kdyby každý vzestup a 
sestup toho jo ja komunistické histo
rie nepohřbil na dvacet let — tedy 
prakticky navždy — jednu generaci 
umělců. Srovnal jsem tam začátky 
Miloše Formana, který, nepochopen 
zastánci vědeckého světového názo
ru na Barrandově, musel se uchýlit 
ke kapitalistické praxi, pořídit si za 
vlastní peníze kameru, sehnat partu 
kamarádů a natočit film  Konkurs: 
prakticky soukromou produkci — 
srovnal jsem tu historku mladého 
umělce, jemuž mocný stát hází klacky 
pod nohy, s téměř identickou historií 
začínajícího režiséra Zdeňka Zaorala, 
jež se, odehrála o dvacet let později
— taky soukromá kamera, parta nad
šenců, privátní produkce v zestátně
ném státě — protože mezitím železné 
kočárky Sovětů vrátily zem do ruské
ho temna. A citoval jsem z článku Mi
lana Hanuše Co bráni českému filmu 
(Film a doba, duben 1987), kde se 
barrandovská výroba za dvacet let od 
vstupu těch neblahých kočárků líčila 
jako dvacet let výroby uměleckých 
fekálií. Se jménem toho troufalého 
kritika jsem se od té doby na strán
kách čs. filmového tisku nesetkal 
a usoudil jsem, že mu, nesmrtelnými 
slovy ministra Václava Kopeckého 
cosi uřízli u samého pytlíku. Asi jsem 
se mýlil: jméno se sice neobjevilo, ani 
podobné články, ale v zákulisních ku
loárech, kde se nejčastěji uplatňuje 
Lid, jenž vládne a o všem rozhoduje, 
se zřejmé dost dělo. V Záběru, časo
pisu filmového diváka ze dne 7. dub
na 1988, otiskli interview s vedoucím 
V. dramaturgicko-výrobní skupiny 
Filmového Studia Barrandov Milosla
vem Vydrou. V řádcích, a hlavně mezi 
řádky, tohoto pozoruhodného rozho
voru lze vyčíst opět tu starou známou 
historii, objevovanou každých dvacet 
let krvavých komunistických měsíčků. 
Vydrova skupina, zdá se, patří na Bar
randově k těm málo partám, které po 
předepsaných a zaštiťovacích ú lit
bách přece jen dokázaly dostat na 
plátno věci, jež nevyrovnají-li se 
vrcholným filmům šedesátých let (tak 
daleko, soudruzi, ještě nejsme, slyším 
hlas strany), nedělají rozhodné čes
kému filmu stejnou ostudu jako na
prostá většina ostatní barrandovské 
produkce. Vyrobili tu Vítr v kapse, 
kde dělnický kluk sní o tetičce v Pa
říži, která bydlí v Rue de la Liberté č. 1



(jak jinak porozumět tomuto symbolu, 
než jak mu každý rozumí?) Soukupo
vy Pěsti ve tmě (viz článek J. Drábka 
v Západě, únor 88, "České film y ve 
Vancouveru), Menzelovu dobrou 
komedii Vesničko má středisková 
(no match pro Slavnost sněženek 
téhož režiséra podle Hrabala, kde 
kladný hrdina pokládá život pro hr
nec drštkové, ale zábava na vysoké a 
sarkastické úrovni) a film  Proč?, který 
jsem neviděl, ale je to o mladistvých 
vandalech, dle vědeckého názoru 
v socialismu přirozeně neexistují
cích, nebo když, tak jen výjimečně, 
a proto netypických. Tedy pozoru
hodná — pro reálný socialismus — 
bilance skupinky zřejmě tvrdošíjmých 
nezdravých jader.

A je to pozoruhodné interview. 
Vydra je otvírá tvrzením, že co se 
dnes děje na Barrandově, není "re
organizace” ale “ přestavba” . Svým 
významem mi ta dvě slova sice při
padají značně synonymická, asocia
cemi však nikoliv. "Reorganizace" 
je totiž slovo stalinské; spojené s mno
ha změnami marxisticky udělanými 
podle vzorce, dle něhož se vlk nažere 
a koza není sežrána: jeden z opravdu 
pozoruhodných výkonů marxleninis- 
mu. "Přestavba" naproti tomu aso
ciuje Gorbačeva, toho za Rusa pře
strojeného Dubčeka, mnohem opatr
nějšího, než byl Saša, a patrně jed
najícího z pohnutek mnohem méně 
čestných, nicméně vyjadřujícího se 
v prohlášeních, jež cosi silně připo
mínají.

Následuje otázka interviewisty J i
řího Patočky (snad syn onoho legen
dárního Jiřího Patočky z doby Pro
tektorát Bóhmen und Máhren, jenž
— tak se to aspoň prezentovalo nacis
tické cenzuře — složil ony nádherné 
skladby Piseň o Řešetové Lhotě (St. 
Louis Blues), Splašil se nám býk (Ti- 
ger Rag) nebo Večerní píseň (Star- 
dust)\ “ Kdy... bude moci konečně 
autor s režisérem fakticky od začátku 
do konce realizovat bez cenzury (zdů
razněno mnou) svůj film?”

Zajímavé je: snad omyl, protože 
v ČSSR cenzura neexistuje, pouze 
Tiskový dohled. A Miloslav Vydra to 
také hned stylem tongue-in-cheek 
potvrzuje: “ O cenzuře jako takové je 
zbytečné mluvit, neboť neexistuje. 
Existují jednotlivé schvalovací stupně 
a existuje, bohužel, léty zakořeněná 
autocenzura . . . jen málo tvůrců si 
zachovalo skutečně nenarušené tvůr
čí myšlení, zaměřené k hlavnímu cíli 
uměleckého zobrazení: subjektivní 
výpovědi o světě.” Hear, hear!, jak by 
zvolali Anglosasovo Rozeberme si to 
snadným rozborem. N eexistuje-li 
cenzura, proč existuje, autocenzu
ra, jež tak narušila tvůrčí myšlení? 
Abychom byli spravedliví: jistá auto
cenzura existuje — nebo spíš kdysi 
existovala — i ve společnostech v pod
statě demokratických Líčení pohlav
ního aktu se ani značně nemravný 
Dickens (ač ženat, leta žil s milenkou)

nikdy neodvážil. Zato se týž Dickens 
velice odvažoval, když šlo o tzv. spo
lečenskou kritiku: napadal instituce 
viktoriánské společnosti jednu za 
druhou a tabu, jež mu ta společnost 
uložila v ohledu (popisu, nikoli výko
nu) pinkulinkování, zdá se, mu tvůrčí 
myšlení nijak nenarušilo. Zato si vez
měme třeba nám všem dobře známé
ho Párala. Jedním z jeho největších 
literálních výkonů je, že ze svých ro
mánů napsaných před příjezdem 
ocelových kočárů, vesměs situova
ných do stoprocentně dělnického 
prostředí ústeckých fabrik, beze 
zbytku vyzmizíkoval Komunistickou 
stranu. Proč? Měl, zásluhou tiskové
ho dohledu, silně vyvinutou auto
cenzuru: jako syn hrdě rakouského 
oficíra nehodlal o Komunistické stra
ně napsat nic pěkného, ale jako rodu- 
věrný Čech neodvažoval se o ní na
psat nic špatného. Tedy ji — bohužel 
jen ve svých románech — zrušil.

Ovšem, nebýt Hlavní správy tisko
vého dohledu, nebyl by tak učinil.

Také současní filmoví tvůrci by sot
va trpěli narušeným tvůrčím myšlením 
nebýt — inu, řekněme, “ jednotlivých 
schvalovacích stupňů.”

Chytrý a sympatický pan soudruh 
Vydra dále hovoří o "nedávných no
sitelích tuhého centralismu", kteří 
“ umožňovali vznik nikoli uměleckých 
děl, nýbrž jakýchsi zpotvořených 
pohádek pro dospělé . . . jim iž se jim 
podařilo zdiskreditovat nejen český 
film, ale i zásady kulturní politiky stra
ny. Opět pozoruhodná věta, volající 
po snadné interpretaci. Její poslední 
část (zdiskreditovaná kulturní politi
ka strany) je klasické libatio, tj. úlitba 
bohům. “Zásady kulturní politiky 
strany” lze nejlépe přirovnat k stálosti 
jistého zvířátka — jakpak ono se jme
nuje? Pamatuju si to jen latinsky: 
Anolis carolinensis. Chameleon! Jak 
se mu barva kůže furt mění. Podobně 
dialektická je kulturní politika naší 
milované strany. Zvířátko však žere 
pouze karolinské mouchy; naše milá 
strana požírá lidi. “ Zpotvořeniny v po
době pohádek pro dospělé", to je o- 
pravdu výborná definice socialis
tického realismu.

Potom pan Vydra vypráví o osudu 
jakéhosi filmu, jejž se jeho skupina 
leta marně snažila prosadit. Bohužel 
jej nejmenuje, ale brzo bude prý uve
den do kin, neboť zavládla přestavba 
a glasnost, tedy česky cosi, co lze 
přeložit taky jako tvůrčí svoboda,
i když v Praze se to nepojídá tak ka
lorické. Ale přesto. Čenzura tedy 
neexistuje, ale projekt onoho nejme
novaného filmu přesto “zamítli naší 
skupině již ve fázi filmové povídky” , 
ačkoliv si na tom projektu ve skupině 
“velice zakládali.” Zamítnutí bylo 
navíc doplněno písemnou výtkou, 
v níž se de facto vyhrožovalo rozpuš
těním skupiny.” Nakonec se však 
oněm Blumenfeldkám (pro význam 
tohoto označení viz můj románLWče) 
přece jen podařilo výrobu filmu pro

sadit — zavál vhodný vítr z Moskvy, 
ačkoliv Československo je zcela sa
mostatné — a film  je “ prakticky ho
tov". Tedy gaudeamus igitur. Přes 
ten happy end pan Vávra říká, že “za 
kmotrovství tohoto systému (tj. schva
lovacího řízení na Barrandově i jinde) 
by se nemusely stydět ani regule slu
žebních postupů v úřednickém apa
rátu c.k. mocnářství." Zde je polože
no rovnítko mezi vědecký socialismus 
a c. a k. monarchii. Rovnítko dosti 
přesné — ačkoliv vím o jiných super- 
autokratických systémech, k nimž by 
vládu politbyra bylo možno přirovnat 
přesněji — ale jaksi nevhodné. Měl 
tohle na mysli Marx? Nebo snad až 
Lenin?

Interview uzavírá pan Vávra úvahou 
o tom, že zvýšení kvality českého fil
mu “je v přímé závislosti nejen na sta
vu literatury a dramatiky, nýbrž je 
podmíněno rovněž stupněm stability 
či rozpolcenosti tvůrčího myšlení 
jednotlivých tvůrců . . . Ale nejdů
ležitějším faktorem je m orální stav 
(zdůrazněno mnou) spo lečnosti.” 
Pomineme-li otázku, jak je možné, po 
dvaceti letech pozemského, ráje reál
ného socialismu, že se duševní roz
položení českých filmových umělců 
podobá spíše rozpoložení Kafkově 
(jenže ten nežil za vlády autocenzury) 
než rozpoložení cenami odměněné
ho fridolína socrealismu, zbývá otáz
ka: jaký jiný než výborný může být 
morální stav české společnosti? Ne
bo že by nebyl výborný?

Leč ponechme žerty stranou, věc je 
vážná. “Je snadné vysmát se auto
rům” , jak to s ironií sobě vlastní udělal 
. . . Josef Škvorecký ve vysílání Hlasu 
Ameriky" napsal nedávno pan s. Ja
roslav Čejka v partajním časopise 
Tvorba, č. 3,1988; autorům, kteří jsou 
nuceni publikovat v Československu 
(to píšu já, ne p. s. Čejka). A já se jim 
vlastně nesměju. Nepochybuju, že 
p. Vávra je člověk intelektuálních 
schopností stejných jako kterýkoliv 
inteligentní exulant. Jenže žije v Čes
koslovensku a styl jeho výpovědi o 
české skutečnosti tedy nezbytně ur
čuje tato skutečnost. Ale lze mu 
rozumět, lze s ním sympatizovat. Patří 
jen k další generaci českých kultur
ních pracovníků a umělců, které mo
loch marxleninismu dříve nebo poz
ději seřere. Jenom doufám, že než se 
tak stane, podaří se jim přivést na svět 
díla srovnatelná s filmy raného For
mana, Jana Němce, Věry Chytilové, 
s díly Bohumila Hrabala, té jasné 
hvězdy stalinského podzemí s muzi
kou, která proti vůli stranovlády pře
žila a rozkvétá dnes ve stodolách čes
kých střediskových vesniček, ostře 
sledována reálsocialistickým policaj- 
stvem.

Protože reorganizace nebo pře
stavba nebo přestrojení nebo glas
nost je samozřejmě bludný kruh. Pan 
Vávra má naprostou pravdu, když 
říká, že hlavní cíl uměleckého zobra
zení je “subjektivní výpověď o světě."



Jenže ta se nikdy nebude líbit straně. 
Strana ji čas od času třeba použije 
k dosažení jistých svých cílů, ale pak 
ji nemilosrdně odsoudí a zničí. Tak 
se dálo v minulosti, tak se děje, tak 
se bude dít. Pokud stranu nevyzmi- 
zíkuje nejen Páral v románech, ale 
historie ve skutečném světě, je to 
jenom jójo; sometimes l'm  up, some- 
times l ’m down, oh, yes, Lord! Some
times l ’m almost to the ground! Mo
mentálně není české umění zcela na 
zemi. Ale nebojte se, zas bude, dokud 
bude existovat ta paskřivá organi
zace nazvaná Komunistická strana 
Československa. p

ÚČTOVAL
režisér Jlftí SVOBODA, předseda 
filmové sekce Svazu českých drama
tických umělců, (např. filmy: Zánik 
samoty Berhof, Skalpel, prosím, 
Paplllo, Schůzka a stíny).
Dikobraz — č. 10/9. 3. 88 — 3
V našich filmových studiích se chy
stají podstatné strukturálně organi
zační změny. V čem se bude lišit 
"nový" film od toho starého?

“Těžko zde postihneme všechny 
důvody, které k připravovaným změ
nám vedly, ale zastavme se u těch 
nejpalčivějších. Jedna ze silných 
brzd spočívá ve složitém schvalova
cím systému: První, kde rozhoduje o 
osudu literární přípravy, je drama
turg, ten předkládá návrh ke schvále
ní vedoucímu příslušné dramatur
gické skupiny. Odtud látka putuje 
k uměleckému ředteli, který zadává 
řadu lektorských posudků, bohužel 
mnohdy u lidí, majících o filmovém 
umění jen minimální potuchy. Jsou 
to často příslušná ministerstva či 
resorty, kde, pochopitelně, největší 
připomínky bývají k pasážím, v nichž 
jsou kritické postřehy k jejich oblasti. 
Posudky se vracejí po několika týd
nech, kdy scenárista začal většinou 
již pracovat na něčem úplně jiném. 
Připom ínky, m imochodem, často 
p ro t ik la d n é , č i l i  n e s p ln ite ln é , 
autor a dramaturgie v nějaké podobě 
akceptují a látka se po dalším pře
pracování dostává k řediteli Filmové
ho studia Barrandov, který je v tomto 
modelu již čtvrtým připomínkovate- 
lem a schvalovatelem.”
Navrhujete tedy, aby se dosavadní 
systém schvalováni zrušil?

“ Místo dosavadních, v podstatě 
pevně daných d ra m a tu rg ických  
skup in  by m ěly být ustaveny 
tvůrčí kolektivy, vnitřeně spojené 
stejným uměleckým názorem a pro
gramem. Místa vedoucích těchto 
tvůrčích skupin budou obsazena 
na základě nějaké formy veřejného 
konkursního řízení. Vedoucí předloží 
svůj umělecký program a vyberou si 
spolupracovníky, s nimiž ho chtějí 
naplnit. O výsledku konkursního 
řízení rozhodne komise, složená 
ze zástupců vedení filmu, vedení 
studií a zástupců tvůrčích umělců."

Ve filmu pracuje řada tvůrců, za 
nimiž s to ji všelijaké tituly. Co když 
je vedoucí skupin nebudou chtít mezi 
sebe vzít?

"Podobné problémy řešil po svém 
sjezdu i Svaz filmových pracovníků 
SSSR. Lidé, kteří po určité období 
nedosáhnou kvalitních uměleckých 
výsledků, si budou muset hledat 
jiné zaměstnání. Nikde není řečeno, 
že by špatný režsér nebo dramaturg 
nebyl přínosem pro UPF či Čs. f i l
mový ústav. Tvorba filmů je poměrně 
nákladná činnost, příliš drahá na to, 
aby se jí zabezpečovala sociální 
jistota průměrných či podprůměr
ných zaměstnanců.”
Pokud jsem správně pochopil, to, co 
vy říkáte, jsou v podstatě teze a úvahy. 
Hezky se poslouchají, ale kdy se 
uplatni v praxi?

“Zastupuji tvůrčí pracovníky z ob
lasti filmu, sdružené v SČDU, nikoliv 
řídící pracovníky jednotlivých studií. 
Návrh na změnu podmínek filmové 
tvorby jsme vypracovali společně 
s vedením Čs. filmu, které naše úsilí 
plně podporuje. Nyní se návrh pro
jednává na úrovni vedení jednotli
vých filmových studií a hledají se 
cesty k jeho efektivní a rychlé aplika
ci. Předpokládám, že zásadní změny 
organizace a řízení proběhnou ve
III. čtvrtletí 1988, další pak návazně 
na přestavbu hospodářského mecha
nismu, jak se bude uplatňovat v celé 
naší spo lečnosti. Filmové sekce 
SČDU bude na rozpracování zásad 
pro jednotlivá studia filmové tvorby

Literatura, film, Češi 
peníze a holky . . .
(Kulturní zpáva z Podalpska)

Film, který je v Evropě vůbec a pod 
Alpami obzvláště komerční Popelkou, 
dostal ve Švýcarsku injekci — doRon- 
ce finanční! SWISSIMAGE, Svaz švý
carských vizuálních umělců, vypsal 
soutěž na scénáře, které jsou jak je 
známo základem dobrého filmu. Mezi 
25 autory, jejichž dílům chce porota 
morálně i materiálně pomoci k film o
vé realizaci, jsou hned dva česko- 
švýcarští krajané: Julius Effenberger, 
divadelní a filmový autor, režisér a 
interpret, známý představitel hlavní 
role v Šafaříkově filmu "Chladný ráj 
(synovec vloni zesnulého pražského 
surealisty Vratislava Effenbergera) 
a prozaik Jaroslav Vejvoda. Effen- 
bergerova filmová povídka “ Peníze 
nebo život” nehodlá evokovat V+W, 
nýbrž dramatickým příběhem ze sou
časného Švýcarska ukazuje stinné 
stránky jinak sladkého života “zlaté 
mládeže” . Vejvoda v příběhu "Nevěs
ta s modrým slonem" navazuje na 
mnohé motivy ze svých emigrantských 
povídek a aktivizuje je satirickým 
pohledem do krajanské “ seznamky” 
na Jadranu. Mottem jeho budoucího 
filmu je inzerát, který se nedávno 
objevil v exilovém tisku — také v tom 
to časopise: “ Pořádáme zájezdy za 
českými děvčaty na Jadran. Zn.: 
“ Holky” .

dále spolupracovat.”

KRAJANSKÉ STŘEDISKO 
DENIA -  ŠPANĚLSKO

Na výběr jsou: garsonky, byty, řadové domky, vilky 
a pozem ky. — V Denii najdete: příznivé klima, kouzelný 

kraj a nové přátele ze všech koutů světa.

“LA PEDRERA II” 
VESNIČKA KLUBOVÉHO RÁZU

Fáze 1: dokončena a vyprodána 
Fáze 2 & klub: ve výstavbě 

Bližší informace, prodej a podnájem:
D IVA  IM M O B IL IE N  K. &V.  D IVOKÝ  
Segantinistr. 9, C H -8 0 4 9  ZQrich 

Tel: 01/341 21 56



Gendarmerie royale Royal Canadian
du Canada Mounted Police

Canaďá

Our oldest police force 
welcomes new people.
T h e  Royal Canadian Mounted Police 
want their force to represent the 
people they serve -  all of them. The 
country we live in is made up of people 
who represent many different cultures 
and speak many different languages. 
The R.C.M.P. is dedicated to maintain- 
ing an organization that reflects this 
ethnic and cultural diversity.

Members of the R.C.M.P. enjoy 
the challenge of constantly leaming 
new skills, the prestige of working in 
an intemationally renowned force 
that operates on the leading edge of

technology, and the privilege of serv- 
ing fellow Canadians at the community, 
national, and intemational levels.

Joining the ranks of Canada’s 
national police force can lead to an 
exciting and fulfilling career for quali- 
fied candidates.

For further information on 
joining the R.C.M.P, please contact 
your nearest detachment or write:

The Commissioner 
Royal Canadian Mounted Police 
1200 Alta Vista Drive 
Ottawa, Ontario K1A 0R2



Fórum

Robert Hanák

Vynalézavost 
Jehličková přístupu

V čísle 2/88 Západu byl uveřejněn 
článek “ Hus a husitství" od Ladislava 
Jehličky, který mne ohromil svým 
stylem a hlavně obsahem. Přiznám 
se, že si nevzpomínám, že bych něco 
podobného četl zejména v emi- 
grantské publikaci.

Zdařilost vývodu Ladislava Jehlič
ky je natolik objevná, že jistě zaslouží 
akcentovat některé body této studie. 
Nechť si laskavý čtenář vyhledá 
dubnové číslo Západu, strana 21. 
Tak především zahájení je velmi 
impresivní, autor konstatuje, že 
fyzická podoba Jana Husa je nám 
neznámá — je tedy potřebí čtenářům 
M istra  Jana p ředs tav it a lespoň 
v “ možné" podobě. Tak je to prosím 
“ ob tloustlý , plešatý velebníček” . 
Tímto způsobem jsme správně uve
deni k dalšímu popisu, tentokrát 
intelektuální charakteristice — prů
měrný myslitel, spíše horlivý než pů
vodní, takový nějaký T. G. Masaryk. 
Zde již autor obratně zabíjí dvě 
mouchy jednou ranou neb v pouhých 
dvou odstavcích je šikovně vykon
struovaná jakási miniaturní psycho
logická expertiza dvou osobností 
českých dějin.

Popis “ možného” vzhledu se ale 
nedá použít v Masarykově případě
— presidentova podoba je stále 
věrně zachována na fotografiích. Je 
to vysoký štíhlý muž sportovního 
typu, dokonce jezdící na koni! Navíc 
Masarykovo jméno je spojeno s vy
dobytím samostatnosti. I zde si autor 
ví rady jak předložit správnou cha
rakteristiku. Pokládá se tedy otázka
— co by se stalo nebýt první světové 
války, pak by ovšem Masaryk zůstal 
univerzitním profesorem jakých jsme 
jsme měli na tucty! To je ovšem skvělá 
metoda. Takovým způsobem může
me zasadit předmět našeho zkou
mání vždy na správné místo.

Vynalézavost Jehličková přístupu 
je obzvláště patrna na popisu střetu 
Husa s církevní a světskou mocí. 
Autor jakoby tušil, že by snad někdo 
mohl chápat tento konflikt jako střet
nutí mezi svědomím a pravdou na 
jedné straně a autoritativní mocí 
a falešným obviněním na straně dru
hé. Dále by čtenář mohl být sveden 
prostudovat si historické prameny 
a dokonce vidět tento spor jako 
modelový případ kon flik tu  mezi 
jedincem a mocí. Je znepokojivé, 
že celá řada českých i zahraničních 
historiků je poplatná této interpre
taci.

Autor čelí této pomýlenosti dvěma 
způsoby. Za prvé je poukázáno, že

výklad Husa presentovaný hlavními 
českými historiky je přinejmenším 
tendenční — vždyť takový Palacký 
“snoval" svou ideologii pro potřeby 
rodící se české buržoasie! I tomu kdo 
není seznámen s marxistickým poje
tím h istorie  to to  odhalení jis tě 
neunikne. A takový Pekař je jisté 
vedle se svou "národní” podstatou 
husitství. Správný výklad je prosím 
tento: šlo hlavně o uchvácení majetku 
církve.

Za druhé, Husovi jde jenom o 
"pravdu" a “ víru" založenou na 
autoritě Písma. Čtenář si jisté všimne, 
jak jsou tato slova správně dána do 
uvozovek. Naproti tomu taková víra 
v elektrický vypínač je již bez uvo
zovek.

U žití správných p řív las tků  je 
vůbec autorovou silnou stránkou. 
Čtenáři musí být jasné jak je naivní 
a vůbec kacířské zabývat se "prav
dou" a “vírou", takový postup vy
žaduje seznámit se s mnohými fakty 
a ideami a vůbec to dá mnoho náma
hy a přemýšlení. Nakonec by to vedlo 
k tomu, že by se někdo mohl pošetile 
ptát kdo vlastně měl pravdu a v čem 
tato pravda spočívala — taková otáz
ka nesmí být vůbec položena! Na
opak, čtenáři je potřebí říci kdo byl 
"reakční" a kdo “ pokrokový", kdo 
byl “ idealista” a kdo “ materialista” , 
okořenění naší dobré češtiny několi
ka latinskými názvy též není na ško
du. Takže nakonec je možné vyslovit 
zásadní stanovisko o celé věci. Vždyť 
ti konciloví otcové vlastně byli “ po
krokoví” lidé, soudící kacíře a tvůrce 
duchamorných a jalových děl!

Takovým způsobem je viklavý čte
nář zcela jistě vyveden z pochyb a 
zbaven představ, že by snad Mistr 
Jan mohl nám být zdrojem užiteč
ných znalostí a dokonce mohl ovlivnit 
naše myšlení a jednání.

Zobecníme-li tento přístup, uvidí
me, že naše prosté otázky o smyslu, 
správnosti a pravdě budou nahrazeny 
jiným i otázkami — je toto "pokro
kové” nebo “ reakční", je tato myšlen
ka v souladu s většinovým názorem, 
případně s tou a tou školou myšlení? 
Anebo, je to “ moderní"?

Vraťme se ale ještě na chvíli k na
šemu článku. Pisatel pokračuje vy
vracením stále vžitého názoru, že 
Jan Hus stál na začátku husitského 
hnutí. Zde autor neváhal užít silné 
analogie: Nietzche — Hus, nacisté
— husité. A aby bylo všem jasné 
co si máme o "husitech" (opět uvo
zovky) myslet — vždyť to byla jen 
teroristická menšina. Takže od ny
nějška si budeme raději říkat: Jan 
Žižka, Muhamar Kaddafi — druhové 
ve zbrani!

Ladislav Jehlička nám tak nejen 
pom áhá za řad it h lavní postavy 
českého národa na správnou pozici

ale přímo nás i učí jak si počínat 
při rozboru historické látky. Není 
ani třeba vyslovovat lítost, že autor 
se nám nezmiňuje o dalších osobno
stech jako Komenském, Havlíčkovi 
případně některým ze spisovatelů. 
Č tenář je jis tě  nato lik poučen, 
že bude schopen pokračovat v pří
padném rozboru samostatně. A vů
bec, proč vlastně omezovat Jehlič- 
kovu metodu na studium historie? 
Vždyť obdobným způsobem je mož
né zaútočit do literatury, umění apod. 
Případným pokračovatelům lze po
přát mnoho zdaru. □

Aleš Zem an

Josef Pekař o Husovi 
a husitství

Redakce Západu (duben 1988) 
otiskla kapitolu o Husovi a husitství 
ze samizdatové knihy Ladislava Jeh
ličky: “ Křik koruny svatováclavské” 
(že by dle názvu polemika s nedávno 
zesnulým Václavem Černým?). Re
dakční rada předpokládá, že téma 
může vyvolat užitečnou, demokra
tickým způsobem vedenou diskusi.

Po přečtení Jehličková článku jsem 
došel k závěru, že by v diskusi ne
uškodilo upozornit na názory prof. 
Josefa Pekaře, předválečného klasi
ka českého dějepisectví, o kterém se 
Jehlička ve svém článku na několika 
místech zmiňuje. Dovoluji si na ně 
upozornit, jelikož Pekaře se často 
dovolávají odpůrci výkladu českých 
dějin v tradicích Palackého a Masa
ryka. Komunisté pro změnu hovoří 
o Pekařovi jako o historikovi ultra- 
reakčním a ultra-katolickém.

Dle Jehličky Pekař považoval za 
nejlepší knihu o Husovi katolickou 
monografii učeného dra. Sedláka. 
Není to pravda. V článku z r. 1925 
“ K boji o Husa” (jednalo se tehdy 
o uznání dne Husova upálení jako ná
rodního svátku, přičemž došlo ke 
sporům s papežským nunciem Mar- 
maggim, který opustil Prahu) Pekař 
píše s větším respektem o díle VI. 
Kybala, píše Pekař: "dovozuje ob
šírně, že úsudky obou vynikajících 
českých theologů, probošta Lenze a 
dra. Sedláka, pokud se týkají Husova 
učení o církvi, jsou nesprávné . . 
Kybal se ve svém díle zabýval mož
nou revizí Husova kostnického pro
cesu. O tom Pekař: “ Nevím, zda ka
toličtí theologové dají mu (Kybalovi) 
vesměs za pravdu — ale před jedním 
faktem, tuším, musí skloniti hlavu. 
Tj. před faktem, že revize procesu 
Husova — nešlo sic doslova o tako
vouto revizi, ale o problém nemenší: 
o pravověrnost husitství — byla p ro 
vedena řádným koncilem církevním
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v Basile ji" (podtrženo Pekařem). 
Kategorické úvahy Jeh ličkový o 
nemožnosti rehabilitace Husa berou 
jak Kybal, tak Pekař v potaz. Pokud se 
týká možných církevních bludů Husa, 
píše Pekař velmi rozumně: . . vý
sledky posledního vědeckého bádání 
o Husovi by měly býti více známy 
než jsou . . . práce Kybalova, pokud 
nebude vyvrácena, stačí sama, aby se 
o bludech Husových mluvilo s jistou 
rezervou" (podtrženo Pekařem).

Pekař se nikde nezmiňuje o Husovi 
s despektem, jak to činí Jehlička 
slovy: “ Hus byl asi dosti průměrný 
myslitel, spíše velmi horlivý a znalý 
(Wiklef) nežli původní — takový něja
ký T. G. Masaryk — spíše nadšený a 
ohnivý karatel mravů a jejich obránce 

Hodnocení průměrnosti či ve
likosti myšlenek a učení je věc oše
metná a subjektivní. Což nestačí, že 
pro národ byl Hus od začátku 15. sto
letí, tak jako TGM v tom to století, pří
kladem stále živých principů? Pokud 
se týká skutečného vlivu u obou, zde 
o nějaké průměrnosti nemůže být řeč!

Ale vraťme se k otázce základní, jak 
hodnotit význam Husa a husitství. 
Máme se držet interpretace Palacké- 
ho, Masaryka, Pekaře, Durycha či 
Jehličky? V každém katolicky za
barveném dějepisu se dočtem e
o spouštích a zločinech spáchaných 
husity. Přitom málokdy bývá roz
lišováno o jaké husity se jedná, ač, 
jak známo, mezi nimi bylo směrů ně
kolik. Co o tom Pekař? . . vypá
lené a zpustošené krajiny a bezpočet 
z obou stran (podtrženou mnou) 
spáchaných hrůz a z ločinů” . Máme se 
domnívat, že veliká papežská vojska, 
složená z námezdních žoldnéřů, si 
počínala v Čechách jako beránci? 
Vinu navzájem nemilosrdných hu

sitských válek připisuje Pekař jednak 
králi Zikmundovi, který od r. 1420 
vedl cizí vojska proti vlastnímu náro
du, což mu Čechové nikdy neod
pustili, jednak fanatickým Taboritům, 
jejichž činnost hodnotí Pekař, na roz
díl od husitů vedených pražskou 
univerzitou, jako kacířskou a extrém
ně krutou.

Jehlička radí, abychom považovali 
Husa za našeho současníka a dovolá
vá se dokonce pro tento názor Peka
ře. Ten však též trval na tom, aby 
historické osoby a děje byly vysvětlo
vány v jejich dějinném kontextu. Stačí 
si přečíst úvodní pasáže Pekařovy 
monumentální knihy “Žižka a jeho 
doba” . U čin ím e-li Jeh ličkoví po 
vůli, máme dnes jakým koliv způso
bem omlouvat upálení kněze za 
víru ve správnost své interpretace 
Písma svátého?

Dle Jehličky byla pro Pekaře pod
stata husitství národní. Na tom jistě 
je mnoho pravdy, ale když si přečte
me Pekařův článek “Smysl českých 
dějin” z r. 1929 zjistíme, že Jehlička 
Pekařovo pojetí krajně zužuje. Pro 
Pekaře je husitství “vertikální linie 
gotická za osvobození myšlenkou 
vzhůru spějící” . Pravý opak nějakého 
husitům Jehličkou přip isovaného 
materialismu, třídního boje, v kterém 
"ideové” věci byly až druhořadé, 
prvotní byly věci hmotné, majetkové.

Mohl bych poukázat na Pekařův 
deta iln í a ob jektivní, často k ri
tický, rozbor husitského hnutí ve 
vzpomenuté monografii “Žižka a jeho 
doba” či připomenout jeho popis 
husitství v "D ějinách českoslo
venských” z r. 1921. Myslím však, že 
na to zde není místa a že to podstatné 
jsem uvedl.

Snad je to příliš smělá hypotéza, ale

historické ©kaimihp

domnívám se, že nebýt těch krutých a 
vášnivě destruktivních, zajisté až fa
naticky nábožensky a nacionálně 
smýšlejících husitů, jejich rozhod
nosti a vojenské zdatnosti bojovat 
nikoliv za své předsevzetí a svobodu, 
jak je chápeme dnes my, ale za prav
du zjevenou v Písmu svátém, že by 
snad dnes Češi neexistovali jako živý 
národ, ale potkal by je osud zgerma- 
nizovaných Polabských Slovanů. K 
tomu opět Pekař: “ úzkost o ohrožené 
dědictví předků, snaha dobytí zpět na 
polo ztraceného prvenství na vlastní 
půdě, byla spodním nosným živlem 
revoluce husitské a změnila zemi 
po stránce národnostní podstatně 
(podtrženou mnou), podobně jako od 
konce 18. a v 19. století živil roman
tismus obrodnou myšlenku národní 
k zanícenému boji p ro ti druhé či 
třetí německé cizotě".

Netřeba se dovolávat Palackého, 
Masaryka, Jiráska, či dokonce ko
munisty Nejedlého. I pro Pekaře, 
na rozdíl od Durycha, nebyl Hus 
žádný kacíř, ale postava, “ která 
zdvíhá české dějiny . . .  do takových 
výšin, že posvátné úctě před nimi 
neubrání se ani protivník zásadní, 
má-li smysl pro velikost a pravdu." 
Pozn. Pekařovy názory, které zde 
uvádím, lze najít v souboru jeho dě
jinných statí nazvaných "O smyslu 
českých dě jin ” , Stojanov, edice 
Akord, Rotterdam, 1977. n

B. Procházka

Symboly
Západ v č. 2 z dubna 1988 přinesl 

pod názvem “ Hus a husitství” výňatek 
z chystané knihy L. Jehličky “ Křik 
koruny svatováclavské” . Tento člá
nek vyvolá jistě bohatou polemiku 
a nemohu odolat, abych se k ní nepři
pojil.

V tisícileté historii civilizovaného 
lidstva hrají významnou úlohu sym
boly, které mají sloužit jako vzory pro 
lidské chování a konání. Lidská po
spolitost potřebuje určité mravní 
zásady, aby mohla správně fungovat. 
T. zv. západní civilizace existuje už 
dva tisíce let pod mohutným vlivem 
morálního imperativu obsaženého 
v Mojžíšově Desateru. Dále usiluje
o pozvolné zlidštění, vedena příkla
dem ukřižovaného Krista s jeho revo
luční devizou lásky k bližnímu. To 
jsou mohutné, všelidské symboly, 
proti kterým ve 20. století vytáhl 
do boje světový komunismus. Všemi 
silami se je snaží vymýtit z lidského 
povědomí a nahradit je tro jicí nových 
proroků Marxe, Engelse a Lenina, sli
bujících lidstvu zářné zítřky.

Každý národ má své symboly, které 
mu historie vytvořila. Spolu s jazykem 
jsou tmelem, který spojuje národ 
a povyšuje jej nad pouhou masu 
jednotlivců žijících své malé lidské



Literaturaosudy. Český národ si ve svém pod
vědomí uchovává nejasnou vzpomín
ku na "zlatý věk", kdy mu vládl Karel
IV., Otec vlasti. Velkým symbolem 
českého národa je však tragická 
postava mučedníka Jana Husa, 
upáleného na hranici. Musíme při
znat, že pravá podstata Husova sporu 
s církví ztrácí pro neodborníka na 
významu, avšak vedle jeho nespor
ných zásluh o moderní český pravo
pis stojí jeho příkladná morální 
síla, s kterou trval na svém pře
svědčení. Dnes víc než kdy jindy 
potřebuje náš národ symbol Husovy 
integrity a statečnosti. Je tedy po
družné ba směšné přít se o to, zda 
Hus byl obtloustlý či hubený, zda 
měl morousovitou či jinou povahu.

České obrození 19. století bylo 
obdivuhodným vzepětím kolektivní 
vůle k životu. Moderní tehdy idea 
nacionalismu přišla z Německa, kde 
ji propagovali filoso fové Herder 
a Fichte. U nás její propagace byla 
v rukách jediných tehdejších intelek
tuálů, kterými byli neznámí, skromní 
a nadšení katoličtí faráři. Ti pečovali
o spásu duší svých oveček a zároveň 
jim  otevírali oči pro nové myšlenky 
a probouzeli v nich zájem o dávné 
dějiny jejich národa. Objevila se 
potřeba vhodných symbolů a toho 
si byl dobře vědom Frant. Palacký, 
když uvažoval o smyslu českých 
dějin, a touto úvahou byl veden, 
když psal své “ Dějiny národa české
ho” . O jeho metodách a závěrech 
mohou diskutovat odborníci, ale
o politickém rozhledu Palackého 
nejlépe svědčí, jak daleko viděl do 
budoucnosti, když zkoumal význam 
Rakouska pro Čechy i pro Evropu. 
Závěrem a vyvrcholením českého 
obrození bylo dosažení samostat
nosti a pak dvacet let Masarykovy 
republiky. Význam T. G. Masaryka 
v českých dějinách nebude jistě 
spatřován v tom, jak dalece orig i- 
nelní a hluboké bylo jeho filosofické 
učení, ale mnohem spíše v jeho mo
rální síle, s kterou bojoval proti 
falešným symbolům jako byly na př. 
Rukopisy, a kterou nasadil v boji 
proti Rakousku, když dospěl k zá
věru, že Rakousko se nedá reformo
vat a že tudíž není už schopno svou 
historickou roli plnit. Masaryk i 
Palacký se stali pro český národ 
důležitým i morálním i sym boly a 
proto na nějak nacisti tak i komunisti 
tak útočili. Rozpoznali totiž, jak ne
bezpeční jsou oba pro jejich ideolo
gie a vynaložili všechno úsilí, aby je 
vymazali z českého povědomí. Komu 
tedy dnes může sloužit snaha sni
žovat význam Palackého a Masaryka?

Minulost je něco, co se stalo a co se 
už nemůže odestát. Lidově se říká: 
kdyby jsou chyby. Co plátno uvažo
vat, co by bylo, kdyby byl Hus nešel 
do Kostnice nebo kdyby čeští stavové 
nebyli zvolili Zimního krále Fridricha 
nebo dokonce kdyby nebylo došlo 
k 1. světové válce. Nezbývá nám než

Jaroslav Vejvoda

Myš
Této povídce byla udělena 2. cena 
v soutěži k 10. výročí časopisu Západ.

“ Mám dvě otázky," hlásí Starejmla- 
dej rovnou z kanafasu u stolu, místo 
m y trá  pozdravu. “ Za první, kde ro
stou kroupy?” Přitáhne si talíř oran
žových kukuřičných vloček, zalije 
plnotučným mlékem a zakvedlá lžící. 
Otec se odvrátí, aby si pohledem na 
vzniklou míchanici neničil chuťsvého 
životobudiče, který je nefiltrovaný, 
čistý a černý jako ráno za oknem. 
“Ad zwei . .” pokračuje mudrlant, ale 
to už zasáhne matka. "Tak za první," 
přejímá synovy gramatické přemety, 
ale o gramatiku už nejde, nýbrž o 
kroupy, . . se nejdřív pozdraví!” 
“ Hoi,” houkne mladý pán pozpůsobu 
alpských pastevců a to seniora skoro 
pozvedne. Ale s myšlenkou na krou
py se raději přidrží stolu. Jak se sakra 
. . .  "A za druhý,” doplní matka, “kroupy 
nerostou, kroupy se dělají.” “Jak?” 
vysloví syn kliďánko nahlas to, čím se 
rodiče v duchu mučí, a přihodí si do 
křupavé směsi plnou lžíci práškového 
cukru, jehož hebkou sladkost si otec 
v posledním čtvrtstoletí odpírá. Proto 
raději přivře oči a srká svého hořkého 
turka poslepu. Žena mu však mocným

přijm ou t fakta historie. Můžeme 
snad závidět Polákům, že zůstávali 
věrni katolické církvi, která je jim 
dodnes obrovskou oporou a která jim 
dala jak Wojtylu, prvního polského 
papeže, tak i Popieluszka, mučedníka 
zavražděného komunisty. Oba už 
dnes jsou symboly i zbraní pro 
polský lid. Naše historie nás zavedla 
jinam, její součástí se však stalo
i oněch dvacet let republiky, na něž 
budou Češi dlouho vzpomínat jako 
na kratičký “zlatý věk" svých smut
ných dějin. Podle Palackého i Masa
ryka jsme vždy dávali přednost bojo
vat “zbraněmi ducha” . Bohužel nás to 
patrně zavedlo k Bílé hoře, k Mnicho
vu a konečně k Dubčekovu Pražské
mu jaru, které skončilo srpnovou 
bratrskou invazí. Zdá se mi, že 
dnes není zrovna vhodná doba, aby 
se naše symboly kácely, nemůžeme-li 
za ně nabídnout nic lepšího než 
Švejka. V době, kdy se nabízí alterna
tiva komunismus či konsumerismus, 
měli bychom spíše lidem stavět před 
oči morální hodnoty a ty vidím v po
stavách Husa, Palackého a Masaryka. 
Připojit k těmto -jménům Zdeňka 
Nejedlého je jen nejapný, zlomyslný 
žert, s kterým je škoda polemizovat.

□

dloubnutím předá štafetu. “Jak?" 
zopakuje synovi otázku. "Nevím,” 
přizná muž a otec. “Jak zněla druhá 
otázka?" “Jáhly,” zakřupá syn, “ jak 
ty se dělaj?" “Ty se nedělaj,” promluví 
se vzácnou shodou oba dospělí, "ty 
rostou!" Více však oba neví a otec 
to vzdá raději bez mučení. “Tak dob
ře,” slíbí závazně, "zjistím a sdělím, 
jo?” “ Kroupyjáhly,” shrne synátor 
a zabezpečí se termínem, “do večera!” 
Z kapsičky košile vyjme ušmudlaný 
zápisník s tužtičkou a jako budoucí 
poslanec, kterým chce být potom, co 
ho budoucí strojvůdcovství ve věku 
bezhlučných lokomotiv omrzelo, za
píše si otcův závazek i lhůtu splnění.

“Á, náš posranec,” zavtipkuje jako 
každé ráno pozdní příchozí, momen
tálně na návštěvě z Prahy. “ Dědo!” 
napomene ho tak — též opakovaně 
jeho dcera, zde manželka a matka, 
a stařec se chraplavě zasměje. Z led
ničky vyndá vychlazený smíchovský 
staropramen, původně deklarovaný 
jako dar zeťovi, otevře si a napije 
se přímo z láhve. Zeť dopíjí rychlými 
doušky svého turka. Zdá se mu, jako
by tma za oknem v rozporu s přírod
ními zákony neřidla, nýbrž černala do 
inkoustová. Tchán s popelavým str
ništěm a malátnými pohyby, zejména 
po probuzení, se ani vzdáleně nepo
dobá čilému čistému stařečkovi, ke 
kterému jezdil jako kluk na prázdniny. 
Ten vstával se slepicemi, poklidil dvo
rek i domácnost a než se vnuk nasní
dal, byl zpátky s nůší trávy králíkům. 
Pivní děda však odvykl rannímu vstá
vání, zeť má naléhavý dojem, že i sluš
nému chování, v celoživotní službě 
sám sobě v rámci socialistického po
hostinství. Také teď se připomíná, 
aniž ho napadne pozdravit. Rozdíl 
mezi nejstarším členem a benjamín^ 
kem rodiny je pouze věkový, uvažuje 
zarputile zeť a otec. Pro klid v do
mácnosti však přikyvuje starcovu 
požadavku: “ Hele, tak nezapomeň 
na ten brousek, je to ten kámen z Ka
lifornie, co sem ti ukazoval v katalo
gu, ten má tvrdost, jakou jiný kameny 
nem aj. . . ” (Má také odpovídající cenu, 
uvažuje v duchu hostitel. Což nevy
sloví.) Dorazí turka a sebere elegantní 
kufřík na spisy, kam se vejde právě 
tak půllitrová termoska s celodenní 
dávkou kávy, neboť to, co vystříkne 
podnikový automat za frank do plasti
kového kelímku, není k pití. Doplní 
příslušnými klíči, kapesníkem, hře
bínkem, vyhodí pivní zátku, kterou 
mu do zavazadla vsunul junior za dě
dova lišáckého pomrkávání, a odpo
roučí se do předsíně.

Zadupe před záchodem, ale místo 
návštěvy oné místnosti se tichounce 
vkrade do pracovny a vytáhne z kni
hovny slovník. Po letech v cizině ně
mecky přemýšlí, hlavně v práci, rost
liny a zvířata se mu však jako technic
ky orientovanému měšťákovi bezna



dějně pletou. S čímž se nechce své 
chytré rodince svěřovat. Jenomže 
jeho věčná láska má všechno v tom 
hle bytě přečtené — knihy i spolubyd
lící. “ Graupen asi,” volá z obýváku, 
odkud se právě vytratil. “A jáhly bu
dou hirse.” "Dyť vím," zamumlá muž 
přistižené. Už to v slovníku nekontro
luje, zasune knihu zpět a vyjde znovu 
do předsíně. Z manželské ložnice, 
kterou dočasně obsadila návštěva, 
vychází tchyně v župánku, se vče
rejším líčidlem na tváři. “Tak nezapo
meň," připomíná místo pozdravu, “ na 
ty auťáky. Značka je fuk, jenom aby 
byly závodní!” Zeť i jí poslušně kývne. 
Tchán, který v životě nedržel v ruce 
jiný pracovní nástroj než pípu, má 
zájem o speciálně tvrdý brousek na 
jemné pily, tchyně, jejiž jediný vnuk 
žije v zahraničí, poveze domů modely 
sportovních vozů. Ale oba mu stručně 
vysvětlili, že jde o hledaný sortiment 
ve výměnném hospodářství, které 
snad v době jeho dlouholeté nepří
tomnosti nahradilo to původně plá
nované. Za co hodlají americký brou
sek a italské modely měnit, mu ne
sdělili a on se neptal. Stále ještě mu 
na konečné "ááhoj" ve dveřích bytu 
odpovídá dvojhlasná ozvěna . . . A to 
je přece v tomhle studeném světě víc, 
než v co mohou někteří jednom dou
fat.

“Josef, das Máuschen!" Probudí se 
a zahlédne světélkující zvířátko, po
bíhající napříč obrazovkou. Přístroj 
pípá a signalisuje v krátkých interva
lech heslo neplatnosti “ invalid com- 
mand” . Technik i v stavu nirvány po
chopí, že se zase jednou nechtě opřel 
předloktím či dokonce hlavou o klá
vesnici, takže vysílá několik povelů, 
které se navzájem ruší. Napřímí se, 
navykle stiskne korekturu, myška vy
pískne naposledy a zmizí. Čilé neživé 
zvířátko. Člověk v technikovi si na 
několik vteřin uvědomí, jak v branži 
a v této budově nebývale půvabná je 
jeho živá spolupracovnice, která mu 
právě vyslala záchranný signál. Po
děkuje kývnutím, jeho přitažlivý pro
tějšek odpoví úsměvem a pak prove
de úkon, nezaznamenaný v paměti 
žádného přístroje — přeloží ve výřezu 
psacího stolu pohodlněji nohy a uká
že bez ostychu a jistě i bez záměru 
opálenou pokožku vysoko nad kole
ny. Technik v boji s mužem se při
nutí hledět na obrazovku, která mu 
pro změnu hlásí “ error” . Snad je omy
lem ten technický krunýř, který si 
nasadil hned, když jeho kancelář do
stala před několika měsíci mladou, 
ctižádostivou a ke všemu sličnou po
silu. Jenomže socialistické heslo “co 
je v domě, není pro mě!” platí bez vý
hrad zejména v elektronickém kapita
lismu. Dokonce v nezáživné historii 
této firm y by se nalezlo několik zají
mavých, smutných příkladů všeplat- 
nosti této poučky. Ostatně dívka, kte
rá s ním sdílí ponorkový prostor pro 
šestnáct přístrojů, dva lidi a jediné

okno, platí v podniku za zuřivou “eman- 
c i” zejména potom, co vysvětlila ně
kolika šéfprogramátorům, že dvoj- 
programy nehodlá řešit po večerech. 
Navíc činí bez ostychu netaktní na
rážky na Josefovy proporce, zatímco 
on věnuje protějšku jen kradmé mlčen
livé pohledy. Když ale navrhl při jejím 
příchodu postavit druhý stůl výřezem 
ke zdi trvala na tom, že chce muži, 
s nímž bude žít osm hodin denně v po
kojíku zvíci mnišské cely, hledět do 
tváře. Kam jí může hledět on, snad ne
domyslela. Technik přemohl časem 
člověka návyk zdolal touhu natolik, 
že pohledy ke stolu naproti střídá s po
hledy z okna už jen pro osvěžení, maxi
málně v desetiminutových intervalech. 
Také zdejší klima vydatně pomáhá 
technice proti přírodě, vždyť stromy 
na horách i ve firemní zahradě žlout
nou už zjara, opálená pokožka bledne 
v létě a minisukni nahradí povětšinu 
roku dříny. Kancelářské spektrum 
mezi sebevědomou mladou ženou a 
stárnoucím, životem zpolíčkovaným 
otcem rodiny, od hádek o emanci
paci, přes samozřejmou ochotu vy
stavovat půvab skoro bez zábran a 
ostýchavé plenění pohledem, až k ne- 
švýcarské solidaritě v obraně proti 
biči shora, lze tedy — s výhradami 
snů — považovat za kamarádství . . . 
Freud by se ovšem usmál, krajané 
v hospodě se přímo řehtají při kvar
tálních pijáckých zpovědích zkouše
ného technika, ale spolupráce těch 
dvou probíhá bez výkyvů a programy, 
které připravují, procházejí bez pod
statných korektur.

Teď však omyl promění barvu, z pa
měti přístroje vyběhne myška-za- 
chránkyně a technika napadnou lid
ské myšlenky. Myška, spojení védy 
s přírodou, jeho nejvěrnější přítel
kyně v bezduchém naprogramovaném 
světě, jediná žena, která poslechne 
každý povel. Pokud ovšem nahmátne 
tu správnou klapku. Což učiní, pohléd
ne na hodinky a energicky vyťuká svůj 
nejoblíbenější signál, výstup z pro
gramu. “Schon, Josef?” ozve se kama
rádka naproti, která je na přítelkyni 
nejen příliš sebevědomá, ale i příliš 
vzhledná a mladá. Taková přítelkyně, 
stane-li se jí vůbec, bude spíše muči- 
telkou než utěšitelkou. Ví Josef z kla
sických románů. Varování klasiků na
bádá k střízlivosti. Josef nezatěžuje 
spolupracovnici ani podrobnostmi 
svého rodinného života. Objasní je
nom v náznaku: “ Máme návštěvu, 
musím nakupovat!” Kde a co všechno 
by stejně nemohl uvědomělé spotře
bitelce, přivyklé samozřejmosti na
syceného trhu, který verbálně potírá, 
nějak zdůvodnit. Kdysi se divila jedna 
francouzská královna žádosti hlado
vých Pařížanů o chleba, když přece 
koláče jsou chutnější. Josef nechce 
zkoumat, jak by sociální revolucio- 
nářka v pozdním kapitalismu hodno
tila žádost socialistických kon
zumentů o modely nedostupných 
sportovních vozů a kalifornské brus

né kameny. Nepokouší se ani o vy
světlení vokativu svého jména, vždyť
i mezi krajany a doma, pokud vůbec, 
bývá oslovován prvním pádem. V 
soutěži panující v této firmě, v celé 
branži a vůbec v této zemi m ilionář- 
ských střádalů je zázrakem i prosté 
pracovní porozumění. Natož solidari
ta, kterou teď dívka dokazuje spikle
neckým mrknutím a otázkou: ‘Time?" 
to je ten puntík, jimž se zde zahajuje 
a končí pracovní den. Kontrola dů
stojnější, ale i účinnější než zastaralé 
píchací hodiny. Časový signál se totiž 
otevírá osobním kódem, který je nej- 
střeženéjším tajemstvím každého 
pracovníka. Důvěra mezi mužem a 
ženou, vedoucí k sdělení výše mzdy 
a čísla kódu, je tady, kde manžel ne
svěří číslo konta ani vlastní ženě, sil
nějším poutem než společná postel. 
Ačkoliv si Josef někdy ve snu před
stavuje, že se spokojil tou menší dů
věrností. Odpoví protiotázkou: “Asi 
za hodinu, ano?” Dívka kývne, muž 
vstane a přes její hlavu, v předklonu, 
se pokouší z kalendáře na zdi vytrh
nout list tohoto dne. Jednodušší by 
bylo stůl obejít, ale takto zůstává 
počínající břicho v neviditelnu. Také 
zahlédne v nejdrásavější a nejvytou
ženější vteřině každých čtyřiadvaceti 
hodin ňadra, jaká zná už několik let 
pouze z obrazovky. Dívka se schýlí, 
ňadra spočinou na okamžik plnou 
vahou na klávesnici a na osvětlené 
pracovní pole vyběhne myška, která 
jim oběma připomene, za co je tady 
vlastně platí. Josefovi navíc jeho po
vinnosti hostitele.

Tchán hladí měkkými prsty výčep
ního tvrdý kámen a zasvěceně vyklá
dá, že jde o světový unikát, snad po
zůstatek meteoritu. Brousek se hodí
i na nejjemnější lupenkové pilky, je
jichž životnost se tím mnohonásobně 
prodlouží. Což je dobře, protože se 
těžko seženou. Ten kámen ovšem 
není v Československu vůbec k mání. 
Proto jednal moudře, když Josefovi 
našel v katalogu ten brousek místo 
pilek. Těch by si mohl dovést domů 
celý balík, ale praktickým užitkem by 
se brousku nevyrovnaly. Řekne sku
tečně “ Josefovi našel” a nadále chválí 
svoji rozvážnost, aniž slůvkem vyjádří 
něco jako dík či vděčnost. Ale Josefa 
to nikterak nerozčiluje. Je sám na
opak vděčen za klidný večer, protože 
tchyně si nechává od dcery předklá
dat popisy modelů, které zakoupil, 
a benjamínek rodiny využil výjimeč
ného nezájmu dospělých a přehrává 
si na obrazovce jednu ze svých vzru
šujících her, které ve srovnání s ob
vyklými televizními pořady třaskají 
jen tlumeně. Otec si proto může beze 
spěchu nalistovat v naučném slovní
ku heslo “ Graupen", kde se však do
zví pouze, že kroupy se dělají z ječ
mene. Nicméně vypadá to, že dnes 
bude zbaven své každovečerní povin
nosti překládat vše, co tchán namát
kovým výběrem mezi šestadvaceti te



levizními kanály celkem v pěti jazy
cích, kterým nerozumí, označí přesto 
za podstatné. Zeť ovšem není poly- 
glot a ve třech z pěti vysílacích řečí 
se pouze dohaduje smyslu, ale tchán 
ho vždy čile doplňuje z vlastní fan
tazie a manželka, když tlumočník 
ochabuje, vypráví užaslým rodičům 
o sportovci z přízemí, s nímž občas 
jogguje a který přes svoje mládí ovlá
dá sedm jazyků. Josef by ovšem mohl 
namítnout, že je to právě to mládí 
v zemi, jejíž úřady a sdělovací pro
středky hovoří oficiálně čtyřmi jazyky, 
nemluvě o nářečích, které mu prostě 
chybí. Chápe však, že tím možná na
kousne jádro budoucího sporu, který 
by nechtěl vyvolávat předčasně a 
v přítomnosti hostů. Dnes nemusí 
díkybohu tlumočit, ani se hádat. Ro
dina se baví sama. Pohoda. Nedlouho. 
Tchyně, rozkládající modely autíček 
na stolku z jediného kusu ušlechtilé
ho dřeva (výrobek firm y MM-Mobel, 
s podpisem výtvarníka), nečekaně 
a v těchto prostorách dosud nesly
šené, avšak více než slyšitelně vyjek
ne: "Myš!" Zvedne nohy, k svému 
objemu až neuvěřitelně hbitě, a opře 
je o polštář pohovky (výlučně z pří
rodních materiálů, v barvách ladících 
se stolkem a s celým interiérem, od 
téže firmy a samozřejmě také s pod
pisem). To už zavelí tchán svým zně
lým barytonem, prosyceným dlouho
letou službou socialistickému po
hostinství, převážně u pípy: "Támhle 
je, chyť ji, zab ji!” Zeť, jemuž je povel 
určen, se na podepsané pohovce 
jenom zavrtí. To už dělá celý večer, 
protože jde o nábytek nejen neseno
vý, ale i nepohodlný. Dvě předsunuté 
klubovky, beztvarý leč rozesedlý po
zůstatek dávného nákupu z chudin
ské půjčky obce, kde jsou dnes členy 
golfového klubu, obsadila jako ob
vykle návštěva, teď už každoroční.

V tuto chvíli jí však nezávidí nesty- 
lový, leč měkký posez. Vždyť právě 
nejblíže klubovek se na stříbřitém 
povrchu koberce bez vzoru a záhybu 
černá neúpravná a nežádoucí skvrna 
myšího trupu. Zvířátko má ostrý ču
máček na protáhlé hlavě, která splývá 
bez přechodu s tělem, tmavým, drob
ným, ale nepřehlédnutelným. Korál
ky oček žhavé odrážejí tlumené bles
ky nepřímého osvětlení, zabudované
ho jako doplněk do nábytku. Hloda
vec na koberci však není doplňkem 
nýbrž atavistickým anachronismem. 
Na stříbře tkané vlny, jen nepatrně 
zpevněné syntetickým vláknem a od
borně vypjaté od stěny ke stěně bez 
pokrčení a stínu, šokuje moderní ro
dinu možná více, než krvavá dýka 
stolovníky v těch barbarských do
bách, kdy se ještě jedlo a vraždilo 
rukama, nejspíše neumytýma a snad
i tím samým nožem. Teď se k vraž
dění nikdo nemá a už jednohubky 
s rostbífem na dekorativně rudých 
šavličkách vzbuzují ve společnosti 
hlodavce nechuť a odpor. Navíc jde
o prestiž hostitelů. Myš v bytě, ne lec

jakém a ne kdesi na Balkáně, nýbrž 
ve středu kontinentu, v jeho nejbo
hatší zemi, s jejíž hygienickou vy
spělostí se v dopisech rádi pochlubí, 
to je úder ze zadu, přesněji z hlubin 
nečistého dávnověku. Je to rána bez 
obdoby a stěží bez následků. Ty se 
dostaví vzápětí.

“Tak, kristapána, dělejte něco, dyť 
mé kousne!" ječí tchyně a pokouší se 
zvednout nohy ještě výše. Což doká
že jenom v hrůze, přecházející v hys
terii: “ Přenáší bacily. Nakazí . . “Ta
hle ne, to je polní, neboj," uklidňuje ji 
manžel, “ nekouše. To jen krysy, ně
kdy . . . ” Sám strach neprojevuje, ale 
ovšem ani ochotu zvířátko chytit. 
Místo lovu vysvětluje mladým: “ Vona 
máma myši nesnáší. Dyť kvůli tomu 
šla z hospody do kanclu. Tam myši 
tolik nejsou, nebo aspoň ne němkyně.
V kuchyni ale, dyž se vaří ve velkým, 
bejvá havěť všelijaká . . .  jenom je div
ný, že ausgerechnet u vás . . . doma 
vyprávím, jak je tady všude čisto, jako 
před válkou u Šroubka. To dyžsváma 
někdy deme na véču, nakukuje máma
i do kuchyně, jestli nezmerčí aspoň 
švába. Zatím neviděla. A zrovna . . 
Událost ho zjevně inspiruje, hlas se 
chvěje spíše triumfem než obavou. 
Jako prdůch, pracující důchodce, 
nepřestal být vyhlášeným mistrem 
hladinek, jak se rád chlubí: "Dyž má 
kunčoft správnou hladinku, tak ne
kouká na čárky!" Takhle si vytočil 
klíče od vozu i od chaty, své klíče od 
socialismu. Systému ovšem dávno 
odpustil, že ho zbavil dřiny nájemce 
a výčepního současně v hospůdce, 
proměněné vzápětí v skladiště. Po 
mezihře ve výrobě, kde ho vbrzku 
sekla špona do oka, se směl vrátit 
přes závodní kantinu do pohostinství, 
jak ho chápal: “ Rudla na podniku mi 
dával hlášky, dyž nám šla kontrola 
na provozovnu. To vlítla Růže do ku
chyně, myši nemyši, a dávala hned 
dvě porce nazpátek do jedný. Já ve 
výčepu převěšoval cedulky z dva

náctky zpátky na desítku a Ládík, 
co kmital na plače, příběh s tácem, 
aby dotočil . . .  a dyž to mohlo úplné 
prdnout, tak zaúřadoval Rudla, tomu 
prošlo všechno, dyť byl u nich." Prá
vě tenhle logický závěr zetě pálil, za
tímco muž, který se u pípy probil vše
mi režimy a cenovými skupinami aniž, 
mu dokázali manko, nevzbuzoval 
svými ságami o šizení kontrol a zá
kazníků obdiv a často ani zájem. Teď 
však má o pozornost postaráno a 
snad i jeho reálněsocialistické klíče, 
jinak v konzumním ráji zbytečné, 
stouply s myší kalamitou v ceně. Před
náší a pátrá, ne bez špiček: "K pod
zimu se myši holt stahujou z polí do 
tepla. Není už obilí, máte to tu jako 
vysmejčený, ani zrno, a polí je málo, 
dyť sou tady hlavně pastviny. No a 
taky deště je vytápěj, to dá rozum. 
Myslel sem ale, že na to tady už dávno 
máte ňákej aparát. Elektrickej třeba, 
nebo chemii . . "Tohle je biologická 
stavba, ta tínku,” vysvětlí unaveně 
hostitelka. Nepřidá ani obvyklý výklad 
o účasti biologického poradce na 
projektu a stavbě vilky, jejíž ekologické 
parametry jsou její pýchou. "Tos říka
la, jenomže biologií myš nevyženeš," 
odpoví stařec jízlivě. Zeť neurčitě po
znamená: “To je pravda. Teď. Dlouho
době má ale i biologie zbraně . . 
Benjamínek rodiny, kterého ani ne
ohlášená návštěva z polí nevytrhla 
z napínavé elektronické hry, napoví 
přes rameno: “Cykly!” “ Jaký cykly?” 
nechápe stařec. Nejistě pohlédne 
na obě ženy a pak na poučeného vnu
ka. Zeť a otec se usměje: "Příroda 
potřebuje čas. Potom si pomůže 
sama, jenom jí nesmíme bránit. Těm
hle cyklům," zdůrazňuje, "se říká jaro 
. . . léto. . . podzim. . . zima. . Dříve 
než koloběh zopakuje, vybuchne 
tchyně: “ Kristapána, to tady mám 
čekat do jara až ta myš zase uteče 
do polí?” Pokouší se vylézt celým 
tělem na opěradlo pohovky, která se 
počne povážlivě viklat . . . “To ne,
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maminko,” vyděsí se teď i dcera, až 
dosud nebojácná. Současně brání 
korpu lentn í dámě, rozkm itávající 
nábytek, v nebezpečných pohybech. 
"Dělej něco, si chlap!” obrátí ses žen
skou logikou k manželu, jemuž jeho 
chlapskost vždy upírá. Technik, zeť 
a muž, v tom to pořadí, nerozhodně 
povstane a vykročí na kolbiště ko
berce. Pohledy všech se vzápětí sou
středí na myšku, která ten psycholo
gický útok nevydrží. Náhle se zatočí 
na místě a s tichým zapísknutím za
jede pod nábytek. Tady v obýváku 
samozřejmě pod tu největší a i když 
neseriovou, přesto standartní sou
část interiéru, které se bůhvíproč říká 
obývací stěna, i když v ní nikdo ne
bydlí . . . Teď ovšem hlodavec. Před
stava, že se zabydlí v pýše její domác
nosti, pozvedne ze sedadla teď i paní 
domu, kterou vzápětí následují i oba 
zbývající muži. Jenom stará paní setr
vá v relativním bezpečí pohovky, byť 
v posezu dámy jejího věku i váhy ne
důstojném, s nohama přes opěradlo. 
Ostatní se rozestaví před stěnu a 
tchán shrne problém: “Vodšoupnout 
nebo rozebrat!” Mladí však pokrčí 
rameny a zeť vysvětlí, že celá stěna 
je nejen z jednoho kusu, ale i na zvlášt
ních ocelových šroubech, zapuště
ných do zdi. Míní dobromyslně, že 
domácími silami by ji bylo možno 
snad jenom podpálit. “Tak zavolej 
firm u,” poradí mu škodolibě tchán, 
“ dyť pořád vykládáte, že tady služby 
fungujou na zavolání, ve dne v noci, 
v sobotu i v neděli. A teď je teprve 
pátek večer!” Zeť zatne pěsti, ale o- 
vládne se a sdělí vyrovnaně, že televi
zor či potrubí opravují skutečně non
stop, což však platí stěží pro dodava
tele nábytku, byť modelového. Co se 
jeho týče, má za sebou namáhavý 
pracovní den a týden, takže nehodlá 
v noci bourat dům, ani hlídat myš, 
nýbrž spát. "Dobrou,” popřeje mu 
shovívavě tchán, který zjevením myši 
nejen ožil, nýbrž snad i omládl. Právě 
bujaře nabízí své choti, odmítající 
se jen botkou dotknout koberce “vod 
myší” , že ji donese v náručí až do 
ložnice. “ Dyž to nepude, pomůže 
Josef,” vtipkuje, snad po prvé za ce
lou dobu své návštěvy. “Tak tohle po 
mně nechtějte," couvne zeť a zmizí 
v ložnici pro hosty, která se ovšem 
těmto hostům nezdá, takže každo
ročně je jejich návštěva spojena s vel
kým stěhováním. Ne dnes. Josef usí
ná a později se mu zdá o celé hraboší 
rodince . . .  V myších protáhlých ču
máčcích nejistě poznává známé rysy...

Probudí se brzy, byť bez budíku, ale 
ne bez nálady. Osprchovaný, v čisté 
košili a po šálku nefiltrovaného živo- 
tobudiče, pocítí příval energie. Oblé
ká se, aniž dbá na to, kam stoupne 
bosou nohou. Strach před hlodavci 
přenechá jiným. Ti však dosud spí 
a tak jim zanechá na stole v kuchyni 
krátké sdělení, že jede do města na 
nákupy. Ani déšť ho nezviklá v jeho

rozhodnutí. S vyhrnutým límcem vy
běhne do sobotního rána. Když se za 
hodinu vrací, zaslechne ještě před 
dveřmi hádavé hlasy. Otevře si lok
tem, protože oběma rukama nese 
papírové nákupní tašky. Přes rameno 
zahlédne rodinu v akci. Tchyně v rů
žovém ranním úboru, který doplnila
o dceřiny kozačky, k župánku sice 
nevhodné, zato však odolné vůči my
ším zubům, postává neochotně u 
okna. Na opačné straně obývací haly, 
u druhého konce nekonečné nábyt
kové stěny, klečí tchán v teplákách, 
naštěstí vlastních, a hlučně čímsi 
šťourá pod nábytkem. Pokřikuje na 
svou manželku: “ Jen tam stuj, ať 
neuteče!" Tchyně úzkostlivě namítá: 
“A co když skočí?" Zvedá přitom ne
dbalky nad masitá kolena a vstupující 
raději odvrátí oči. Stačí však rozpo
znat, že klacík v tchánových rukou je 
jedna z mála jeho skutečných pomá- 
tek, pravítko s vybledlými kaňkami, 
kterým ho v dávnověku vyplácel ne
božtík tatínek. Ta svatokrádež ho 
popudí, ale ovládne se a sdělí pouze 
věcně, že myš pravítkem chytit nelze. 
“A čím?” vyjekne jeho vlastní manžel
ka, která z pozadí sleduje nerovný boj 
rodičů s přírodou. Její hlas zní tak 
navztekaně, že zkoušený manžel mís
to odpovědi postaví tašky na koberec 
a počne vytahovat jednu myší past za 
druhou. "Musí se políčit,” vysvětluje. 
“To chce jen sejra a čas.” "Tolik pastí 
na jednu myš?” vyptává se tchán, ne 
bez ironie. Zeť však jen trpělivě po
krčí rameny: “Víme my, kolik je tady 
myší?” Obrátí se k paní domu a své 
vlastní: “ Kde je kluk? Moh’ by pomoc’ 
. . .” Manželka odpoví už klidněji: “ Je 
ve škole. Víš přece, že v sobotu . . .” 
Josef si ovšem připomene záhady 
helvétského školního systému, který 
je při své kantonální různorodosti 
vzácně jednotný v odmítání někte
rých samozřejmostí průmyslové civi- 
lisace, jako jsou na př. volné soboty. 
Ale už se mu nabízí tchán, který o- 
chotně rozestavuje pasti. Zato tchyně 
štítivě ustupuje a dodatečně se zne
pokojí: “To jako myslíš, že je tady 
třeba . . . víc myší?" Zeť neodpovídá. 
Líčí. Jenom tchán se trochu přiškrce
ně zasměje: “Anebo taky vůbec žádná. 
Nechali sme přece na noc votevříno. 
Třeba utekla . . .” Zeť, hrabající se 
v taškách, ani paní domu, vyhlížející 
teď už jen dveřmi kuchyně, nekomen
tují. Zato tchyně náhle vyjekne a vzá
pětí vyskočí rovnýma sloupovitýma 
nohama na nejbližší křeslo. Všichni 
zahlédnou tmavý chumáček, který 
klikatě poběhne přes koberec a zmizí 
mezi listy tropických rostlin, vytváře
jících v rohu obýváku malou džungli. 
“Teď ji máme, hned ji bacím, mrchu,” 
haleká starý a vrhne se k pokojové 
skalce, pošvihávaje pravítkem. Dcera 
mu zabrání v útoku výkřikem z úkry
tu: "Neblbni, tatí, dyť mi podupeš 
zahrádku!” Stařec se zarazí, ale nadá
le odvážně švihá. Zeť krájí mlčky sýr 
a staví pasti kolem křesla, v němž hle

dá obranu tchyně. Po chvíli vysvětlí 
do nastalého ticha: “ Nejlíp bude to 
políčit a jít na procházku. Trochu prší, 
ale máme deštníky . . .  Až se vrátíme, 
tak třeba už bude ňáká myš v pasti. 
Jestli ne teďka, tak tam vleze v n o c i... 
nebo teda vlezou, že. A dyž ne dneska, 
tak třeba zejtra a . . .  A kdyby sejra 
nezabral, tak to zkusíme v pondělí 
na špek. Nebo na krupičnou kaši. 
Přece se říká — vařila myšička ka- 
šičku, na zeleným . . .  jenom nevím . . . ” 
Zarazí se, zvedne hlavu od svých pasti
ček a zeptá se manželky: “ Umíš eště 
krupičnou kaši? Co sme tady . . . "  Paní 
domu se vztekle zabouchne v kuchyni 
a v pokoji zazní dunivá rána. To tchyně 
seskočí z křesla na koberec, který 
přes svůj profil nedokáže ztlumit ten 
náraz. "Tak to ne,” křičí, když se s po
mocí svého manžela sbírá z podlahy. 
“V takovýmhle zamořeným baráku 
já nebudu. Za benzin jsme dali maj- 
lant, co sme přivezli konzerv a teď 
máme bejt v myšinci? Jedu domu!” 
Kulhavě odběhne do komory a vyvleče 
obrovský kufr, dosud prázdný. Tchán 
ji uklidňuje: "Neblázni Růžo, dyť sme 
ještě nic nenakoupili.. . " “ Nakoupíme 
cestou,” odsekne uražená a ponížená. 
Vybojuje vítězně krátký zápas s cho
těm o nákupní loďák a táhne zavazad
lo do ložnice. “Ale za co?” rozkřikne 
se teď i tchán a běží za ní. “Za svý,” 
zabrumlá si pro sebe zeť. Opatrně se 
vyhne rozestavěným pastičkám a 
usedne po dlouhé době do křesla.

“Závada na systému," oznámí spolu
pracovnice, která se přes neděli opá
lila ještě více, výše i hlouběji, pon
dělní jobovku. Je právem zachmu
řená, protože systémová porucha 
znamená často několikahodinové 
čekání a prozatímní psaní rukou, je
muž už odvykla anebo se mu nikdy ne
naučila. Navíc je nutno kontrolovat 
složitější výpočty a důležitější prů
běžné operace z přístrojů mimo sys
tém, jakož i textová shrnutí, později 
z poznámek naťukat pro centrálu, za 
účelem dokumentace. Což předpoklá
dá umění číst, navíc vlastní písmo. 
Josef, který se obojímu učil od dětství, 
zatímco jazyku a náladám přístrojů, na 
rozdíl od mladších spolupracovníků, 
až ve zralém věku, si skoro medí. O- 
kamžiky, kdy smí vzít do ruky tužku 
nebo alespoň propisovačku, jsou od 
doby, kdy musil převést na naléhání 
manželky i řízení domácnosti do pro
gramu, v jeho životě stále vzácnější. 
Ochotně vypomáhá přes stůl, přičemž 
vždycky jen vztáhne ruku pro papír. 
Snědé hloubky lákají, ale jsou nevy
počitatelné. Josef je profesionál čísel. 
Vše, co nespočítá, si raději odepře.

Dříve než se šikmé paprsky a ne
smělé pohledy vyšplhají dívce ke kole
nům, je systém v běhu, lidé v kalupu 
a pomoc starého počtáře z hlavy, přes 
stůl či jinak, zcela zbytečná. Zbývá, 
jako vždy na počátku týdne, mlčenlivá 
robota, zpestřená jen zřídka písknutím



strojové myšky, kterou nikdo nechytí 
do pasti. Ani programátor.

Ještě před koncem pracovní doby 
se dívka zvedne, ukáže na hodinky 
a pak k oknu, teď zbarvenému do rů
žová. Josef přikývne spíše z nezbytí, 
než z kamarádství, a hořce, česky za
uvažuje: "Pročpak by se rmoutila, dyž 
má svýho kroutila . . Myslí nahlas 
a dívka se nechápavě zeptá: "Bitte?” 
"Aber gar nichts,” zamumlá Josef při
stižené. Pochvíli smutně sleduje splý
vání dvou stínů na chodníku před bu
dovou. Splývají neuváženě, jako by 
media denně nepřinášela zprávy o 
delších úmrtí z lásky, -s bezostyšností, 
jaké byl naposledy schopen na chme
lové brigádě před čtvrtstoletím . . .

Před sedmadvaceti lety, opraví se 
později s přesností své generace, které 
se už nezbaví.

To to uteklo, pomyslí si na závěr 
pracovního dne, když vyťuká kódy 
a čas do paměti přístroje. Vždyť i on 
se má na co těšit. Dnes večer, jakož
i několik , následujících měsíců, při 
nejmenšírh na volné křeslo u krbu a 
před televizí.

Hned z práce zajede do velkého 
hračkářství ve středu města. Vyhledá 
oddělení elektronických hraček a pro
davače, který ho předešlý týden obslu
hoval. Z kufříku vyndá krabičku, otev
ře ji a na pult -položí myšku s očima 
jako korálky. "Koupil jsem ji tady mi
nulý týden,” vysvětlí prodavači, “ale 
nehodí se mi. Mohl bych ji vyměnit? 
Třeba za něco dražšího, rád připlatím

“Za těchto okolnosti samozřejmě,” 
usměje se prodavač. “Jenom bych rád 
věděl . . .  má vady? Ještě jsme neměli 
reklamaci. Samozřejmě, rádi vymění
me za bezvadný výrobek . . ." Za řeči 
si hraje s drobounkým panelem dálko
vého ovládání. Zvířátko na pultu popo
běhne a pískne. Zákazník zavrtí hla
vou: “Ne, je v pořádku. Prostě jsem se 
spletl. Chtěl jsem udělat radost rodině. 
Takové překvapení, rozumíte? Ale, 
víte, moje rodina se zkrátka myší štítí.”

□
BÁSNÍK IVAN DIVIŠ 
LAUREÁTEM CENY 

JAROSLAVA SEIFERTA
Rozhodnutím porpty ve složení Ant. 
Brousek, J. Grušá, Ant.J. Liehm, S. 
Richterová, J. Škvorecký, J. Vladislav 
a dva spisovatelé žijící v Českoslo
vensku byla Cena Jaroslava Seiferta 
udělena českému básníku Ivanu Divi
šovi za uměleckou hodnotu a svébyt
nost jeho básnické tvorby, především 
básnické sbírky Žalmy.

Nadace Charty 77 
Stockholm, 22. záři 1988

V ročníku 88/89 vyjde výběr z básní
kova díla v nakladatelství Sixty-Eight 
Publishers, Corp.

Uvádíme panelové příspěvky Zdeny 
Salivarové a Lenky Procházkové, jak 
byly předneseny na Mezinárodním 
feministickém knižním veletrhu  
v Montrealu v červnu 1988.

Zdena Salivarová

Marnění talentů
V mé rodné zemi, v Českosloven

sku, mají ženy zaručena stejná práva 
a svobody jako muži. Mohou se stát 
horničkami, zedničkami, metařkami, 
čímkoli o čem se jim sní. Také se mo
hou stát disidentkami a jít do vězení 
anebo na šibenici, jak to už napsala Iva 
Kotrlá ve svém příspěvku. Tato druhá 
možnost existuje proto, že práva a 
svobody jsou zaručeny pouze na pa
píře. Pravý stav věcí, pravá rovno
právnost žen a mužů je jen tichý výr 
křik nad všezametající mocí česko
slovenské ústavy. Na papíře však to 
stojí, že československé ženy jsou 
rovnoprávné a svobodné a vláda tudíž 
nepokládá za nutné povolit nějakou 
fem inistickou organizaci, protože jí 
není třeba.

Za to jsou ženy jednou za rok osla
vovány na Mezinárodní den žen. Tato 
oslava dává mužům příležitost vyjá
dřit respekt slabšímu pohlaví a za pe
níze ROH se dobře pomět. V každém 
závodě a kanceláři dostávají ženy 
květiny a sladkosti a muži užijí štěd
rosti ROH a parádně se nalíznou. K 
večeru je tohoto dne stěží spatřit stří
zlivého samečka na ulicích. Zeny 
jdou ještě trpělivě postát do front na 
banány pro své děti anebo cokoliv je 
právě na trhu. Pak utíkají domů, uvaří 
večeři, uklidí, vyperou, zkrátka vyko
nají své druhé, popracovní úkoly. 
Pravda, dostávají stejnou mzdu za 
stejnou práci, jenomže ta mzda je jen 
výjimečně dost vysoká, aby umožnila 
muži nebo ženě uživit rodinu. Pro že
nu je to tudíž spíše nutnost než právo 
být zaměstnaná. A protože v Česko
slovensku není žádné feministické 
hnutí, ani žádná fem inistická litera
tura, většina mužů žije ve stavu done- 
bevolající nevědomosti o věcech, kte
ré se v tomto směru vyvinuly na zápa
dě. Například, že muž zaměstnané že
ny zcela samozřejmě sdílí s ní domácí 
práce. Proto, ve skutečnosti, mají že
ny v Československu vlastně dvojí za
městnání. Ve dne pracují vtovárnách, 
kancelářích a závodech a po práci se 
proměňují v těžce pracující ženy v do
mácnosti, zatímco muži vesele popí
její pivečko v malebných hospodách.

V jednom ohledu se po únoru 1948 
staly žepy absolutně rovnými partne
ry mužů. Staly se předmětem úplně 
stejné třídní diskriminace, která není 
jen jakýsi sociální fenomén, ale je za
kotvena v ústavě. Kdo nebyl dobrého 
třídního původu, kdo nevstoupil do 
strany, velice často nedostal slušnou 
práci a velice často nebyl přijat k vyš
šímu vzdělání. To byl můj případ, je
den z mnoha a mnoha.

V šedesátých letech však přišly o 
něco lepší časy. Po své problematic
ké kariéře zpěvačky a herečky jsem 
přece jenom byla přijata na FAMU a 
dokonce jsem v ro c i 1968 vydala svou 
první knihu povídek. Tenkrát už jsem 
byla deset let vdaná. Mým učitelem 
na Filmové fakultě byl populární Milan 
Kundera a jiní dobří i horší učitelé, ži
vot začínal. Bylo mi třiatřicet, mym 
kolegům v ročníku o deset méně. Já i 
mí přátelé, kteří to lik  doplatili na kru
tá léta padesátá, jsme byli ochotni za
pomenout na staré křivdy a podílet se 
na jejich odčinění,na tom, co se rýso
valo jako lepší systém. V té době jsem 
potkala řadu neobyčejně nadaných a 
tehdy ještě mladých lidí, se kterými 
jsem se spřátelila. Byli jsme spiklenci 
v tom zločinu, v té snaze udělat něco 
dobrého pro lepší život v naší zemi. 
Chtěla bych se krátce zmínit o jejich 
osudech.

Když jsme se seznámily, byla jsem 
třetiřadá zpěvačka a herečka v malém 
pražském divadle Paravan (upřímně 
řečeno, nikdy jsem neměla ctižádost 
stát se hvězdou, protože jsem vždyc
ky věděla, že můj talent, mám-li jaký, 
tkví někde jinde). Ester byla tehda 
ještě dost mladá, něco kolem čtyřice
ti, tedy dosud silná a plná energie, a 
dost stará na to, aby věděla, co chce, 
dost zkušená a moudrá. Pracovala 
pro Filmové studio Barrandov jako 
návrhářka kostýmů, ale dávno před 
tím, než zahájila tuto kariéru, pro
šla mnoha řemesly a nádeničinami, 
včetně zedničení. Ona byla také jed
nou z obětí třídní nenávisti — a možná 
hlavně proto, že byla prostořeká a 
straně se to nelíbilo, zejména partaj
ním pánům funkcionářům. Ráda 
bych citovala z jejího interview, které 
poskytla českému novináři A.J. Lieh- 
movi v době vlády Alexandra Dubče- 
ka: její pohled na věci, její názory 
možná nezní zde v Kanadě nikterak 
originálně, ale mohu vás ujistit, že v 
Československu se setkáte s takový
mi názory jen velice, velice zřídka. 
Cituji a překládám z anglické verze: 
Ženská nátura je, samozřejmě, po 
někud odlišnější než mužská. My že
ny žijeme a fungujeme v mužském  
světě. Žijeme ve dvacátém století, ale 
v mnoha ohledech je to stále pro ženu 
velmi těžké shodnout se s mužským  
světem nebo žit bez něj. Speciálně ve 
společenském smyslu. My ženy stále 
ještě žijeme v mužském světě jako  
hosté. Samozřejmě, je to pro nás urči
tá výhoda, protože se tomu mužské
mu světu můžeme taky občas vysmát.
(.. ,)J e to  těžké definovat přesně žen
ský pohled na věci, ale myslím si, že 
žena je spontánnější. Žena nefiltruje  
všecko jenom přes hlavu, přestože 
má taky mozek a inteligenci. Snad mi 
rozumíte. (. ..) Ženy se dívají na růz
né věci jinak než muži. A bylo by do
bře, kdyby se tyto různé pohledy smí
sily. V podstatě, samozřejmě, tohle 
všechno není důležité. Opravdový 
respekt a porozum ěni je  možné vy



budovat jedině myšlením  — muž
ským nebo ženským — opravdový, 
poctivý respekt a myšlení, které ne
mohou být nacpány do jednoho ste
reotypu.

Když jsem se skamarádila s Ester, 
objevila jsem, že kromě navrhování 
nádherných a nevšedních kostýmů a 
výprav taky malovala a psala povídky 
a vzdělávala se ve všech možných 
oborech. Liberálnější ovzduší šede
sátých let jí dalo možnost uplatnit 
mnohé z jejích rozličných talentů. 
Filmy jako Zpráva o slavnosti a hos
tech Jana Němce, Chytilové Sedmi
krásky, na kterých spolupracovala, 
jsou dnes, jak čas ukázal, jedny z nej
trvanlivějších filmů Nové české vlny. 
Oba tyto film y prošly tvrdou partajní 
kritikou, oba byly zakázány. Sedmi
krásky pouze dočasně, Zpráva o slav
nosti a hostech nikdy neviděla plátna 
českých biografů. V roce 1968 Ester 
dokonce režírovala svůj vlastní film. 
Ta duše, co stála jako šedá eminence 
za film y svých kolegů, dostala koneč
ně příležitost. Jenomže přišla Invaze 
a s ní nové vraždění všeho krásné
ho. A nastalo ticho po pěšině. Vyso
ké stromy byly vykáceny, na malé 
zakrslíky najednou bylo vidět. Do čes
ké kultury znovu vtrhli zneuznaní, ne- 
talentovaní, ctižádostiví a ohýbatelní. 
Od té doby uběhlo sedmnáct let. Před
stavte si, vy čtyřicetileté, kolik vám bu
de za sedmnáct let. Kolik síly, krásy, 
svěžesti vám bude zbývat. Když se 
Esteřino jméno objevilo v roce 1984 
znovu ve film u Věry Chytilové, tedy 
po šestnácti letech, během nichž obě 
tyto ženy prošly ústrky a šikanová
ním, řekla jsem si s hořkostí: Šestnáct 
zmarněných let. Šestnáct let ztrace
ného tvůrčího života mé nádherné 
přítelkyně Ester. Kvůli politické ma
lichernosti, nenávisti a, ano, muž
skému šovinismu. Existuje ošklivé 
mužské rčení, jímž mě muj mužsky 
šovinistický bratr častoval, dokud byl 
hloupý: Žena je nejdokonalejší tvor 
po člověku. Ti staří zlostní muži na 
Barrandově, ta vzpoura netalentova- 
ných třímající absolutní moc nad fil
mem, avšak neschopná vydupat ta
lent z ideologického suchopáru, ta 
žárlivá smečka neschopných byro
kratů s uměleckými ambicemi nemo
hla přenést přes srdce, že se mezi ni
mi vyskytla chytrá a krásná žena, kte
rá je nehodlala otrocky poslouchat, 
talentovaná a prostořeká, a mnohem, 
mnohem inteligentnější než oni, par
tajní slouhové. Jediné, co jim  zbý
valo bylo její talent zmařit, zadusit, 
umlčet. Na šestnáct let. V zájmu Ko
munistické strany, kterou, samose- 
bou vedou mužští reakcionáři, muži a 
jen muži.

Podobných případů bych mohla 
jmenovat desítky. Věra Chytilová, 
(jíž jsem ostatně věnovala ve svém 
příspěvku podstatnou část), Vlasta 
Chramostová, Marta Kubišová a dal
ší a další, jejichž umělecký život byl 
podťat v největším rozkvětu. Optim is

ti tvrdí, že se nám zase vrátí, však jim  
ONI zase dovolí pracovat. Mne to ne
může ukolébat. Léta utíkají, nikdo z 
nás nemládne. Je čas sít a čas sklí
zet. Co je dnes, po dvaceti letech z 
těch všech nadějných, mladých a na
daných žen? Kde jsou všechny ty 
slibné talenty, Jindřiška Smetanová, 
Hana Bělohradská, které jakoby od 
Invaze zapomněly psát? Kde jsou 
práce těch, co ještě mají plno sil, 
píší a publikovat nemohou, leda v za
hraničí u zrádných emigrantů, s rizi
kem, že za to budou policejně proná
sledovány, šikanovány a že taky, jak 
potvrzuje případ Evy Kantůrkové, pů
jdou do vězení, aniž by byly souzeny.

Mohla bych pokračovat do neko
nečna. Tyhle všechny ženy by tu dnes 
měly být s námi. Bohužel však žijí v 
režimu, který je zas ponižuje, který 
pronásleduje a trestá každého, kdo 
projeví nezávislý talent a myšlení, kdo 
není ochoten připojit se k té Velké Lži, 
jak to nazval Aleksandr Solženicyn.

Jak to řekla, zde bohužel nepřítom
ná, protože diskrim inovaná, Lenka 
Procházková ve svém příspěvku: Bo
jovat za osvobození žen u nás je před
časné. Čeští muži a ženy musí přede
vším mít svobodu, dodávám souhlas
ně s ní já, a teprve potom se mé se
stry v Československu mohou pustit 
do té bolestné procedury osvícení 
českých mužů, aby konečně nahlédli, 
že žena není nejdokonalejší bytost po 
člověku, ale, jak to vyslovil čínský 
básník (také nesvobodný): Polovička 
muže je žena. A já bych ráda dodala: 
Polovička ženy je muž, tedy, jiným i 
slovy, žena a muž by měli být rovno
cenní partneři v tomhle velkém do
brodružství, které se nazývá lidský 
život.

Lenka Procházková

Poznámky 
k emancipaci 
v Čechách

Před dvěma lety jsem dělala inter
view s Johnem Updikem. Mluvili jsme 
o emancipaci. Pan Updike řekl, že to 
to hnutí udělalo hodně ke zlepšení ži
vota v USA, že díky němu si muži uvě
domili, že ženy nejsou stvořeny k to 
mu, aby jim  (mužům) otročily, že mají 
své touhy, svůj rozum a svoji duši. 
John Updike řekl, že se počítá mezi 
ty, jejichž vědomí dostalo díky eman- 
cipačnímu hnutí v USA nový rozměr. 
Z těchto jeho odpovědí jsem pocho
pila, že v porovnání se zažitou eman
cipací v Československu je emanci- 
pační hnutí v USA záležitostí novější, 
dá se říct současnou a že svými cíli se 
značně liší od emancipace v mé zemi. 
Ten základní určuiící rozdíl je v tom, 
že emancipace v Československu de 
facto nebyla hnutím, které by vzešlo 
přímo od žen, u nás emancipace vy

pukla na pokyn shora, zjednodušeně 
řečeno byla “ vyprovokována” vládou 
a jejím cílem nebylo osvobození ženy, 
ale naopak, její zotročení.

Československá republika byla 
před válkou a ještě krátce po ní zemí 
s parlamentní demokracií, teprve po 
převratu v roce 1948 se vlády chopila 
komunistická strana, která nastolila 
takzvanou diktaturu proletariátu. Ve 
jménu rovnosti a spravedlnosti došjo 
ke znárodnění majetků šlechty, prů
myslníků, finančníků a statkářů a po
stupně i drobných podnikatelů a ře
meslníků. V důsledku těchto reforem 
se životní úroveň dělnických rodin 
poněkud zvedla, zatímco životní úro
veň ostatních vrstev obyvatelstva 
klesla, v mnohých případech drastic
ky. Ženy, které do té doby byly v do
mácnosti, musely takřka ze dne na 
den vstoupit do zaměstnání, aby svý
mi výdělky pomohly uživit rodinu. 
Nevedla je k tomu touha po seberea
lizaci, ale holá nutnost. Většinou si 
nemohly zvolit práci, která by aspoň 
přibližně odpovídala jejich vlohám. V 
padesátých letech, kdy u nás emanci
pace cválala na zpěněném koni, se 
totiž důsledně prosazovalo, aby ženy 
pronikly do všech povolání, tedy i do 
těch, které dřív vykonávali výhradně 
muži. Státní zájmy preferovaly ženy 
údernice, zdatné soudružky v mon
térkách, které se nezaleknou ani noč
ních směn, a pro které je plnění plánu 
v podniku důležitější než péče o rodi
nu a děti. Tuto péči vzal na svá bedra 
"laskavý" stát, umožnil celodenně za
městnaným ženám, aby své děti od
kládaly do jeslí (dokonce týdenních), 
do mateřských škol a škol nich družin. 
Tím byly vlastně zabity tři mouchy 
jednou ranou: 1) ženy mohly celo
denně pracovat 2) stát měl pod dohle
dem výchovu dětí 3) urychlilo  se roz
bití rodiny. Neboť rodina, jejíž členo
vé se scházejí do svého soukromého 
prostoru jenom k večeři a k přenoco
vání, přestává být semknutým spole
čenstvím, komunikace se nutně ome
zuje jen na provozní záležitosti, chy
bí čas, síla a nakonec i potřeba pěsto
vat nějaké zvyky a tradice. Rozdíly 
mezi způsobem života jednotlivých 
rodin mizí, ztrácí se individualita, na
opak se pěstuje pocit stádnosti, pří
slušnosti ke kolektivu. Hodnota je
dince je zdevastována, je mu odebrá
na víra v Boha, je zrušen pojem duše. 
Ve své strašidelné osamělosti a vy
prahlosti se člověk chrání maskáčem 
uniform ity a stereotypu, zařazuje se k 
ostatním stejně zbarveným mraven
cům, aby aspoň vnějškově někam 
patřil. Dětem vyrvaným z mateřské 
péče se vážou proti chladu na krk pio
nýrské šátky a místo hysterického 
opuštěného křiku si tyto děti sborově 
zpívají budovatelské písně, je to však 
jen hluk proti hrůznému tichu v jejich 
srdcích. Pak tyto postižené zmrzače
né děti vyrostou a zakládají vlastní ro
diny, jenže už neví, protože to samy 
nepoznaly, co to vlastně je rodina.



DopisyJejich cíle a touhy jsou povětšině 
ekonomické, pracují, aby měly byt a 
mohly ho zaplňovat předměty. Když 
se jim předměty pokazí, vyhodí je a 
koupí nové podle vzoru národního 
hospodářství, a když se jim  pokazí 
nebo zevšední manželství, změní 
partnera, neboť vědí, že i lidé jsou 
snadno nahraditelní a zaměnitelní. 
Každé třetí manželství v Českoslo
vensku končí rozvodem a každé třetí 
těhotenství končí interrupcí. Ale i že
ny, které se stanou matkami, jim i de 
facto nezůstanou déle než po dobu 
mateřské dovolené, pak dají dítě do 
jeslí a vrací se do předchozího za
městnání. Některé to dělají z ekono
mických důvodů, ále mnohé jen pro
to, že je role matky, manželky a hos
podyně neuspokojuje a vlastně neba
ví. Nemluvím teď o  ženách s vyhraně
ným talentem či schopnostmi, tedy 
nemluvím o lékařkách, umělkyních 
atd., ale o průměrných ženách, které 
utíkají od dítěte a domácnosti za svou 
zaměnitelnou židlí v kanceláři proto, 
že je to pro ně pohodlnější a příjem
nější trávení času.

Za První republiky a snad až do ro
ku 1948 u nás existovaly rodinné ško
ly. Byly to střední školy určené pro 
dívky, které se ve svém životě chtěly 
orientovat na rodinu, výchovu dětí, 
vedení domácnosti. Kromě všeobec
ného vzdělání se zde učily šít, vařit, 
vést účetnictví, mohly navštěvovat 
přednášky z estetiky, psychologie, 
pedagogiky, učily se zde cizí jazyky, 
dějiny umění. . . Na těchto školách 
přednášeli prvotřídní odborníci, ab
solventky škol byly kulturní ženy s 
rozhledem a dobrým vkusem, prak
tickou průpravou k domácím pracem 
a představou o tom, jaký domov chtějí 
vytvořit svému budoucímu partnerovi 
a dětem. Dnes už takové školy u nás 
neexistují. Stát totiž nemá zájem na 
tom, aby ženy zůstávaly v domácno
sti. Nejde však jen o ty pracovní síly, 
které by mu ubyly, důvod je rafinova
nější. Žena, která se dobře věnuje ro
dině a nespadá pod žádnou kontrolu 
zvenčí, se stává pro stát nebezpeč
nou. Její moudrá a laskavá výchova 
konkuruje škole, taková žena má víc 
času a síly na to, aby své děti odlou- 
dila z té předem narýsované přímky 
stádnosti a uniform ity, pěstuje v nich 
vlastnosti, které naše společnost po
tlačuje. Z dětí takto vedených by jed
nou vyrostly samostatně myslící by
tosti, které by už v dospělém věku 
žádný kolektiv neobalamutil a je prav
děpodobné, že tito lidé by pak jednali 
po vzoru své matky čili nebezpečí by 
rostlo a množilo se.

Nemohu se tedy vyslovit k emanci- 
pačnímu hnutí toho druhu, který in
spiruje pana Updika, ale myslím, že 
to, co se pod jménem emancipace 
prosadilo v mé zemi, má blíž k černé 
fantazii pana Orwella, v níž lidská by
tost vůbec ztratila svou důstojnost; 
jak by ji vedle poníženého muže mo
hla získat žena?

V Praze 9. května 1988

S očim a otevřenýma
Praha není "jen tak" nějaké hlavni 

město "jen tak" nějakého státu. Praha 
zapsala do lidských dějin svoji stopu  
nesmazatelně. Ne jen Hradčany a or
loj, č i Václavské náměstí a Petřin. Zde 
určoval Kepler pohyb planet a Ein
stein zpracoval svoji teorii relativity. 
Ale roky teti a Praha s to ji dnes na roz
hráni — hluboké potřebné změny 
nebo jen kosmetické úpravy? Najdou 
se odvážní, kteří by stávající přeží
vající současnost vyhodili radikálně 
z okna jako kdysi pražští konšelé 
Slavatu a Martinice?

Kritika dnešního zdeformovaného 
života nechybí. Od taxikáře, který 
si uleví jadrně od plic, až po premiéra 
Štrougala, který řekl jasně a nedvoj
smyslně, že vládne rozpačitost, stag
nace, že se přešlapuje a růst produk
tiv ity klesá. Málo se obnovuje, tech
nické novinky jsou do produkce uvá
děny jen zvolna a kvalita výrobků je 
tak nízká, že jen v r. 1987 to stálo na 
úhradách zahraničním odběratelům  
pů l m iliardy korun. A pan Štrougal 
to jistě musí vědět. M luvil dále o špat
ném plánování, zfalšováni výsledků, 
nerealistickém optimismu, nefungu
jíc í spolupráci mezi sektory, váhavos
ti a zaujetí p ro ti osobni iniciativě je 
dinců, jakož i o neuspokojivé situaci 
v denních službách pracujícím.

Oproti tomu — vycházeje z uveřej
něných přehledů — není na tom kon- 
sument špatně. Statistika říká, že ve 
stu rodinách jezdi 52 aut, sto jí 113 
ledniček, 124 televizních přístrojů, 
200 radií a 145 praček. Jistě ne špatný 
obraz.

Ale — hledě ke státnímu sektoru: 
zatímco v západním Německu se 
stro jní park v továrnách vymění za 
10 let, v plzeňské Škodovce to trvá 
průměrně 32 roků. Stroje-dědečkové 
z předválečné doby nejsou zrovna 
řídkou výjimkou. Špatné převyužité 
stroje vyrábějí pochopitelně špatné 
produkty, které jsou z velké části ne
prodejné. Vyrobené nové stroje reza
ví ve skladech a je jich hodnota tvoři 
roční produkci: 685 m ilionů korun.

O enthusiasmu pracujících také 
nelze m luvit s uspokojením. Pětina 
pracovní doby mizí v absenci a ve 
špatné organizaci. A denně je pro  
nemoc ztraceno 2 a půl m ilionu pra
covních hodin. Tolik podle o fic ie l
ních zpráv v tisku.

Naskýtá se oprávněná otázka: děla
j í  se opatřeni? Má Gorbačovova pere- 
strojka vliv na politikou zaslepené 
pracovníky? Experimentuje se. Od 
r. 1987 je zavedeno ve 47 podnicích 
samostatné rozhodováni, t.j. podle 
hesla "vyděláš-li, pojedeš dál". Všech
na rozhodnutí a zodpovědnost leží na 
vedoucích pracovnicích těchto pod
niků. Strana se do toho nemíchá, ale 
státní plánovací úřad pečlivě vše

sleduje, aniž i on by se do vedeni vmě
šoval. Jeden z vedoucích tohoto úřa
du, Vladimír Janeba, řekl v rozpravě 
s redaktorem pražského listu: "Musí 
si tam na vše vydělat. A jak, to sj musí 
sami rozhodnout. Centrální vedeni 
zasahuje pouze ve form ulaci zahra
ničních smluv při eventuelním expor
tu a hospodařeni s valutami. Jinak 
musí všechno sami: plánováni, p ro 
n iknuti na trhy, prodej č i dopravu. 
Podaři-li se tento experiment, chtěli 
bychom z něho udělat od r. 1991 pra
vidlo pro široký okruh zájemců."

A jak se experiment vyvíjí? Příznivě; 
iniciativa hraje, jak  bylo očekáváno, 
velkou roli. Efektivita výroby a renta
bilita podniků stoupá zcela pravidel
ně.

Janebův kolega v úřadu, Jan Kla
cek, potvrzuje tuto tendenci, ale říká 
realisticky: "Jestliže půjde i nadále 
vše dobře jako dosud, m ohli bychom  
v r. 2000 dosáhnout dnešní úroveň 
Rakouska. A to je  stále dvacet let 
rozdílu. Bohužel — mnoho se neod
borným vedením zameškalo."

Oba pracovnici se sjednocuji v hod
nocen i skutečnosti. Kvalifikovaná  
práce se poničila. Lidé nejsou m oti
vováni a postavili si vlastni socialis
mus: weekendovou chatu a auto. Ale 
je to pochopitelné  — tvrdě pracovat 
nepřináší vždy vyšší plat. Proč by
chom tedy tvrději pracovali?

Ale nová generace nastupuje. Oba 
k n i patři. Vědí, že je nutno vést dialog 
s partajním vedením, které je myšlen
kově přestárlé a není schopno — až 
na několik jednotlivců  — přistoupit 
zodpovědně ke změnám. Zde je na 
místě výrok pražského taxikáře: "To 
máte těžký. Jak může někdo ukázat 
na druhého že je zloděj, když se mu 
od nařčeného vráti stejné? Je třeba 
chlív nejen nově natřít, ale i ho vyčistit 
od toho, co je uvn itř a pak ho vystlat 
novou slámou."

Praha doufá v Moskvu, tedy tento
krát v dobrém. Alespoň Praha, která 
to mysli s republikou dobře. Jen po
kračující perestrojka v Kremlu může 
uvést do většího pohybu tolik potřeb
né změny v republice. Skoro všude 
zasedla do kožených klubovek nové 
generace, která, jak m i řekl jeden z 
nich "chce v socialismu žit, ale ne 
používat metody našich otců a dědů. 
A vy chcete přece demokracii? Res
pektujte tedy naše snahy a my bude
me respektovat vaše myšleni. 70 tisíc 
na straně a vládě nezávislých orga
nizaci a spolků v Sovětském svazu 
je i pro nás vzorem. Kdyby tomu tak 
nebylo, nemohl byste se přece vy 
procházet beztrestně po Václaváku?"

Příkladem a vzorem v mnohém je 
Rakousko a Spolková republika. Ne
dávná návštěva premiéra Kohla v Pra
ze má viditelné výsledky. V uvolňová
ní, v pružnosti jednáni, v názorech.



Vždy se všude najdou ti, co změnám  
nepřeji. Ale i to pa tři k demokracii. 
Musíme mít prostě trpělivost, sledo
vat pečlivě vývoj a pomáhat "tam ” 
nejen od našich psacích stolů zde. 
Naše zkušenosti, kontakty a dobrá 
vůle mohou mnohé ovlivnit.

Vezměme si turismus — ti chytří ve 
vedeni je j chtě jí oživit. V Praze je 3 
tisíce h istorických budov. Ale v sezó
ně chybí v Praze denně 20 tisíc lůžek. 
Kdo může pom oci jsou pouze zahra
n iční stavitelské firmy. Však s i srov
nejme: pražská "Eifelovka"na Petřině 
byla postavena za 62 pracovních dnů. 
Dnes by j i  stavěly pražské továrny 
dle odhadu odborníků — 5 le t . . .

A tak by se dalo ve výčtu zajímavých 
faktů ještě dlouho pokračovat. Pro 
nás zde je důležité, že je viditelné 
změny reálně uskutečňovat. Neměli 
bychom na tuto tendenci pohlížet 
s despektem či á p rio ri s negativis
mem. Jistě nám blízká budoucnost 
ukáže, které síly tam převládají. A 
s ekonomickými změnami přijdou 
naprosto nezbytně změny politické.

Jožka Staněk

Povzbuzeni od nových uprchlíků
Patříme k nové generaci uprchlíků  

z Československa. Jsme ve Spoje
ných státech devět měsíců. S Vaším 
časopisem jsme se měli poprvé 
možnost setkat v Rakousku během 
našeho pobytu na pensionu. Po 
přečteni prvního čísla nás Váš časo
pis velmi zaujal. Proto jsme se oka
mžitě po příletu do USA zajímali o to, 
jak se stát odběrateli "Západu". Veli
ce nás potěšila Vaše velkorysost s niž 
jste nám začali posílat "Západ" zdar
ma. Nyní se naše finanční situace 
zlepšila, a proto zasíláme šek na 
předplatné na dva roky.

Velmi nás zaujal článek M. Šuchmy 
v čísle 1/88 o h istorii “Západu" a 
o tom s jakým i problémy se musela a 
musí redakce "Západu" potýkat. 
Také všechny cestopisy pana Ulče 
čteme s velkým zájmem stejně jako 
polemiku a dopisy čtenářů na po
sledních stranách.

Držíme Vám palce, aby se Vám 
"Západ" dařil jako doposud a bu
deme se těšit každé dva měsíce na 
Vaše nové číslo.

Věra a Ruda Ševčíkovi, USA

Ota Ulč vrchol všeho
Se zájmem jsem si přečetl č. 1/88 

(M. Šuchma: Nejen k desátému výro
čí Západu). Stejně jsem se rozhodl 
zrušit předplatné. Někdy progresivní 
generace novinářů se může časem 
změnit v degeneraci časopisu. Viz 
Ota Ulč! Příliš cest po Číně a ten jeho 
poslední emigrantský průzkum (vě
decky úplně bezcenný), to je vrchol 
všeho.

Pavel Formanko, USA

Dát hlavy dohromady
V první řadě Vám musím zabla- 

hopřát ke skvělému příspěvku S. 
Reiniše v č. 2/88 Západu. Pro 
dosáhnuti našeho společného cíle, 
povzbuzujících článků jako "A co 
dál", by mělo být hodně v každém 
čísle časopisu ve svobodném světě.

Převážná většina lid i kteří měli 
nebo mají v zájmu změnit postoj 
československé vlády k lidu — prás
kla do bot, takže těch odvážných s ne
pokřiveným charakterem tam moc 
nezůstalo. Je opravdu hlavně na nás
— svobodných  Č echoslovácích , 
dát hlavy dohromady a říct CO vlast
ně chceme. V první řadě musíme 
ty hlavy najit. Časopis Západ je p ro 
středek kterým se ty hlavy dají do
hromady. Třeba taková anketa — Co 
vlastně chceme? — na stránkách Zá
padu, by nejenom zjistila důležité 
informace a započala práci čtyřicet 
let odkládanou, ale taky by rozvinula 
nové a bližší styky se čtenáři.

Gustav Nest, Austrálie

Co z toho mám
Odpověď na článek "A co dál" ze 

"Západu" č. 2/ 88.
Já rovněž totiž posilám kopie exi

lových článků na Moravu. Většinou 
to přátelé dostanou a jsou velmi vděč
ni. Zaplať pánbůh, problémy ještě 
neměli.

A rovněž jako vy, jsem zde v š iro 
kém okolí nepotkal podobnou duši. 
Sklízíme než výsměch a otázky co 
z toho mám.

Antonín Tichov, Německo

Článek, který dosáhl opaku

Emigráciou do Kanady sme získali 
dobrých priateřov — Slovákov č i Če
chov, s ktorým í zdieíame svoje sta
rosti, bóle i radosti. Žiadne nacio
nalisticky podfarbené tóny nám ne
dokázali narušit normálny beh života. 
Opustili sme Československo v 1968 
-om roku vcelku dobré uzrozumení 
s tým, že právě jednota oboch náro- 
dov, Čechov a Slovákov aspoň na 
chvilu v tých ťažkých augustových 
dňoch dala zabrať sovietskym tan- 
kom.

Československo ako také, ipso 
ergo, spoločné spolunaživanie Če
chov a Slovákov, nám plne vyhovova
lo v tom zmysle, že každý prispíeval 
do pokladnice kultury štátu podřa 
Svojich možností a schopnosti. Hněď 
po příchode do Kanady sme odmíetlí 
snahy byť zaangažovani do všelija
kých skupin, ktorých modus operan- 
di boto založené na mylnom pocho
peni spoločenskej situácie v Česko
slovensku.

A hl'a! Znezrady sa vynoří pán Svi- 
ták, a čo Česko to Česko: .. polovi
na všeho českého high — tech . . . " ,

. .  že česká mocenská politika  . . . " ,  
". . . vedeni v české kom parta ji. . . " ,

. . ze zkušenosti dnešního Čecha 
a právě proto . . .", . . věřím jako 
v budoucnost českého národa, což 
velice . .  ".. . jedno z nejsvětějšich 
období českých národních d ě jin . . .  ”, 

Ak ma mal jeho článok uverejnený 
v Západe .o Demokratickom hnuti 
v strednej Europe presvedčiť o tom, 
že by boto nutné sa zapojiť do hnutia 
o demokratizáciu národov v stred
nej Europe, tak dosiahol presne opak. 
Vynechal č o s i. . .

Pochybujem, že by takúto socia- 
listickú demokraciu chceli zdravo 
rozmýšlajúci Češi.

A nepředpokládám, že by článok 
vyjadřoval názory redakcie.

K. Mikulash, Kanada

Čtenář, který dosáhl opaku svého 
záměru

Přívrženci mylné teorie čechoslo- 
vakismu vždycky neradi viděli, když 
Slováci m luvili sami za sebe a jednali 
jako národ, jenž nepotřeboval české
ho poručníka. Dnes titíž lidé nertadi 
vidi, když Češi m luví sami za sebe a 
nesvojuji si aroganci nadřazených 
vůči ostatním. A hle! Tu se vynoří pan 
K. Mikulash, aby protestoval právě 
pro ti tomu, že Češi hovoří o svých ná
rodních dějinách, o své mocenské e li
tě a o české kompartaji, ponechávají
ce Slovákům, aby se vyrovnali se 
svými problémy národní existence, 
dějin a slovenských “hrdinů"Husáka, 
Biíaka a Dubčeka, je jichž operační 
prostor bohužel přesáhl je jich  federa- 
tivn i republiku.

Ivan Sviták, USA

K problematice úpravy vztahů 
Zajímavý příspěvek s novým 
argumentem

. . . Připomněl bych rád, že pod
pisem či prohlášením, že se budu 
chovat jako řádný občan ČSR se 
k žádnému udavačstvi nezavazuji. 
Výpočet trestních činů, které vypi
sujete pro povinné hlášeni je pře
hnaný avšak i tak nepřesahuje míru 
omezení, která nás zde v Kanadě 
očekávají až se trochu více prosadí 
skupina požidovštělých Tatarů, při- 
vandrovaných do střední Evropy a 
odtud po Holokaustu sem. Především 
tyto obavy a téměř jistota, že jednou  
bych musil držet šábes a zdravit 
každého "zajordánského Slovana", 
který přežil Osvětim, mne přivedly 
k tomu, že jsem si zachoval čsl. 
občanství a tím vlastně se dostal ku 
psaní tohoto dopisu.

Doufám tedy, že jsem se představil 
po všech stránkách  své špatné 
činnosti a pokud se Vám některé 
řádky tohoto dopisu nebudou za
mlouvat, je to jen Vaši vinou, protože 
jsou jen pouhým odrazem Vašeho 
kousavého stylu a musíte je  přijm out 
jako splátku na Vaše nespravedlivé 
obviněni.

Jaroslav Schiebi, Kanada



Dorít be latě! 
Canada Savings Bonds 

have an earlier date.
This year the Canada Savings Bond sales period is earlier - from October 20 
to November 1. Buy your new bonds wherever you bank or invest starting 
October 20. You may date your payment November 1, the day the new bonds

start earning interest.
Safe and secure. Canada Savings Bonds are 

fully guaranteed by the Government of Canada. 
They never fall in value.

Cashable anytime. Canada Savings Bonds 
can be cashed at any time. Your money is always 
available when you need it.

Interest rate announced mid-October.
The interest rate and purchase limit for the new 
series will be announced in mid-October. Details 
will be available wherever Canada Savings Bonds 
are sold.

Don’t be late! Remember, November 1 is the 
last day you can buy the new bonds at face 
value. But the bonds may be withdrawn from sale 
at any time.

Canada 
Savings 
Bonds
LesObligations 
ďépargne 
du Canada

Canada



Kanadský zákon o  multikultuře se stal skuteč
ností —  jako první na světě.

Ten to zákon má za úkol podporovat mezi 
Kanaďany vzájem nou snášenlivost a pochopení.
V  Kanadě není m ísto pro předsudky a d iskrim i
naci. Zákon potvrzu je ústavní práva a svobody 
pro Kanaďany jakéhoko liv  původu, aby m ohli 
chránit a rozvíjet svoje kulturní dědictví a pod í
let se o  ně s ostatními.

Kanadská vláda považuje multikulturu za 
základní rys kanadského národního vědom í. 
Je to srdce země, která se jm enuje Kanada a 
která je  naším dom ovem .

•  • • • • • • • • • • • • • • •
Please send me Inform ation about the w orlď s  first Multi- 
culturalism Act and a copy oř the proclamation suitable for 
framing.

LANGUAGE PREFERENCE: □  English □  French 
Please print clearly:

NAME:.

ADDRESS:.

.CITY:.

PROV:. . POSTÁL CODE: _

Mail to: Canadian Multiculturalism Act
Dept. oř the Secretary oř State oř Canada 
Communications Branch 
Ottawa, CANADA K1A 0M5

1 * 1
Department of the Secretary 
of State of Canada 
Gerry Weiner, Minister of 
State for Multiculturalism

Secrétariat ďEtat 
du Canada
Gerry Weiner, Ministře ďÉtat 
au Multiculturalisme

Canada


