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Mojmír Povolný

Neukončený příběh: 
Československé jaro po dvaceti letech

V úvodu ke své studii Naděje a zkla
máni: Pražské jaro 1968 brněnský 
autor vystupující pod pseudonymem 
Miroslav Synek píše: "Tak jako z pa
měti národů sotva kdy vymizí napo
leonské války, jatka u Verdunu nebo 
Hitlerovo tažení Evropou, bude k zá
kladním historickým zkušenostem 
Čechů a Slováků navždy patřit rok 
1968. Náhlý a spontánní vzestup lido
vé aktivity. Jeho cynické potlačení. 
Zřetelný důkaz, že k demokratickým 
svobodám nemůže uzavřenou spo
lečnost přivést vládnoucí komunistic
ká strana.”

Pro všechny, kdo prožívali onen 
rok v Československu, zůstává Praž
ské jaro nepochybně zážitkem velmi 
složitým, v určitých fázích slibným 
až radostným a nakonec tragicky bo
lestným. Dvacet let po Pražském iaru 
a z exilové perspektivy se proto opráv
něně ptáme: Co bylo hlavním před
mětem nejen toho, co chtěla a dělala 
Komunistická strana Českosloven
ska, ale onoho “ náhlého a spontán
ního vzestupu lidové aktivity", na 
němž se ovšem komunisté a jejich 
strana po určitou hranici také podí
leli? A co z Pražského jara zbývá jako 
poučení, odkaz a úkol?

Na prvním místě šlo o svobodu. Na 
čtvrtém sjezdu československých 
spisovatelů v červnu 1967 Ludvík 
Vaculík formuloval otázku svobo
dy ve vztahu k mocenskému mono
polu Kom unistické strany, který 
českoslovenští komunisté nastolili 
v únoru 1948. Došel ke dvěma očivid
ným závěrům: že tento dvacetiletý 
monopol zotročil československého 
občana a československou společ
nost do té míry, že, jak řekl Vaculík 
předvídavě, v budoucnu by ji mohl 
cizinec s radostí ovládat; a že je proto 
třeba tento monopol zlomit a vrátit 
občanovi a společnosti pravou svo
bodu.

Co se ještě Novotného a Hendry- 
chově klice podařilo potlačit na za
čátku léta 1967, to se od počátku roku 
1968 stalo hlavní otázkou veřejného 
života: otázkou svobody nejen ve 
vztahu k moci, nýbrž v daleko širší 
míře a v daleko obecnějším smyslu. 
Debata o svobodě, která zachvátila 
časopisy, rozhlas, televizi, schůze, 
mítinky, ulici a rodinné stoly, úsilí 
o její prosazování na různých místech, 
kde se moc strany a státu střetávala 
s probuzenou vůlí občanů, a obava
o to, jak z tohoto střetnutí nakonec 
svoboda vyjde, byly inspirovány his
torickou pamětí a základní lidskou 
potřebou. Češi a Slováci po dvaceti 
letech komunistické diktatury na 
svobodu nezapomněli a komunistic
ká diktatura nezabila jejich lidství.

Po invazi vojsk Varšavského paktu 
a za sovětské okupace znormalizova- 
ní komunisté znova nastolili svou or- 
thodoxní formuli o svobodě, proti 
které protestoval Vaculík a s ním 
mnoho jiných spisovatelů na sjezdu v 
červnu 1967: socialismus, moc, svo
boda. To znamená, že socialismus je, 
co Komunistická strana socialismem 
pojmenuje; že proto musí Komunis
tická strana mít moc takový socialis
mus budovat a bránit; a že svoboda 
leží ve službě této moci.

Prosadit však tuto formuli v poin- 
vazním Československu už není 
možné. Mocná strana není s to vnutit 
bezmocným svůj koncept svobody. 
Je schopna přinutit je ke službě, ale 
nemá již moc zápas o svobodu zlikvi
dovat. Zatím byla tato svoboda defi
nována sebeobranně. Od sebeobra
ny je však jen krok k útoku pod pra
porem svobody, která není darem 
Komunistické strany, která je ne- 
odvislá od moci komunistů a která dá 
každému možnost žít život plný, čest
ný a důstojný.

Na druhém místě Pražské jaro otev
řelo výbušně otázku lidských a ob
čanských práv. Částečná rehabilitace 
politických vězňů-nekomunistů na 
počátku šedesátých let se rovnala 
zdráhavému kontrolovanému uznání, 
že režim Gottwaldův, Zápotockého 
a Novotného se dopustil politického 
zločinu na desetitisících občanů, 
před kterým sama Komunistická stra
na nemohla obstát a se kterým se 
proto musela aspoň po svém vyrov
nat. Oběšené, zastřelené a umučené 
však nebylo lze vrátit k životu a ti, co 
přežili československý gulag, nesli 
v duši nezapomenutelný a nejvýraz- 
nější zážitek bezpráví, jakého je ko
munistický režim schopen.

Proto když se v březnu roku 1968 
v Praze ustavil K-231 a v Bratislavě 
byla založena Slovenská organizácia 
na ochranu Tudských práv, na povr
chu samozřejmě šlo o zájmové orga
nizace bývalých politických vězňů. 
Avšak v mysli všech jejich členů a 
posléze hlavně jejich zásluhou, pro 
jejich odvahu veřejně vystoupit, ko
munistické bezpráví dokumentovat a 
nedat na ně zapomenout, v mysli ce
lého národa se začala rýsovat širší 
otázka lidských a občanských práv. 
Otázka stará dvě stě let, nepočítáme- 
li anglickou Magnu Cartu, od americ
ké Deklarace nezávislosti po česko
slovenskou ústavu z roku 1920.

Proti třídnímu právu marxisticko- 
leninské teorie a československé 
praxe od puče v únoru 1948, která ve 
jménu proletariátu, ale v zájmu vlád
noucího aparátu na cestě za jeho bla
hem drtila nevinné oběti, Češi a Slo

váci — a na jejich čele bývalí političtí 
vězni — včetně reformních komunis
tů začali volat po právním řádu, ve 
kterém by ochrana lidských a občan
ských práv byla nezadatelná. Takzva- 
né třídní právo zbrutalizovalo život do 
nesnesitelné míry, paralyzovalo spo
lečnost hluboko pod míru jejích schop
ností a výkonnosti a rozbilo ji na iso
lované jedince a ve strachu žijící ro
diny.

Do tohoto stavu měla českosloven
skou společnost vrátit normalizace a 
na čas se jí to podařilo. Otázku lid
ských a občanských práv však z česko
slovenské agendy normalizace od
stranit nedovedla. Když se Husákův 
režim nemohl vyhnout podpisu na 
Závěrečném aktu Konference o bez
pečnosti a spolupráci v Evropě v Hel
sinkách a ratifikaci dvou konvencí 
Spojených národů o politických a 
hospodářských právech a v obou 
případech tak učinil s typickou ko
munistickou hypokrisí a se zjevnými 
postranními úmysly, otevřel dveře 
Chartě 77 a Výboru na obranu ne
spravedlivě stíhaných a po nich celé 
řadě iniciativ a hnutí, která se nespo
kojí s tím, aby se v Československu 
zacházelo s lidskými a občanskými 
právy podle zvůle Komunistické stra
ny, jejího aparátu a dosud často bes- 
tiální Státní bezpečnosti.

Třetím problémem Pražského jara 
bylo národní hospodářství. Na počát
ku šedesátých let je komunistický 
systém a správa přivedly na mizinu. 
Československo zaznamenalo nega
tivní růst. Sikův reformní model byl 
uveden v platnost na začátku roku 
1967. Ihned narazil na nepřekonatel
né překážky, které jsou zákonitě za
kořeněny v komunistické koncepci 
národního hospodářství a které z ní 
navzdory každému pokusu o reformu
— ale jen v jejím rámci — vyrůstají 
jako houby po dešti.

Během Pražského jara se o hospo
dářské reformě mnoho psalo a hod
ně mluvilo. Akční program se dotkl 
všech bolavých míst — rigidního plá
nování, centralisované správy, ne- 
podnikavosti, technologické zaosta
losti, nízké produktivity, bídných slu
žeb, špatné morálky a isolace od svě
tového trhu na úkor konkurenční 
schopnosti československých výrob
ků. Slibovala se odbornost, raciona
lizace a modernizace řídící práce, sli
bovalo se, že jim budou podřízeny i 
nutné kádrové změny, sliboval se 
účinný tržní systém.

Ale takřka nic se nestalo. Zabydle
né kádry, dosazené politickou mocí, 
jejichž pozice a blahobyt byly závislé 
na přežívání starého systému, s refor
mou nepospíchaly. Dělníci se nehnali



s organizováním závodních rad. Vě
děli, že pes v československém ná
rodním hospodářství není zakopán 
v míře jejich účasti na vedení podni
ků, nýbrž v mocenském zájmu Ko
munistické strany, jemuž bylo podří
zeno, a v její nesmyslné hospodářské 
politice. Je pozoruhodné, že se zá
vodní rady začaly organizovat inten
sivněji až po sovětské invazi, pravdě
podobně aspoň zčásti jako obranný 
mechanismus proti sovětské inter
venci. Husák s nimi udělal rychlý 
konec.

Jen pouhý náznak, že by se Česko
slovensko mohlo hospodářsky ales
poň poněkud více orientovat na Zá
pad kvůli úvěru a odbytištím, dal So
větskému svazu záminku, aby vyru
koval se strašákem západního impe
rialismu a zabil jakýkoliv podobný 
pokus v samém zárodku.

Dvacet let po Pražském jaru je na 
domácí agendě Komunistické strany 
zákon o národním podniku, odvar 
z roku 1968, který v očích domácích
i zahraničních kritiků neřeší žádné 
ze základních problémů českoslo
venského hospodářství. Slouží však 
dobře jednomu účelu. Podává důkaz, 
že komunistické národní hospodář
ství může sice fungovat, ale není s to 
za žádnou cenu prosperovat.

Největší vnitřní potíž mělo Pražské 
jaro se čtvrtým předmětem oživené 
aktivity československého lidu. Byla 
to otázka společenského pluralismu 
a pluralismu politického. Pro komu
nisty byla tato otázka až do roku 1968 
vyřešena únorovým pučem a jaký
koliv pluralismus byl tabu. Společ
nost byla podle komunistů přestavě
na na socialistickou společnost, která 
per definitionem  nezná antagonistic
ké třídy a ve které sociální skupiny 
jsou natrvalo angažovány ve sjedno
cujícím procesu sbližování. Politický 
systém nezávislých politických stran 
byl nahrazen koncepcí Národní fron

ty, ve které Komunistická strana má 
vedoucí úlohu a ostatní takzvané 
strany jsou jen pákami a převody její 
vůle.

Tak jako sněhy dlouhé zimy zač
nou tát v jarní oblevě, tak se tato kon
cepce společnosti začala rozpadávat 
v jaru, které se vrátilo do Českoslo
venska po dvacetileté zimě komunis
tického totalismu. Sami reformní ko
munisté museli připustit, že i po těch
to dvaceti letech zůstala českoslo
venská společnost složitá a že její 
zglajchšaltování do myriády organi
zací ovládaných z komunistických 
sekretariátů zůstalo na povrchu. Při 
prvním závanu jarního větru se tato 
struktura začala rozpadat jako dům 
z karet. Podřízené organizace se hlá
sily o nezávislost. Nové začaly vyrůs
tat. O dvacet let později si Gorbačov 
v Praze stěžoval, jaký tam mohl být 
v roce 1968 komunistický pořádek, 
když si československá mládež zalo
žila nějakou desítku organizací.

Komunistická strana se mohla s 
tímto problémem ještě jakž takž vy
pořádat. Akční program sliboval “za
jistit uplatnění ústavních shromažďo- 
vacích a spolčovacích svobod.” Proti 
jejich zneužití ideologickými odpůrci 
socialismu měl společnost chránit 
zákon a buržoasní ideologii se mělo 
čelit otevřeným ideovým bojem. Ve 
světle komunistické praxe za posled
ních dvacet let tyto připomínky ne
věštily nic dobrého, ale touha po svo
bodě a potřeba vyžít se naplno a ve
řejně byly silnější než historická pa
měť a obava z budoucnosti.

S politickou pluralitou to bylo
o mnoho horší. Nekomunistické stra
ny Národní fronty byly natolik zdeci- 
movány únorem 1948 a natolik para
lyzovány diktaturou Komunistické 
strany, že de íacto jako politická síla 
přestaly existovat, komunistům dě
laly pouhou stafáž a v roce 1968 ne
byly s to vstát z mrtvých, i když je

k tomu komunisté povzbuzovali — ale 
za jedné podmínky: žádná opozice, 
žádné usilování o moc ve státě.

Není proto divu, že ti, kdo chtěli být 
politicky angažováni, museli se o to 
pokusit mimo svěrací kazajku Národ
ní fronty. Na jedné straně to byl KAN
— Klub angažovaných nestraníků, se 
kterým si komunisté až do invaze ne
věděli rady. Nebyla to ani ryba ani rak; 
ani politická strana ani zájmová orga
nizace. A přece chtěl do politiky mlu
vit. Na druhé straně to byl pokus so
ciálních demokratů obnovit svou 
stranu. To však byla pro komunisty 
otázka vyřešená na Slovensku již 
v roce 1945 a v historických zemích 
po únoru 1948. Sociální demokraté 
jsou od Lenina v očích komunistů je
jich úhlavním nepřítelem. Proto je 
v Československu po druhé světové 
válce zlikvidovali tím, že je pohltili. 
Za Pražského jara se pokus o obnovu 
sociální demokracie rovnal ohni na 
střeše komunistického domu. První 
výšleh přišli hasit i reformní komu
nisté a všichni společně jej uhasili.

Hlavní problém s politickou plura
litou, důležitější než sama organiza
ce, byla takzvaná vedoucí úloha stra
ny. Ať tento pojem ti nebo oni komu
nisté vysvětlovali jakkoliv, ať s ním 
jakkoliv manipulovali, aťvšechny zlo
činy této vedoucí úlohy sváděli na 
kult osobnosti a chyby na byrokratis- 
mus, ať jej jakkoliv ospravedlňovali, 
nikdy se jim nepodařilo, co se podařit 
nemůže: srovnat vedoucí úlohu jedné 
strany s politickou demokracií. Češi 
a Slováci dobře vědí, že i kdyby se 
v demokracii dalo mluvit o vedoucí 
úloze některé strany, tak je to stav 
dočasný, podrobený vůli občanů, 
periodicky vystavený demokratic
kým, to jest svobodným, rovným a taj
ným volbám, a ve vztahu ke Komunis
tické straně nade všecko založený na 
jejím závazku vzdát se takto pojaté 
vedoucí úlohy, odejít od moci a ne
chat jiné vládnout. Jinak je komunis
tické kázání o demokracii mlácením 
prázdné slámy.

Všemu pluralismu učinila konec 
sovětská invaze a normalizace. Ale 
zase jen dočasně. Dnes nejenže 
v Československu probíhá nová de
bata o pluralismu, do které se často 
odívá debata o demokracii, ale z ko
munistické kontroly unikají různé 
iniciativy, hnutí a společenství, ať 
jsou rázu náboženského, kulturního 
nebo politického. Režim je persekvu- 
je, ale persekuce je nakonec výrazem 
jeho neschopnosti uspokojit základní 
přání lidu, kterému vládne, a jeho bez
mocnosti. A tak v Československu 
vedle mrtvé oficiální totalitní struktu
ry vyrůstá živá a nezávislá občanská 
společnost, jejíž budoucnost je ne
slučitelná s trvalou diktaturou Komu
nistické strany.

Konečně šlo za Pražského jara o 
otázku ze všech nejchoulostivější:
o vztah k Sovětskému svazu, sovětské
mu bloku a zahraniční politiku vůbec.PRAHA — 1. M A j 1988 LIBA  TAYLOR



I komunistům bylo zřejmé, že isolace 
v sovětském bloku byla jednou z pří
čin, které přivedly československé 
hospodářství do slbpé uličky, že zá
vislost na Sovětském svazu separo
vala československou společnost od 
světového vývoje, že lid byl degra
dován postavením sovětského sateli- 
ta a že se v republice cítil jako v kleci. 
Přitom poučení z maďarské revoluce 
a z toho, jak Sovětský svaz rozdrtil 
její aspiraci na neutralizované Maďar
sko, působilo jako mocná brzda na 
všechny myšlenky a projevy o modi
fikaci Varšavského paktu, finlandi- 
zaci, neutralitě, rakouském modelu 
nebo jugoslávské cestě. Vehementně 
nepřátelský postoj, se kterým se Praž
ské jaro setkalo v Moskvě, ve Východ
ním Berlíně, ve Varšavě a v Sofii, jen 
opatrnost v Praze zvyšoval.

Proto byla debata o českosloven
ské zahraniční politice vedena na 
obecné rovině komunistické mírové 
koexistence, ale bez agresivního ele
mentu soutěže, ideologického zápasu 
a mezinárodního třídního boje. Na
opak zdůrazňovány byly vzájemné 
výhody, spolupráce a potřeba západní 
pomoci a jak by to bylo krásné najít 
cestu k protiimperialistickým, pokro
kovým a mírovým silám na Západě.

Moskevské politbyro však vidělo 
v Československu něco jiného: vzpou
ru proti diktátu z Kremlu; nevůli dát 
Sovětskému svazu právo usadit své 
vojenské jednotky na území republi
ky; a nabourání sovětské mocenské 
pozice. Podle toho také v noci z 20. 
na 21. srpna jednalo.

Gorbačov už po nějakou dobu mlu
ví o právu každé komunistické strany 
na vlastní cestu za společným cílem, 
kterým zůstává komunismus — i to už 
jsme slyšeli z Moskvy před ním, ale 
Sovětský svaz dodnes Břežněvovu 
doktrínu neodvolal, ke slíbenému pře
zkoumání sovětského postoje k Praž
skému jaru dosud nedošlo a sovětská 
vojska "dočasně” zůstávají v Česko
slovensku nadále. Naopak podle Ja
keše se má integrace českosloven
ského hospodářství do sovětského 
hospodářství prohloubit. Politické, 
kulturní a společenské důsledky to
hoto procesu by mohly být nedozírné. 
Československým komunistům a So
větům nejde o nic méně než o to, jak 
konečně zlikvidovat samy kořeny 
svébytného národního života a z Če
chů a Slováků udělat nové sovětské 
lidi.

Tomu se však naše národy živelně 
brání. Svědčí o tom neustávající de
bata o naší národní povaze, o smyslu 
našich dějin a o střední Evropě. Spo
lečná vystoupení nezávislých hnutí 
ze střední a východní Evropy staví 
hradbu proti sovétizaci přicházející 
z Moskvy a propagované jejich vlast
ními komunistickými stranami. Vklá
dá se naděje do Konference o bez
pečnosti a spolupráci v Evropě a do 
jednání o odzbrojení. Hledají se cesty 
na Západ — ze Západu přichází živá

voda. A začíná se mluvit o neutralitě. 
Když Finsko a Rakousko, proč ne 
Československo?

Jak napsal Miroslav Synek a jak 
musíme uzavřít my, žádný z problémů 
Pražského jara nebyl vyřešen, ale 
žádný také nezmizel z naší národní 
agendy. Věříme však s jeho hlasem 
z domova, že "příští generace dříve 
či později získají novou příležitost 
změnit život tak, aby odpovídal jejich 
dobrým představám. Půjde o to, aby 
svou příležitost dovedly rozpoznat, 
přijmout a opatrovat lépe než jejich 
rodiče. Pokud se lidé nezmění v jiné 
bytosti, pokud v nich nezhasne věčně 
doutnající jiskra svobody, spravedl
nosti a hrdosti, nelze náš příběh po
važovat za ukončený."

Aby tomu tak opravdu bylo, musí
me o svobodu, demokracii a nezá
vislost každý na svém místě bojovat 
již  dnes.

□

PLÁNUJETE DOVOLENOU 
NA FLORIDĚ?

NavStivte krajanský motel
JASMÍN VILLA

801 S. Oceán Blvd. 
Pompano Beach, Florida 33062

Tel: (305) 941-7930
Těšíme se na Vás,

Lajoš a Janet Naňákovi

P R A Ž S K É  U Z E N Á Ř S T V Í

638 Queen St. West, T O R O N T O ,  
O N T.,  M6J 1E4

lei.: (4 I9 ) 364-1787

Svět
Ota Ulč

Znovu 
o Grenadě

Napřed si zopakujme základní 
údaje: karibský ostrov o velikosti 
344km2 s obyvatelstvem něco málo 
přes 100.000 — tedy jako Olomouc.
V r. 1974 získána nezávislost v rámci 
britského Commonwealthu. Pilířem 
ekonomie nejsou syrečky, ale muš
kátové ořechy a turismus, typický pro 
celou oblast. Ostrované jsou z 75% 
černoši, zbytek mulati a pár bělochů.

Vládnout tam začal despotický 
podivín Eric M. Gairy. Když byl zrov
na mimo zemi poučovat Valné shro
máždění OSN o nebezpečích UFO, 
doma došlo v lednu 1979 k převratu, 
ústava suspendována a lidová revo
luční vláda ustanovena, v čele s Mau- 
ricem Bishopem, hlavou strany New 
Jewel Movement (NJM). Vbrzku se 
Bishop pustil do budování podle ku
bánského vzoru a též do sebesateli- 
zace podle východoevropského vzo
ru. Ze všech zemí západní hemisféry 
jen Kuba a Grenada v OSN podporo
valy sovětskou internacionální po
moc v Afghánistánu. Dřív než ale 
mohla uplynout doba první pětiletky, 
příliš se rozmohly potíže socialistic
kého růstu, v září 1983 Bishop odjel 
na soudružskou návštěvu do Česko
slovenska, v říjnu v rámci vnitrostra
nické rozmíšky byl svržen a uvězněn, 
krátce pak upláchne, je lapen a od
střelen, spolu s dalšími soudruhy. 
Jeho těhotnou milenku a ministryni 
školství Jacquelinu Creftovou ne- 
zastřelili, ale utloukli k smrti.

Noví vládci a staří Bishopovi spolu
pracovníci Bernard Coard a Hudson 
Austin vyhlásili stanné právo a stav 
věru mimořádný, totiž totální zákaz 
vycházení z domu, 24 hodin denně. 
Kdo se ukáže na ulici, bude zastřelen. 
Dokonce i Fidel Castro charakterizo
val ultraradikála Coarda jako Pol Pota 
karibské oblasti.

Celý národ byl de facto uvržen do 
domácího vězení. V něm dlel též Sir 
Paul Scoon, oficiální hlava státu. 
Jemu se ale podařilo vypašovat pros
bu o pomoc k regionální organizaci 
(Organization of East Caribbean 
States), OEEC se obrátila na_ Wash
ington a ten promptně vyhověl. Však 
se na ostrově přítomní Američané, 
včetně 700 studentů medicíny, dosta
li do krajně nebezpečné situace. Jaká 
příležitost vzít rukojmí dle iránského 
precedentu s diplomaty!

Invaze se konala 25. října a za tři 
dny bylo po všem, ZÁPAD v únoru 1984 
uveřejnil můj článek. “ Neobtížnézdů- 
vodnění legality amerického příletu 
na Grenadu” . Uvedl jsem důvodů ně
kolik:



1. odnovědnost za ochranu vlast
ních, nebezpečí vystavených občanů 
(protection o f citizens)\

2. zásah humanitní (humanitarian 
intervention)\

3. doktrína tzv. abatement, včasný 
krok zabránit agresivním záměrům — 
že netřeba ovci čekat na nabroušení 
nože řezníkem. V té době se totiž na 
Grenadě nashromáždilo daleko víc 
zbraní, než bylo k dispozici ve veške
rém nerevolučním, právem se stra
chujícím karibském sousedství do
hromady.

4. autentická prosba ústavní hla
vou státu o záchranu Grenaďanů (in- 
tervention upon invitation).

Nelibostí vřeštěl veškerý pokroko
vý svět, od Socialistické Internacio
nály po OSN, od Zelených po Rudé 
právo: “ Američtí okupanti zatýkají 
a popravují . . .  To je přesná kopie 
postupu hitlerovců a okupovaných 
zemích: nejdříve fysicky zlikvidovat 
komunisty. A je strašlivější a odpor
nější, hnusnější a zákeřnější. . .  Co by 
asi udělal s námi, kdybychom byli 
osamocení? Jenže nemohou.” (Z úva
hy Stanislava Oborského, “Grenada 
varuje všechny naše občany” CO BY 
UDĚLALI S NÁMI, 4. listopadu 1983).

A kanonáda ne že by utuchala: 
"Seznam amerických válečných kr
vavých dobrodružství to potvrzuje 
řadou příkladů, až po bezpříkladné 
znásilnění malého ostrovního státu — 
revoluční Grenady. Dějiny učí bdě
losti. Imperialismus se nevzdal svých 
plánů na zvrácení vývoje, na znovu- 
ovládnutí světa" (Úvodník RP, 31. 
srpna 1985).

Američtí agresoři se vylodili v sile

7.000 mužů. Do Vánoc, čili do dvou 
měsíců, s výjimkou několika stovek 
podpůrného mužstva (komunikace, 
oprava silnic apod.) agresoři z ostro
va zas odjeli a hospodářsky náhle 
prosperující ostrované silně protes
tovali. Inu, snadné přijít, obtížnější 
odejít, jak též potvrzuje poněkud ji
načí zkušenost. Rudé armády v A f
ghánistánu.

V r. 1984 čili hned příští rok obno
ven ústavní pořádek a uspořádány 
perfektně svobodné volby — volby, 
které Bishop v době svého vládnutí 
nikdy neuspořádal, s vysvětlením, že 
lid je nechce. Lid nehlasoval ani pro 
diktátorského blázna Gairyho, ani 
pro Kindricka Radixe, reprezentují
cího marx-leninské žabaře a posléze 
vrahouny. Zvolen vážený právník 
Herbert A. Baize, reprezentant koa
lice demokratů. Demokratický parla
ment funguje, předsedá mu muž s 
krásným jménem Hudspn Scipio.

Americká zahraniční pomoc a in
vestice podstatně již Grenadě vypo
mohly. V r. 1986 na ostrově Reagan 
bouřlivě přivítán (v kontrastu s na
prosto nebouřlivým přivítáním krá
lovny Alžběty II), na četné požadavky 
ostrovanů stát se jednapadesátým 
státem USA a tak si ekonomicky ještě 
víc polepšit, ve Washingtonu na štěstí 
nereagováno.

Nynější stav věcí československá 
media sdělují například takto:

“ Po zastrašování přišla další od
puzující etapa emperialistické politi
ky: intervence.

Současně vstoupili na scénu muži 
dýky a pláště. Devatenáctého října 
byli předsedagrenadskévlády Mauri- 
ce Bishop a několik jeho přátel za
vražděni.

Ano, 25. října 1983 patří k nejtragič

tějším výročím v dějinách Grenady.
Šlechta opět tančí, pořádá hony, 

bohatne, a chudí jsou ještě chudší.
Na zdech domů i silnicích se obje

vují hesla Bez Bishopa není revoluce 
ani práce! Američané, jděte domů!" 
(Ivan Olmar, "Jak se žije na sopce,” 
Květy, 15. října 1987, str. 11-12).

Čili Američanése 25. října dostavili, 
aby již 19. října Bishopa zabili, takže 
tedy ultrarevolucionář Coard byl 
vlastně agent CIA, a dnes na ostrově 
neexistující šlechta pořádá hony na 
naprosto neexistující zvěř. Není nad 
glasnost normalizátorů, padni komu 
padni.

V r. 1976, tedy ještě za Gairyho a 
před Bishopem, jsem se na Grenadě 
seznámil s českým knězem, spřátelili 
jsme se a korespondujeme spolu do
dnes. Otec Bernard, občanským 
jménem Dr. Radko Kadlec (graduant 
jak Karlovy univerzity, tak Oxfordu), 
je příslušníkem řádu Dominikánů, na 
Grenadu přijel už v r. 1950, pokřtil 
většinu ostrovanů, osobně se zná 
patrně se všemi osobami tohoto dra
matu. V době Gairyho diktatury ukrý
val zraněného Bishopa a poskytl 
ošetření. Když se pak Bishop dostal 
k moci, náš pražský rodák si mohl zo
pakovat zkušenost ze začátků budo
vání československého vědeckého 
socialismu — špiclování, odposlou
chávání telefonů, otvírání dopisů 
(včetně mých z Ameriky), zavírání 
nepohodlných, všeobecných stran. 
Pádu režimu se ale nedočkal, byl totiž 
přeložen na Jamaiku. Pro ZÁPAD, 
napsal článek “ Grenada, můj domov 
po dlouhou řadu let,” uveřejnili jsme 
včervnu 1984. N yníuž jez Jamaiky na 
Grenadě zpátky.

Američtí agresoři se zmocnili mno
ha dokumentů, o celkové váze pře
sahující patnáct tisíc kilogramů: od 
textů tajných smluv a záznamů ze 
zasedání politbyra po vyúčtováni 
služebních cest stranických funkcio
nářů a rukou psaných rad od Ameri
čanky, ženy kubánského velvyslance. 
Materiály vesměs v anglickém, ale 
občas i ruském jazyce, papíry razítko
vané jako SECRET či TOP SECRET, 
v jen několika očíslovaných kopiích. 
Kopie označené A-1 pro soudruha 
Bishopa, vlastní (dost nečitelnou) 
rukou v nich pak čmáral. U jména 
soudruhů vždy zkratka Cde — čili 
Comrade.

Z těchto unikátních materiálů o 
fungováni mašinerie marxistůlenini- 
stů udělali ve Washingtonu několika- 
kilový sborník GRENADA DOCU— 
MENTS: AN OVERVIEW AND SE— 
LECTION. Pokusím se podat zprávu
o obsahu archivu, a sice v pořadí, jak 
je uspořádán.

Dokument č. 1: LINIE, PROGRAM

Český kněz — ideologický diverzant

T n p j l C R É Ť ]

? _.-VT hrs. ř T 3 W m  1 1 , 1980

A  series of publications are being put out by the Catholic Churcb.

( Ko6t o f those published  eo fa r  are  airoed at showing that(to_ r̂runism 

is  o th eÍ6 tic  and Bhould be fe ar ed  aud tha^ aur ptiray  is  ^oir.rrani s t . r - v -  

The a r t ic le s  aim at creá ting  fe a r  in  tbe mind6 o f  the r e l ig io u s .

So far five have been published in the series - the first three 

being the stnall leafletE of track s ize . NO. U va's Civic Freedoms 

NO. 5 some notes on Harx - Leninism. The 6Íxth publication in in the 

naking but no definite date has been given as to vhen it will be out.

P  Tke typing of the 5th publication vas done by an Irish  teacher at 

St . Johi^s Christian Secondary School.

*Father Austin is another. ( I  don't know which). 

' r U * 7.



STRANY za účelem dosažení marx- 
leninské diktatury proletariátu, dů
věrná řeč v pár číslovaných kopiích, 
stran celkem 45, přednesl CdeBishop 
v září 1982.

Bishop hned na začátku doporučo
val opatrnost, aby imperialisté ne
začali větřit dřív, než až už bude pozdě: 
prý neudělat chybu jako soudruzi 
v Gambii, kteří se zmocnili vlády, 
otevřeně se prohlásili za marxisty- 
leninisty — tedy se zachovali nele- 
ninsky — ukázali karty a šeredně na 
to doplatili vlastním svržením takto 
upozorněnými nepřáteli revoluce.

Mezi zasvěcenými soudruhy se ale 
Bishop bolševickou říznosti netajil: 
“ Uvažme, jak v této zemi dojde k zatý
kání. My přece nepůjdeme počítat 
hlasy těch, kteří jsou proti. Člověk se 
dostane za mříže, když já to podepí- 
šu. — Jsme ve spojenectví s malobur- 
žoazií, ale ta není součástí diktatury 
proletariátu. Když chce vydávat novi
ny a nám se to nelíbí, tak ji zakážeme. 
Když chtěji svobodu projevu, tak je 
rozdrtíme a uvězníme.” Na str. 25 
Bishop poznamenává, že dělníci smí 
zasáhnout proti Baťovi, ale kdyby se 
firma opovážila, že baťovci půjdou 
promptně za mříže.

Tajná policie si rozdělila ostrov na 
okrsky, potenciální nepřátelé režimu 
vytypováni (zejména podle třídního 
původu a náboženského přesvědčení) 
a pak sledováni. Dokument se hemží 
termíny maloburžoazie, vrchní malo- 
buržoazie, buržoazie, národní buržoa
zie.

Pocit melancholický, jak že se svět 
opakuje: tohle už jsme si zažili,tak
hle asi v našem původním Českoslo
vensku vypadalo partajní rokování 
kolem Února 1948.

A přece jen se tu lišilo cosi podstat
ného — totiž jakási intimnost za
mýšlených krutých kroků. Na ostrově, 
kde se lidi osobně znají, nepřítel urče
ný ke zničení není někdo cizí, nezná
mý, anonymní. Jinak se shazují bom
by na nepřátelskou zem v nedohled
nu a jinak chutná moc při škrcení 
chřtánu souseda, s nímž jsem chodí
val na pivo. Grenadský žalářník cho
dil s žalářovaným do školy a teď aby 
se potřebám revolučního násilí díval 
neanonymně, chladnokrevně do očí.

Rovněž mě přes nos praštila nepři
rozenost \azyka a politických katego
rií — kulturní revoluce, proletářský 
internacionalismus, zvyšováni třídní
ho uvědomováni mas, Lenin, NEP, to 
vše na ostrově s kdysi usměvavými 
obyvateli značně totožných, vesměs 
chudobných domečků.

Dok. č. 6: Seznam zatčených — 
jména, poslední bydliště. Deset stran 
hustě na stroji. V razii 16. prosince 
1980 v usedlosti Mt. Rich sebráno 
15 ostrovanů.

Dok. č. 7: Politické hodnocení used
lostí i jedinců. Jako nebezpečni nebo 
velmi nebezpečni označeny malobur- 
žoazní a též dělnické živly.

Dok. č. 10: Zpráva Státní bezpeč

nosti premiéru Bishopovi o zavedení 
špiclovské sítě na ostrově (confident 
persons). Seznam důsto jn ických 
kádrů, u některých jmen poznámka 
“Studies USSR".

Dok. č. 4, TOP SECRET: Autor 
Michael Roberts, důstojník StB, ozna
čuje všechny církve za nepřátelské, 
a z nich početnou disciplinovanou 
katolickou jako tu nejhorší, a varuje, 
že "nepodnikneme-li vážné kroky, 
dostaneme se do situace, v jaké je teď 
Polsko."

V protináboženské činnosti vypo
mohli, o zkušenosti se podělili ku
bánští a nikaraguánští pracovníci 
kontrarozvědky.

Dok. č. 2: Zvláštní stranická dele
gace z Kuby zpracovala podrobnou 
zprávu o stavu náboženství. Důklad
ný rozbor církví, zejména katolické, 
podrobné kádrové posudky církev
ních funkcionářů, vyhodnocení ko
stelů o nedělní mši. Katolíci prohlá
šeni za nejnebezpečnější. Doporučuje 
se uspořádat pohovory zejména s Do- 
minikány, jejich nejvýznamnějším 
řádem, a kontaktovat Nikaraguu, aby 
dodala pokrokové kněžstvo plojha- 
rovského typu.

Dok. č. 3, TOP SECRET o publika
cích, tvrdících, že marxisté-leninisté 
nevěří v Boha.

"Otec Bernard Kadlec z Česko
slovenska jeden z autorů." Též auto
rem spisku o občanských svobodách.

V textu připsané, vesměs nečitelné 
poznámky, ruka to premiéra Bishopa, 
jehož tento náš podezřelý krajan kdy
si ošetřoval.

Mezinárodni vztahy: uzavřeny smlou
vy, tajné dohody s Kubou a Nikara
guou, Sovětským svazem a východo
evropskými zeměmi, se Severní Ko
reou a Libyjí.

Dopis z 17. února 1982, od bývalé
ho hlídače vězňů a poté generála Hud- 
sona Austina adresovaný hlídači Juri 
Andropovovi: vyjádření díků za obrov
skou (tremendous) pomoc, poskytnu
tou grenadským ozbrojeným silám, 
s žádostí o další pomoc v trénování 
tajné policie.

Dek. č. 24: Major Louison, křestním 
jménem Einstein (zdali pak ho takto 
křtil náš Otec Bernard?), náčelník 
generálního štábu, jednal v březnu 
1983 v Moskvě s maršálem N. V. Ogar- 
kovem, taktéž náčelníkem generální
ho štábu. Dva měsíce poté Einstein 
obdržel diplom od VYSTŘEL ACA- 
DEMY se specializací “ motorizovaná 
pěchota" a “velitelská taktika” .

Dok. č. 30: Studenti z Grenady do 
Sovětského svazu na vojenská studia 
v Oděse, Simferepolu a Volsku.
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Studenti, žurnalisté, propagandisté 
odesláni do Moskvy na ideologická 
studia. Tam jim přidělena krycí jména, 
a jako se z Džuganšviliho stal Stalin 
a z Bronsteina Trocký, z Fabiana Out- 
rama se stal Justin Lorainey, z Ansel- 
ma LeBourga Bili Jordán, a z Rity 
Josephové Bernadine Petersová, žá
kyně nejaktivnější tvrdí ve svém hod
nocení rektor Vysoké politické. (Nej
hůř dopadl student Fred Burris — ni
koliv však pro lenivost. Doporučuje 
se přidělit ho do funkce k práci s ne- 
intelektuálními kádry.)

Všeho všudy vysoce hodnocena 
žízeň grenadských studentů povědo
mostech. Moskva soudruhům v Gre- 
nadě doporučuje zřídit si vlastní Vy
sokou školu stranickou, tak jak již 
učinili soudruzi v Jemenu, Afghánis
tánu, Angole, Mozambiku a brzo se 
tak stane i v Ethiopii.

Dok. č. 13 o dodávce zbraní, neboť 
nejen ideologií živ je revolucionář. 
Smlouva podepsaná v Havaně, s dlou
hým seznamem zboží, anglicky a rus
ký, dodávka pro rok 1981 v hodnotě 
4,4 milionu rublů, vše zadarmo.

Dok. č. 14: Smlouva téhož druhu 
podepsána: v Moskvě pro období 
1982-1985 (čili pak již určitě nedo
dáno). Zboží v hodnotě 10 milionů 
rublů, a dlouhýseznam u toho, na pří
klad: 50 obrněných vozů (“ojetých, 
opravených” ), 13.000 ručních granátů, 
1.500 (patnáct set!] důstojnických 
opasků, 50 kilometru polního kabelu 
k snadnému pokrytí ostrova, 15 ks 
magnetofonů Majak, 20 ks kamer Ze
nit a 3 expozimetry Leningrad-6.

Dok. č. 20: Smlouva s ještě štěd
řejší Severní Koreou: materiálu za 12 
milionů dolarů pro 1983-1984, zadar
mo, ale transport si budou muset Gre- 
naďané opatřit sami.

Dok. č. 18: Mnohé dohody s Kubou, 
výměny stranické. M nohostranná 
výuka, např. o taktice amerických 
imperialistů ve Vietnamu a o předá
vání zkušeností s převýchovou kont- 
rarevolučních živlu.

Dok. č. 22, československý podíl na 
internacionální pomoci: CZECHO- 
SLOVAK OCEÁN SHIPPING, faktura 
Čechofrachtu Praha (ref. 144/80664), 
dodávka 1,250 beden s raketovými 
hlavicemi — tedy několik beden pro 
každou grenadskou vesnici. Zásilka 
via Kuba, prepaid, ale nepraví se, kým 
že placeno předem.

Grenadští soudruzi se hodně vy
skytovali na mezinárodních anti- 
imperialistických, antisionistických 
mírových konferencích.

Z Libyje poslal grenadský delegát 
dopis se stížností, že kubánští dele
gáti se ulejvali.

Ze zprávy o zasedání Socialistické 
internacionály (Willy Brandt, Olaf 
Palme, takoví) v Baselu v listopadu 
1982 se dočítám, že mezi pozvanými 
na příští kongres v Sydney je i “Cze- 
chostovakia — Charter 77 — (dissi- 
dent group)", uvedena v abecedním

pořádku mezi "Botswana — Democ- 
ratic Party" a "Eritrea".

Dok. č. 45: World Peace Council — 
Světová rada míru, předsedá Romesh 
Chandra, veterán spolupracovník 
KGB. Je třeba propagačních filmů, 
dodají soudruzi z DDR. Problém s pla
cením letenek pro delegáty, jde to do 
stotisíců dolarů. Usneseno, že gre
nadští delegáti si seženou fondy na 
přepravu do Havany a odtud je do 
Moskvy Aeroflot doveze zadarmo.

Podstatnou část fasciklu tvoří zá
znamy ze schůzování politbyra a Úst
ředního výboru strany. Materiály ven
koncem otravné, četl jsem dost na 
přeskáčku, nicméně mi neušlo pár 
zajímavosti:

Dok. č. 55: Na přetřesu politbyra 
dopis, který Bishopovi poslal “ Fr. 
Bernard" — čili náš krajan. Stěžuje si, 
že navštívil v nemocnici vězně a došlo 
ke konfliktu s hlídačem. Politbyro 
stanovisko nezaujalo.

Dok. č. 71: Zpráva delegace o účasti 
na Mezinárodním kongresu žen v Pra
ze. Ubytování v hotelu Praha, líbilo 
se jim tam, československé soudružky 
jim poskytly "excellent treatment", 
na kongresu prolouskáván americký 
imperialismus, téma všem srdcím 
nejbližší.

Dok. č. 75: Strana nemá valut na
zbyt, ale africkým bojovníkům orga
nizace SWAPO poskytla 50.000 dola
rů.

Dok. č. 77: Na návštěvu přijede 
am erický černošský kongresman 
Ron Dellums, víc soudruh než kon
gresman, reprezentující lidově demo
kratickou kalifornskou oblast Ber- 
keley.

Dok. č. 80: Sovětští soudruzi po
skytli další šlechetné dary, očíslo
vané abecedně, od A po M: o d 2 auto
busů po 12 magnetofonů, 6 anglic
kých psacích strojů, 4 guillotiny a
2.000 skládacích židlí — zřejmě pro 
diváky, svědky řízného převýchovné- 
ho počínání.

Dok. č. 80: Společnost Dánsko-gre- 
nadského přátelství požádala, aby 
čtyřem k smrti odsouzeným politic
kým provinilcům trest byl změněn na 
doživotí. Politbyro se rozhodlo k po
žadavku se nevyjádřit.

Dok. č. 88: Celní představitelé stra
ny, Cde Bishop zejména, stále jezdí 
do světa — naplánován program pro 
1983, každý měsíc někam. V říjnu pak 
ovšem permanentní transport na věč
nost, vlastními soudruhy odeslán.

Dok. č. 92: Schválena žádost bu
doucího Bishopova vraha Bernarda 
Coarda, aby mohl s rodinou strávit 
týden dovolené na Kubě a tři týdny 
v Sovětském svazu. Schváleny též 
plány na příjezd sovětské delegace 
dělníků, rolníků a pracující inteligen
ce na únor 1984, delegace, jež se již 
ovšem nedostavila.

Problémy se školením národa:

školení se odbývá, posluchači po
chrupávají. Aha, to známe.

Dok. č. 93: Sovětský velvyslanec 
Šašněv projevil nelibost, že mu ne
jsou zasílány všechny stranické ma
teriály.

Rezoluce ÚV: Mnozí hodnotní ob
čané se vymlouvají, vyhýbají se vstu
pu do strany. Ulejvají se z politického 
školení. Soudruzi chodí pozdě na 
schůze, i jednu hodinu. Masy pracují
cích naprosto nedostatečně inspiro
vány. D isciplinární řízení jsou v běhu, 
varování a důtky. Politbyro uspořá
dalo konstruktivní kritiku pro svou 
údajnou měkkost. — Tohle číst Stalin, 
blahem aby se v hrobě tetelil — však 
takhle on si představoval ultimátní 
globální pořádek: celý svět mluvit 
ruský, hrát gorodky, mít též jedno- 
partajní systém, praktiky, mentalitu
— to naprosto nejambicioznější u- 
mrskání, umrtvení lidské individuality 
čili lidství.

Dok. č. 102: Vznesen dotaz, zda 
šestihodinové ideologické školení 
v sobotu bylo vskutku nutné.

Soudružka Phillis Coardová si stě
žuje, že mnozí soudruzi, včetně těch 
nejpřednějších, se dosud nezbavili 
maloburžoazních přežitků.

Dok. č. 103: Uvědomění mas klesá. 
Uvědomění některých straníků klesá 
ještě víc. Tatáž situace v armádě. 
Nutno připravit kritiku a sebekritiku.

Dok. č. 105: Členové politbyra se 
vzájemně hodnotili a vypracovali ta
bulku. Známkovali se sovětským způ
sobem — pětku pro ty nejlepší, jed
notku pro nejhorší. Soudruh Ken- 
drick Radix obviněn z lenosti a malo- 
buržoazního individualism u, poté 
vyloučen jak z politbyra, tak z Ústřed
ního výboru. (Vzdor této krutosti in
vazi přeživší pomýlený soudruh se 
snaží znovu vstoupit do politického 
života — nedemokratickou kauzu oži
vit demokratickými prostředky. Úsilí 
se nedaří, nikdo pro něj nehlasuje, 
jakkoliv by mohl.)

Dok. č. 105: Předepsané školení 
pro nejvyšší nomenklaturu. Jako stu
dijní materiály J. V. Stalin, Dialektika, 
a J. V. Stalin, Základy leninismu.

Dok. č. 107: Mezi zeměmi, s nimiž 
Grenada nemíní navázat styky, jsou 
nejen Jižní Afrika, Izrael a Chile, ale
i Čína, socialismus budující stát 
s největším počtem obyvatel kdekoliv, 
dvěma tisícům by se Grenada vyrov
nala. Inu, takový vliv Sovětského 
svazu.

Dok. č. 109: OUR COUNTRY IS IN 
DANGER, hrozí nám nebezpečí im
perialistického útoku.

Poslední, marxistům-leninistům zbý
vající rok 1983 začal získávat na čer
ných mracích, jak zřetelno i ze zápisů 
ze zasedání Ústředního výboru: Stra
na že je ideologicky nepevná, ne
dostatečně leninská a “ nebezpečně



blízko ztratit spojení s masami." Masy 
že též nechodí na schůze. Rovněžtře- 
ba “ intenzifikace ideologického boje 
a šířícího se antikomunismu v zemi.”
Tolik ze zasedání ÚV v červenci 1983, 
trvalo padesát šest a půl hodiny čis
tého času.

Dok. č. 111: Zasedání v srpnu 1983.
“ Soudruzi jsou ve vážném stavu de
moralizace, dobři soudruzi žádají 
opustit stranu," prohlásil bachař — 
generál Hudson Austin.

Dok. č. 112: Mimořádné zasedání 
ÚV, ihned se konstatuje, že straně 
hrozí dosud nejvétší nebezpečí, že 
je značná nespokojenost mezi lidem.
Velký prý problém “ budovat marx- 
leninskou avantgardu v převážně 
maloburžoazní zemi” (tedy dost kon
trast s tvrzením československých 
sdělovacích prostředků, jak že si lid 
na Grenadě lebedil a jak vše krásné 
rozdrtili američtí prosazovatelé geno
cidy). Že Ústřední výbor upadá do 
pravicového oportunismu. Masy ne
příznivě reagovaly na pozici strany 
ve věci Afghánistánu a sestřelení ko
rejského letadla. Situace je velmi 
vážná, zápis 47 stran hustě na stroji, 
hlasování nejednotné, plno kritizová
ní. (Jenže kandidáti na americký pre
zidentský úřad jsou na sebe zdaleka 
nevlídnější.) Z textu se ale naprosto 
nedalo usoudit na brzo se uskuteč
nivší vnitrostranické krveprolití.

Dok. č. 113: Mimořádné zasedání 
ÚV. Nepočiná si leninsky. Hlavní pří
činou je nerozhodné vedení s. Bisho- 
pa. Soudruh Coard že má kvality roz
hodné vůdce. Proto navrhnuto zavést 
systém kolektivního vedení: charis- . . .

Důvěrné materiály v několika málo kopiích pro členy politbyra

V
GRENADA, CARIBBEAN. /

maticky slabošský Bishop se bude 
dělit o moc s více řízným soudruhem 
Coardem.

Rovněž přednesen návrh zákazu 
kouření.

Hádanice, zda tato forma kolek
tivního vedení odpovídá leninským 
normám stranické práce.

Všichni přítomní soudruzi citují 
Marxe a Lenina.

Hlasováno, aby soudruh Bishop 
zůstal ve funkci. Jeden ze soudruhů 
obviněn z pravicového oportunismu, 
neboť se vyjádřil vulgárně — ideolo
gickou platformu jednoho z předních 
soudruhů ohodnotil jako "a load of 
sh it" čili “kopec hoven” po našem, 
s odpuštěním.

Einstein Lousion obvinil Bishopa, 
že ztratil kontakt s masami, a při té 
příležitosti citoval Marxe.

Stále důkladnější citování klasiků, 
mé popuzuje k dojmu, že jsem tu 
svědkem mezi kluky, co se učí, právě 
se naučili cizí jazyk, jakousi tu ma
gickou vědu, a teď se chlubí, produ
círují, jakýsi show o ff \ady pod palma
mi.

Bishop se zmiňuje o konspiraci.
Jeden soudruh Bishopa obviňuje, 

že je krobián.
Druhý soudruh Bishopa obviňuje, 

že je přílišně se izolující individua- 
lista.

Na poslední stránce svazku v po
sledním odstavci je zaznamenán ná
zor Bernarda Coarda, vbrzku již vraha, 
jenže text je málo čitelný, asi se jim 
zasekla páska v psacím stroji.

NOT JUST ANOTMtR SOOtTV •UT A JIST SOCIETY
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V prosinci 1986 soud vynesl ver
dikt: porota sedmi mužů a pěti žen 
rozhodla, že soudruzi Hudson Austin, 
Bernard Coard se svou zuřivou man
želkou Phillis, a několik dalších méně 
významných bojovníků o lepší příští 
se provinili mnohonásobnou vraždou.

V prosinci 1987 jsem od krajana 
Otce Bernarda dostal dopis, z něho 
cituji:

“Jsem plné zaměstnán, ale žádný 
tlak a žádný spěch. Snad nejdůle
žitější z mých úkolů jsou návštěvy 
20 mužů a jedné ženy odsouzených 
k smrti, většinou v souvislosti s “ po
pravením" premiera Bishopa a jeho 
věrných. Je to úkol smutný a rozrušu
jící. Mohu s každým strávit jen několik 
málo minut a to skrze malý otvorvže- 
lezných dveřích cel. To nelidské kříd
lo oni sami kdysi postavili pro disi
denty. Překvapí Vás, že jde o mladé, 
inteligentní, vzdělané a věřící muže 
s krásnými způsoby a že se na mou 
návštěvu vždy těší. Je strašné co dok
trína z lidí nadělá.

Upřímně a vděčně, Radko — Ber
nard” . _

Historické okamžiky 
Pavla Kantorka

Prodejna českých knih Milana 
Cimburka v Curychu vydala knihu a 
kalendář kreslených vtipů Pavla 
Kantorka Historické okam žiky (ně
které vtipy jsme otiskli také v Západě).

Kniha má 160 stran a stojí sfr. 19,- 
nebo ekvivalent. Kalendář 1989 A4 
formátu stojí sfr. 12,- nebo ekvivalent.

Knihu si můžete objednat u Milana 
Cimburka, Badenerstrasse 698, 8048 
Zurich, Switzerland, nebo Vám ob
jednávku zprostředkuje administrace 
Západu. Nenechtesi ujít tyto výborné 
publikace, zvláště tehdy, když jste se 
již dlouho nezasmáli.

MAME
1 . Maurice Bishop

2 . Bernard Coard

3 . Selwyn Strach^n

4 . Z e o r ge Louison

5. Hudson Austin

6 . Unison Whiteman

7. Kenrick Radix
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Služba čtenářům
Ing., 31/172cm, štíhlej postavy, t.č. ži- 
júca vo Viedni a pósobiaca ako profe
sorka na americkej škole, hl’adá touto 
cestou partnera na spoločnú dráhu 
životom. Mám všestranné záujmy, 

„„ .p -, velký zmysel pre rodinný život, hu- 
yU /  mor, prírodu, kulturu, varenie a peče- 

•• nie, cestovanie a ovládám plynule 
angličtinu. Som nefajčiarka, opti- 

x  ‘ mistka, velmi spoťahiivá, pracovitá a 
. . .  £ .  čestná. Zn.: Šťastný domov.

• U fá . Kontakt se svým bratrem Miroslavem 
Lechem, synem sochaře z Prahy, kte- 
rý žije pravděpodobně v Torontu, 
hledá Eva z Mnichova. Zn.: Adresa 
v redakci Západu.



Humor

Ivan Kraus

Úprava vztahů
Vážení pánové,

děkuji za Vaši nabídku upravit si vzta
hy s československým státem. Velice 
mne potěšilo, že si československý 
stát může takovou úpravu konečně 
dovolit a proti mi dovolte, abych Vám 
k tomu poblahopřál. Zároveň přiklá
dám seznam našich finančních po
hledávek vůči čs. státu, které dosud 
nebyly uhrazeny.

Doufám, že laskavě pochopíte, že 
vyrovnání dluhu je podmínkou zmí
něné úpravy vzájemných vztahů. 

Jedná se o následující částky:
1. o hodnotu vkladních knížek (dar 
prarodičů) zkonfiskovaných při mě
nové reformě — částka činila 60.000 
korun. Při pětiprocentním úroku se 
částka zvyšuje za 33 let na sumu 
309.865 Kčs.
2. Podíl z hospodářství, z něhož byli 
prarodiče vyvlastněni, činí 50.000 ko
run, podíl z hospodářství prarodičů 
mé ženy obnáší 40.000 korun.
3. Proplacení brigád, kterých jsem 
se musel zúčastnit během studií a voj
ny: za osm měsíců práce v zeměděl
ství (po 2000 Kčs měsíčně) činí 16.000 
korun.
Za měsíc na stavbě a měsíc v lese 
(po  2000 korun) — to je 4000 korun. 
Žena pracovala šest měsíců jako trak- 
toristka-brigádnice (po 3000 — tedy 
18 000 korun.) Dále čtyři měsíce v ze
mědělství a tři v lese (po 2000,-) — 
tedy celkem 14 000 korun.
4. Minimální úhrada času stráveného 
povinným sběrem odpadových hmot 
za 13 let, (při 15 Kčs na hodinu) činí 
6000 korun.

(V částce není započteno předplatné 
Rudého práva, které předpláceli ro
diče v době povinného sběru, aby 
mně a mým sourozencům pomohli 
s dávkami, které byly stanoveny.)
5. Náklady rodičů na učebnice, po
můcky, dopravu do škol, školní stravu
— za dvě osoby, za třináct a čtrnáct 
let činí 6.500 a 7.000 korun.
6. Ušlý plat za šest měsíců vojenské 
služby navíc (sloužil jsem celkem 
třicet měsíců) — v období tak zvané 
kubánské krize. Dík prodloužení vo
jenské služby a kubánské krizi jsem 
se tehdy ocitl sám ve finanční krizi. 
Částka nebyla uhrazena ani čs., ani 
kubánskými úřady. Při paušále 2000 
korun měsíčně dělá suma 12 000 ko
run ušlé mzdy.
7. Poplatky strhávané v zaměstnání 
na pense činí u nás dvou 42.000 korun.
8. Platy za řemeslné práce v bytě 
a za úpravy. Tato suma činí 45 000 
korun, ale zahrnuje pouze náklady na 
materiály a zařízení a na naše vlastní 
pracovní hodiny a řemeslnické práce. 
Zpropitné, stejně jako náklady na 
stravu, pohoštění, nebo osvěžení ře
meslníků tu nezapočítáváme.
Celková částka činí po součtu 570.365 
korun.
Čs. stát počítá náklady na vzdělání 
vysokoškolské úrovně částkou 7.500 
Kčs ročně. Při mých dvou letech za
hraničního obchodu a ženiných čty
řech letech AMU se tedy jedná o
45.000 korun, které dlužíme státu. 
Rád bych však upozornil na to, že 
kvalita studií neodpovídá celkové 
hodnotě. Rada předmětů, jako na pří
klad historie, politika, obchod, lite
ratura a filosofie podléhala směrni
cím socialistického školství, takže 
se tyto předměty na západě prakticky 
nedaly použít. Jiné, jako na příklad 
marxismus, nebo ekonomie nebylo 
možno použít vůbec.

Přesto však odpočítám částku splat
nou státu celou a to jako gesto dobré 
vůle.

Po odpočtu 45 000 korun činí zbylá 
částka, kterou nám stát dluží, 525.365 
korun.

Abychom však alespoň částečně 
vyšli státu vstříc, zejména pro případ, 
že by banka nedisponovala dostateč
ným množstvím valut, zabývali jsme 
se s ženou také tím, zda by se dluh 
nedal uhradit jiným způsobem.

Víme, že stát stále ještě razí heslo
— Vše patří všem. I když se domní
váme, že tato idea je spíše pozůstat
kem neblahých ideologií, zabývali 
jsme se, čistě teoreticky tím, jaké 
bychom eventuelně projevili přání, 
kdyby hodnota dluhu nám měla být 
uhrazena podílem z národního ma
jetku.

Při patnácti milionech obyvatel 
připadly by na naši rodinu (já, žena 
a v ČSR narozená dcera) — tři pat-

náctim iliontiny celkového státního 
majetku.

Doufáme, že chápete, že jsme z ši
roké možnosti hned vyloučili eventu
elní podíl na některé státní věznici a 
personálu, na ministerstvech a úřa
dech. Také podíly z letišť, zeměděl
ských družstev, státních statků a trak
torových stanic se nám nezdály vhod
né.

Železnici zavrhla žena, protože prý 
není ještě dostatečně elektrifikována.

Proti autodopravě jsem byl zase já, 
protože chybí dosud dálniční síť.

Továrny jsme zavrhli oba kvůli za
staralému zařízení a nízké produkti
vitě.

Také hotely a restaurace, hlavně 
kvůli ne příliš kvalitní pověsti perso
nálu.

Uranové doly jsme zamítli přede
vším kvůli nedostatku uranu.

Uvažovali jsme také o lesích, a ryb
nících, jezerech, ale jak jsme infor
mováni. jde ve velké většině o zamo
řené objekty.

Delší čas jsme strávili úvahou nad 
památkami. Zabývali jsme se myšlen
kou na drobnou gotiku, třeba i čtve
reční metr nějakého chrámu, nebo 
menší sošku, ale uvědomili jsme si, 
že mnohé objekty je třeba renovovat 
a že se jedná po letech o veliké ná
klady na udržování.

Divadla, kina, koncertní síně jsou 
nevýnosné i na západě a pokud jde
o státní loterii, ta je riskantní.

Proto jsme nakonec usoudili, že 
požádáme o proplacení dluhu kon- 
servativním způsobem, tedy v peně
zích, samozřejmě v kterékoliv měně.

Očekáváme však, že půjde o platný 
mezinárodní kurs, nikoli některý 
z mnoha kursů, které čs. stát done
dávna používal.

Děkujeme za pochopení.
Jakmile dostaneme Vaši laskavou 

odpověď, sdělíme Vám číslo našeho 
bankovního konta.

Úředně ověřené překlady 
z češtiny do 

angličtiny, franštiny, 
němčiny a naopak 

provádí přísežný překladatel 
LADISLAV SANTIAGO de la CRUZ

Guerickenstrasse 21,
8000 Munchen 40 

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO 
Tel. 3617404 a 3617405



_____________________ Interview________________ ____  

Lenka Škrabánková: Česká malířka žijící v Rakousku.
Za Západ se ptal Josef Škvorecký

Z: Jak jste se dostala k malováni?
Š: Malováni mé bavilo od mala, otec 
mé v tom podporoval, a protože měl 
dost slušnou sbírku kunsthistorické 
literatury, začala jsem se o malování 
zajímat poměrně brzy docela vážně. 
Oba rodiče měli umělecké sklony a 
povolání, tak se dá říci, že jsem to 
zdědila. Absolvovala jsem UMPRUM, 
což je škola, která je technicky pro 
malíře dost užitečná a snažila jsem se 
pak malováním uživit. Přestože si 
vždycky na barvičky a plátna vydě
lávám jinými činnostmi, malování mé 
dost baví stejně, jako na začátku a 
asi toho už nikdy nenechám . . .
Z: Máte nějaké vzory? Které malíře 
obdivujete?
Š: Své umělecké ideály a vzory tahám 
z dost zaprášeného dávnověku, z dob, 
kdy malíři žili jaksi pomaleji, kdy ještě 
hektika nebyla příkazem doby. Mám 
ráda období gotiky a renesance a vět
ší část obrazů maluji technikami vtéch 
dobách užívanými. Tak se stává, že se 
s nějakým obrazem piplám půl roku. 
To bych si samozřejmě nemohla do
volit, kdyby mě obrazy měly uživit. 
Z moderních malířů mám ráda vždy 
nezařaditelné osobnosti, více než — 
ismy a styly. Z našich moderních ma
lířů obdivuji například Jana Zrzavého. 
Z: Máte nějaké oblíbené spisovatele? 
Š: I knížky se mi líbí takové, které 
napsaly silné osobnosti, které lze jen 
těžko literárno-vědně zařadit. I když 
moji oblíbení autoři nakonec zařazeni 
jsou, ale nejvíce mě fascinují jejich 
okrajová a nezařaditelná díla (z na
šich Mácha a Kafka). U obou je to 
ještě něco: jejich vlastní fantazie a 
vnitřní svoboda jim byla posvátnější, 
než psaní pro čtenáře, což často au
tora nutí uzavírat se čtenářem, (nebo 
lépe řečeno se čtenáři v množném 
čísle) kompromisy.
Z: Jste katolička — můžete nám říct, 
iak jste se dostala k náboženství?
Š: Jak jsem se dostala k náboženství? 
Na tuto otázku musím odpovědět po
někud obšírněji. Narodila jsem se 
v nejnemožnější době, a byla jsem 
vychovávaná školstvím, které fanatic
ky vyučovalo atheismus. Byla jsem 
sice pokřtěná jako malé dítě, ale v ro
dině jsme ke katolictví vychováváni 
nebyli. Proto jsem se o víru, ani o Bo
ha nezajímala. Až asi ve 14 letech jsem 
za knihami našla schovanou Bibli, a 
protože to byl zakázaný chleba, hned 
jsem ji začala tajně číst. Složitým tex
tům jsem vůbec nerozuměla, navíc 
jazyk, kterým byla Bible psána, byl 
natolik archaický, že jsem mu moc 
nerozuměla. Pořád jsem nemohla 
pochopit, co je na tom tak zlého, že 
ve škole je Bible vždycky považována

za něco, co může uznávat a čist jen 
největší vyvrhel. Tím víc mě to zají
malo, čím více se náboženská litera
tura zakazovala a hledala jsem po 
knihovnách všech známých katolické 
autory a výklady k evangeliím. Poma
lu jsem se tím vším začala prokousá
vat a zajímalo mě to čím dál víc. Na
konec mě Ježíšovo učení nadchlo, 
přestože jsem nikdy do kostela ne
chodila a faráře viděla jen ve filmu. 
Navíc jsem neměla nikoho známého, 
kdo by se o takové věci zajímal a tak 
všechno, co jsem vyčetla z knížek, 
jsem nijak as nikým nekonfrontovala 
a nechávala si pro sebe. Žila jsem 
v Gottwaldově, kde na 80.000 město 
je jeden malý kostel, do kterého za
vítat za denního světla, znamenalo 
málem vyhazov ze školy, začala jsem 
chápat, že komunisté jsou strašně 
nespravedliví, a že to, co nám říkají 
ve škole je přesný opak pravdy. Psala 
jsem si první "buřičské” názory a po
známky proti atheistické výchově ve 
škole, a pečlivě to všechno schováva
la. Toto počínání bylo samozřejmě 
hodně naivní, mé obavy s někým
o Bohu a víře mluvit byly přehnané, 
ale spolužáci na gymnáziu (tehdy 
dvanáctiletce) byli opravdu ze zcela 
jiného těsta. Tak jsem si sama vypěs
tovala vlastní podobu katolické víry. 
Když jsem se dostala na UMPRUM, 
našla jsem tam už několik spolužáků, 
kteří buď věřili v Boha, anebo se ales
poň o víru zajímali. Tápali jsme v mno
ha věcech, týkajících se Ježíšova uče
ní, ale důležité bylo, že jsme nacházeli 
odpovědi na otázky života, které jsme 
jinde nemohli najít.

Vzpomínám si na hodinu filosofie

kdy došlo k nezapomenutelné scéné: » 
profesor se ptal studentů: “Věří ně
kdo v Boha?” A tři se přihlásili! (Já 
mezi nimi ještě tehdy nebyla — ne
měla jsem odvahu se přihlásit). Pro
fesor začal freneticky běhat po míst
nosti a řvát, protože otázka, kterou 
položil měla vlastně znít: “ Doufám, 
že nikdo z vás nevěří v Boha?” . To, že 
se studenti přihlásili, chápal jako pro
jev darebáctví, jako nemístnou recesi, 
vůbec nemohl pochopit, že to mysleli 
vážně. Byl z toho tehdy velký skandál 
s důtkou ředitele, udělenou za “ drzé 
chování” oněm třem dotyčným. Tato 
scéna mě dost vykolejila, vyčítala 
jsem si delší dobu, že jsem byla zba
bělá, a nedokázala se přihlásit, že také 
věřím v Boha. Dost m ětotrápiloastále 
jsem přemýšlela o tom, že zapírat svou 
víru příště nebudu. Myslím, že právě 
tehdy jsem udělala první kresby a stu
die k “ Poslední večeři” , kterou jsem 
pak malovala ještě několikrát. Místo 
Jidáše jsem namalovala vlastní kari
katuru, a zabývala jsem se náměty 
s Tomášem.
Dá se říci, že od té doby “ se to se 
mnou vezlo", přestala jsem platit 
za poslušnou studentku a měla jsem 
už i první problémy. Každá absen
ce na prvomájových jásáních a ji
ných akcích, pořádaných školou, 
přidávala řádek ke kádrovému ma
teriálu . . . Popisuji to podrobně 
proto, že se domnívám, že mnohé 
je typické i pro ostatní lidi z mé 
generace.
Z: Prý jste byla ve vězeni — proč? 
Zač? Jaké to tam bylo?
Š: Se šmouhami v kádrovém mate
riálu a s cejchem nedůvěry komu
nistů jsem odešla ze školy a praco
vala v kresleném filmu. Tam se na
šla skupinka docela sympatických 
lidí, s nimiž se daly podnikat kul
turní akce. Právě s těmito mladými 
lidmi jsme se rozhodli jet na Vel
kou Mariánskou pouť na Svatý Hos
týn. Vzali jsme si s sebou loutky, 
že na pouti zahrajeme loutkové 
divadlo, byly to klasické marionety 
a chtěli jsme hrát výňatky ze sta
rých loutkárek, trochu aktualizova
né na současnost. Hráli jsme snad 
čtvrt hodiny, když najednou nás 
obstoupil kordon tajné i uniformo
vané policie a zatkli nás. Bylo to 
5 mladých výtvarníků a filmařů a 
dva vysokoškoláci. Všichni jsme 
byli odsouzeni, já k 18 měsícům 
nepodmíněně, za pobuřování proti 
státnímu politickému zřízení a spřá
teleným svazkům se SSSR. Po 
právní stránce mi neprokázali žád
né výroky, které by se daly kvalifi
kovat, jako pobuřování, ale k od



souzení stačilo, když po domovní 
prohlídce v mém bytě, vyšetřovatel 
dodal soudu důkazy a texty. Proku
rátor pak po vynesení rozsudku 
konstatoval, že jsme byli odsouzeni 
jako odstrašující příklad pro všech
ny, kteří by se chtěli zúčastňovat 
poutí. To bylo ještě za tuhého Hu
sákova režimu. Dnes bychom tak 
špatně už asi nedopadli.

Ve vězení se dostavily psychické 
problémy: rozmazlené dítko ze skle
níkového prostředí se dostalo do 
opravdu drsňáckého prostřední kri
minálu, kde ještě dnes vládnou po
někud středověké metody. Trpěla 
jsem strachem, že ve vězení umřu, 
neboť jsem měla zánět ledvin, a 
z toho pramenily mé psychické 
problémy. Poprvé jsem se setkala 
s opravdu tvrdým světem, o kterém 
jsem neměla dříve ani ponětí, naiv
ně jsem si myslela, že drsný svět 
existuje jen v exotických zemích, 
nebo v literatuře, a najednou jsem 
do takového světa spadla až po uši. 
Ženské krim iná ly, na rozdíl od 
mužských, jsou totiž plné žen — 
primitivek. Mezi vězněnými muži 
je více normálních lidí, kteří třeba 
někoho přejeli, nebo něco ukradli, 
ale v Československu vězněné ženy 
jsou většinou primitivky, které pře
kročily zákon z neznalosti. Snad 
to byla i součást trestu, že jsem 
se dostala do cely s těmi nejdrsněj
šími, mezi kterými chytré prostitut
ky platily za intelektuálky, neboť 
většina tam byly potulné Cikánky. 
Pět měsíců jsem žila ve vazbě ved
le takové cikánské dívky, která byla 
opravdu výkvětem všeho nedobré
ho, co v člověku vězí: agresivita 
se u ní střídala s blázněním, lha
ním a úchylnou kleptománií, to vše 
bylo nutné snášet týdny, měsíce, 
24 hodin denně. Vždycky jsem 
měla sympatie k trochu poblázně
ným lidským projevům, ale tato

dívka mě vyléčila: strašně jsem tou
žila po normálních lidech, měla 
jsem momenty, kdy jsem měla oba
vy, že se pominu spolu s ní. Po
zději jsem se naštěstí dostala do 
výkonu trestu, do Opavy, na poli
tické oddělení, kde normální lidé 
skutečně byli, a jací výborní! Tam 
už stačilo jen čekat na konec trestu,
o psychické zdraví jsem už nemu
sela mít obavy.

Po návratu z vězení mě stále po
licie sledovala a pořád otravovala 
celou naši rodinu. A protože máme 
dvě děti, neviděli jsme pro naši 
existenci doma žádnou budoucnost, 
a rozhodli se podat si žádost o vystě
hování do Rakouska, bylo nám vy
hověno, a tak jsme odešli nejprve 
do Vídně, nyní žiji s rodinou ve 
vesnici A lberndorf, která hraničí 
svými vinicemi s jižní Moravou. 
A je nám tu dobře, jsou tu totiž 
velice hodní lidé. Překvapili nás tu 
lidé, kteří byli kdysi vyhnáni ze Su
det: nemají k nám jako k Čechům 
žádné výhrady, od začátku se 
k nám chovají příkladně a hezky, 
snad ještě srdečněji, než jiní lidé, 
kteří odsunutí nebyli. Jsou to oby
čejní sedláci, vinaři, kteří nás po
važují za "také vyhnané".
Z: Co chcete svými obrazy vyjádřit? 
Š: Částečně jsem to již vysvětlila v pa
sáži, ve které mluvím o tom, že na 
začátku jsem ta náboženská téma
ta malovala jako protest a vyznání 
proti tomu, co nás učili ve škole. 
Dnes je tomu jinak, protestovat 
už nemusím, neboť žiji v katolické 
zemi, maluji takové náměty spíš 
pro sebe, nebo eventuálně pro ně
koho konkrétního, o němž vím, že 
mu takový obrázek něco řekne. 
Občas si namaluji poetickou kraji
nu, nebo portrét, do takových ob
rázků se zase snažím dostat něja
kou neobvyklou atmosféru, nebo 
formy, které diváka uklidňují, do
mnívám se totiž, že drásavých vje
mů má civilizovaný člověk kolem 
sebe až moc.
Z: Něco o politice, když dovolíte. 
Jak se díváte na současný režim 
v Československu, na komunismus 
atd.?
Š: Pokud nebude změněna podsta
ta vlády jedné strany a totalitní 
moci této strany, nemůžeme hovo
řit o žádných změnách k lepšímu. 
K lepšímu ve smyslu: více demo
kracie a svobody. Žádné jiné změ
ny nejsou zajímavé, přestože hos
podářská přestavba v Českosloven
sku přinese do budoucna změny, 
neznamená to, že se komunisté 
začnou chovat ekonomicky. Hospo
dářská uvolnění, o jaká Jakeš usi
luje, mají už v Jugoslávii 15 let 
a přesto je na tom stát velmi špat
ně, a chudoba Jugoslávců je čím 
dál větší. To, co dělá Gorbačov 
v Rusku je sice zajímavé, ale asi 
tak zajímavé, jako novinářský člá
nek o Číně. Sovětská společnost je

natolik jiná, že to pro současníka 
v Československu nemůže předsta
vovat žádnou “ naději” v lepší, bu
doucnost, protože SSSR by se stá
le ještě mohl v Československu 20 
let učit, než by dosáhl lepší životní 
úroveň. Proto mi připadají směšné 
všechny ty řeči o Gorbačovovi, 
kterého je nutné napodobovat. Gor
bačov usiluje o vstup do 20. století, 
ale tam byl Masaryk u nás už před 
60ti lety. A že snad se v Rusku po
liticky povoluje více, než v Česko
slovensku? To ovšem také není 
pravda. Nakonec si s vámi poslední 
milicionář na posledním okrsku stej
ně udělá co chce, stejně tak, jako 
si s vámi udělá co chce prokurátor 
v posledním českém městečku. V 
tom jsou si Jakeš s Gorbačovem 
stále za jedno, a věřit něčemu ji
nému je politická naivita. Už jsem 
se sice zmínila o tom, že věc, za 
kterou mě zavřeli za Husáka, by 
dnes vězením trestána nebyla, ale 
to ještě neznamená, že se jedná o 
více svobody, protože je jedno, jestli 
komunisté zavírají menší, či větší 
politické oponenty, pro mně je dů
ležité, že se tam oponovat nesmí. 
A jestli mě za opoziční řeči zavřou, 
nebo “ jenom" vyhodí z práce, to už 
je jedno, pro mně jsou tam lvi, je 
tam nesvoboda!

Stejně tak kriticky se dívám na 
“ úpravu vztahů” a zájezdy do Čech. 
Protože bydlíme na české hranici, 
vidíme zvýšený pohyb na hranici; 
řítí se tam auta se švýcarskými, 
německými, italskými a rakouskými 
poznávacími značkami, sedí v nich 
bývalí čs. občané, kteří uvěřili, že 
je to tam nyní jiné. Vidíme jejich 
nadějné pohledy za čáru, když je
dou tam, a kyselé ksichty, když 
jedou ven. Každý, kdo jede ven, 
nadává, jak je to tam v Českoslo
vensku pořád stejné, ale za půl 
roku tam jedou znovu. Na první 
pohled chování zcela nepochopitel
né, ale je to jen zdánlivé, protože 
jedno se jim tam splní: jsou stře
dem zájmu. Proto tam jezdí lidé, 
kteří se necítí v zemích, ve kterých 
nyní žijí, společensky uznávanými, 
chtějí být v Čechách středem po
zornosti, a to se jim skutečně daří, 
díky tomu, že československá spo
lečnost žije vůči Západu skutečně 
v izolaci. Je to každého věc, ale 
jestliže jsem jednou žádala o po
litický asyl nemohu jezdit do země, 
z níž jsem utíkala a cítila se tam 
ohrožena. V té zemi jsou totiž na
dále političtí vězni, stále tam pro
následují všechny, kteří stojí v opo
zici vůči komunistické straně. A 
kromě toho všichni, kteří do Čech 
jedou, jenom prohlubují staré rány, 
ještě jsem nepotkala nikoho, komu 
by návštěva v Čechách přinesla 
klid, nebo ukojení nějakých nespl
něných přáni. Všichni přijíždějí roz
háraní a nervózní, asi je obtěžuje 
vlastní svědomí, když si vzpomenou



na své opět poníženecké chování 
na VB, na oddělení pro hlášení ci
zinců, kde se poníženě a poslušně 
museli hlásit. Lidé, kterým je tako
vých akcí zapotřebí, působí jako 
slaboši a svým způsobem je mi jich 
líto.
Z: Co si myslíte o U. S. A.? O dneš
ní módě "Blame America first!" a 
s ní souvisejícím antiamerikanismu?
O Reaganovi?
Š: Co si myslím o U. S. A.? Mé 
představy o velké zemi za mořem 
jsou pravděpodobně stejně naivní,

i  jako představy Čechů, kteří se je
dou podívat domů na Jakeše. Ni
kdy jsem tam nebyla, přestože v U.S.A. 
máme hodně známých, kteří nám 
píší, nebo i jezdí do Evropy a ta
ková setkání jsou pro nás vždycky 
velice zajímavá. Reagan se mi líbil 
do chvíle, než přijal Gorbiho se 
vším tím teátrem okolo mýthu mo
derního cara. Nemyslím si, že by 
v Německu vládl větší antiameri- 
kanismus, než před Gorbačovem.
V Rakousku například rudí a zelení 
pozbývají svého fanatismu, a dá se 
s nimi občas i mluvit (i když věřit se 
jim nikdy nedá). Pochopitelně, ob
divování Gorbačova v západních 
zemích Evropy je zcela objektivní 
realita, ale naštěstí se jedná jen
0 módu, která je v této chívli již 
na ústupu. Zavinili ji částečně sdě
lovací prostředky které v honbě za 
senzací zveře jňova ly  n e k ritické  
pochvaly na přestavbu v Rusku. Až 
když se vrátily první zájezdy západ
ních nadšenců z Ruska zpět, a vy
právěli o tom, že ruské záchody 
skutečně strašně smrdí a že tam 
viděli věci, kterých už dnes není 
ani v Turecku, horké hlavy vychlad
ly, a zájem mizí. Najednou může 
Gorbačov vykládat co chce,= a už to 
nikoho z bývalých nadšenců neroz- 
paluje do ruda. Takovou změnu je 
vidět nejlépe mezi studenty na ví
deňské univerzitě, kteří už na zá
jezdy do SSSR nechtějí jezdit, přes
tože ještě před rokem si na pobyty 
do Moskvy brali kredity z banky, 
cestovní kanceláře, které vznikaly 
před časem jako houby po dešti, 
vymýšlejí náhradní programy do 
Jugoslávie k moři, protože Moskva 
už není “ in".
Z: V Československu probíhá jakási 
míníglasnost — myslíte si, že to má 
nějaké vyhlídky?
Š: Můj názor na miniglasnost v Čes
koslovensku? Bude s tím jistě ještě 
mnoho tahanic. Novináři, kteří se 
na to doma dali, už mnozí dostali 
po prstech, a většinou si každý 
z nich “zaglasnil” jenom jednou, 
příště nebyl sice vyhozen, ale ani 
“ glasný1’, jako se to stalo Radku 
Johnovi — autorovi “ Mementa”
1 filmu “ Proč?” . Nyní vede zcela 
učesané konformní řeči. Tak uvi
díme, co se z toho vyvine. Ale 
pravda je, že se občas objevují 
článečky, které “ ventilují” bývalé

tabu. Jestli se výraz “ventilovat” 
dostane z uvozovek, to nikdo neví. 
Zatím se zásadního nezměnilo nic. 
Naději bychom mohli vidět pouze 
v tom, že hospodářské potíže po
vedou k tomu, že bude muset být 
dán prostor schopnějším lidem, než 
tomu bylo doposud, že budou 
muset pustit do řídících funkcí 
inteligentnější lidi, a nejen poli- 
trucký plebs, jak tomu bylo za Hu
sáka. Zvýší se tedy profesionalis- 
mus lidí, ale to je tak všechno, co 
se dá zatím očekávat, je však mož
né, že se Jakešovi nepodaří ani to, 
a bude se zase roky čekat na další 
změny. Ale nesmíme zapomenout 
na to, že toto jsou pouze cíle no
vého pražského vedení, lidé, kteří 
již “ podle nového” funkce obsadili, 
nejsou o nic lepšími profesionály, 
než ti před nimi, proto zatím není 
důvodu k tomu, abychom si mysleli, 
že vedení čs. hospodářství bude 
pružnější, že nebude docházet k ná
rodohospodářským  ztrátám, jaké 
známe z dosavadní komunistické 
praxe. Důkazem pro má tvrzení je 
zase Jugoslávie, kde se volí ředi
telé a vedení podniků léta, a přesto 
jsou to většinou ztrátové a neefek
tivní výroby. Je tomu tak proto, že 
centralismus, který ve vedení zůstá
vá v podobě plánu, udusí všechny 
logické a přirozené mechanismy, 
které mohou v hlavě nějakého ini
ciativního a schopného ředitele 
vzniknout. A pětile tky zůstanou 
v Československu nadále posvát
ným teletem číslo jedna.

Monopol na informace zůstává, 
proto je v této době nepředstavitel
né, že by v novinách, nebo v jiných 
sdělovacích prostředcích mohl vyjít 
necenzurovaný článek. Proto se o 
“ g lasnosti”  zatím nedá hovořit. 
Obecná témata, která lidi zajímají 
vycházejí v tisku s půlročním zpož
děním, kdy si už všechno poslech
nou ze západního rozhlasu a tele
vize, jako tomu bylo například s in
formacemi o AIDS, nebo o procesu 
s Babinským (korupční aféra z Bra
tislavy). Pokud zůstane cenzúra 
v takovém absolutistickém rozpětí, 
jako je tomu nyní, nemá uvolnění 
informací žádnou budoucnost.
Z: V poslední době někteří čtenáři 
kritizu ji Západ že je:
a) moc pravíčácký,
b) příliš americko-kanadský, nevě
nuje dost pozornosti Evropě.
Zdá se Vám, že mají takoví kritiko
vé pravdu? A mají-lí, vadí Vám to? 
Š: K zaměření Západu musím říči, 
že pokud by se z něj stal časopis 
levicácký ztratil by daleko víc příz
nivců, než když je (je?) pravičácký, 
jak si kdosi stěžoval. Je to samo
zřejmě věcí struktury čtenářstva, 
a ta se pochopitelně časem mění, 
protože přicházejí noví abonenti, 
a tak se stává časopis i jakousi 
průzkumovou institucí a náladám 
mezi lidmi na Západě. Ale pokud

JUDAS VENAT

by se Západ měl stát plátkem na
vrátilců a upravenců, kteří nemo
hou Západ odebírat proto, že “je 
pravičácký” (a proto si stěžují), pak 
by veškerá námaha s jeho vydává
ním byla marná, protože do jeho 
zaměření by prostřednictvím oněch 
upravenců měly co mluvit složky 
StB, které těmto lidem diktují, co 
smějí a nesmějí na Západě číst. Ale 
protože vydavatelé Západu nejsou 
zbabělci, věřím, že se tomu tak 
nestane.

Další stížnosti čtenářů se týkaly 
přílišného zaměření na problémy 
Kanady a Ameriky. To by nemuse
lo vadit, kdyby se časopisu podaři
lo vytvořit nějaké fórum konfron
tace mezi způsobem myšlení na 
americkém kontinentě a v Evropě. 
Je to ale velice těžké, a zatím se 
to asi nepodařilo nikomu, ale což 
se o to přece jen pokusit? Pro čte
náře v Evropě je, myslím si, naopak 
zajímavé, když se dozvědí o stylu 
amerického života a proto mně 
osobně takové zaměření nevadí.

□

Služba čtenářům

Češka, středoškolačka, 54 r., výška 
154cm, sportovní, typ, všestranných  
zájmů, tolerantní, zdravá, žijící v 
ČSSR, nabizí své síly, schopnosti a 
celoživo tn í zkušenosti kra janovi. 
Mám 36 r. finančně-obchodni praxe a 
přim ěřené jazykové znalosti.
Zn.: O boustranný charakter.



Dokumenty

JUDr. Max Freiherr von Majer'

Kopřivnické kraksny
Nica, březen 19002
Přeložila Marie Inka Svitáková, vy
světlivkami opatřila Alena Šabatková,3

U moře v Nice, na pláži u vody 
velké se konají závody.
Řeč se jen o autech šíří, 
spousta jich přímo sem míří, 
z jihu i severu, vozidla velká a malá, 
z Německa, Francie — 
kde jejich kolébka stála.
Všechny se k závodům hlásí 
a platí startovní taxy.

S vyhlídkou na krásný den 
přivezena také sem 
nová dvě auta byla, 
leč nikomu se nelíbila.
Neb ostatní byly nízké, 
krátkonohé, zemi blízké . . ,4

A hrabě Pótting s Fischerem5 
dostali dobrou radu:
Rakousku ušetří ostudu 
když skryjí vozů vadu.
"A znáte vy vůbec cestu?
Ty vaše osy jsou tak krátké 
pro naše horské zatáčky, 
že vozy budou v nich moc vratké.

My nechceme vám říkat snad 
hned slova do pranice; 
a nejsou třeba nejhorší 
ty vozy z Kopřivnice.
Pro Nicu příliš levné jsou 
zde ceny jsou jak mraky nad námi 
a trofej z Vídně tu nic neplatí.6 
Co v Nice s těmi kraksnami?”

A baron Liebieg, jenž soutěže 
přec jen se hodlá odvážit 
uslyší varovné výzvy, 
že by měl závod vzdát a žít:
“Jak kdysi z trojských hradeb spad 
Astyanax,7 tak Liebiegu, ty ubohý, 
skončíš v příkopu serpentin, 
zlomíš si vaz a přijdeš o nohy!”

Statečný Póttig s Liebiegem 
nedali na ty láry fáry 
a Dormus řekl: “ Moc toho namluví 
leč o autech nemaj ani páry!” 8 
A Liebieg, kliďas jak vždy, 
jen utrousil: “Ty řeči rychle zhasnou, 
už jsem si trasu prohlédl — 
pojedu se svou kraksnou!”

A hned příštího dne 
jel Liebieg korsem, vesele, 
na grandiosní přehlídku, 
netuše, co se semele.
Najednou, uprostřed ulice 
zazněla rána, z čista jasna, 
jak na povel se vůz zastavil: 
nehybnou stala se kraksna.9

Brzy jsme našli příčinu 
ač k nevíře to vskutku: 
v noci nám ukrad konkurent 
z motoru sací trubku!
Rychle spěcháme zpátky, 
oběti podobné taktiky 
v garáži pilně pracují.
To jsou přec všivé praktiky!10

A hned začaly opravy: 
co v jednom voze chybělo 
to z dvojčete jsme vyňali — 
součástku šitou na tělo.
A Kopřivničan příští den 
stál na svých osách, krásně, 
a Liebieg se pěkně usadil 
nahoře na své kraksně.11

V pořadí, které určil los, 
za půlminutové distance, 
jak rychlé šípy kupředu 
se vozy hnaly do tance.
A leckdo hlavou potřásal:
“Tu kopřivnickou kraksnu 
vyřídí první zatáčka 
a zbude z ní jen vrak snu.’’12

Ohromeno je publikum 
když výsledky jsou jisté: 
vůz z Kopřivnice dorazil 
na čestném druhém místě! 
Nevadila mu konstrukce 
ani ta krátká osa —
Kopřivničan se ukázal 
být prvotřídní klasa.13

A když to pak šlo do kopce, 
vzhůru k La Turbie, do svahu,
i silný Panhard-Levassor 
ztratil najednou odvahu. 
Kopřivničan jak losos proti proudu 
stoupá, nijak laxně, 
a první řidič dorazí 
na kopřivnické kraksně!14

Rakouské dámy utvoří 
kol vozů malé tábory 
a vůz je pyšně ověnčen 
černožlutými fábory.
Cizincům vidíme ve tváři 
závist, leč mnozí žasnou 
a netají se obdivem 
nad rakušáckou kraksnou!15

Po těchto dnech už nemístné 
budou ty posměšné pózy: 
kde dobrá auta soutěží, 
budou i naše vozy.
A kdo se bude vysmívat 
té rychlé, dobré kraksně, 
když naše vozy technicky 
jsou prvotřídní básně?'6

A proto vínem oslavme 
muže, jenž vůz ten postavil17 
a toho, který statečně 
za první cenu se s ním bil, 
riskuje, jak v Nice říkají, 
svůj krk a své haksny.
Ať žije Fischer s Liebiegem!
Ať žijí naše kraksny!

Vysvětlivky:

1. Autorem básně byl JUDr Max svobodný pán 
von Maier, předseda správní rady kopřivnického 
závodu, jak uvádí baron Theodor von Liebieg ve 
svých vzpomínkách (Autop ion ier, Reichenberg 
1934, přeložila Marie Inka Svitáková, rukopis).

2. Autoři brožury O dneutitsche inek k T813, to 
jest Ing. L jubom ír Szpuk a Karel Rosenkranz 
(Kopřivnice 1967, str. 25) uvádějí, že oslavná 
báseň vyšla tiskem 8. dubna 1900 s podpisem 
M.Bo.M. — což je asi zkom olenina M. von M. Je 
datována chybné 26.-27. března 1900 v Nice; 
text obsahuje odkaz na události po tom to datu. 
Autoři nezaznamenali, kde byla báseň otištěna, 
ale uvádějí, že má sedmnáct slok, z nichž v Lie- 
biecjové exempláři první čtyři chybějí. V násle
dujícím textu jsou otištěny první dvě sloky z výše 
uvedené brožury, další dvě chybějí, teprve třetí 
sloka a další jsou původním textem.

3. Báseň je napsána na oslavu Liebiegových 
vítězství na kopřivn ických autom obilech v nej
těžší soutěži v Nice, v březnu 1900 a obsahuje 
řadu narážek, jež dnešnímu čtenáři nejsou jasné. 
Vysvětlivky upozorňuji na ty to  zapomenuté 
okolnosti, jež byly živé ve vědomí účastníků 
oslav, když Max von Maier báseň četl, na recepci 
u monackého knížete.

4. V Nice byly k závodu přihlášeny dva kopřiv
nické vozy, ale závodil jen jeden, když Fischerův 
vůz byl poškozen v garáži. Liebieg jel na voze 
Spitzbub, Uličník, tovární číslo 57, jež měl nové 
uspořádány sací ventily, jak upozorňuje po
známka v matrice vozů.

5. Gustav hrabě Pótting-Persing byl předse
dou Rakouského autom obilního klubu a vlastnil 
kopřivn ický vůz výrobní číslo 52. Hugo Fischer 
von Rósslerstamm byl ředitelem kopřivnického 
závodu, jejíž autom obilku řídil Leopold Sviták.

6.o Narážka na vítězství dvou kopřivnických 
vozů ve Vídni, v závodech na klusácké dráze 
v Prátru, 22. října 1899, v nichž Liebieg na voze 
nazvaném Vídeň a Fischer na voze s názvem 
Kopřivnice dosáhli první a druhé ceny.

7. Astyanax byl syn Hektora a Andromaché; 
byl svržen z tro jských hradeb, když Rekové do 
byli Tróju, a zahynul tedy pádem z výšky, podofcv 
né jako měl skončit Liebieg.

8. Inženýr von Dormus ze správy vídeňských 
železnic konstruoval zlepšení převodového 
řízení na tak zvané sérii A, čili na prvním tuctu 
vozidel.

10. Nehoda na Fischerové voze znemožnila 
jeho účast v závodu.

9. Promenády vozidel, květinové slavnosti 
s ověnčenými autom obily, byly součástí slav
nostního nicejského autom obilního týdne.

11. Demontáž zařízení v jednom  z vozů a mon
táž sací trubky do Liebiegova U ličníka zachráni
la situaci.

12. Na startu se odehrály kom ické příhody, 
když se jeden vůz dal sám do pohybu. Teprve 
v dalším závodu bylo několik nehod, jedna 
smrtelná. V první zatáčce se zabil na Daimlerově 
voze řid ič Wilhelm Bauer z Canstattu. Gottlieb 
Daim ler zemřel v den jeho pohřbu.

13. Narážka na druhé místo Liebiega v závodu 
N ice-Draguignam, 26.-27. března 1900.

14. V závodu v jízdě do vrchu La Turbie, 30. 
března 1900, byl Liebieg prvý.

15. Mezi rakouskými dámami byla jistě  žena 
moravského rodáka a rakouského konzula v N i
ce, Emila Jellinka, matka desetileté dcery Mer
cedes, po níž byl pak pojmenován slavný vůz.

16. Konzul Jellinek objednal během nicejské
ho autom obilního týdne u firm y Daimler 35 vozi
del, jež znamenaly převrat v konstrukci (jak 
v Canstattu, tak v Kopřivnici a ve světě). Hlavním 
výsledkem závodů byl přechod k nízké konstruk
ci typu B a stavba závodního vozu.

17. Přípitek se vztahuje na Leopolda Svitáka, 
vedoucího autom obilky, který v Monaku seděl 
vedle Liebiega. Byl považován za extentrického 
Američana, protože přišel v pumpkách, ale pro
zaická realita tkvěla v tom, že s sebou neměl 
večerní gala oděv.

□



Ekonomie
Robert F. Lamberg

O teologii a ekonomii —
K neosocialistickým thesím Oty Šika
Grau, teurer Freund, ist alie Theorie 
Und grůn des Lebens goldner Baum.

(Goethe: Faust)

Když jsem se v onom bou řl ivém roce 
1968 dověděl, že Ota Šik rozmnožil 
naše řady exulantské, pocítil jsem 
příjemné zadostiučinění: Třeba bych 
konečné mohl uskutečnit svůj dávný 
sen, zažalovat Sika pro urážku na cti 
a vymáhat na něm kromě toho od
škodné. Jak to? Nuže, v souvislosti 
s jednou z jeho marxleninských bro
žurek, které napsal v době, kdy se 
pod rukavodstvom boTšovo Stálina 
kalila ocel do krvavě ruda. Ona bro
žurka nesla titul "Přednosti socia
listické/ hospodárskej sústavy pred 
kapitalistickou" a patřila k povinné 
četbě při zkouškách, kterým jsem se 
na A. D. 1952 musel podrobit. Ztráta 
času, spojená se studiem tohoto 
Sikova výtvoru, měla být — tak můj 
sen — předmětem odškodňovacího 
řízení, a obsah brožurky, hrubě urá
žející inteligenci jejího čtenáře, před
mětem žaloby pro urážku na cti.

Sikovy národohospodářské úvahy 
v “Západě” (číslo 2, 1988) považuji 
naproti tomu za užitečnou četbu. Uži
tečnou ovšem jen v tom smyslu, že 
potvrzují, jak těžké je určitému druhu 
lidí myšlenkově se vyvíjet, a jak tako
víto lidé, sami se považující za eko
nomy, raději přilnou k teologii než 
k vědě národohospodářské.

Sikovým pámbíčkem je, zdá se, 
ještě stále to, čemu říká "socialistic
ké vztahy" a které jsou protikladem 
ďábelských “kapitalistických vztahů” . 
Ale pozor! Národohospodářství je, na 
rozdíl od jiných oblastí sociálních věd 
oborem, který ze značné části buduje 
na empirii a kde dokonce i exaktní 
vědy — především matematika — 
mají své skromné místečko. Pod tím
to zorným úhlem jsou Sikovy neoso- 
cialistické intelektuální výlety dosti 
irelevantní a jeho vysněný cíl — jakýsi 
vylepšený jugoslávský model — ne
stojí za to. Ještě jaksi na okraj: Před 
necelým půldruhým stoletím, za pra
otce Marxe, problémy formy vlast
nictví mohl mít nějaký význam (i teh
dy ale spíše omezený). Ve světovém 
hospodářství kolem roku 2000, po 
zkušenostech s různými hospodář
skými soustavami a po úspěšných 
techno log ických , manažerských, 
komunikačních a bůhví ještě jakých 
revolucích, doprovázených nevída
ným sociálním pokrokem, leží pro
blémy jinde, docela jinde. Kříse a ne
zaměstnanost — jevy to spíše kon

junkturální než strukturální —, o je
jichž odstranění Šik svým "teologic
kým" instrumentáriem usiluje, nemají 
s typy vlastnictví v národním hospo
dářství nic, ale pranic společného. 
Zato nám empirie zprostředkuje růz
né zajímavé poznatky, například,
— že všude na světě podniky, organi- 
sované jinak než soukromokapitalis- 
ticky, pracují špatně;
— že proto od Londýna až po Peking 
a Santiago de Chile se šíří reprivati- 
sační tendence;
— že zaměstnancům zpravidla vůbec 
nezáleží na formě vlastnictví pod
niku, ve kterém pracují, zato však 
velice na tom, kolik jim za práci vy
plácejí (jinými slovy: místo politické 
vyspělosti ukazují “jen" zdravý ro
zum);
— že redistribucí národního důchodu 
lze z velké části odstranit praktické 
důsledky případných sociálních sla
bin “ kapitalistických vztahů” — od
straňování to někde až do míry ne
zodpovědné (viz Švédsko se svou tzv. 
“třetí cestou” ).

Nakonec ještě historickou poznám
ku, týkající se lákavých dálek: Roku 
1952, když v Praze Jožka Urválků při
pravoval žalobní spis proti Slánského 
bandě, došlo v daleké Bolivii ke krva
vé revoluci ("Ať konečně zhyne ten 
starý podlý svět!"). Revoluční vůdce 
Victor Paz Estenssoro po vítězství 
znárodnil, co se znárodnit dalo, zko- 
operačnil, co se zkooperačnit dalo. 
Nejdůležitějším hospodářským čin i
telem se staly odbory zaměstnanců; 
v zemi převládal “ neutrální kapitál", 
abych použil Sikova pojmu. Zisky se 
rozdělovaly ostošest — a Bolívie 
upadala víc a víc. Místo soukromých

kapitalistů státní a odborová byro
kracie, místo efficiency lajdáctví, 
místo investic z roka na rok se zmen
šující distribuce zcvrkajícího se ná
rodního důchodu, místo práce poli
tické slezinky.

Na rozdíl od Československa, kde 
revolučním vůdcům není zpravidla 
dopřáno dožít se vysokého věku, 
Paz Estenssoro se vysokého věku 
dožil. Po letech exilu ho 1985 zvo
lili znovu za presidenta. A co udělal? 
Znárodnění zrušil, kde se dalo, defi
citní podniky zavřel, své vlastní ně
kdejší slavné “výdobytky" prohlásil 
za bludy. Jen v zemědělství zůstalo 
vše tak, jak předtím. Proč? Protože 
se agrární sektor po pozemkové re
formě v r. 1953 nezorganisoval “so
cialisticky” , nýbrž podle normálních 
soukromokapitalistických paramet
rů.

Zvolil jsem příklad Bolívie ne náho
dou: Tento indiánský stát ve vyso
kých Andách je málo vyvinutý, pohy
buje se tudíž na vývojovém stupni, 
na který podle všech ukazatelů vnitřní 
a vnější ekonomiky upadlo i Česko
slovensko v důsledku Vítězného úno
ra a jeho nejenom krvavých, ale i eko
nomicky hrůzostrašných důsledků. 
Bojím se, že tak jako neexistují “ před
nosti socialistickej sústavy" (až snad 
na demografické regulace pomocí 
kata), nenašli bychom žádné před
nosti v Sikově neosocialistické sou
stavě se svými třemi šikem vylíče
nými sektory, “s převahou neutrali
zovaného kapitálu” .

Co tedy s Československem? Nuže, 
ani Andy, ani Bajkal, ba ani Balkán. 
Země, jejíž hlavní město leží více na 
západ než Vídeň nebo Stockholm, 
země západních civilizačních, poli
tických a ekonomických tradic volá 
prostě a jasně po neoliberalismu, 
to jest po sociálním tržním hospo
dářství. Bez marxismu nebo podob
ných ideologií málovyvinutosti.

ŽE AMERIČAN/A O TENTO INOVOVANÝ 
MODEL NEMAJÍ) ZÁUJEM, ZRE1EÍNE 
DOKAZUJEME IDE O HOSPODÁŘSKY 
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Japonský 
socialismus 
— nebo co

Otázka, co s Československem, 
až tam dojde k historicky nutným 
změnám, není jen zajímavou hříčkou 
pro politizující exulanty, ale aktuální 
otázkou dne. Zatím jsme četli Šikův 
rozbor, v podstatě založený na úpra
vách sovětsko — čínského modelu, 
v exilovém tisku občas Sviták a jiní 
mluví o demokratickém socialismu, 
který, vzhledem k pojmové nejasnosti, 
by se spíše dal nazvat socialismem 
s maskovanou tváří, a snad se jich 
v diskusi objeví i víc.

Sovětsko-čínský model, ať už v pů
vodní stalinské formě, nebo praktiko
vaný v Titově, Kádárově, Jaruzelského 
či jiné podobě, není příliš atraktivní 
pro nikoho. Gorbačevovy řeči o změ
nách jsou odvážné, ale Sověti už za 
Stalina, za Chruščeva, za Brežněva
i za Andropova tak dlouho vykřikovali 
“Vlk jde", až eventuelní přítomnost 
vlka nikdo nebere vážně. Gorbačev 
kromě toho nemůže překročit stín 
zastaralé teorie, která se v praxi dnes 
udržuje naživu jen proto, že se její 
hlasatelé bojí přiznat, že už stála tolik 
životů a přesto je k ničemu.

Proč však nejít tam, kde se opravdu 
něco děje, na co celý svět kouká užas
le jako čerstvě vylíhlé kuře a kde ú- 
spěch systému je zcela očividný? 
Taková země existuje. Je to Japon
sko.

Začneme přirovnáním. Ekonomie 
jednotlivých systémů se vlastně po
dobá fotbalu. V liberálně-kapitalistic- 
kém systému se hraje tak, že každý 
hráč je sám pro sebe, hraje, jak to 
považuje za správné, občas se dva 
spojí, ale v podstatě není jasné, kdo 
je s kým, na kterou branku se zrovna 
hraje, kdo útočí a kdo brání. Není 
dokonce ani jasné, kdo má úlohu 
hráče a kdo je míčem. Tento systém 
není nutné příliš kritizovat, stejně už 
je za námi a vlastně nikde neexistuje.

V sovětském socialismu stát fungu
je jako jediný hráč, který zároveň ú- 
točí a brání obě strany, má ve hře 
dvacet míčů najednou a neví, kam 
skočit dřív. Diváci se nudí, a protože 
musí setrvat na svých místech pod 
dozorem pořadatelů, potichu se baví, 
vtipkují, pijí pivo, hrají licitovaný ma
riáš, v zadní řadě několik mladých 
dokonce veřejně souloží, a jen ti se 
smyslem pro absurditu se ještě dívají 
na hru.

V USA stát funguje spíše jako roz
hodčí, chrání pravidla fair play a o- 
chraňuje spotřebitele, tedy diváky.
O nic moc tam zatím nejde, protože 
hřiště, tedy trh, je stejně nejvétší na 
světě, a oni vědí, že jsou vlastně jedi
nou opravdovou světovou vojenskou

a zároveň ekonomickou supervelmo- 
cí. Že je ve světě jiní dohánějí, je sice 
zajímavé, ale diváka to vzrušuje jen 
okrajově.

V Japonsku naopak stát funguje 
jako trenér, který pečlivě vybírá a ško
lí svoje hráče, během hry je průběžně 
instruuje, ale nechá si i poradit, a 
když je třeba, stane se jedním z hráčů 
a zasáhne do hry přímo. Někdy i dosti 
tvrdě.

Japonsko předstihlo už před něko
lika lety v hrubém objemu výroby 
Sovětský svaz, což je snad ta nej
citelnější porážka socialismu, jaká 
vůbec byla možná. Kam se hrabeme 
my s hokejem. Japonsko se z chudé 
země, navíc vysáté válkou, stalo nej- 
větším zahraničním investorem světa, 
největším bankéřem a nejvétším věři
telem. Tak nějak si to myslel Lenin, 
když snil o tom, že socialismus bude 
mít nejvétší produktivitu práce a zví
tězí.

To vše se stalo hlavně proto, že Ja
ponsko životně závisí na vývozu a na 
průmyslu. Původně vyváželo zboží 
kapitálově náročné, ale jinak nezají
mavé, jako auta a kamery. Pak se dalo 
na výboz vysoce kvalitního zboží, 
náročného na znalosti, know-how, 
technologii.

Japonsko nemá přírodní zdroje. 
Navíc jsou Japonci stěsnáni na ne
velkých ostrůvcích, a 80% jejich země 
jsou nehostinné hory. Závisí skoro 
stoprocentně na dovozu energie. 
Jsou schopni vyrobit jen 40% potra
vin, které potřebují. Musí tedy vyvá
žet, není vyhnutí. Navíc na tom nejsou 
populačně příliš dobře. Musí tedy 
zvyšovat produktivitu, automatizaci, 
počet robotů, aby uživili stárnoucí 
populaci. Navíc vyvážejí zboží, o kte
ré je sice ve světě veliký zájem, ale bez 
kterého se nakonec dá přežít. Když 
nemáš Sony Walkmana, můžeš si 
hvízdat a je taky dobře.

Proto si Japonci nikdy nejsou 
ničím jisti. Od vrchního ředitele to
várny k uklízečce všichni vědí, že 
budoucnost je nejistá, a že nic není 
zadarmo v dnešním proměnlivém 
světě. Vědí, že když selžou, nejsou 
jim platné žádné penze ani akcie, že 
pak prostě přestanou existovat. Je
jich jediné životní zajištění závisí na 
tom, kolik skutečně vyrobí, vyvezou, 
a dokážou prodat.

Z tohoto základu vychází filosofie 
tzv. japonského stylu řízení.

Podle ní nejen zaměstnavatel, ale
i dělník musí něco věnovat pro za
jištění budoucnosti, umožnit své to
várně, podniku, v kterém pracuje na 
doživotí, aby podnik mohl akumulo
vat fondy i pro zítřek. Podniky pak 
přebírají odpovědnost za to, že mají 
své zaměstnance navždy, na třicet 
nebo víc let, po tuto dobu je nepro
pouštějí a na tuto dobu musí zajistit 
pro né obživu. Aby to bylo možné, 
musí dělníci pracovat víc, déle a zod
povědněji než v systému, kde tato vzá
jemná závislost neexistuje. Když je

třeba, pracují zdarma, zcela přiroze
ně. Japonci šetří jak mohou, ušetří 
25% národního důchodu.

Podobné vztahy jako mezi dělní
kem a podnikem existují i mezi pod
niky. I to přispívá k optimizaci eko
nomie. Mezi mateřskými podniky a 
subdodavateli existují dlouhodobé 
vztahy a dlouhodobé dohody. I když 
mateřský podnik neprosperuje, stej
ně objednává součásti od subdoda
vatele dál, a může takto pokračovat 
až do svého zániku.

Tento vztah má ovšem za následek 
to, že se subdodavatelé snaží mateř
skému podniku vyhovět za každou 
cenu, a to jak v kvalitě, tak i v čas
nosti dodání. Součásti přicházejí k vý
robnímu pásu 15 až 20 minut před 
začátkem práce na výrobní lince. Ten
to systém se japonsky jmenuje kan- 
ban, a znamená, že skladovací pro
story pro díly nejsou potřeba. To je 
velká úspora toho nejcennéjšího, co 
Japonci nemají — prostoru. Kanban 
ovšem vyžaduje přesné časové plá
nování, vzájemnou důvěru a neustálou 
komunikaci mezi výrobcem a dodava
telem.

Kulturní vývoj Japonska, z feuda
lismu přímo do rozvinutého kapita
lismu, měl za následek určité zvlášt
nosti řízení práce. Dělník je zodpo
vědný za všecko, co souvisí s pod
nikem; a podnik se pak stará o dělní
kovo bydlení, dovolenou, manželství,
i výchovu dětí. Dělníci jsou do jisté 
míry členy kmene, v jehož čele je ná
čelník, podnikatel, samuraj. Dělník je 
členem kmene navždy; ale za to pak 
vykonává veškerou práci přesčas 
zdarma, a vykonává i různé práce 
podle potřeby. Klasické kapitalistické 
vztahv. kdv dělník prodá svoii výrobní 
sílu a po práci doma v klidu přemýšlí
o proletářské revoluci, se v Japonsku 
nikdy nevyvinuly.

Dělník se identifikuje s podnikem 
a je mu věrný. Dává přednost spíše 
budoucímu zabezpečení než okamži
tému podílu na zisku. I odborové 
organizace sledují tuto politiku ko
operace, na rozdíl od politiky kon
frontace, praktikované v mnoha ji
ných demokratických zemích.

Zajímavá situace nastane, když se 
tento systém spojí s typickým ame
rickým, kanadským nebo evropským 
podnikem. Takových podniků již je 
mnoho. Typickým příkladem je to
várna na automobily ve Fremontu 
poblíž San Francisca. Patří zčásti 
koncernu Toyota, zčásti General Mo
tors. V čele stojí Tatsuro Toyoda z pů
vodní zakladatelské rodiny Toyoty. 
Polofeudální vztahy jsou tam nahra
zeny americkým rovnostářstvím.

Japonský způsob řízení nejvíc ze 
všeho závisí na poznání lidské pova
hy, příčin a motivů, které vedou člo
věka ke spolupráci s ostatními. Dělník 
se v továrně musí cítit dobře, říkají 
Japonci, musí vědět, že si jej vedeni 
váží. Podstatou japonského stylu ří
zení je práce s lidmi. Technologický
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pokrok je také důležitý, ale druho
řadý, až za lidmi. Ve staré továrně GM 
ve Fremontu byl kupř. problém s tím, 
že dělníci se v polední přestávce opí
jeli v okolních hospodách a odpoled
ne nemohli pracovat. Toyota dnes 
nabízí všem, kdo v polední přestávce 
neopustí areál továrny, zadarmo 
obědy. Funguje to, pití v poledne se 
snížilo na minimum.

Dělníci mají volný přístup k mana
žerům na všech stupních řízení, a 
mají přístup i k velké většině informa
ci, týkajících se výroby. Dělníci jsou 
rozděleni do skupin po sedmi nebo 
osmi, v čele každé skupiny stojí ve
doucí, a v čele tří nebo čtyř skupin 
stojí předák. Skupiny často a dlouze 
schůzují, obsah jednáni se týká hlav
ně zlepšování produktivity práce a 
kvality, ale i životního a pracovního 
prostředí. Japonci tomuto způsobu 
řízení říkají kaizen, což doslova zna
mená neustálou snahu po zlepšení. 
Kaizenuje se tak, že se jde do nej
drobnějších detailů. Hovoří se kupř.
o nejúspornější cestě přepravy mate
riálu v hale.

Japonský způsob řízení záleží také 
v tom, že problémy se mají řešit na 
nej nižší možné úrovni. Vyšší složky 
řízení pak mají dost málo práce.

Dělník chodí do práce třicet minut 
před začátkem směny. Vyčistí svoje 
pracoviště, naolejuje nástroje a stroje. 
Když pak po začátku směny vykoná
vá svoji práci, hledá zároveň aktivně 
defekty na zpracovávaných výrob
cích. Kvalita je základním a nejdů
ležitějším kritériem, a američtí dělníci 
v továrně užívají japonského slova 
bakayoke, které znamená dokonalost. 
Jestliže se najde defekt, pracovní 
linka se zastaví a dělník defekt opra
vuje. Na konci produkční linky je 
každý výrobek skoro bez závad. Pra
covní postup výroby auta vyžaduje 
asi 300 výrobních kroků. Při každém 
z nich dělník hledá defekty na před
cházejících procedurách, a opravuje 
je.

Tento systém, kdy kterýkoliv dělník 
může zastavit výrobní linku, když je 
to třeba, se jmenuje andon. Když to 
dělník udělá, stává se na okamžik 
manažerem, který učinil určité roz
hodnutí. Prakticky se to dělá tak, že 
dělník zmáčkne knoflík a zazní tichý 
zvonek. Předák přijde, a když se ne
podaří udělat opravu do 60 vteřin, 
linka se zastaví. Všichni dělníci jsou 
vyškoleni na víc procedur. Mohou se 
tedy během směny volně střídat na 
lince, i opravovat práci druhých.

Japonci dnes vyvážejí, ve zlepšené 
formě, myšlenky amerických eko
nomů po druhé světové válce, hlavně 
statistika W. Edwardse Deminga, kte
rý se pokusil přesvědčit americké vý
robce, na základě statistického roz
boru, jak významná je spolupráce 
mezi dělníky a vedením. Japonci 
dnes řadí Deminga mezi svoje národ
ní hrdiny, zatímco doma v USA jej 
nikdo nebral vážně.

A jaké nám z toho vyplývá poučení?
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Když tuto úvahu po sobě čtu, při
padá mi jako stručný výtah z Rudého 
práva posledních čtyřicet let. Dělníci 
mají pracovat uvědoměle, republice 
více práce, teď když máme, co jsme 
chtěli, do rachoty zvesela, být hospo
dáři na svém pracovišti, samo se ne- 
nakope, samo se nesklidí, ať se třesou 
váleční štváči, atd. To, co píšu, je však 
fungující skutečnost, a ne vzdušný 
zámek.

Aby se dýmkové sny našich klasi
ků, Gottwalda, Novotného, Jakeše 
a ostatních proměnily ve skutečnost, 
je zřejmě nutné udělat něco víc, ne 
jenom mluvit. Musí se uvažovat nikoli 
s hlediska třídních zájmů stranicko- 
byrokratického aparátu, ale s hledi
ska potřeb všech. Tato péče se u nás 
pouze předstírá.

Druhé poučení je, že lidem a jejich 
potřebám je nutno skutečně rozumět, 
vycházet z toho, jací jsou, nesnažit 
se je jen měnit, děsit a ovládat proti 
jejich vůli, jako to dělá reálný socialis
mus. Strach platí na primitivy. V slo
žitém moderním výrobním procesuje 
pouze okrajovým faktorem. Positivní 
motivace je mnohem důležitější. Jed
ním z motivů činnosti lidí je touha po 
životní jistotě. Ta je často silnější 
než okamžitý zisk. Japonští podni
katelé se snaží svým lidem tuto život
ní jistotu dát. Proto mají úspěch.

Další poučení je, že každý, a nejen 
papaláši, má mít právo do všeho mlu
vit, a že se tedy nemá spojovat před
stíraná znalost marxismu-leninismu 
s výrobou. Kádrový strop je zkázou 
hospodářství, protože zaručuje vládu 
hlupáků.

A čtvrté poučení je, že informace 
mají být dostupný všem, kdo je potře
bují, a nemají se světit jako šafrán.

Na znalostech, veřejně dosažitel
ných, vše záleží.

Bez těchto předpokladů si strana 
a vláda ani neškrtne a nic se v Česko
slovensku nezmění.

Splnit tyto podmínky by ovšem 
znamenalo zkázu moci strany.

Je snad zbytečné dodávat, že ú- 
spěch japonské ekonomie záleží ještě 
na jiných faktorech, na všeobecném 
vzdělání, na postoji státu k podni
katelům, na podnikavosti, na dlouho
dobých perspektivách. Rozhodně 
nezávisí na tom, že by tam nějaká 
politická strana ovládala a prakticky 
vlastnila výrobní prostředky. □

Navštivte krajanský motel na 
západním pobřeží Floridy

WHITE SANDS
Konfortní dvoupokojové a 
jednopokojové apartm enty  
s kuchyňkou, vzduchovým  
chlazením, barevnou televizí, 
bazénem, 60 m od krásné pí
sečné pláže.
Rozumné denní nebo týdenní 
ceny.

13701 Gulf Blvd.
Madeira Beach, Florida 33708 
Telefon: (813) 391-9541 

nebo (813) 391-2377 
Srdečně Vás zvou 
Jindra a Čeněk Kopecký



Věda

O vědě a kolem ní
Jak to tak bývá, na vědeckých konferencích se občas setkávají našinci odtam tud s našinci odtud. Ptali se mě 

onehdá Italové na jedné konferenci: Jak to, že ty se směješ a on se mračí? Odpověděl jsem: Protože Češi se děli na 
Čechy tady a na Čechy tam. Češi tady se směji, Češi tam se tak moc nesměji, zvláště když jsou tady. Snad jsem se 
trochu vytahoval: ale v podstatě tomu tak bývá.

V tomto roce jsem si několikrát se svými odtamtud popovídal. Po zprávách o tom, kdo s kým kde a jak a kdo 
si drží koryto a kdo šlape druhým na záda, se začalo m luvit i o tom, co se tam změnilo od doby, kdy jsem odešel, a co 
se nezměnilo.

Po přísaze, že zamlčím všechny okolnosti, které by mohly prozradit osobu a misto, se vyvinulo z rozhovoru inter
view. Za Západ se ptal Jlři Doucha.

Západ: Jaké je dnes, po mnoha pro
věrkách a zásazích, kádrové obsazeni 
vědeckých pracovišť v Českosloven
sku?

Nejvyšší vědeckou institucí v ČSSR 
je stále Československá akademie 
věd. Její kádrové obsazení se v po
sledních letech podstatně změnilo. 
Starší generace plodných vědeckých 
pracovníků se pozvolna vyměnila za 
mladší, u které hlavní směnitelnou 
hodnotou je stranickost a politická 
loyalita, bez opravdových vědeckých 
talentů. Pokud se nějaký talent obje
vil, znamenal pro tyto lidi konkurenci 
a byl nemilosrdné zlikvidován.

Druhou vědeckou úroveň tvoří 
vysoké školy. Pedagogická činnost 
určená studentům se soustředila jen 
na základní výklady bez možnosti 
hlubšího vysvětlení. Vzhledem k vel
kému adm inistrativním u zatížení, 
různým výkazům a neustálým sna
hám o reorganizace není soustředěná 
vědecká práce možná. Vysokoškolští 
pracovníci vědecky paběrkují z ná
hodných informací. Na vysokých 
školách ještě dobří a talentovaní 
vědečtí pracovníci občas jsou, veške
rou moc ovšem drží vedoucí kateder 
s dobrým politickým zázemím. Ti 
ostatní mají možnosti jen velmi ome
zené.

Třetí vědecká úroveň je v podnicích. 
Na některých místech jsou skutečně 
talentovaní pracovníci, kteří tam byli 
přijati po vyhoštění z vyšších útvarů. 
Na druhé straně vzhledem k předpi
sům o fakturaci v podnicích jsou 
možnosti vědecké práce omezeny 
Vědecká práce je totiž nížefakturova- 
telná než zakázky výrobního charak
teru. Proto, hrozí-li plán, dává se 
přednost běžným zakázkám, a ne 
vědě. Vědecky lze pracovat jen okra
jově, a jen pokud se tím splňují poža
davky ministerstva a jiných nadříze
ných orgánů.

Vědecké ústavy ministerstev, i když 
mají občas dobré vědecké zázemí, 
také málokde funguji jako rozpočtové 
organizace. I v nich se vesměs přešlo 
na formu fakturační soběstačnosti a 
tudíž opět mají přednost práce na za
kázku.
Západ: Z osobni zkušenosti mohu 
potvrdit, že ti z mých kolegů ze studií, 
kteří se stali přednosty kateder a

ústavů, vesměs nebyli žádni velcí 
vědci, nýbrž naopak. Skoro to vypadá 
jako záměr. Mám ale dalšiotázku: Jak 
si dnes volíte témata pro vědeckou 
práci?

Vesměs si je vědečtí pracovníci volí 
sami, a to na základě náhodných 
informací z kapitalistických států, 
kde ale je problém často už rozřošen 
a je jen nutné výsledky uvést do Čes
koslovenska. Jen málokdy je téma 
vědecké práce zvoleno podle skuteč
né potřeby a požadavku výrobních 
podniků. Protože platí zásada, že 
úkol musí mít pozitivní výsledky, 
nikdo si nezvolí problematické téma. 
Témata výzkumných úkolů jsou dvo
jího druhu:

a) Metodická, výpočetní, klasifi
kační a podobně. Na ně není zapotřebí 
specielní přístroje, nebo se dá i vysta
čit s těmi, které existují.

b) Výrobní, kdy je snaha vyrobit 
specielní přístroj, který je na Západě 
k dostání za devizy, ale v ČSSR se 
musí dovoz nahradit vlastní konstruk
cí. Pak se pracuje na prototypu. Do
končeným prototypem a případným 
vyzkoušením je vědecký úkol splněn. 
Prototyp však zdaleka nedosahuje 
úrovně zařízení, které by se dalo 
dovézt.

V obou případech je vědecká pro
duktivita velmi malá. Českoslovenští 
vědečtí pracovnici mají tu výhodu, že 
si mohou se svým tématem dlouho 
hrát, a opravdu někdy dosáhnou i 
dobrých výsledků. Západní vědečtí 
pracovníci si nemohou totiž volit 
témata, která by nepřinesla brzký 
ekonomický efekt.
Západ (pronese kratší přednášku 
na téma základního a aplikovaného 
výzkumu, a že se nedá generalizovi t. 
Dokonce i Japonci začínají věnovat 
základnímu výzkumu, který nemusí 
vždy přinést bezprostřední zisk, vic 
prostředků než dosud) : Jak je to s pří
stroji, které máte k dispozici?

Přístroje jsou kamenem úrazu 
všech vědeckých pracovišť. Zařízení, 
se kterým pracujeme, je často staré 
dvacet i třicet let. Informace o nových 
přístrojích s možností jejich nákupu 
jsou nedostatečné, náhodné a neúpl
né. Plánovací systém je takový, že se 
přístroj jeden rok nárokuje, druhý rok 
se schvaluie a shánějí se finanční

prostředky, třetí rok se konečné 
schválí a objedná, a čtvrtý rok se 
pravděpodobně doveze. Doveze se 
ovšem v době, kdy se na příslušném 
problému již přestalo pracovat, nebo 
se na Západě již přístroj přestal vyrá
bět, nebo je zastaralý. Víc než 90% 
nárokovaných přístrojů z vyspělých 
kapitalistických zemí nemá naději na 
dovoz, protože nejsou peníze. Tvrdí 
se, že Československo jako celek 
nemá peníze na dovoz vědeckých 
aparatur. Je neuvěřitelné, že přesto 
se řada přístrojů nakonec doveze, a to 
hlavnědosilných národních podniků, 
které mají víc prostředků než speciel
ní výzkumné ústavy nebo menší pod
niky.

Stává se, že pracovníci z menších 
podniků musí zaučovat pracovníky 
z velkých podniků v obsluze speciali
zovaných přístrojů. Také využitelnost 
dovezených přístrojů v těchto silných 
podnicích je malá, nebo případně 
jednostranná. Hovoří se o plánování, 
avšak celostátní plánování mezi 
m inisterstvy a rezorty p rakticky 
neexistuje.

Neuvážený nekoordinovaný dovoz 
je neuvěřitelný. Dovážejí se přístroje 
bez návaznosti na starší. Starší se 
odepisují bez využití. Existuje tlak, 
aby si socialistické státy vystačily 
samy. Proto se socialistické státy 
mezi sebou snaží dovoz plánovat, a 
tím se doba dodání prodlužuje ještě
o další minimálně tři roky. Naprosto 
neex is tu je  m ožnost okam žitého 
dovozu nového přístroje ze dne na 
den, jak je to  možné v kapitalistických 
státech. Pokud se toto neodstraní, 
naděje není.
Západ: To existovalo i za nás. Je 
podivuhodné, jak se v tomto ohledu 
za dvacet let nic nezměnilo. Pamatuji 
se, jak jsme si dělali, z důvodů pláno
váni, zásoby chem ikálii pro všechny 
existující strýčky Příhody, až se nám 
prohýbaly police. Ale řekněte mi, jak 
je to s publikacemi. Jak hodně se 
dovážejí knihy a časopisy?

Dovoz knih a časopisů existuje, 
řada publikací se doveze. Dovezená 
publikace prochází určitou hierarchií 
od nejvyšších šéfů až k pracovníkům, 
kteří jsou schopni informaci přečíst a 
využít. To však může trvat i několik 
měsíců. Často důležitá publikace



skončí ve stohu knih u vyššího pra
covníka, kde prostě leží. Inflace vě
deckých informací ve světě je neuvě
řitelná a není zvládnutelná. Bezna
dějná je i snaha institucí, které vydá
vají seznamy (tzv. informační služba).
V běžném životě není čas na přečtení 
těchto seznamů, natož pak na sou
stavné sledování nějakého problému. 
Všechno tedy podléhá náhodě a závi
sí na píli a zanícenosti člověka. Aby si 
někdo sám z vlastní iniciativy a z 
vlastních prostředků mohl koupit 
nějakou publikaci na Západě, není 
možné.

V Praze existuje prodejna knih ze 
Západu. Ceny v korunách jsou však 
tak vysoké, že si je nikdo ze svého 
nemůže koupit. Kromě toho je výběr 
knih zcela náhodný.

Jediná možnost je udržovat osobní 
přátelství s některým odborným pra
covníkem na Západě, který publikaci 
koupí a pošle. V technických vědách 
taková publikace zpravidla dojde, 
v humanitních vědách je doručení 
problematické vzhledem k cenzuře. 
Někteří pracovníci mají občas mož
nost vydat něco anglicky v naklada
telství Akademie nebo v nakladatelství 
Elsevier-Holland. Tito pracovníci pak 
kupují vlastní publikaci a posílají ji 
do ciziny s prosbou o výměnu. 
Západ: I to se nezměnilo. Pro mne 
jediný způsob, jak získat informace, 
bylo žádat autory o otisky jejich člán
ků z časopisů. Pak nás ale adminis
trativní pracovnici kritizovali, že utrá
címe moc za známky. Ale pokračuj
me. Jak je to teď s cestami do ciziny 
na konference a studijní pobyty?

Tyto cesty se mohou realizovat 
následujícími způsoby:
a) Cesta je schválena vyššími orgány, 
ministerstvy, a jim i je také financová
na.
b) Prostřednictvím Vědecko-technic- 
ké společnosti.
c) Oficiální výměnou mezi spřátele
nými podniky, které financují pracov
níka z jiné země.
d) Výjimečně pozváním nějakou cizí 
organizací nebo někým, kdo se zavá
že, že bude financovat vše, tedy uby
tování, noclehy, konferenční popla
tek, léčení v případě nemoci, dokonce
i zabezpečení dovozu mrtvého v zin
kové rakvi.

Pokud se organizují kongresy 
v socialistických zemích, je naše 
účast na nich jakž takž možná. Účast 
na konferenci na Západě má naději 
na úspěch asi tak v jednom procentu. 
Cesta dokonce může být schválena, 
ale nakonec se nerealizuje, protože 
ministerstva nemají potřebné devizy. 
Devizy často nejsou proto, protože je 
m inistr spotřeboval na něco jiného.

Zde bych uvedl pár příkladů, co se 
v minulosti opravdu stalo.

Na jednom ministerstvu se realizo
vala povolená cesta do ciziny jen 
tehdy, jestliže expert přinesl před a 
po cestě vedoucímu pracovníkovi 
zahraničního odboru flašku. To se

dělo několik let. Vedoucí pracovník 
byl v jednom kuse v lihu, až jednou 
dopoledne jej opilého porazila tram 
vaj. Teď je v invalidním důchodu.

V letošním roce měl jeden můj 
známý jet na kongres do New Yorku. 
Cesta mu byla sice schválena, ale 
nebyly peníze. Pak byl zavolán k  vyš
šímu na ministerstvo, který mu nabídí 
místo cesty do New Yorku cestu do 
Montrealu na jinou konferenci, aby 
tak zvaně dělal technického poradce 
menší skupině “ odborníků” z jiných 
ministerstev a také tlumočníka. Jeho 
povinností bylo být přítomen na kon
ferenci, sledovat děj, napsat podrob
nou zprávu a být zodpovědný za tech
nickou úroveň. Po vyžádání inform a
ce se dověděl, že to je konference
o něčem, co nebyl ani zdaleka jeho 
obor, a tak odmítl. Cesta se přesto 
uskutečnila, jeho úkol převzal jiný a 
odborníci se podívali do Montrealu 
na zbytky po světové výstavě. Valuty 
tedy skutečně byly k dispozici.

Účast na některých konferencích, 
skutečně odborných, je podmíněna 
požadavkem, že odborník, který chce 
jet, musí napsat odborný článek pro 
konferenci. Riziko je v tom, že odbor
ník chtě nechtě napíše nesmyslný, 
u nás nekontrolovatelný paskvil, 
který pošle. Těžko se píše příspěvek, 
když není o čem psát, nebo se ví, že 
jinde jsou dále. I přesto není účast 
odborníka zaručena. Často jeho 
funkci převezme vyšší představený 
na ministerstvu, který se konference 
zúčastní tak, že navštíví úvodní a 
závěrečnou recepci, placenou odbor
nou exkurzi a zběžně navštíví výstavu. 
Volný čas stráví sháněním dárků pro 
sebe, rodinu a známé, nakoupí po
třebné flašky z “ fríšopu” , navštíví 
kina s pornografickou tématikou a
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jede zpět. Jediným kladným výsled
kem z této cesty je, že přiveze Pro- 
ceedings z konference, které ani 
neprohlédl.Není výjimkou, že takový 
člověk ani nezná jednací řeč. Vrcho
lem je, když si někdy dovolí přečíst 
(spíše přeslabikovat, byl jsem svěd
kem) referát skutečného odborníka, 
který se na konferenci nedostal.

Další možností je cesta prostřed
nictvím Vědecko-technické společ
nosti. Podmínkou realizace je m ini
mum šesti pracovníků, výjimečně 
může být počet nižší. Česká nebo 
slovenská odbočka VTS zajišťuje 
centrálně devizové krytí. Podniková 
pobočka VTS, za kterou odborník 
jede, hradí konferenční poplatek a 
cestu, někdy i část nocležného, ostat
ní si kryje pracovník sám.

Týdenní účast na konferenci někde 
v západní Evropě běžně přijde na 18 
až 25 tisíc, z čehož si pracovník hradí 
7-12 tisíc. Protože vědecká činnost 
není nijak zvlášť honorovaná, nemůže 
si to skutečný odborník dovolit, a 
cesta se považuje více méně za turis
tický výlet, takže pak účastníci konfe
rence provádějí přesné totéž, co vyšší 
úředník z ministerstva, který jede 
úplně za státní peníze.

Výběr těchto tzv. tém atických 
zájezdů je problematický. Zájezdy 
totiž organizuje monopolní Kongres 
Centrum Čedoku, který akci přijme 
podle atraktivnosti. Cesta se organi
zuje minibusem se šoférem a vedou
cím zájezdu z Čedoku. Osobně jsem 
zažil zájezd do Amsterodamu, kdy 
vedoucím zájezdu byla manželka 
ředitele Kongres Centra, a šoférem 
byl jeden zasloužilý pracovník ČSAD. 
Oba měli cestu zaplacenou. Detaily 
jsou zbytečné. Výměnné akce, kdy 
pár odborníků navštíví jeden stát,



Lubomír Kundrát

O mítochondriální Evě
Před časem byla v Západu diskuse

0 kreacionismu a vývojové teorii. I 
když existují nesčetné důkazy, že se 
život na zemi vyvíjel po dlouhou dobu 
a ještě dlouho se bude vyvíjet, vědec
ké přístupy k evoluční teorii se sa
mozřejmě stále mění a zdokonaluji. 
Chtěl bych se proto ještě jednou po
dělit s čtenáři Západu o několik za
jímavostí, které se vyskytly v poslední 
době v odborné literatuře.

Rozvoj analýzy deoxyribonukleové 
kyseliny, nositele genetické informa
ce, dnes dovoluje studovat podrobně 
a rychle vnitřní stavbu genů. Je možné
1 vypěstovat mnoho kopií jednotli
vých genů, přenášet je z jednoho 
organismu na druhý, a plánuje se
i velký projekt úplného katalogu 
lidských genů.

Těm ito metodami se podařilo 
analyzovat do detailu i deoxyribo- 
nukleovou kyselinu, která se nachází 
v jedné součásti každé buňky našeho 
těla, v m itochondriích. Mitochondrie 
jsou vlastně energetickými centrála
mi každé buňky, spotřebovávají kyslík 
a glukózu a produkují energii. Někteří 
vědci tvrdí, že mitochondrie původně 
vznikly z bakterií, kterése přizpůsobi
ly životu ve složitějších organismech, 
a nemohou dnes existovat mimo ně. 
M itochondrie obsahují přibližně dva
náct genů, je jichž složení je do detai
lu známo. Víme, že u lidí tyto geny 
obsahují 16.569 párů purinových a 
pyrim idinových bází.

Už delší dobu je známo, že mito
chondrie se přenášejí na potomstvo 
výhradně z matky. Spermie sice 
obsahují mitochondrie, aby se udrže
ly na živu, ale ty se do vajíčka při 
oplození nedostanou. Mitochondrie 
se tedy během oplodnění nekříží s j i
nými m itochondriemi.

Deoxyribonukleová kyselina v mi
tochondriích podléhá snadno muta
ci, mnohem snadněji než deoxyribo
nukleová kyselina buněčného jádra. 
Podle počtu mutací je pak možné

a tam příslušný podnik financuje 
celou účast, načež se počet “člověko- 
dnů" zajistí obráceně, je běžnou a 
velmi vítanou formou v rámci družby 
mezi socialistickými státy. Individuál
ní cesty formou slibů a pozvání se 
moc nepěstují. Z jistilo se, že pozvání 
byla fingovaná, peníze náš odborník 
nedostal a přespával na lavičce v par
ku a žil ze zásob z domova.
Západ: Poslední část tvých informací 
nemohu komentovat, neboť jsem na 
Západ vykonal jěn jednu jedinou  
dlouho plánovanou cestu, z které 
jsem se už nevrátil. A to bylo v idy lic 
kých dobách šedesátých let. Nicmé
ně děkuji za rozhovor. Zkusil js i už 
někdy pizzu s pivem? Ne? Tak tě zvu.

odhadnout dobu, kdy se dvě skupiny 
organismů od sebe oddělily, a to s po
měrnou přesností řádu tisíců let.

Wesley Brown, student na univerzi
tě v Berkeley, prozkoumal v roce 1980 
mítochondriální geny lidí z různých 
oblastí světa, a zjistil, že všechny jsou 
si navzájem podobné tak, že musí 
pocházet z jedné ženy, která žila 
někdy mezi 140.000 až 290.000 lety. 
Z ní pak pocházejí všichni lidé všéch 
ras.

Jiný výzkumník v tomto oboru, 
Mark Stoneking, je opatrnější a říká, 
že náš společný předek žil ne dříve 
než před 500.000 lety, a ne později 
než před 50.000 lety.

Není jisté, zda tato žena již patřila 
k dnešnímu druhu Homo sapiens 
(který se správné nazývá Homo sa
piens sapiens). Je možné, že ještě 
patřila ke staršímu druhu, a že dnešní 
Homo sapiens se z ní vyvinul postup
né, během více generací, možná 
v izolované komunitě, vzniklé z jedi
ného páru.

Také je možné, že Homo sapiens 
sapiens existoval již předtím, ale jeho 
počet se před oněmi 200.000 lety sní
žil na jednu ženu nebo jeden pár, což 
byl kritický okamžik ve vývoji lidstva.

John Avis z University of Georgia 
navrhl trochu jiné vysvětlení. Srovná
vá dědičnost m itochondrií s dědič
ností příjmení. Jestli existuje 10.000 
různých jmen, a každý pár určitého 
jména má dvě děti v každé generaci, 
pak v každé generaci určitě množství

příjmení zmizí, protože některé páry 
mají jen dcery, a po 10.000 genera
cích tak zbyde jen jedno příjmení.

Mítochondriální Eva mohla vznik
nout také tímto způsobem, který se 
zdá být dokonce pravděpodobnější, 
protože vylučuje incest v první gene
raci po Evě. Většina živočišných 
druhů má zabudovány ve svém cho
vání zábrany proti incestu.

Dále bylo zjištěno, že od samého 
začátku se Homo sapiens nekřížil se 
staršími formami člověka. Nekoluje 
v nás tedy krev neandrtálců. Bud' 
s nimi naši pradědové a prabáby nic 
neměli, nebo vzniklí kříženci byli 
sterilní, což se v přírodě občas stává.

Zdá se, že mítochondriální Eva, jak 
populární tisk tuto pramáti lidského 
rodu nazývá, žila ve východní Africe. 
Asi před 90.000 až 180.000 lety se od 
africké skupiny oddělila skupina, 
z níž se vyvinuly ostatní rasy. Nová 
Guinea byla kolonizována asi před
40.000 lety, a celá populace tam 
vznikla z 18 nepříbuzných žen. Podle 
mitochondrií neexistuje žádná lidská 
rasa, která by se vyvinula nezávisle. 
Všichni jsme bratranci.

Biblické pravdy se musí brát tak, 
jak byly psány a formulovány, jako 
metaforická a poetická sdělení. Když 
je budeme brát doslova, a považovat 
je za přímé, člověkem nezprostředko
vané nadpřirozené sdělení o podstatě 
přírody a člověka, pak musíme dojít 
k závěru, že nadpřirozená bytost, kte
rá bibli diktovala, nemluvila pravdu.
V tom je nebezpečí kreacionismu, 
který bere bibli doslova a považuje ji 
za zdroj přírodovědných poznání. □

KRAJANSKÉ STŘEDISKO  
DENIA — ŠPANĚLSKO

Na výběr jsou: garsonky, byty, řadové domky, vilky 
a pozemky. — 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 

Bližši informace, prodej a podnájem:
DIVA IMMOBILIEN K.&V.  DIVOKÝ 
Segantinistr. 9, C H-8049 Zurich 
Tel: 01/341 21 56



Prostředí
Vladimír Cícha

Stavěli tesaři, stavěli lešení. . .
Pan J. Uhde to napsal moc pěkně 

v Západu č. 3/1987 (Sorela redivivus). 
Už tady žijeme dost dlouho na to, aby 
nám přišlo líto, že se množí úkazy a 
jevy popsané v jeho úvaze. Kdysi 
jsem se zmínil ve fejetonu "O světo
vých výstavách" (Západ č. 3/1986)
o renovaci vancouverské třídy Rob- 
son s velmi smíšenými pocity, které 
provázely obavy, zda nepředbíhám 
události se svým pesimismem. Ale 
nepředběhl jsem nic. V této chvíli je 
dílo téměř dokonáno a výsledkem je 
převážně nuda a cizota vyvedená 
v pastelových barvách, přizdobená 
hojností kovu, do očí bijící nedostatek 
dřeva, citu, smyslu pro útulnost, 
atmosféru.

Po léta se snažím chápat věci kolem 
sebe s pocitem vděčnosti osudu, že 
jsem tady, maje na paměti nehoráz
nosti podobného druhu třeba z Prahy, 
Zbraslavi nebo České Třebové. To je 
ale ovšem volovina, protože jsem tu 
stejné daňovým poplatníkem jako 
ostatní občané kanadského dominia 
a budu se dívat na díla architektů a 
urbanistů nejen na třídě Robson, ale i 
jinde, dokud mi to zdraví dovolí. A to
to je prostá podstata mého rozladění. 
Ošklivé auto si jeden nekoupí, nevy
dařený model nepřežije víc než pár 
sezón. S architekturou a nemovitost
mi je to ovšem jinak. Zůstávají nám a 
našim potomkům jako dědictví a 
obraz doby, jako hodnota užitková 
stejně jako estetická.

— Ten náš kluk dře ve dne v noci, to 
snad není možný, přitom je tak nada
něji — povídal mi kdysi známý.

— A co studuje? —
— Architekturu. A to bych si ne

myslel, jaká je to tady zabíračka! — 
svěřoval se otec budoucího kolegy A. 
Eriksona.

Na ta slova vzpomínám dost často 
při pohledu na nemožné věžičky a 
pseudooblouky nových budov, na 
výškové budovy připomínající domy, 
které mi šikovný dědeček vyráběl ze 
slídy a papundeklu. Rozpačitá mo
dernost, účelovost za každou cenu, 
nedostatek řádu atd., viz článek pana 
Uhdeho. Kdyžjsm esepřistěhovalido 
Vancouveru, těšil jsem se, žetu téměř 
není negativních stop překotného 
budování, jaké se mi moc nelíbily tře
ba v Calgary v období ekonomického 
rozkvětu ke konci let sedmdesátých 
(t.s.) Ted' však mám poněkud po ra
dosti. Rozkvět ekonomický tu sice 
není, ale ve městě a jeho okolí narost
lo několik staveb, jež podle mého ná
zoru měly vypadat jinak. Nevím sice 
přesně jak, nejsem v tomto směru od
borník, ale oko a cit mi říkají, že dojem

díla je rušivý. Neplatí to, žel, jenom o 
komerční architektuře středu města, 
ale i oblastech residenčních, jež se 
rozrůstají jako houby po dešti. A 
mnohá nová sídliště, bez ohledu na 
jejich cenovou úroveň a dostupnost, 
vyznačují se až překvapivou bezcit
ností budovatelů ke stromům a půdě. 
Je to smutný pohled na rozsáhlá síd
liště vyrůstající v blízkosti už le
titějších a zabydlených oblasti, kde 
stavitelé měli na zřeteli, že všechny ty 
krásné a staré cedry a smrky nevyros
tou přes noc a učinili je součástí 
výstavby. Takový ohled a cit jakoby 
dnes byl v rozporu se zvyklostmi a 
profesí. Někdy to dokonce budí do
jem, že jde o spiknutí různých podni
katelů. Stromy se porazí, na zplaný
rovaném pozemku se postaví domky, 
jejichž majitelé pak nakupují malé i 
větší cedříky a smrčky v ohromných 
zahradnictvích a zasazují je na místa 
poražených velikánů. Jsem si jist, že 
můj negativní pohled na věc nesdílí se 
mnou každý, jinak bytasídlištězůsta- 
la neosídlená, ale to mnoho nezmění 
na smutku, který mne z tohoto trendu 
jímá.

Tato slova zní jistě kacířsky od člo
věka, který na vlastní kůži poznal ka
lamitu bytové tísně a ochablost byto
vé výstavby řízené státem ne dosti 
schopným situaci změnit k lepšímu. 
Ale možná právě proto vidím teď vý
voj tady se smíšenými pocity a žehrá
ní na to, že v této zemi je dosud dosta
tek půdy, připadá mi nemoudré.

Ale o residencích jsem psát nechtěl 
a vrátím se zpět na Robson Street, 
kde se často o polednách procházím. 
Bývala to prý kdysi slavná a pitoresk
ní ulice. Nedávno jsem se chvilku vě
noval malému pozorování s tímto 
výsledkem: v rozmezí tří bloků napo
čítal jsem padesátdva obchodů, z to
ho dvacetdevět módních. Róby, šaty, 
šatečky, hábity, botičky, paráda, 
pláště, blůzy, konkurence, drahota. 
Do zbytku připadly obchůdky se su
venýry, restaurace, knihkupectví. 
Výsledkem renovace této třídy je, že 
se po ní procházím jen proto, že je na 
ní umístěno i mé pracoviště a polední 
přestávku mám jenom třicet minut.

Ale snad není úplné všechno ztra
ceno. Město Victorie se např. za po
slední léta změnilo způsobem připo
mínajícím přísloví: “ Když dva dělají 
totéž, není to totéž.” Nepochybně 
kvůli Expu ’86 došlo v hlavním městě 
provincie k hojným renovacím, které 
se od podobné aktivity ve Vancouve
ru překvapivě liší. Objevuje se vtip, 
cit pro útulnost, zachování všeho, co 
je strukturálně zdravé, velkorysost a

nápaditost. Chodíme po ulicích a 
krámky, restaurace, bistra, khihku- 
pectví, prodejny desek, bižuterie a 
konec konců i oděvů pro dámy a pány 
jsou jako magnety nalíčené po obou 
stranách. Je nač se dívat, kde pose- * 
dět, hudba zní nevtíravé a často je to 
hudba mistrů odpočívajících v Pánu 
už po staletí.

Kde je klíč k tomuto rozdílu mezi 
městy hlavním a největším v této krás
né provincii u Pacifiku? V úrovni těch, 
kteří investovali peníze, rozhodovali 
nebo těch, kteří navrhovali a tvořili?
A nebo to, co lze vidět ve Victorii není 
víc, než nezbytnou bílou vránou, kte
rá téměř vždy vysedává někde v ústra
ní mezi černými?

Nevím. Má úvaha je laická a vychází 
z neproměnnosti faktu, že dům je 
hodnota letitá o níž lze sotva říct, že 
“sejde z očí, sejde z mysli” . Z mysli 
možná, ale z očí nikoli. Je než malou 
připomínkou nebezpečí, že i tady 
můžeme se snadno dočkat podob
ných mauzoleí stavitelské bezrad
nosti jaké vyrostlo na konečné stanici 
v Podbabé v období kultu osobnosti.

A věru by mě zajímalo, jak to asi vy
padá dnes v Torontu a Ontáriu, kde 
ceny nemovitostí připomínají lic ito 
vaný mariáš a stavební firm y se činí. 
Kácí se lesy, třísky lítají, máto jistě říz 
a tempo. Ale nevím, jestli bych chtěl 
v těch domech postavených za tři ne
děle pro zástupy čekatelů, bydlet. 
Možná ano, nevím, neviděl jsem na 
vlastní oči. Ale článek J. Uhdeho 
mi lecos o tom napovídá. n

Nenechte si ujít vánoce 
a Silvestr

s filmovým hltem roku 67/68

TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ
s Waldemarem Matuškou, M. Kopec
kým, J. Bohdalovou, J. Bejvlem a další
mi předními českými herci, zpěváky a 
orchetry.

FILMOVÝ MUZIKÁL sestavený z 
písní Karla Hašlera, zasazený do pře
krásných motivů pražských uliček a 
zákoutí. Dobové kostýmy i nákladná 
výprava tohoto celovečerního barev
ného filmu předčí Vaše představy Pra
hy na počátku našeho století. Délka 
81 min.

Videokazety dokonalé obrazové a zvu
kové kvality, nahrané přímo z filmu — 
žádná pátá kopie z páté kopie!!!
Kazety v barevném knižním obalu a 
systému VHS k okamžitému dodání, 
systém BETA jen na objednávku.

Cena $44.00 + $3.00 poštovné 
Obyvatelé Quebecu:
$44.00 + $3.00 + $4.23‘

Objednávky se šekem u firmy:
ACTIVE VIDEO, P.O. BOX 1218 

Snowdon, Montreal, P.O. H3X 3Y3, 
CANADA 

‘ 9% taxa z ceny a poštovného



Josef Bohém

Socialismus a stromy
Lidem se už stává, že v dobré vůli a 

svátém budovatelském úsilí nadšeni 
vzdělávají roli dědičnou, a potom si 
jaksi nepovšimnou škod, kterých se 
nechtěně dopouštějí. Hospodářská 
činnost člověka v přírodě je dnes 
zpravidla plánovitá a cílevědomá: 
usiluje se o zvýšení produkce, výno
sů, zúrodnění neplodných ploch, od
vodnění mokřin a najednou tu máme 
zjištění, že 25.000 druhů vyšších rost
lin, tedy 10% světové flóry je ohrože
no vyhynutím. Nikdo to záměrně 
nechtěl, nikdo si nepřál takto ochudit 
tuto světovou biosféru o její základní 
organické stavební prvky. Destrukce 
stanovišť, která to všechno přivodila, 
je vedena snahou o blahobyt početně 
se rozrůstajícího lidstva. Ale je nanej
výš na čase zastavit se, ohlédnout a 
vykročit znovu vpřed s uvědoměním 
nezvratné skutečnosti, že jedině 
takový rozvoj, jehož integrální slož
kou je ochrana přírody, je rozvoj lid 
stvu opravdu a dlouhodobě prospěš
ný.

V ČSR bylo z celkového počtu asi 
1900 druhových taxonů původní kvě
teny vyšších rostlin navrženo 76, tedy 
celá 4%, do kategorie vyhynulých a 
nezvěstných taxonů. ČSR není drži
telem smutného evropského rekordu 
(tím je Belgie se 4,5%), ale je na dru
hém místě před hustě osídleným Ni
zozemím (3,6%), průmyslově rozvi
nutými německými státy (NDR — 
2,4%, NSR — 2,2%) a lidskou činností 
značně pozměněnou Velkou Británií 
( 1 ,1% ).

Za vyhynulé považujeme 37 druhů. 
Jejich výskyt nebyl spolehlivě potvr
zen již po velmi dlouhou dobu, v ně
kterých případech i 100 a více let 
(podezřen královská — Osmunda 
regalis L., bříza nízká — Betula humi- 
lis, len vytrvalý — Linum perenne) 
nebo na svých dobře známých lokali
tách následkem pronikavých stano- 
vištních změn zcela vymizely (vrba 
borůvkovitá — Salix myrtilloides, 
vstavač štěničný — Orchis coriophora 
L., všivec žezlovitý — Pedicularis 
sceptrum — carolinum L.). Za ne
zvěstné považujeme 39 druhů: jejich 
výskyt nebyl po určitou dobu (zpra
vidla více než 25 let) potvrzen, ale 
nelze jej zcela vyloučit, ať už na zná
mých lokalitách nebo i jinde. Tak byla 
mezi nezvěstné taxony zařazena 
tráva lipnice jesenická (Poa riphaea). 
Její vyhynutí by bylo velmi závažné: 
jde totiž o endemický druh, výskytem 
vázaný na území ČSR; její ztráta by 
tedy byla zánikem fylogenetickým, 
absolutním vyhynutím pro světovou 
flóru. Naštěstí se zdá, že druh v ČSR 
ve volné přírodě přece jen přežívá. 
Všechny ostatní druhy ze skupiny 
vyhynulých a nezvěstných se dosud 
vyskytují v jiných evropských státech.

Některé z nich jsou i tam vzácné a 
ohrožené, jako například jazýček 
kozlí (Himantoglossum hircinum L. 
Spr.), či vcelku nenápadný orobinec 
nejmenší (Typha minima Hoppe).

Podle předběžného zjištění je třeba 
považovat 267 druhů, t.j. 14% české 
flóry, za kriticky ohrožené. To je proti 
ostatním státům, ve kterých již byly 
provedeny podobné analýzy, rekord 
absolutní co do procenta i do počtu 
druhů. (V NDR označili za kriticky 
ohrožené — 180druhů — 7,7%, v NSR 
161 druhů — 6%, v Belgii 5,5%, ve Vel
ké Británii 2%.) Je třeba si uvědomit, 
že většina kriticky ohrožených taxo
nů vymizí z květeny ČSR v průběhu 
příštích deseti až dvaceti let, pokud 
bude současný trend destrukce jejich 
stanovišť pokračovat. A to je zjištění 
už přímo otřesné.

Téměř za symbol ochrany rostlin
ného druhu lze v Čechách považovat 
kandík psí zub (Erythronium dens — 
canis L.) na Medníku v dolním Posá- 
zaví. Druh je zařazen v seznamu úřed
ní vyhlášky, jeho ochranou bylo moti
vováno již za první republiky zřízení 
státní přírodní rezervace “ Medník” . 
Ustal prodej květů na jarních trzích, 
zcela se nepodařilo zastavit vyrýpá- 
vání, i když byla v rezervaci v době 
květu zavedena strážní služba. Velké 
nebezpečí se objevilo v lesním hos
podářství, zejména v převodech list
natých porostů na smrkové monokul
tury. Jako další ohrožení se přidružila 
výstavba chat a s nimi spojený tlak 
rekreace. Ještě před 50 lety bylo 
v okolí Medníku od Pikovic po Třeb- 
šín 4-5 lokalit kandíku. Zbyla jedna 
početná oslabená populace (roku 
1979 pouhých 21 kvetoucích exemp
lářů). Nepřinese-li výsledek asanační 
zásah středočeského střediska Státní 
památkové péče a ochrany přírody 
(prosvětlení houstnoucího porostu

nevhodné skladby a struktury), lze 
roky této populace považovat za 
sečtené.

C iv iliza čn í zásahy, vyp lýva jíc í 
z potřeb osídlování, průmyslu, dopra
vy, vodního hospodářství, rekreace 
aj. poškozuji vegetaci především tím, 
že ji narušují nebo přímo odstraňují 
pro zástavbu a jiné účely. Jiné poško
zení vegetace je způsobeno emisemi, 
které produkují elektrárny, spalovny 
odpadků, průmyslové závody a auto
mobilová doprava. Neméně mohou 
poškozovat vegetaci odpadní vody, 
produkované sídlišti, průmyslovými 
závody i zemědělskými velkokapa
citním i objekty, jestliže se vypouštějí 
v nečistém stavu do povrchových vod 
a využívají k závlaze.

Průmysl poškozuje vegetaci zvlášť 
výrazně těžbou uhlí, rud a hornin, 
jednak tuhými nebo plynnými emise
mi. Tato poškozování se v některých 
oblastech stále zvětšují a mohou způ
sobí., že vegetaci zcela zničí.

Zem ědělství může poškozovat 
zemědělské kultury při neodborně 
řízeném provozu, a to buď přímo ne
bo nepřímo; v tomto případě, je-li 
poškozována půda, na které je vege
tace pěstována. Vegetace je poško
zována nesprávným rozmístěním ze
mědělských kultur a plodin, nevhod
nou sestavou osevního postupu nebo 
střídání plodin, jejich chybným pěs
továním, nesprávnou aplikací pestici
dů při ochraně apod.

Lesní hospodářství může způsobit 
poškození lesních kultur především 
zásahy které poškozují lesní půdu, 
jako je mýcení a pálení lesů, jejich 
nadměrné prořeďování, zavádění 
nevhodných dřevin. Škodlivé je dále 
zanedbání potřebné pěstební a 
ochranné péče, neboť zhoršuje hos
podaření v lesích, a neošetřováním 
porostu podporuje rozvoj škodlivých 
biotických činitelů.

Značné škody v lese způsobily a 
dosud působí zejména pastva na po
lohách dočasně odlesněných a i pří
mo v lesních porostech. □
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Umění

Jazyk obrazů 
Radka Kučery

Malování a dívání se na obrazy 
je intimní záležitostí — rozhovorem 
mezi obrazem a malířem, mezi ob
razem a divákem. Intim ita odpadá, 
jakmile začneme o obrazech hovořit.
I když toho navyprávíme sebevíc, 
zůstáváme jen a jen u zlomku sku
tečnosti. Obraz musí mluvit sám 
za sebe. Efektivní přetlum očení 
není možné. Obrazy hovoří svým 
vlastním jazykem a obrazy Radka 
Kučery mluví jazykem zcela jasným 
a zřetelným. Je vyloučena jakákoliv 
pochybnost o tom, co vidíme. Po
hár, citron, nůž, mlýnek na kávu, 
nádobka na olej — předměty na
vrácené ke své esenci formou i 
barvou. Obyčejné předměty, které 
bez zbytečných podrobností zapl
ňují plochu, plní celý obraz, dotý
kají se na všech stranách okraje 
obrazu, stojí — skoro brutálně — a 
my je nemůžeme pominout, odejít. 
Ztrácejí zde svoji obyčejnost a vy
nucují si nový status, plný jiných 
významů.

Formy jsou zřetelné, barvy jasné 
a komposice přehledná. Kučera 
vnáší jak do svého abstraktního, 
tak i do figurativního díla jakýsi 
hravý řád. Jeho obrazy naznačují 
roztomile jednoduchost, z níž jasně 
hovoří pozitivní životní názor, smysl, 
cit. Ani z temnějších obrazů není 
cítit nějakou trudnomyslnost.

Kučerovo fig u ra tiv n í d ílo  má 
silně vyvinutý vyprávějící charakter. 
Sděluje nám svůj příběh přímo, bez 
odchylek, ale přesto dostatečně 
otevřeně, aby jej udržel napínavým. 
Při pozorování Kučerových obrazů 
nás nemůže překvapit, že umělec 
je nejen malířem, ale i spisovatelem.

U Kučerových krajin vyniká jejich 
poetická stránka, hlavně u krajin 
z jeho rodné země — Českosloven
ska. Zde nevypráví, ale sděluje svo
ji skutečnost. Stejně jako Chagall 
tlumočil” v Paříži své vzpomínky na 
Rusko, tak i Kučera tlumočí obra
zem své vzpomínky, své vzpomína
jící city.

Vynucená vzdálenost od jeho 
rodné země co do místa i času 
činí jeho dílo poetičtějším roman
tičtějším. Jeho dílo nevzniká z “heim- 
weh". Tyto emoce jsou u něj vy
loučeny politickou situací v Česko
slovensku. Podkladem jeho díla je 
hluboká a vřelá láska k lidu a ke 
kultuře této země.

Ve spojitosti s Kučerovým dílem 
čteme a slyšíme často o vlivu čes
koslovenského lidového umění a
o vlivu české kubistické tradice 
dvacátých let. Ani já nemohu tyto

skutečnosti opomenout. Každý jeho 
obraz, ať jde o zátiší, krajinu, nebo 
abstrakci je co do barevnosti silně 
ovlivněn lidovým uměním a co do 
formy kubismem.

Přestože se Kučera stal Holanďa
nem, jeho dílo je velice neholand- 
ské. Pohled na Amsterdam, skleni
ce holandského piva značky Amstel, 
dokonce i groningenské noviny 
“ Eemsbode" ztrácejí v kontextu 
jeho obrazů svůj holandský charak
ter. Kučera se dívá českýma očima,
i když nosí holandské brýle. Doká
že však, kromě jasně českých vli
vů přidat do svého díla i to lik vlast
ního ‘Já” , že je vyzdvihuje nad hra
nice Československa či Holandska, 
takže toto jeho dílo získává vše
obecně platný, na národnosti nezá
vislý význam.

Závěrem bych se chtěla zmínit
0 ještě jednom podstatném aspektu 
Kučerova díla. Formy a barvy, na
vrácené ke své esenci a přehledná 
kom posice p ro p ů jču jí obrazům  
monumentální charakter. Zdá se, 
že je to v protikladu k faktu, že 
obrazy mají poměrně malé rozmě
ry. Jeho obrazy malých rozměrů 
však hovoří s fascinující samozřej
mostí. Kučera dává přednost malým 
rozměrům nejen ve svém díle, ale
1 doma. Bydlí v poměrně velkém 
domě, ale za ateliér používá nej- 
menší pokojík. Díla velkých roz
měrů tam nemohou vzniknout, ale 
tuto skutečnost volí Kučera zřejmě 
vědomě. Snad to má spojitost s je
ho odporem k socialistickému rea
lismu; stylu, který je neodlučně 
spojen s obrovskými nástěnnými 
malbami. Neznám odpověď na tuto 
otázku, ale ať je tomu jakkoliv, 
kombinace monumentálního pojetí 
barev a forem s intimním formátem

dodávají jeho obrazům velkou in
tenzitu, kterou dovedou i hovořit.

Proslov paní Anke Kazemier, novi
nářky, k zahájeni výstavy obrazů 
Radka Kučery v galerii GAK ve 
Winschotenu, Holandsko, dne 28. 
dubna 1988.

Hezké prožiti vánočních svátků 
a hodně zdraví, štěstí a 

spokojenosti v roce 1989 
všem čtenářům Západu přeje
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SECAM
- rodinné videokroniky
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Fórum

Václav Jakoubek

Hus a ti ostatní
I když plně souhlasím s názorem 

Jana Křesadla z Fóra v č. 4, kde 
v článku “ marginália” k Jehličkovu 
Husovi” napsal, že by bylo asi 
moudřejší a určitě důstojnější se 
kapitolou "Hus a husitství" z pera 
Ladislava Jehličky vůbec nezabý
vat, tak mě to, tak jako i jemu, jak
si nedá. Mimo jiné také po přečtení 
“ Marginalií” , kde se Jan Křesadlo 
spíše snaží pana Jehličku zesměš
nit než poukázat na spoustu omylů 
a podle mého názoru úmyslných 
chyb které pan Jehlička uvádí a 
pak na nich staví svoji pochybnou 
teorii.

Nejprve bych uvedl to co je daleko 
důležitější v Husově sporu s církví 
než pah Jehlička naznačuje a mi
mochodem to nazývá jenom "ještě 
jednou věcí", a to spor dvou nauk, 
které v XV. století proti sobě stály
— realismu a nominalismu. I když je 
to trochu suchopárné, pokusím se 
několika slovy naznačit jejich hlavní 
rozdíly:

Realismus — tato teorie tvrdila, 
že "obecné pojmy” skutečné exis
tují, jsou “ reál” a tato existence 
byla “ reál" i před tím, než je lidé 
pojmenovali, hlavně pro svoji po
třebu. Podle Platona “ ante rem". 
Jako příklad lze uvést bělouš, vra- 
ník, hřebec a podobné a všechny 
tyto specifické výrazy lze shrnout 
pod společný obecný pojem "kůň". 
Tyto výrazy jsou “ reál” a fyzicky 
existují.

Nominalismus — nauka filosofic-

RADEK KUČERA

ky opačná, tvrdící, že obecné poj
my jsou pouhým výtvorem lidského 
mozku a mimo něj neexistují. Jsou 
to pouhá jména, “ nomina", výtvor 
lidského myšlení jež vzniká tím, že 
v sobě shrnuje to stejné nebo po
dobné, čím se jednotlivé věci nebo 
individua vyznačují. Byly pojme
novány později, "post rem". Tuto 
nauku rozvinul ve XIV. století Willíam 
Ockham a protože byla skeptičtější 
a svým základním názorem, že 
všechno je podstatné jiné než se 
zdá, i kritičtější, rychle se ujala. 
Její pomocí bylo možno snáze vy
světlit i věci a pojmy pouhým ro
zumem a logikou nepostižite lné 
a nevysvětlitelné, na příklad exis
tenci Boha či nesmrtelnosti duše, 
ve které je tedy nutno pouze věřit. 
Církev ji přijala za svou a ostře 
stíhala její kritiky. Lze do jisté míry 
tvrdit, že nominalismus Ockhamův 
znamenal jistý pokrok ve vývoji 
abstraktního myšlení, zejména v ma
tematice a přírodních vědách a rea
lismus byl právě svojí podstatou 
trvající na “ reálném” , materiálném 
důkazu tomuto myšlení překážkou.
I pan Jehlička uvádí, že přední 
otcové koncilu byli nominalisté a 
proto “ pokrokovější” než realista 
a “zpátečník” Hus. A jak toto do
kládá? Cituji:

“Většina církevních otců koncilu 
byli nominalisté — universalie post 
rem na rozdíl Husova ante rem —, 
v dnešním slova smyslu tíhnoucí 
spíše k materialismu, tedy . . .” 
parádní “ důkaz” , který na hlavu 
postaven nepotřebuje více výkladu.

Pak se pan Jehlička podivuje nad 
tím, že se husitského hnutí zúčast
nilo  velké množství kněží, kteří 
podle “ . . . pokrokářů byli výlup- 
kem vší dokonalosti . . když pře
ce podle Husa to vlastně měli být 
nemravové a lumpové a ptá se: 
". . . jestli mravní stav kněžstva 
byl tak upadlý, jak si vysvětlit jeho 
vysokou účast v hnutí husitském 
. . .?". Toto hnutí přece tuto ne
mravnost mělo potírat! Opravdu, 
jak je to možné!? Takto:

Pan Jehlička sám uvádí, že . . 
v době Husově a před Husem se 
kněžstvo vskutku velmi rozmnoži
lo . . .” Bylo zkrátka hodně kněží. 
Třeba se tehdy velmi rozmohly i 
církevní instituce, pro všechny pros
tě nebylo a ani nemohlo být místo. 
Navíc se též rozmohlo i tzv. mnoho- 
obročnictví, kdy jednotliví preláti 
shrabovali pokud možno co nejvíce 
a co nejvýnosnějších obročí. Ve 
všech těchto obročích pak ani ne
mohli a ani nechtěli pobývat a sta
rat se o duchovní povinnosti a proto 
si za sebe najímali zástupce zvané 
střídníky. Ti za držitele úřadu vy
konávali jeho povinnosti a museli

mu odvádět rentu. Tato kněžská 
podtřída byla od církve vyssávána 
stejně jako ostatní poddaní. A z dal
ších přebytečných kněží na které se 
ani střídnictví nedostalo, — nazvaní 
kněžský proletariát —, se stali tuláci 
kteří cestovali zemí a živořili v ne
představitelné bídě, odkázáni na 
žebrotu a milosrdenství lidí. Tito
— vzdělanci a intelektuálové — po
tulní kněží a také mnozí střídníci 
se stali tou duchovní základnou a 
oporou husitského hnutí, což je 
panu Jehličkoví jistě známo také, 
třebaže se tomu podivuje a tváří 
se, že o tom neví.

Dále se pan Jehlička neuctivě 
vyjadřuje, že ", . . do Kostnice byl 
Hus, který tam zprvu nechtěl, dostr
kán nikoliv svými odpůrci, ale stou
penci . . . "  V době svolávání Kost
nického koncilu se Hus zdržoval 
v jižních Cechách na Kozím hrádku 
u pana Ctibora z Kozího. Byl již 
znám daleko za hranicemi Čech 
jako zatvrzelý kacíř pod několika 
klatbami a odsouzený za své ná
zory a spisy kdejakou institucí cír
kevního práva. Jak arcibiskup, Kon
rád z Vechty, tak i jeden z nich na 
tyto výzvy nereagoval. V druhé po
lovině roku 1414 se tlak ze zahra
ničí zvýšil a papež Jan XXIII. do
konce pohrozil Václavovi a české 
zemi “vážnými důsledky” nezničí-li 
Husa. A celá Evropa od Uher po 
Francii se vyjadřovala o Českém 
království jako o semeništi kacířů. 
Václav IV. k tomuto vření zůstával 
netečný, ale etický realista Jan 
Hus k tomu musel zaujmout nějaký 
postoj. Po delším uvažování a po
radách s přáteli se rozhodl, že za- 
ručí-li mu Zikmund ochranu a ve
řejné slyšení aby mohl svým ne
přátelům odpovídat a svůj postoj 
vysvětlit, na Koncil pojede. Toto 
rozhodnutí samo o sobě jistě svěd
čí o velkém osobním odhodlání a 
neostýchám se říci i hrdinství Mis
tra Jana Husa. Byl si dobře vědom 
komu a čemu se vydává na pospas 
a proto před svým odjezdem z Čech 
sepsal jak svoji závěť, tak i několik 
listů na rozloučenou svým přátelům 
a posluchačům. Existuje množství 
názorů a rozporných tvrzení na to, 
co konečně přimělo Husa k odjez
du na Koncil. On sám píše, že od
chází do Kostnice proto, aby “ . . . 
kvůli mě neměla králova Milost 
utrhání a česká země pohanění . . .” 
Hlavní inkvizitor na koncilu tvrdil, 
že Husa vyslal do Kostnice král, 
aby sebe i království očistil od nař
čení z kacířství. Petr z Mladoňovic 
který jako přímý účastník a očitý 
svědek Husovu při v Kostnici po
psal ve své “Zprávě" píše, že Husa 
na Koncil pozval král Zikmund. 
Existuje mnoho jiných zpráv, žádná



z nich však o nějakém nátlaku na 
Husa či dokonce o "dostrkávání” 
ze strany jeho přátel nemluví. Na
opak! Když při druhém “slyšení" 
Husově v chrámu kostnickém dne
7. června kardinál Pierre D’Ailly 
nařknul Husa z rouhání, protože 
Hus měl prohlásit že přišel na kon
cil dobrovolně a že kdyby byl ne
chtěl, tak ani král český ani římský 
by ho k tomu nepřinutili. Hus to 
potvrdil a dodal, že v království 
Českém je hodně pánů na mocných 
hradech, kteří ho rádi mají a před 
všemi by ho ochránili. Když se kar
dinál zhrozil nad touto opovážli
vostí, Jan z Chlumu, průvodce Jana 
Husa, podle přítomného Petra Mla- 
doňovice prohlásil:

“Ano, pravdu mluví. Já jsem je
nom chudý rytíř a já sám bych ho
i rok uchránil, ať se tomu líbí nebo 
ne. A jest i nás mnoho velkých 
pánů na přepevných hradech kteří 
by ho zajisté i proti oběma králům 
chrániti chtěli . . .!” . Jak je vidět, 
má to k nějakému tomu vulgárnímu 
“dostrkávání" páně Jehličkovu dosti 
daleko.

Hus sám sebe považoval ve všem 
všudy za pravověrného katolíka 
a proto vyžadoval, aby byl o svých 
"bludech” přesvědčen Písmem a ne 
nadávkami. Proto se na rozdíl od 
pana Jehličky domnívám, že má 
smysl se zabývat věcmi, o nichž 
Hus s koncilem "diskutoval” , dá-li 
se to hulákání kterému byl bez
mocný Hus v Kostnicí vystaven 
nazvat diskusí. Jedna “ věc” , tzv. 
remanence, kterou pan Jehlička 
uvádí a snaží se i on Husovi na
roubovat, však do toho nepatřila. 
Jan Hus nikdy “ remanenci” neučil, 
nikdy ji nezastával a také mu, přes 
horlivé snahy jeho nepřátel — včet
ně pana Jehličky — nebyla doká
zána! A to na vzdory jeho realismu. 
John Wickleff ve svých spisech 
napadl církevní dogma o trans- 
substanciaci, ale Hus s ním ne
souhlasil a v tomto případu se vždy 
přidržel církevního učení. — Toto 
dogma tvrdí, že při mši svaté při 
svěcení svátosti oltářní, nabývá tato 
nové podstaty, substance, a stává 
se tělem Kristovým, čili transsub- 
stanciace. Wickleff zjistil, že toto 
dogma vzniklo teprve někdy v XI. 
století a proto je považoval za ne
pravé a tvrdil, že chléb zůstává 
chlebem i po posvěcení knězem, 
remanence. — Je to jedno ze zá
kladních katolických dogmat a jeho 
kritika se rovnala arcikacířství. Re
manence se později stala jedním 
z kamenů sváru mezi Tábory a 
Církví.

Dále se pan Jehlička zmiňuje 
o proslulém “ g le jtu ”  Zikm unda 
Husovi. Hus žádal o bezpečný pří
chod, zajištění osobní bezpečnosti 
během pobytu v Kostnici, zaručení 
veřejného slyšení aby mohl obha
jovat své názory, možnost kázání

a návrat domů. Zikmund mu toto 
vše přislíbil. Hus se bez glejtu v ru
ce a na dobré slovo Zikmundovo, 
vydal do Kostnice, kde mu pak byl 
po jeho příchodu slíbený glejt do
ručen. Ten však nebyl nic jiného 
než jen jakýsi průvodní pas osvo
bozující Husa od cel a poplatků 
které se při cestování musely platit 
a upozorňoval příslušné úřady při 
cestě, že Hus je pod ochranou krá
le. Hus dorazil do Kostnice 3. listo
padu 1414. 7. listopadu mu byl do
ručen “ glejt" a tři týdny na to, 28. 
listopadu byl zatčen a z vězení již 
nevyšel. Zikmund v té době oslavo
val svoji korunovaci na římského 
krále a do Kostnice dojel až 24. 
prosince. Jeho příjezd však Husovi 
nijak nepomohl. I přes naléhání 
jeho přátel, zvláště Jana z Chlumu 
a Václava z Dubé, aby jednal podle 
svého slibu a glejtu, Zikmund to 
odmítl učinit. Že měl v úmyslu po
rušit své slovo dané "zatvrzelému 
kacíři" již od samého začátku, svěd
čí dva případy:

Případ první: V noci z 20. na 21. 
března 1915 uprchl papež Jan XXIII., 
svolavatel a hlavní osoba na Koncilu 
v přestrojení z Kostnice. Byl to jeho 
poslední zoufalý pokus vyhnout se 
podřízení Koncilu a odstoupit ze své 
funkce hlavy Církve. Na koncilu na
stal zmatek a účastníci se začali 
houfně rozjíždět. Zikmund ale situaci 
zvládl. Za papežem vyslal vojsko a 
brzo ho dopadl. Papež byl vsazen 
do vězení a 29. května slavnostně 
ze své funkce sesazen. Při jeho 
útěku odešli i Husovi strážci a klíče 
od jeho vězení odevzdali Zikmun
dovi. Ten Husa místo propuštění 
nechal odvést na blízký hrad Gott- 
lieben, vsadil ho tam do tuhého 
vězení a úplné ho odřízl od světa.

Případ druhý, či spíše příhoda, 
se odehrála 8. června po Husově 
třetím "slyšení” . Když po všeobecné 
vřavě účastníci zasedání odešli ze 
zasedací síně a Hus byl odveden 
zpět do vězení, zůstal tam Zikmund 
s několika kardinály a začal s nimi 
důvěrně jednat aniž si všiml, že 
stranou nedaleko od nich stojí 
také Husovi čeští přátelé Václav 
z Dubé, Jan z Chlumu a Petr z Mla- 
doňovic. A tak tito tři čeští mužové 
náhodou vyslechli důvěrné rady Zik
munda inkvizitorům. Radil jim, aby 
Husa zásadně nepouštěli ze své 
moci a odmítne-li odvolat, ať ho 
upálí. A odvolá-li, ať ho stejně za
vřou. A nejen jeho, nýbrž všechny 
žáky a uvedl Jeronýma Pražského, 
který byl též ve vězení v Kostnici. 
A co k tomuto píše Jan Jehlička, 
který zcela jistě toto všechno zná? 
Opět cituji:

“Zikmund tady — mluví se o zat
čení a věznění Husově — ovšem 
musil podlehnout, třebaže nerad, 
koncilu, protože v době zasedání 
byl hlavou křesťanstva koncil a 
nikoliv císař . . .” . Mírně řečeno

pan Jehlička lže a podvádí, nehledě 
k tomu, že za hlavu křesťanstva 
byl odjakživa pokládán papež a 
nikoliv císař. K tomu bych ještě 
podotkl, že všeobecně rozšířený 
názor který se o jednání a odsou
zení Mistra Jana Husa na K oncilu , 
traduje, že kdyby byl Hus odvolal, 
tak by byl propuštěn na svobodu, 
mohl se vrátit do Čech a znovu 
kázat je, jak patrno ze Zikmundo
vých slov, dokonalý nesmysl. V pří
padě “odvolání” byl pro Husa rov
něž připraven rozsudek který by mu 
sice momentálně zachránil život, 
ale připravil mu doživotní utrpení. 
Měl být odvezen na sever do Švéd
ská a tam uvězněn v klášteře v za
zděné cele bez oken a dveří a po
trava mu tam měla být dodávána 
šikmým otvorem ve zdi, aby neměl 
možnost nikoho a nic spatřit. Jest
li o tomto opatření Hus věděl se 
neví, jisté je jen to, že při své in
teligenci si něco podobného mohl 
představit a snad i proto raději dal 
přednost kruté smrti v plamenech 
hranice před osobním pokořením 
a potupou a doživotním živořením.
O “ možnosti odvolání” před konci
lem v Kostnici jasně svědčí osud 
Husova blízkého přítele Jeronýma 
Pražského, který ho do roka násle
doval na hranici . . .

Dalo by se pokračovat. Třeba 
o 30.000 studentech a profesorech, 
kteří měli opustit po Dekretu Kut
nohorském Prahu, ale o tom se již 
zmínil Jan Křesadlo. Kde ale pan 
Jehlička tuto cifru sebral mám do
jem neví ani on sám. Nejspíše při 
jednom z jeho posezení v hospodě 
u piva, kde ho, jak se sám zmiňuje
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napadla jednou skutečně originální 
myšlenka. Část této pasáže stoji za 
to ocitovat, aby si snad někdo o 
mě nemyslel, že si vymýšlím: 

“ Seděli jsme kdysi v jedné hos
podě, asi patnáct . . .  a jak jsme 
tak zvedali půllitry, najednou mě to 
ohrom ilo: Bože, vždyť my jsme 
vlastně husité! . . . jeden je san- 
quinik, . . . jiný melancholik, . . . 
jeden by se pořád pral, druhý by 
vlezl pod stůl při nějaké rvačce . . 
Skutečně svérázný pohled na husit
ství. Že by se bitva na Vítkově vlast
ně odehrála “U Kalicha” . . ? Nebo
o protestní listině “asi 450" šlech
ticů kostnickému koncilu po upá
leni Husa, neškodilo by, kdyby si 
ji pan Jehlička skutečně přečetl. 
A nebo o názorových věcech: dile- 
tanstvím Palackého a pohrdlivým 
pohledem na Masaryka se částečně 
zabýval Jan Křesadlo. Jehličkový 
hned tři "důvody" proti rehabili
taci Husa a podobně. Ale nechci 
napsat román. Toto bylo jenom 
několik ne jkřik lavě jš ích  případů 
"seriozního přístupu” pana Jeh
ličky k danému tématu v jedné jeho 
kapitole. Bylo by jistě zajímavé pře
číst si celou knihu.

Jiří Černík

Kdo s koho, aneb 
jak to všechno 
dopadne jestli . .

Na stránkách Západu se v několika 
posledních číslech rozpředla diskuse
o tom, zda americká zahraniční poli
tika a její posice vůči komunismu 
jsou churavé či nikoliv. Někteří, tvrdí, 
že americký antikomunismus vykli- 
zuje pozice pacifismu aapeasementu 
a druzí zase tvrdí, že antikomunisté 
jsou šílenci, kteří nás chtějí přivést 
do katastrofy, a že mezi nimi je celá 
řádka pěkných "vejlupků", kterým by 
slušný člověk ani nepodal ruku. V zá
sadě se však celá tato diskuse otáčí 
kolem tak zvaných liberálů a konzer
vativců. No a tak sledovav tuto 
zajímavou výměnu názorů, rozhodl 
jsem se také trochu přispět do bitevní 
vřavy a dotyčnou problematiku po
někud osvětlit.

Podívejme se tedy nejdříve na ame
rické liberály, jinak také zvané "uži
tečné idioty" a jejich odnož v západní 
Evropě.

Fakt je ten, že američtí liberálové, 
representováni zejména demokratic
kou stranou, se dostali do popředí 
v třicátých letech na základě nutnosti 
nové politické koncepce, která by če
lila ekonomické katastrofě. F. D. R. 
byl uznáván za ústřední postavu, New 
Deal a principy materiálních a ekono
mických práv pro každého americ

kého občana byly nutností a celkem 
málokdo shledával hospodářský libe
ralismus nesprávným či závadným. 
Ekonomickou katastrofu však Ameri
ka přežila, životní úroveň Američanů 
po druhé světové válce zaznamenala 
obrovský vzrůst a od šedesátých let 
mluvíme o affluentní, či blahobytné 
společnosti. No, a co demokrati a li
berálové? Ti v zásadě ztratili to, čemu 
se v angličtině říká issues. Závažné 
ekonomické problémy, které je vy
nesly na výsluní a do mocenských 
pozic, a které jim umožnily ovládat 
Bílý dům bez přerušení až do padesá
tých let, najednou zmizely. Tak a co 
teď? A nyní jsme svědky toho jak 
může původně funkční, efektivní a se
riozní hnutí či koncepce totálně zde
generovat, když ztratí svou politickou 
bázi, není schopné se přizpůsobit 
nové situaci a za účelem udržení si 
mocenských či výsadních pozic se 
vrhne do oblasti, kde nemá co dělat 
a kde začne páchat nesmírné škody. 
Protože materiální issues pro většinu 
Američanů v zásadě zmizely, vrhli se 
liberálové do oblasti duchovní.

Podívejme se však na některé zá
kladní principy poválečného libera
lismu. V dnešní době už můžeme 
vlastně mluvit spíše o liberální ideo
logii než o politické koncepci, proto
že celá řada těchto principů nebo 
bodů je v zásadě dogmatická, emo
cionální a značně odtržená od reality, 
logiky a zdravého rozumu a navíc je 
prosazována relativně malou skupi
nou lidí.
1. Každý je "krásný" (beautifu l), jak 
si prozpěvovali hippies v šedesátých 
a sedmdesátých letech. To byla vlast-
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ně jejich hymna. A co to znamená? To, 
že všichni lidé byli stvořeni k obrazu 
božímu, a že někteří se vyvedli spíše 
pod obraz se pohodlně přehlíží.
2. Lidem se musi rozumět a ne je od
suzovat nebo dokonce kritizovat. 
Takže, když nějaký necita na příklad 
zamorduje manželku kvůli životní po
jistce, tak musíme v prvé řadě zkou
mat jaké měl dětství a jestli nebyl 
z rozvráceného manželství a ne o něm 
prohlásit, že patří za mříže.
3. Nikdo neni horši nebo lepši, jen 
jiný. Jinými slovy pojmy dobrý a špat
ný jsou tak zvaný value judgment a 
jen nezodpovědný duchovní zhýralec 
může o někom jiném říci, že je špatný, 
nebo dobrý člověk.
4. Násilí je odsouzeníhodné. Ale jak 
pro koho. Když černí kluci vytáhli 
nabroušené šroubováky na pana 
Goetze tak to byla jen “ klukovina” , 
ale když bílý pan Goetz vytáhnul bou
chačku a těmto punkům další ohro
žování lidí na delší dobu rozmluvil 
(což také většina černého newyor
ského obyvatelstva schválila), tak 
liberálové líčili pana Goetze málem 
jako úkladného vraha, kterého najal 
KKK.
3. Být bohatý je nemrav. Jak pro koho. 
Když jste D. Rather, B. Waltersová 
nebo dokonce E. Kennedy, jinými 
slovy zanícený liberál a demokrat, 
tak je to O.K. Ale když jste P. DuPont, 
R. Reagan nebo jiný republikán tak je 
to škandál, nebo alespoň krajně po
dezřelé.
6. Moc je hřích. Jen když není v rukou 
demokraty ovládaného Kongresu 
a hromadných sdělovacích prostřed
ků jako Washington Post a New York 
Times. Pak je to jen služba národu 
a boj za spravedlnost.
7. Chudí a utlačovaní jsou vzne
šení a musíme mít s nimi soucit. Tak
že když vloni na podzim nezodpověd
ní chuligáni v Západní Virginii, Ken- 
tucky a Ohiu zapálili lesy a statisíce 
akrů lesního porostu lehlo popelem, 
Washington Post to vysvětlil jako 
protesty chudých a vykořisťovaných 
horníků, kteří jsou celý den pod zemí, 
potom vyfárají a jsouce frustrování 
(asi, že jsou zase venku na vzduchu), 
jdou prostě do lesa, kde si hrají se 
sirkami, aby potrestali zlé majitele 
dolů. Podle této logiky by Bezručovy 
Beskydy, české a slovenské Krušno- 
hoří musely lehnout popelem už před 
sto lety.
8. Život, společnost a společenské 
jevy kolem nás jsou příliš kompliko
vané, aby se mohly řešit nějakou pří
mou akci. Jinými slovy nic nedělat, 
protože nejvétší nebezpečí spočívá 
v tom, že jakákoliv akce namířená 
proti nějakému společenskému ne
švaru by mohla postihnout i pár ne
vinných. Čili, abychom ochránili jed
noho nevinného, necháme sto dare
báků běžet. Tento zvrácený moralis- 
mus má za následek, že těch sto vol
ných darebů dříve nebo později bude 
mít sto nebo více obětí, ale to nevadí,

protože být na př. oběť zločinu, 
to je něco jako když vás přejede auto, 
prostě životní smůla, tak mi to totiž 
vysvětloval jeden z těch vznešených 
a užitečných.

Samozřejmé, že jsem nevyčerpal 
všechny ostatní menší nuance, va
rianty a odnože těchto několika bodů, 
ale v každém případě je vidět, že se 
jedná o jakousi směs křesťanských 
prvků, neurotických pocitů viny, 
snahy o okamžité zlepšeni údělu 
svých bližních, mesiášství, mučed
nictví a bůhví co ještě. Fakt je také 
ten, že existují liberálové různých 
odstínů a různého ražení. Na př. jed
na má bývalá studentka prohlašovala, 
že děti mají právo na sex, ale když 
pronajímala svůj dům, kategoricky 
odmítala jej pronajmout jakémukoliv 
příslušníkovi kterékoliv menšiny. 
Z předchozího je také jasně vidět, 
že tyto principy jsou aplikovány velmi 
selektivně a jen když se to hodí a to 
nás automaticky přivádí k velmi dů
ležitému bodu a sice k pokrytectví, 
což je jeden z nejnechutnějších rysů 
těchto novodobých kazatelů a morál
ních pózistů (viz. E. Kennedy, nesmi
řitelný obhájce ženských práv na 
straně jedné a děvkař a hrdina od 
Chappaquidicku na straně druhé). 
Také tvrzení, že liberálové jsou 
něco jako skupina vyvolených, kteří 
mají morální právo vést společnosti, 
protože prosazují vyšší morální prin
cipy než konzervativci a v politické 
projekci republikáni, je holý nesmysl. 
Další závažný problém je skutečnost, 
že většina představitelů a proponentů 
výše zmíněných tézí žije mimo dosah 
následků své politiky. Už iste viděli 
jednoho z těchto lidumilu, aby žil 
mezi černými nebo bílými chudými, 
nebo v oblasti, kde je velká zločin
nost? Samozřejmě, že ne. A to se to 
káže o lidumilnosti a shovívavosti, 
když sami jezdíme v limuzínách se 
šoférem, bydlíme ve čtvrtích, kam 
se společenské problémy prakticky 
nedostanou a děti chodí do soukro
mých škol. A takto bychom mohli 
pokračovat ještě na několika strán
kách.

Kritik by mohl samozřejmě říci: 
“ No, dobře, vona je to jistý míry věc 
názoru, né?” Ano, ale po dvaceti nebo 
třiceti letech liberálních koncepcí a 
pseudovědeckých názorů máme 
konkrétní výsledky a to jak na domácí 
frontě, tak i v zahraniční politice,
o které budu hovořit později. Na do
mácí frontě jsou výsledky, nebo spíše 
následky aplikovaného liberalismu 
v duchovní oblasti všeobecně známé. 
Dík doktoru Spockovi a jiným peda
gogickým šamanům máme rozvráce
né veřejné školství, generaci mladých 
Američanů, kteří po absolvování 
středních škol mají potíže se čtením 
a pravopisem, a kteří si myslí, že 
Kolumbus objevil Ameriku v minulém 
století a Madona je v prvé řadě zpě
vačka pop muziky (viz nedávný průz
kum všeobecných znalostí mezi mlá

deží). Dále máme narušený právní 
systém, kde snad až do nedávná měl 
zločinec více práv než jeho oběť a ja
ko kdyby toho všeho bylo málo, tak je 
nám vnucováno tiskem a televizí ab
solutně naivní, nerealistické, ba do
konce můžeme říci lživého pojetí svě
ta, to čemu se tady v Americe říká ' 
Big Lie. Na základě této lživé kon
cepce se tvrdí a systematicky šíří 
v mediích takové nesmysly, že jed
nomu hrůzou vstávají vlasy na hlavě 
(jako na příklad, že homosexualita je 
úplné normální varianta sexuality 
a pod.) a dokonce se jde tak daleko, 
že se přepisuje historie, aby odpoví
dala idiotským představám těch uži
tečných a vznešených, a aby se údaj
ně napravily minulé křivdy. (Velmi 
nebezpečná obdoba přepisování 
historie komunisty). Také se přichází 
s imbecilními gesty, jako že se všichni 
chytneme za ruce a svět hned zkrásní.

Liberální koncepce v zahraniční 
politice se opírá v zásadě o předchozí 
principy původně aplikované vdomá- 
cí politice. V ten moment, kdy toto 
blouznění proniklo do ministerstva 
zahraničí, kongresních výborů a pod
výborů pro otázky zahraniční politiky 
a do zahraničně politických komen
tářů v mediích, následující duchovní 
skvosty zazářily na liberálním kaza
telském rouchu:

Abychom je odlišili od předchozích, 
označíme je římskými číslicemi.
I. Rozvojové země jsou chudé a pro
to vznešené a je tedy na nás, aby
chom jim  my bohatí porozuměli, (viz 
č. 7) Jako příklad mohu uvést opět 
bývalého studenta, který mi v době 
benzínové krize s vážným obličejem 
vysvětloval, že pro Ameriku je velmi 
důležité, aby byla závislá na arabských 
zemích, protože skrzevá tuto závis
lost vzroste naše pochopení a c itli
vost pro jejich problematiku. Zho- 
vadilost první třídy. Národ s evrop
skou kulturní tradicí má být závislý 
na kultuře, ve které ještě dnes useká- 
vají hlavu za nevěru a ruku za krádež. 
To, co se dnes děje v Libanonu, Iránu 
a Iráku je samozřejmě ukázka "vy
nikající" kulturní vyspělosti.
II. Amerika zbohatla na úkor rozvo
jových zemí. (viz č. 5). Další nesmysl. 
Stačí se jet podívat do Pennsylvanie, 
nebo na americký Západ a podívat se 
jak se bohatství této země tvořilo. 
Stačí se jít podívat na hřbitovy hor
nických osad v Kolorádu nebo v Mon
taně. A v době, kdy, dovolte mi použít 
marxistický výraz, dělnická třída za 
nelidských podmínek budovala Ame
riku, národy tak zvaného třetího světa 
se potácely v náboženských a národ
nostních válkách a navzájem si pod
řezávaly krky. Takže jestliže dnešní 
generace Američanů někomu něco 
dluží za své bohatství, tak jedině 
svým předkům a statisícům emigran
tů, kteří tuto zemi dali dohromady.
III. Sovětský svaz neni o nic horši 
než my a je to naše vina, že zbroji, 
protože se nás boji. Jedině porozu



měním a dialogem můžeme vyřešit 
všechny sporné otázky, (viz č. I, 2, 3) 
Tak tato hloupost mohla vzniknout 
jen mezi lidmi, kteří nikdy nežili v ko
munistické zemi, nikdy nebyli vysta
veni komunistické propagandě a 
ú tlaku  to ta litn íh o  m a rx is tického  
státu, jiným i slovy znají komunismus 
jen z knih a nebo ze styku s elegantně 
oblečenými a zdvořilými příslušníky 
diplomatického sboru komunistic
kých zemí. Tento politický paskvil 
ospravedlňuje existenci tak zvané 
buffer zone, vytvořené z Východní 
Evropy a celá řada takovýchto poli
tických klaunů tvrdí s vážnou tváří, 
že Sovětský svaz si teď podobnou 
zónu tvoří na jihu. Jinými slovy do
stali z Ameriky strach a tak vtrhli do 
Afganistánu a jeden se nesmí divit. 
Vzpomínám na jednoho anglického 
herce a to docela dobrého, Petra 
Ustinova, který natočil několikadílný 
televizní pořad o Sovětském svazu a 
zahájil ho scénou, ve které, zabalen 
do kožešin, jede v ruské trojce si
biřskou stepí a prohlásí následující: 
Russia, what an enigmatic country. 
Nevím jestli osazenstvo pracovních 
lágrů na Sibiři sdílí stejné nadšení. 
Do této kategorie slabomyslnosti 
patří také “ hluboký” poznatek mo
rálního ekvivalentu a sice, že oni jsou 
za osmnáct a my za dvacet bez dvou. 
Ano, při povrchním pohledu na obě 
velmoci se zdá, že mezi nimi není 
příliš velký rozdíl. Obě mají armádu, 
obě zbrojí, obě mají vládu, m inister
stva, propagují do světa svou ideolo
gii či politické principy. Při hlubší 
analýze však jen totální ignorant 
může mezi tyto systémy položit rov
nítko.

IV. Použiti vojenské sily je nepřípust
né a nemorální, (viz č. 4) Ano, zejmé
na z naší strany. Sovětský svaz ma
sakruje afgánské obyvatelstvo už 
řadu let, Pol Pot zmasakroval skoro 
na dva miliony civilního obyvatelstva, 
plukovník Mengistu nechává umírat 
hlady velkou část národa a Sandi- 
nisté te ro rizu jí indiánské obyva
telstvo. Jak často odsuzují politici 
typu Wright, Dott a Kennedy komu
nistická zvěrstva nejen v Nikaragui 
ale i jinde, to všichni víme. A to nás 
hned navádí k dalšímu bodu a sice, 
že . . .
V. Násilí ze strany komunistů je om lu
vitelné, nebo snad pochopitelné. Proč, 
prosím vás, zeptá se normální člověk? 
No, protože mají vznešenou ideologii, 
která usiluje o zachránění a povzne
sení mas a o lepší zítřek. Oni ti komu
nisti za to nemůžou, že jim pan Marx 
nakázal, že to musí dělat pomocí re
voluce a násilí, oni prostě musí, oni 
si vlastně nemůžou pomoci.' A tak 
vraždili v Jižním Vietnamu, vraždí 
na Filipínách, v Peru (a to velmi kr
vavé) a jinde . . . Když začali také 
vraždit na Grenadé, tak se liberálové 
dívali stranou a pouze “sledovali 
zajímavý vývoj" na tomto ostrově. 
Nikdo z předních liberálů tyto vra- 
houny neodsoudil. Ale jaká to ohav
nost, když Američané, národ bez 
vznešené ideologie a s pochybným 
kapita lis tickým  systémem, přistáli 
na ostrově a udělali přítrž ideologicky 
podloženému mordování a přitom 
poslali pár kubánských žoldnéřů 
do věčných lovišť. Někteří tito pokryt
ci dokonce hystericky prohlásili, že 
se stydí za to, že jsou Američané. A 
tento argument se uplatňuje i nadále.

V LIDSKÉM ŽIVOTĚ JSOU O KAMŽIKY, KDY ČLOVĚK HLEDÁ SAM SEBE. VĚTŠINOU JE TO VŠAK
v n e s p r á v n é  c h v íl i  a  n a  Sp a t n é m  m Is t ě  p a v e l  k a n t o r e k

Savimbi se líčí jako nohsled Jihoaf
rické republiky a bandita, a mujahidi- 
nové jako náboženští fanatici, které 
žádný seriozní člověk nemůže brát 
vážně: Jen se podívejte jak jsou ne
jednotní.
VI. Jakákoliv důraznější opozice proti 
Sovětskému svazu nebo jeho politice 
znamená krok blíže k nukleární kata
strofě. Toto stanovisko je samozřej
mě nové a vychází z evropského, 
myslím dokonce z německého stano
viska “ Neber rot ais to t” . Je samo
zřejmě produktem neoisolacionismu, 
neurotického přístupu k zahraniční 
politice, hrůzy z atomové katastrofy 
a zdá se, že vyrůstá z jakési degenera
ce, protože "my na to nemáme nervy", 
abychom jim oponovali, a co kdyby 
se na nás naštvali a něco nám proved
li. Tento názor je i dodnes značně 
rozšířen na americkém ministerstvu 
zahraničí. Opět cituji jednu student
ku, jinak nyní vedoucí politického 
oddělení kdesi: Já jsem z toho celá 
nervózní, nespala jsem celou noc. 
Slyšel jste to? Ten šílenec Reagan 
nazval Rusko říší zla, vždyť z toho 
může být válka. Samozřejmě na toto 
strašení lidí je často očekávaná reak
ce a průměrný Američan jsa systema
ticky zpracováván televizí a tiskem 
a jsa k smrti vystrašen vidinou ato
mových hřibů nad rodnou vískou 
(televizní film The day after) se nako
nec může přiklonit k těm, kteří prosa
zují mír za každou cenu.

Toto jsou zase jen ta hlavní stano
viska a v každodenním sledování vý
roků a prohlášení různých americ
kých politiků se můžeme setkat s ce
lou řadou variant a odstínů. Rozhod
ně zde však zase najdeme ty před
chozí mindráky, jako že my nemáme 
právo, když oni střílí, tak my nebude
me, protože my jsme morálnější než 
oni, ať nás teda zamordujou, ale my 
se k tomu nesnížíme, atd. Na druhé 
straně však musím říci, že se situace 
na ministerstvu zahraničí poněkud 
zlepšila, ale těch užitečných, kteří 
se drží výše zmíněných pěti bodů je 
tam stále více než dost.

A teď když jsme definovali a od
halili “ třídního nepřítele” , tak se po
díváme blíže na tři stěžejní otázky, 
které nám ve zmíněných diskusních 
příspěvcích v časopisu Západ figu
rují.

Otázka číslo jedna: Demokrati 
nebo republikáni?, otázka číslo dvě: 
Pravicové totalitní režimy vs. levicové 
(komunistické) a otázka číslo tři: Jak 
reagovat na násilí?

Demokrati nebo republikáni. Tak 
zase jen v kostce a zjednodušeně. 
Republikáni jsou tradičně elitní stra
na, která udělala z USA velmoc (T. 
Roosevelt), a která vždy hájila a pro
sazovala národní zájmy na světovém 
kolbišti. Demokratická strana po 
občanské válce málem přestala exi
stovat a dostává se k moci teprve až 
v době, kdy republikánské elity selha
ly a nebyly schopny řešit ekonomie-



kou katastrofu z třicátých let. Od té 
doby si říkají strana lidová. Od šede
sátých let, však postupně ztrácejí 
nárok nazývati se stranou lidu, proto
že čím dál tím více se vedení strany 
dostává pod kontrolu, nebo je poplat
né zájmovým skupinám a to často 
velmi pochybným. Konec konců 
demokratické konvence o tom dost 
obrazně nasvědčují.

Ano, byli demokrati, jako H. Jack- 
son nebo možná i JFK, kteří by asi 
nedovolili, aby někdo dělal z Ameriky 
fackovacího panáka, protože netrpěli 
liberálními mindráky o kterých jsem 
mluvil, ale ti jsou pryč, a nebo nemají 
do politického programu strany co 
mluvit. A dokud se Demokratická 
strana v tomto směru neobrodí, tak 
sotva se kdy asi dostane do Bílého 
domu, ledaže jí k tomu pomůže zase 
nějaký ekonomický otřes.

Mluvě o stranách, může nestranný 
pozorovatel opět namítnout: "No jo, 
ale demokrati ovládají Kongres už 
několik desetiletí, takže to s téma 
republikánama nebude tak horký.” 
Zcela správně, ale jaká je role Kong
resu v representování Ameriky a ře
šení zahraničně politických problé
mů? Absolutně minimální. Každý 
kongresman a senátor zastupuje svůj 
volební okres a jeho materiální zájmy. 
To jest snaží se urvat co nejvíce peněz 
z federálního rozpočtu na místní pro
gramy (stavba nového mostu nebo 
chudobince). Jak se projevuje v otáz
kách zahraniční politiky, to celkem 
místní voličstvo nezajímá, protože se 
ví, že podle ústavy do zahraniční po
litiky nemá co tlachat (kromě schva
lování mezinárodních smluv a vel
vyslanců). Ale, co nám dělají liberální 
demokraté v Kongresu? Pod vlivem 
prohrané vietnamské války zcela ne- 
ústavně nejen, že mluví do zahraniční 
politiky, ale dokonce omezují presi
denta a říkají mu, koho může podpo
rovat a koho ne. President Reagan se 
stal dvakrát presidentem USA kromě 
jiného také na základě svého proti
komunistického postoje, což ovšem 
rozhádaný Kongres nemíní respekto
vat.

Pravicové totalitní systémy vs. le
vicové, komunistické. Tady nám hod
ně levicových a liberálních kritiků 
nejen plave, ale přímo se topí. Nebu
du opakovat komentář pana Ulče, ve 
kterém vysvětluje, zboř se světe, proč 
paní Kirkpatricková šla na kafe na 
argentinské velvyslanectví. To je 
v zásadě detail. Co však, ale není de
tail je totální nepochopení historic
kých skutečností po druhé světové 
válce ze strany celé řady těchto vzne- 
šenců. Za posledních třicet let celá 
řada fašistických, vojenských či polo- 
vojenských a zcela pravicových dik
tatur přešla na demokratický systém. 
Jak je to možné? Odpověď je velmi 
jednoduchá. I když tyto režimy se na 
pohled zdají být neotřesitelné a vyso
ce represivní, fakt zůstává, že zcela 
nezničily předpoklady pro obnovu

demokracie. To jest, uchovaly tržní 
hospodářství (bez ohledu na to jak 
ho zneužívaly) a politická represe 
a manipulace nebyla zřejmě tak dale
kosáhlá jak se všeobecně má zato. 
(Stávky, protesty, demonstrace jsou 
v těchto systémech obvyklý zjev). 
A chcete-li příklady, radostně uvádím: 
Španělsko, Portugalsko, ňecko, Tu
recko a v rozvojových zemích to jsou 
Filipíny, Argentina, Guatemála, Jižní 
Korea, Salvador a v neposlední řadě
i Haiti. V rozvojových zemích krůčky 
k demokracii jsou opatrné, pomalé 
a velmi často bolestné, ale jestli Sta
linovi a Maovi pohrobci tyto snahy 
neutopí v krvi, tak mají celkem sluš
nou šanci, že se jim  to podaří a je cel
kem jasné, že je v zájmu USA tyto 
demokratizační tendence podporo
vat.

Tak a teď se podíváme nalevo. Ko
lik levicových, či komunistických 
diktatur přešlo od druhé světové vál
ky na demokracii? Že prý žádné. Ale 
jak je to možné? Že by nám to někde 
vázlo? Každý, kdo má přehled o struk
tuře komunistické společnosti, ví, že 
veškeré předpoklady pro demokra
tické uspořádání společnosti byly 
zničeny. Jednak znárodněné hospo
dářství nedovoluje přirozené spo
lečenské rozvrstvení obyvatelstva 
a nemožnost politické diferenciace 
vytváří nohsledy, kolaboranty a apa- 
rátčiky a ne nezávisle myslící politiky. 
Základní předpoklad pro skutečnou 
demokracii je existence různých mo
cenských center, která representují 
různé společenské zájmy a skupiny 
obyvatelstva a jejich ochota ke kom
promisnímu řešení. Dokud k podob
né diferenciaci nedojde, tak jaké
koliv povídání o demokracii je blábol 
a to platí jak o levicových tak i o pra
vicových diktaturách. Jinými slovy, to 
co se dnes děje v SSSR, nebo v Číně 
je velmi zajímavé, ale dokud nedojde 
k rozlomení mocenského monopolu 
místních komunistických stran, tak 
obnova demokracie v těchto zemích 
je to, čemu se anglicky říká wishful 
thinking.

Čili, mají-li si USA vybrat mezi 
dvěma zly, tak je zcela logické, že si 
vyberou to menší, to reformovatelné. 
Navíc se tyto režimy neslučují s pakty 
a nesnaží se svůj politický systém 
násilně vnucovat druhým, což o ko
munistických režimech nemůžeme 
říci. A teď k té zločinnosti pravico
vých a levicových režimů. Liberálové 
a leví pseudohumanisté mají absolut
ně pravdu, když říkají, že oběť rudého 
nebo černého teroru je pořád oběť, a 
že není se čím chlubit. Na druhé stra
ně, když srovnáme výsledky pováleč
ného teroru na levici a na pravici, tak 
ta čísla ukazují povážlivý nepoměr. 
Liberální kritici oplakávají obyvatele 
Kambodži, kteří zahynuli během, ni
koliv teroru, ale vojenských operací, 
namířených proti ozbrojenému ne
příteli. Těch jeden a půl až dva mi
liony (nikdo se skutečnou cifru už

nikdy nedoví) úmyslně a systematic
ky zmasakrovaných rudým ďáblem 
Pol Potem tak nějak jejich pozornost 
neupoutaly. A to teď neuvádím oběti 
řádění velkého kormidelníka Maa, 
poté kdy se dostal k moci. To by nám 
to naskočilo. Než počítat mrtvé, je 
však zajímavější zjistit proč na straně 
pravicových diktatur je prokazatelně 
menší hromada mrtvol než na straně * 
marxistických zachránců lidstva. Lo
gická úvaha a znalost obou systémů 
nám dá hbitě odpověď. V pravicových 
diktaturách je teror většinou namířen 
proti jednotlivcům, kteří oponují a ne
bo přímo ohrožují existenci diktátora 
a jeho kohort, a to může vést i k de
sítkám tisíc bez pohřbu zmizelých 
jako např. v Argentině, Salvadoru 
a Guatemale a jinde. Levicoví zvr- 
hlouši hnáni historickým posláním 
(a hodně z nich má univerzitní vzdě
lání) však likvidují pod záminkou vy
tváření nové společnosti celé třídy 
a skupiny obyvatelstva, což má zcela 
přirozeně za následek, že počet mrt
vých na jejich straně jde do milionů.
A to, jak se zdá, celé řadě lidí, zatímco 
pózují a kážou, mírně řečeno uniklo. 
Jeden jakýsi osvícenec (bohužel také 
Čech) mi na otázku proč Sandinisté 
nenechají Indiány na pokoji odpově
děl, že oni, to jest ti Indiáni, se do 
marxistického uspořádání společ
nosti jaksi svým způsobem života 
nehodí. Následky takového prohlá
šení si zřejmě dokáže každý domyslet.

Všeobecně můžeme říci, že násilí 
jakožto politický nástroj se objevuje 
zhruba ve třech situacích.

Za prvé: Není jiné východisko. Tato 
situace je historicky běžná a sem pat
ří všechny selské rebelie z dob feu
dálních, Velká francouzská revoluce, 
revoluce v Mexiku, únorová revoluce 
v roce 1917 v carském Rusku. (Prosím 
neplést s bolševickým pučem na pod
zim) a konec konců i některé revoluce 
v rozvojových zemích.

Za druhé: Násilí jako zkratka. J i
nými slovy, nebudeme se přece zatě
žovat přesvědčováním a získáváním 
voličů. Z takovýchto buržoázních 
a naivních blbinek jsme už vyrostli, 
prohlásil duchovní otec velemyšlen- 
ky, velký lljič. Prostřílíme se do Zim
ního paláce, Dumu rozeženeme a vy
kročíme směle vstříc světlé budouc
nosti. A sem samozřejmě patří před
váleční komunisté (K. Gottwald: Jez
díme se do Moskvy učit, jak vám za
kroutit krkem), dnešní Sandinisté, 
kteří se nemíní dělit o moc s místními 
demokraty, a Maoisté v Peru.

Za třetí: Psychopati. Moře krve, 
mysticismus obětí. Ano, uhodli jste. 
Po nacistech (Hitler, Himmler) dnes 
Kadáfi, Pol Pot a opět Maoisté v Peru. 
Řádění těchto arcivrahů je všeobecně 
známé. Vznešenci z hnutí, které se 
jmenuje Shining path jdou dokonce 
tak daleko, že vloni při jedné přes
vědčovací akci nejenže vystříleli ce
lou rodinu nějakého plantážníka, ale 
postříleli také všechny koně ve stájích.



LiteraturaAsi té krve z lidských obětí bylo málo.
Pokud má někdo zdravý rozum a 

nepřišel kompletně o pud sebezá
chovy, tak musí uznat, že použití 
vojenské síly proti výlupkům uvede
ným ve druhem a třetím případě je 
zcela legitimní a z morálního hlediska 
dokonce žádoucí.

A jestli mezi čtenáři jsou národovci 
a vlastenci (já osobně nejsem), tak na 
závěr této pasáže si dovolím citovat 
TGM, který jednou na otázku, co by 
dělal, kdyby viděl, jak někdo ubližuje 
slabšímu, prohlásil, že by ho praštil 
cihlou, i kdyby ji měl vytrhnout ze zdi. 
Když se ptali Jana Masaryka po válce, 
jak by asi starý pán reagoval na Mni
chov, tak odpověděl, že je to těžké 
říci, ale se vší pravděpodobností by 
řekl: “Tož budeme sedlat.” No a dou
fám, že nikdo nebude tvrdit, že TGM 
byl jakýsi český Rambo. To jen komu
nisté mluvili o Masarykově “ hrůzo- 
vládě".

Samozřejmě, že svět není černobílý, 
ale v případě násilné verze komunis
mu, a jinou zatím neznáme, je v život
ním zájmu západní Evropy, USA a ta
ké samozřejmě Kanady a ostatních 
demokracií zaujmout obranné stano
visko. Uplatňovat Tolstojovské prin
cipy (nebránit se zlu násilím) zname
ná vyklidit pole modernímu absolu
tismu, proti kterému absolutismus 
osmnáctého století byl dětská hra. A 
aby Západ to pole vyklidit nemusel, 
musí nejen být vojensky silný, ale 
čas od času demonstrovat, že je o- 
choten se za své principy postavit.

Samozřejmě, že nechceme atomo
vou katastrofu (protože většina z nás 
pochází z křesťanských zemí a nevěří, 
jako Mohamedáni na ráj se znovuse- 
obnovujícími pannami), ale také ne
chceme pax sovietica, a aby nás ně
kdo pořád prodával (to jsme mohli 
zůstat v Československu) a namlou
val nám, že ten či onen ústupek (v po
řadí už bůhví kolikátý) přinese mír 
na věčné časy.

Samozřejmě, že ne každý antiko
munista je anděl, ale jak jsem již ně
kolikrát uvedl, život denně vnucuje si
tuace, kdy se musíme rozhodovat 
mezi menším a větším zlem. Konec 
konců všichni emigranti z komunis
tických zemí vědí velmi dobře, že 
neopustili absolutní zlo a nepřišli 
do absolutního dobra.

Samozřejmě, že nechceme, aby se 
americká vláda skládala z gangsterů 
a podvodníků, ale také nechceme, 
aby byla rozvrácena a impotentní a 
při prvním dupnutí nějakého drbana 
zahodila flintu a utekla.

Mezi liberálními kritiky je jisté 
celá řada slušných lidí a je docela 
možné, že to myslí s lidstvem dobře, 
ale musí se naučit vidět věci v kontex
tu a ne isolovaně a musí používat prin
cip kauzality. Kritizování republikánů 
a Reaganovy politiky bez kontextu 
dopadne jako onen západoněmecký 
film  o Hitlerovi, kde se režisér pokou
šel líčit Hitlera jen jako člověka bez

Arnošt Wagner

Velký dluh
Celkem vše nasvědčovalo tomu, 

že ho uvidím ještě jednou. S tím 
vědomím jsme se oba rozloučili. 
Poprvé jsem ho potkal u velikého 
stolu v kafeterii na montrealském 
letišti. Sedělo s námi asi deset lidí 
různých národností — anglicky se 
nemluvilo. Byl jsem plně zaujat 
maďarskou dámou, jejíž vzhled i 
chování nasvědčovalo tom u, že 
v m inulosti uondala nejméně tucet 
slovenských služek. Jeho jsem si 
všimnul až za chvíli. Seděl na okra
ji lavice aby nikoho nerušil, v ruce, 
která se mu třásla, držel sklenici 
s něčím na první pohled nealkoho
lickým. Vypadal na dobrých pade
sát a v mládí musel být velice 
hezký chlap. Byl z nás jediný, který 
se nedíval často na své hodinky. 
Nemluvil, nic si nečetl, někdy od
strčil od sebe dva polské hošíky, 
kteří si hráli pod stolem. Přes ra
mena měl přehozené podivné sako, 
jaká jsem vídával před mnoha léty 
v obchodech “Oděvy” . Pod levou 
paží, našita na náprsní kapse, byla 
ce du lička  “ Vzorodev K om árno” . 
Sako vypadalo o mnoho čísel větší

jakékoliv asociace s druhou světovou 
válkou a plynovými komorami. Jiný
mi slovy, vznikne obraz neúplný a po
křivený. Ohánět se morální nadřaze
ností a pravdou, byť i sebekrásnější 
je vznešené, ale nestačí. Vždyť samot
né české dějiny jsou názorovým pří
kladem toho, že jen malé děti mohou 
věřit na slogan Pravda vítězí. Kde byla 
ta všemocná pravda na Bílé hoře, 
v Mnichově a v roce 1968?

Tak a teď to začne. Všichni lidu
milové se na mně vrhnou, začnou mi 
nadávat demagopů, fašistů, konser- 
vativních fanatiku, homofébů, extre
mistů, cynických nelidů a možná že
o mně někdo řekne jako jedna tchy
ně o svém zeťovi: “Von je to úplnej 
netvor." Fakt je ten, že jsem někdy 
celkovou problematiku trochu zjed
nodušil, nebo přehnal, ale to proto, 
abych obnažil fundamentální princi
py a osvětlil základní myšlenku. V zá
sadě jsem se pokoušel sklepat ten 
tlustý nános druhořadých detailů, 
polopravd a sentimentálních mali
cherností, který obyčejně podstatu 
věci zakrývá a na který jsou libe
rálové tak hrdí. Protože, když se pod
stata věci ztratí z dohledu a začneme 
se utápět v detailech, tak zcela logic
ky přestaneme kvůli stromům vidět 
les. Potom stačí pohodlně prohlásit, 
že věci jsou příliš komplikované a er
go nemusíme nic dělat.

□

než jeho majitel. V jednom momen
tě se na mě usmál jako na starého 
přítele. Pokynul jsem mu na po
zdrav, ale nemohl jsem si vzpome
nout, jestli jsem ho již někde viděl. 
Předklonil jsem se, abych nemusel 
mluvit hlasitě: “Vracíte se domů 
z návštěvy?" Podíval se na mě pře
kvapeně: "Proč? Nevracím, jak jste 
na to přišel . . .? Ach, to sako?" 
R ychlým  pohybem  shod il sako 
s ramen: “To není moje, nepatří mi. 
Vlastně jsem ho ukradl."

Jeho poslední slova jsem za
slechl již zamíchaná v textu hlá
šení letištního rozhlasu. Letadlo 
z Prahy s mojí tchýní má zpožděný 
přílet. S radostí nad oddáleným 
setkáním jsem zamířil k jednomu 
z bezpočetných barů a pohodlně 
se usadil u stolku pro dva. Zřídka 
sedávám v barech a když, tak si 
vždycky nechám namíchat něco 
sladkého, co bych se styděl po
píjet na večírcích u svých přátel 
a co doma nikdy nemám. Než mi 
donesli Margaretu, přišel k mému 
stolku Vzorodev Komárno. Nepřed
stavil se, jenom se příjemně zeptal 
jestli si může ke mně přisednout, 
ňekl jsem, že samozřejmě, snad se 
dovím, komu to sako vzal.

"Čekáte na tchýni" oznámil mi 
bez otazníku a jeho detektivní očka 
pod zpoceným čelem měla radost, 
že uhodl. “ Máme oba dva dobrý 
postřeh" pokračoval, “vy jste po
znal staré sako a já viděl na vaší 
tváři radost z několika volných ho
din.”

“ Máte pravdu, čekám na tchyni, 
přijíždí sem na tři měsíce. Na tři 
dlouhé měsíce", dodal jsem. “Vy 
také někoho očekáváte?” S ním 
jsem se najednou počal vyjadřovat 
jako v čítance. Z očí mu zmizel 
ten radostný výraz. Utřel si ruká
vem pot z čela a velice tichým, 
smutným hlasem, jako někdo kdo 
se právě loučí, spíše pro sebe než 
pro mně, řekl: “Také někoho če
kám. Čekám na svoji poslední vel
kou lásku, příteli. Dvacet let! Dva
cet zabitých, nešťastných let . . ." 
Rychle se napil ze sklenice, kterou 
si s sebou přinesl. Polovinu vylil, 
omluvil se a spěchal na záchod. 
Jeho vzdalující se shrbená záda 
nasvědčovala, že není v nejlepším 
zdravotním stavu.

Vrátil se s pocákanou košilí a 
bezmyšlenkovitě zastrčil lahvičku 
s léky do kapsy toho obrovského 
saka. Sedl si těžce do křesla, které 
s ním vypadalo poloprázdné, a na 
mně úplně zapomněl. Pojednou 
jsem začal toho neznámého mít 
rád. Ten jeho smutek se přenesl
i na mě. Jemně jsem se dotkl jeho 
paže a řekl mu, že musí být rád, 
když se po tolika letech s ní setká.



“S kým?” zeptal se překvapeně. 
“S vaší velikou láskou přece . .

“ S bratrem,” přerušil mě. “ Čekám 
na bratra. Přiletí s vaší tchýní. Ne
víte, jak se toho setkání bojím” , 
povídá Vzorodev Komárno, neboť 
jsme se stále ještě nepředstavili.

“ Proč se bojíte proboha, udělal 
jste mu něco? To je jeho?” ukázal 
jsem na sako přehozené přes opě
radlo křesla. "Vy jste mu ho ukradl?" 
Vychrlil jsem na něj otázky s vě
domím, že se chovám dosti drze. 
Ještě stále trochu překvapeně, ale 
již s veselejším pohledem, jako by 
se probudil, nebo prášky, které 
spolkl na záchodě již začaly zabí
rat — se rozpovídal.

“Všechno je to špatně načasova
né” řekl. Ruce se mu již netřásly,
i pot z čela zmizel. Do tváře však 
dostal divnou barvu. Barvu mého 
koktejlu. Vzal sako s opěradla a 
opatrně ho začal skládat na klíně. 
"Měl jsem jít na poslední operaci 
již před měsícem. Pak to oddálili 
na dobu kdy Martin dostal vízum. 
Doktoři mi řekli, že mě ještě jed
nou otevřou, prý je velká naděje, 
že bráchu stihnu. Měl bych . . . 
oba dva to máme na tři měsíce.” 
Nehezky se usmál a pokračoval: 
“Chtěl jsem mu zde splatit dluh. 
Dlužím mu od prvního dne co se 
narodil. Obral jsem jej o celý život.
O první hračky a o poslední sako. 
A vše co bylo mezitím. Kradl jsem 
mu i jeho bonbóny, žiletky, holky. 
Připravil jsem ho o kariéru a čás
tečně i o rodinu.”

“Snad to trošku přeháníte. Neměl 
byste se . . .  ” snažil jsem se dopo
vědět větu, kterou jsem ještě neměl 
ani zformovanou.

“Neměl bych co? Komu to mám říct? 
Komu to mám vykládat? Chtěl jsem to 
napsat matce, ale zemřela. Otec od
mítal otevírat moji poštu. Psal jsem 
si jenom s Martinem. Krásné dopisy 
jsem mu psal pane, a on mě také. Ale 
on v každém jenom lh a l..., a já vlast
ně také. Jednou, když jsme ještě oba 
chodili do gymnázia, jsem mu rozbil 
hlavu. Kladivem. Bydleli jsme ve sta
rém měšťanském domě, oba dva jsme 
měli společný obrovský pokoj, který 
jsem v prostředku rozdělil bílou kří
dovou čárou. Tam bratr nesměl za 
žádných okolností. Martin byl bor- 
delář a já měl rád perfektní pořádek. 
Nemohl jsem usnout, pokud na mém 
psacím stole nebyly tužky seřazeny 
podle délky, ostrouhanou špičkou 
vedle sebe. Jednou večer jsem si 
věšel nad postel obrázek. Kladívko 
jsem pak nechal na nočním stolku 
a chtěl spát, ale nemohl, neboť bratr 
se ještě v posteli učil. Nechtěl zhas
nout. Když jsem na něj nakonec za
řval, poslechl, vstal a šel otočit vy
pínačem. Ale to jsem již byl rozzuřen 
tak, že jsem po něm hodil přes celý 
pokoj tím kladivem. Martin ještě sta
čil zhasnout, pak se teprve v bezvě
domí složil na zem. Rodiče ho odnesli

o poschodí níž, kde měl ordinaci sta
rý židovský lékař, který mu sedmi 
stehy zašil tržnou ránu dva centi
metry nad pravým obočím. Udělali 
mu turban z fáčů posazený šikmo 
nad pravým okem.

Ráno odešel do své školy — nikdy 
se neulejval — a já do své. Měl jsem 
vzteklou náladu, výčitky svědomí ave 
třídě jsem se choval na trojku z mravů.
V chemii jsem si udělal nad lavicí 
z kabátů visících na blízkém věšáku 
stan, a tam jsem jedl svačinu, aby mé 
nebylo vidět. Profesorka samozřejmě 
na mé zařvala, já se leknutím postavil 
a hlavou narazil na ten kovový věšák. 
Odvezli mé do nemocnice. Lékař mi 
zašil sedmi stehy tržnou ránu dva 
centimetry nad pravým obočím a 
posadil mi turban z obvazů šikmo nad 
pravé oko.

Martinovi bylo ve škole blbě a tak 
šel domů. Já taky. Sešli jsme se u vcho
du do činžáku, neřekli si ani slovo a 
společně šlapali do třetího patra jak 
dva beduíni. Ve druhém patře jsme 
si sedli na schody, Martin mě chytnul 
kolem krku. Oba jsme plakali a líbali 
se . . .

Příměří trvalo přesně týden. Pak 
měl bratr první rande s Monikou. Já 
jsem měl jít ven s Vlastou, ale potře
boval jsem Martinovu košili, kterou si 
on koupil k této první schůzce. Byla 
to švédská růžová košile, která ale 
slušela mně! Bratr byl neoblomný, 
košili nechtěl ani vyměnit, ani půjčit. 
Nakonec jsem ho chytnul ještě v kou
pelně, kde se parádil. — Musíš se 
navonět, vole — řekl jsem mu a vzal 
do ruky půllitrovou kolínskou naší 
mámy. Martin to vzal jako pomoc od 
staršího a zkušenějšího partnera, 
poděkoval a řekl, že mi tu košili tedy 
vymění za moji. Bylo však již pozdě, 
neboť na hlavu, ramena, prsa, na ce
lého Martina stékala matčina voňavka 
v proudech, Řidič trolejbusu ho pak 
vysadil na první zastávce a zbytek 
šel Martin pěšky, aby vyvětral. Lidé 
se mu na chodníku vyhýbali, nebo si 
z něj dělali srandu jak ze sovětského 
turisty, a Monika, když nakonec přišel 
před její dům mu řekla, že s buzeranty 
nechodí. S Monikou jsem pak chodil 
já.

Naše matka byla velice morální 
dáma, ale také na tu dobu dost libe
rální. Neměla nic proti sexu, pokud 
se odehrával na chmelu nebo v man
želských postelích. S Monikou jsem 
se učil matematiku každé druhé od
poledne v našem pokoji. Martin čekal 
venku nebo šel do kina, na které jsem 
mu dal peníze. Prachy jsem měl vždy. 
Když mi chybělo, prodal jsem do anti
kvariátu knihy z bratrovy knihovny, 
bordelář si toho ani nevšimne. Martin 
vyhrál překrásné lyžařské sjezdové 
boty z Rakouska, které denně ošetřo
val a mluvil k nim. Tyto boty pomohly 
mně a Monice k prvnímu opravdové
mu sexuálnímu spojení. Na postelí 
nebo na gauči jsme se nemohli s Mo
nikou "učit matematiku", neboť zvě

davá máma nás pokaždé — s vánoč
kou a kakaem — přišla pozdravit. 
Část pokoje oddělovala knihovna, 
za kterou nebylo vidět. Tam jsem měl 
svůj první sex, vědecky zorganizo
vané orgie s propracovanou techni
kou. Monika byla malá holka a tak 
jsem si ji vždy postavil na bratrovy 
obrovské lyžařky. Jenže Monika si' 
zásadně nevyzouvala své lodičky na 
jehlovém podpatku a tak po tuctu 
lekcí matematiky zjistil Martin, že 
jeho láska — boty, jsou proděravěny 
a poškrábány. Nevzali mu je ani když 
je chtěl vyměnit za logaritm ické pra
vítko. Vrátil se domů z neúspěšného 
výměnného obchodu s pláčem a vzte
kem v duši. Vysypal mi obsah a pak
i vyhodil školní aktovku z okna. Já tam 
hodil jeho aktovku. On poslal pak 
vzduchem všechny moje košile a dva 
páry madárek. Jeho matrace a rýsova- 
cí souprava následovala. Až byl pokoj 
vybílen, šli jsme dolů si to každý po
sbírat."

Martinův bratr se na chvíli od
mlčel. Zeptal se mě co piju a velice 
neodborně objednal dvě Margaréty. 
Svojí zapil nějakou pilulku a pokra
čoval:

"Nemyslete si, že vám zde vyprávím 
nějaká neštěstí pane. My jsme se 
s bráchou měli moc rádi. Bylo to skry
to v té nenávisti. Když jsme začali 
studovat na vysokých školách, vztah 
mezi námi se moc nezměnil. Byl je
nom kulturnější, jestli tomu rozumíte. 
Martin studoval mnohem rychleji a 
lépe než já. Dokonce promoval dříve 
než já. Smířil se s tím, že mu přebírám 
jeho holky a žil svým skromným, ta j
ným životem. Pak nám jednou ozná
mil, že se zasnoubil. Alespoň on to 
mu tak říkal. Přivedl nám ji představit 
a já jsem myslel, že se studem pro
padnu. Samozřejmě že to byla jedna 
z mých starých lásek. Nakonec si 
vzal jinou. Pro jistotu z jiného města. 
Skvělá holka, má s ní tři dcery . .

"Vy jste ženatý?” zeptal jsem se ho, 
abych převedl řeč z Martina konečně 
na něco jiného.

“ Každých pět let jednou” odpově
děl a pak znenadání natáhl ke mně 
ruku a přestavil se: "Jmenují se Karel 
Valter, pane, Martin a Karel Valtři." 
Dodal hrdě a zase se vrátil dvacet 
let zpátky: “ Bratři, o kterých se v naší 
rodině začalo mluvit vážně až po pro
mocích, po svatbách a prvních krti
nách. To již náš otec byl vážně nemo
cen a matka v invalidním důchodu. A 
zde teprve ten dluh, který mám, začal 
narůstat. Óhoval jsem se vždycky 
jako furiant. Měl jsem velkou hubu 
a hloupé politické narážky. Vyhodili 
mě z redakce. Bratr dělal celkem sluš
nou vědeckou kariéru, kterou jsem  
mu já sem-tam zpomalil svými řečmi 
a chováním, vždy tam, kde byli jeho 
nadřízení. Nakonec jsem mu tu ka
riéru zcela zastavil. Odjel jsem na 
Západ, bez jeho vědomí, bez rozlou
čení, v jeho saku a s jeho holicím 
strojkem. Psali jsme si až po několika



letech. Já jsem lhal. Martin lhal. Všech
no je prý doma fajn. Rodiče jsou prý 
zdraví, v zaměstnání vše bez problémů.

Dopisy mé matky, pokud ještě měla 
sílu psát a dopisy mých přátel však 
byly plné jiných zpráv. Bratr — díky 
mé emigraci — přišel o zaměstnání, 
denně ošetřoval celé hodiny naše 
rodiče, nosil uhlí ze sklepa, uplácel 
lékaře, vybavoval nemocnice, pak 
pohřby. Dvacet těžkých let jsem ho 
nechal na pospas povinnostem, které 
se měly dělit napůl. Dvacet dlouhých 
let jsem dělal, že nevidím jeho oběť. 
Nemohl za hranice, v práci postupo
val jenom těžce, léta neměl dovolené 
. . .  a já, veliký frajer, mu posílal na 
vánoce dvacku! Teďjsou všichni pryč 
nebo mrtví. Nikoho již nemám, jenom 
moji velikou, poslední lásku — Marti
na. A dluh, pane. Obrovský, nikdy 
nesplatitelný dluh . .

Karel Valter se pomalu zvedl z křes
la. Jeho Margaréta zůstala na stolku 
téměř nedotčena. V obličeji byl ne
zdravě rudý. Podával mi ruku.

“Jak se zde na letišti po tolika le
tech poznáte?" zeptal jsem se.

“To je jednoduché. Já budu mít na 
sobě jeho sako a Martin moji modrou 
rádiovku, s kterou jsem jezdil na 
chmel” vysvětlil. Hlášení rozhlasu 
a chaos kolem nás rozdělil o několik 
metrů, ale ještě jsem na něj zavolal: 
“Tak se zde zase za tři měsíce uvidí
me, až budeme svoje lásky vyprová
zet domů . .

“ Zajisté . . . možná,” odpověděl mi 
pan Valter a zamával.

Když jsem v podzemním parkovišti 
cpal tchýni a její tři téměř prázdné 
kufry do auta, uviděl jsem v dálce dva 
dospělé chlapy stát nepohnutě proti 
sobě. Pak si sedli oba na nárazník 
auta a ten v modré rádiovce objal ko
lem ramen pana Valtra a políbil ho na 
tvář. Pak se oba rozbrečeli.

Mně bylo po cestě do breku také. 
Tchýně to vzala samozřejmě jako 
velice dobré znamení.

Za tři měsíce jsem ji a její čtyři na
rvané kufry doprovázel na letiště v Mi- 
rabelu. Zrakem jsem hledal v davech 
lidí Vzorodev Komárno a jeho bratra. 
Nakonec jsem zahlédl Martina Valtra 
u přepážky mezi posledními cestují
cími. Měl na sobě sako z Komárna, 
na rukávě černou pásku a na hlavě 
posazenou modrou rádiovku. Jeho 
bratra jsem nikde neviděl. Ani jsem 
se nedozvěděl,jestli ten svůj velký 
dluh zaplatil.
Povídka obdržela 3. cenu v soutěži 
k 10. výročí založeni časopisu Západ.

□

Doplnění:
Fotografie Petra Langa na obálce 
říjnového čísla (5/88) získala
2. cenu ve fo tografické kategorii.

Iva Kotrlá

Antisemité na 
Slováčku
Autorský kolektiv: Lanžhot. Příroda 
a dějiny. (Muzejní a vlastivědná spo
lečnost v Brně, edice Vlastivědná 
knihovna Moravská, vyšlo v Tiskové, 
ediční a propagační službě místního 
hospodářství, Praha 1983, jako 628. 
publikace. Vydáni /., s. 501, náklad 
5 000, cena 80,- Kčs)

I dějiny obce Lanžhota zapadají 
nezaměnitelně do historie střední 
Evropy. Zvláště, když autoři za reál
ného socialismu nezastírají mnohé 
aspekty života svých předků. Jako 
nenávist k Židům. C itu ji z knihy, s. 
250-251:

“ V osmdesátých letech 19. století 
bylo v Lanžhotě pět hospod a několik 
nálevů lihovin. Jeden nálev — putyka
— patřil Mořici Lamberkovi. V roce 
1886 žádal o nálevní povolení majitel 
obchodu a pekařství v městečku Her
mann Fischer. V Lanžhotě měl také 
hospodu Samuel Koppel, který roku 
1893 žádal, aby se v ní směly hrát 
povolené karetní hry. Byli to Židé 
a obecní starší je neměli v oblibě. 
Neochota obecního zastupitelstva 
poskytovat Židům hostinské koncese 
a nálevní oprávnění budí dojem, že si 
uvážliví lidé v Lanžhotě uvědomovali 
zhoubu, kterou přinášelo pití alko
holických nápojů, zejména kořalky. 
Židovští šenkýři využívali požívání 
lihovin a na rozdíl od českých a ně
meckých hospodských dávali nápoje 
ochotně na dluh, ale jen tomu, kdo 
měl majetek. Útraty pečlivě zapisovali 
a někdy připisovali i to, co host, omá
mený alkohlem, ani nevypil, přiráželi 
úroky, a když nemohl dlužník zapla
tit, musel jim dluh uhradit postoupe
ním nemovitostí, v Lanžhotě to byla 
většinou pole. Ti, kteří si nedovedli 
ani po těchto tvrdých lekcích alkohol 
odepřít, přišli se svým gruntem ob
vykle “ na buben” , nebo ho nevýhod
ně prodali a emigrovali do Ameriky, 
do Uher nebo do Vídně. Lidé počí
nání Židů odsuzovali a nenáviděli je. 
Zášť šla tak daleko, že Mořici Neuba- 
chovi nechtěla obec prodat roku 1895 
ani místo, na němž měl postavenou 
stodolu.”

Podobný odstavec je jak vystřižený 
z učebnic antisemitismu a pozorný 
čtenář knihy může i zapochybovat, 
zda se situace z oblasti židovských 
náleven týkala skutečné Lanžhota. 
Na s. 259 totiž čteme:

“V Lanžhotě nebylo národnostních 
problémů, městečko bylo čistě české 
a k Čechům se hlásili kromě rodiny 
knížecího revírníka i lanžhotští Židé, 
kterých bylo i s rodinnými příslušníky 
58. Přizpůsobili se prostředí, ale se
děli na dvou židlích a svoje děti, zej
ména chlapce, posílali do německé 
měšťanské školy v Břeclavi".

V jedné této knize čteme, že v Lanž
hotě v popisovaných letech se pouze 
rodina “ knížecího revírníka” hlásila 
k Němcům: kde se tedy v čistě českém 
Lanžhotě vzali oni výše popisovaní 
němečtí hospodští? Dále je v knize 
jasně uvedeno, citu ji ze s. 363:

“Až teprve po roce 1918, kdy správa 
státních drah začala požadovat po že
lezničních  zřízencích absolvování 
měšťanské školy, a starší zaměst
nanci, jichž bylo v Lanžhotě okolo 
čtyř set, se museli podrobovat zkouš
kám, stoupla v očích lanžhotské ve
řejnosti důležitost měšťanských škol.”

Na téže str. 363 je v knize zveřejněn 
fakt, že česká měšťanská škola v Břec
lavi, kam docházeli i žáci z Lanžhota 
(a to až do r. 1923) byla zřízena teprve 
v roce 1910. To ale znamená, že do r. 
1910 všichni žáci z Lanžhota, pokud 
chtěli absolvovat měšťanku, museli 
navštěvovat v Břeclavi německou 
měšťanskou školu: pro období konce 
19. století z toho vyplývá, že dochá
zení několika židovských dětí do 
německé měšťanky v Břeclavi ne
mohlo být oním žádaným “seděním 
na dvou židlích” .

PhDr. Rostislav Vermouzek jako 
vedoucí autorského kolektivu (slo
ženého z vysokoškolského profesora, 
dvou docentů, člena-korespondenta 
ČSAV, pěti kandidátů věd, šesti dok
torů a tří inženýrů), připustil proti 
Židům (dávno mrtvým) výpady, které 
by u české inteligence (knižně tvůrčí) 
měly už odeznít!

Je ovšem možné, že Židé byli od 
Lanžhoťanů dle této knihy “ nenávi
děni” proto, aby čtenář nalezl logické 
vysvětlení pro zarážející údaje ze 
s. 299. Cituji:

“Trpký a tragický osud postihl zby
tek židovského obyvatelstva v Břec
lavi, které tam z různých důvodů 
muselo anebo chtělo zůstat, popří
padě nestačilo včas utéci. Dne 15. říj
na je nacisté nucené vystěhovali za 
hranice. Naše bezpečnostní orgány 
nevpustily břeclavské Židy na naše 
území a ti se museli utábořit poblíž 
demarkační čáry. Jedna z těchto sku
pin, která se utábořila v polích mezi 
kostičkou váhou a železničním nad
jezdem u Lanžhota, se obrátila v zou
falém telegramu na britské velvysla
nectví v Praze s tím, že "65 židu vy
hoštěných z Lanžhota prosí o pomoc” . 
(SOAB, B 40, fasc. 296, č. j. 19797/39)
V drsném podzimním počasí tam tá
bořili pod širým nebem, s trochou 
nábytku, přikrytého celtami, a téměř 
bez jakékoliv pomoci, a proto jich 
tam i několik zemřelo. Teprve 7. listo
padu bylo z nařízení českých úřadů 
odvezeno asi 61 židovských občanů z 
polí u kostické váhy do sběrného 
tábora v Sinaibergrově továrně v Ivan
čicích, odkud byli později za války, 
během nacistické okupace, transpor
továni do různých koncentračních 
táborů.”

Ve vlastnivědné knize o Lanžhotě 
není pochopitelně naznačeno, že za



nařízením “ českých úřadů” stál teh
dejší prezident Hácha. Praha nako
nec svou povinnost humanity (Čechů 
vůči Židům) splnila: není ale dobrým 
vysvědčením pro Lanžhoťany, že 
nechali uprostřed polí, už na česko
slovenském území umírat “ téměř bez 
jakékoliv pomoci" bývalé spoluobča
ny- mJan Cep již zanechal v české litera
tuře otřesné umělecké svědectví, jak 
za moravskou vesnicí umírali Cikáni, 
mezi katastry úrodných polností 
a křesťané je nechali v zimě strádat 
s neuvěřitelnou lhostejností. Protože 
sama pocházím z věkovité katolické 
křesťanské rodiny, omlouvala jsem 
tuto skutečnost tím, že spisovatelova 
fikce nemusela být přímo historicky 
věrohodná. I tím, že se to odehrávalo 
uprostřed válečného běsnění, kdy 
život zákonitě ztrácí na hodnotě. 
Ve vlastivědné publikaci o Lanžhotě 
se setkáváme však se skutečností pří
mé hrůzy nezájmu (křesťanů možná 
ještě živých dnes) v době mírové! Je 
to ovšem obžaloba i tehdejších ko
munistů či Sokolů v Lanžhotě, obža
loba občanského ducha Masarykovy 
republiky, neboť na podzim r. 1938 se 
po dlouhou třítýdenní dobu nenašli 
v třítisícovém městečku Českoslo
venska lidé schopní účinného sou
citu! A ne snad vůči Cikánům, ale vůči 
ještě nedávno, před měsícem, vá
žených spoluobčanů, kteří v září 1938 
mobilizovali na obranu republiky spo
lečně s Čechy a Slováky. Vědci reál
ného socialismu zde byli postaveni 
před historickou skutečnost, s níž 
si zřejmě nevěděli rady: uchýlili se 
tedy k marxisticky-materialistickému 
vysvětlení hmotných zdrojů "nená
visti” obyvatel Lanžhota vůči Židům .. 
Marně by však současník (údajné in
ternacionálního humanismu dneška) 
očekával, že kterýkoliv orgán socia
listické moci v ČSSR uvažuje o vybu
dování pomníčku v polích, kde Židé 
před zraky městečka umírali. V knize
0 Lanžhotě se lze dočíst o milionech 
věnovaných na kanalizaci, protipo
žární nádrže, ústřední vytápění, klu
bovny Svazarmu, atd. To vše jsou pro 
rodáky obce možná stavby důležité: 
existuje ale nutnost připomínat lidem 
neustále chvíle, kdy utrpení přestou
pilo civilizační hranice a vedlo ke 
smrti spoluobčany opuštěné a trpící!
1 z toho sestává stále obnovovaná ma
térie lidských hodnot národa . . .

V těchto souvislostech není marné 
nahlédnout i do těch stránek knihy, 
které popisují boj Sovětské armády 
s Němci o Lanžhot. Dostáváme sezde 
k zarážejícím číselným údajům, které 
nesvědčí o skutečné úctě k padlým 
vojínům a k množství jejich jednotli
vých utrpení! C ituji ze s. 311  ̂ "ně
mecké ztráty lze odhadnout přibliž
ným počtem okolo tří tisíc vojáku". 
S tím se čtenář knihy seznámil až když 
pročte, jak hrozné ztráty Lanžhot za 
války utrpěl (“z 924 domu jich shořelo 
do základů 229, 483 domu bylo těžce

poškozeno a ostatní byly lehce po
škozeny"), projeví zájem o počet pa
dlých sovětských vojáků. Podotý
kám, že osvobození Lanžhoťané za
nechali potomkům naprosto přesný 
údaj o občanech v bojích zabitých, 
těžce a lehce zraněných (56, 55 a 
203 občanů). Ovšem tam, kde je uve
den počet padlých německých vojá
ků (aspoň odhadem), není v textu 
jediný záznam o počtu padlých hrdi
nů ze Sovětského svazu. Spoluvyda- 
vatelem knihy se totiž stalo JZD Čes- 
koslovensko-korejského přátelství 
v Lanžhotě (jak je před textem zdů
razněno), a protože Korejci u Lanž
hota nebojovali, údaje o padlých so
větských vojácích se dostaly pouze 
do drobně tištěných poznámek na s. 
316-317:

"Seznam uložený na lanžhotském 
MNV uvádí 54 jmen, seznam v Hodo
níně, kam byly tělesné pozůstatky 
některých z nich převezeny, již  ob
sahuje 71 jmen. Ve jmenovaném se
znamu zpracovaném v r. 1956 za teh
dejší okres Břeclav je uvedeno rovněž 
54 jmen. V. Zampach uvádí v práci 
"Směr Brno” (Brno 1975) 232 padlých 
sovětských vojáků; K. Horák v publi
kaci “ Rudá armáda na Břeclavsku" 
píše: "Rozhodně jich bylo více než
2 000” . J. Špička předkládá jedno
značné 238 padlých sovětských vojá
ků (“ Padli, abychom mohli žít", Ho
donín 1975); V. Peša odhaduje jejich 
počet na 2-3 tisíce (Brno, 1965). V Mo
nografii “ Břeclav, Dějiny města” je 
udán počet 1 500 padlých rudoarměj- 
ců” .

Může čtenář knihy z reálně-socia- 
listické edice “Vlastivědná knihovna 
moravská” očekávat ve vědeckém 
aparátu k textu více přesnosti? Tý
den bojů o Lanžhot v počátku dubna 
1945 se přece neodehrál v tak vzdále
né době, že je jako u středověkých 
kronikářů možné tápat v počtech 
padlých od desítek přes stovky po 
tisíce!

Jen jedno je z reálně-socialistické 
knihy nepochybné: ačkoliv Němci 
bránili pevnostní oblast chráněnou 
nejen moderním ženijním systémem, 
ale i uměle zaplavenou plochou “v šíři 
pěti kilometru” , kryti zdmi i tanky a 
“ raketomety" atd., padlo jich víc než 
dobyvatelů. V textu je uvedeno u 
Wehrmachtu “ čtyřicet těžkých tanků" 
a “ skoro pět tisíc německých vojáků” . 
Z tohoto množství jich padlo u Lanž
hota "okolo tří tisíc", zatím co sovět
ských vojáků, útočících "pouze pěš
ky” a "jenom po náspu” , padlo dle 
historických údajů známých v ČSSR 
buď 54, nebo 238 či “více než 2 000” , 
ale vždy méně než Němců . . .  To je 
zajímavý ideový poznatek z podob
ných počtů plynoucí: obránci při 
sebelepší bojové a přírodní ochraně 
mají více padlých než dobyvatelé! Ve 
válkách 20. století je možné očekávat 
ve vztahu k lidem jakoukoliv manipu
laci s mrtvými: ale proč i o těch ně
kolika skupinách Židů v polích za

Břeclaví v době míru neuvádí kniha 
věrohodné údaje? A to si všímá pouze 
jedné “z těchto skupin” , kde Židé 
sami sebe v telegramu spočítali na 65 
osob. Při zmínce o jejich evakuaci 
z polí je obezřetně uváděn počet “asi” 
61 židovských občanů . . . Znamená 
ten údaj v knize současné, že během 
tří týdnů z konce roku 1938 zemřeli '  
zimou a hladem — z oné historiky 
sledované skupiny — čtyři Židé?

Co k tomu otazníku dodávat? V Čes
koslovensku? Uprostřed střední Evro
py?

Snad jenom to, o čem-autorský 
kolektiv knihy — mlčí. Na omluvu 
československých občanů v Lanžho
tě, z podzimu 1938, ano, na jejich ci
vilizační omluvu vůči mrtvým Židům 
na katastru obce, nebylo nutné vpiso
vat nenávist místních Čechů vůči Ž i
dům (už z konce 19. století). Stačilo 
vzpomenout si na rozhodnutí česko
slovenské vlády (v londýnském exi
lu), která v září 1939 vyhlásila Ně
mecku válku se zpětným datem 18. 
září 1938! Tu potom smrt Židů hladem 
a zimou v polích za Břeclaví zavinili 
Němci, kteří je z obsazené Břeclavi 
jako československé občany vyhnali: 
Češi z Lanžhota věděli, že se v tomto 
případě jedná o válečný akt a smrt 
židovských spoluobčanů může být 
přičtena k tíži výhradně mocnosti, 
s níž už byli ve válečném stavu! Že
o tomto skutečném vyhlášeni války 
od 18. září 1938 (mezi Českosloven
skem a Německem) v říjnu a listopa
du 1938 ještě nikdo na celézeměkouli 
nevěděl? Co to mění na faktu, že Češi 
a Němci se již podle tohoto právního 
stavu chovali? Proto byli Židé eva- 
kuováni do sběrného (už válečného) 
tábora v Ivančicích: a ne snad do vel
koměst Prahy, Brna, Ostravy, kde by 
se s původním židovským obyvatel
stvem ještě mírově smísili. Ano, válka, 
jejíž vyhlášení lze právoplatným ak
tem posouvat v čase, má svou hrůzy
plnou logiku! V takovéto tradici střed
ní Evropy — v tradici antisemitismu, 
v tradici vedení nevyhlášených válek
— nelze pokračovat! Ani na katastru 
sebemenší obce této oblasti, už z pou
hé úcty k mrtvým, z pouhé úcty k jejich 
nevinnosti!
(Z Katalogu čtenářských záznamů)

□

Z pražského humoru
K pochopení výrazu “perestrojka" je 
zapotřebí tří slovníků:
1. Slovník rusko-český: perestrojka- 
přestavba
2. Slovník jazyka českého: přestavba- 
výměna některých částí struktury; re
konstrukce
3. slovník cizích slov: rekonstrukce- 
uvedení do původního stavu



Dopisy

Po letech zapomenout
Patří k těm posledním z nejpo

slednějších, kteří zvolili cestu svobod
ného života na západě. Avšak po de
seti měsících v Rakousku a roce v Ka
nadě přicházím na to, jak to vlastně 
s těm i všemi po litickým i uprchlíky 
z naší republiky vypadá. Je zajímavé, 
jak všichni ti co mají plnou pusu po
litických problémů v Československu 
dokážou po pár letech zapomenout 
na všechno a bavit se pouze o tom, 
co mají a co by v Československu 
nikdy neměli. Po pár letech si upravu
j í  vztahy s komunisty, aby se mohli jet 
pochlubit, že mají plnou peněženku 
dolarů, marek, franků, nebo jiných  
západních valut. Doma mluví se svý
mi dětmi anglicky, německy atd., 
přestože v mnoha případech sami 
správně nemluví. Své děti učí k ne
návisti ne ke komunistům, kteří je 
donutili ze své země odjet, ale k sa
motnému Československu. Učí je 
stydět se za to, že z Československa 
vůbec pocházejí. Co vlastně tito lidé 
chtěji a za co se stydí? Všichni tito 
lidé, ať už chtěji nebo nechtějí patři 
k národu, který vždy tvořil dějiny 
Evropy, ať už pro jeho vývoj příznivé 
či nepříznivé. Máme bohatou kulrutu, 
krásná města, a co je podstatné, 
lid, který nebýt brzděn kom unistic
kým režimem, dokázal by svým 
umem a pracovitosti držet krok s těmi 
nejvyspělejšími národy světa. Jsem 
přesvědčen, že bychom dnes soupe
ř ili o světové trhy, ne-li dokonce na 
nich vládli. Potom by se tito lidé o kte
rých píšu mohli vozit ve svých nablýs
kaných autech na dovolenou do Ju
goslávie, Itálie, Španělska, nebo tře
ba i za moře bez jakýchkoliv potíži. 
A co je to podstatné: nemuseli by se 
stydět za to, odkud pocházejí. Potom 
bychom také nemuseli čist takové 
slabomyslné články, které komunisté 
a je jich posluhovači dnes píši. Např. 
takové jako, že celý Československý 
národ odsoudil Waldemara Matušku 
a všechny ty ostatní, co z Českoslo
venska po stovkách ročně odcházejí.

Pavel Svoboda, Kanada

Nejsme tak Spatní
Často píšete o tom, že poslední vlna 
emigrace se vyhýbá účasti na exilové 
činnosti, izoluje se od českého života 
v zemích kam odešla, snaží se co nej
dříve asimilovat a podobně. Také jsme 
obviňovaní z toho, že si chceme co 
nejdříve “upravit poměry".

Rád bych k tomu něco napsal. Nic 
z toho co jsme četli totiž nevysvět
luje proč jsme jací jsme. Ani já, ani 
mí kamarádi vůbec nemáme v úmyslu 
si s čs. vládou něco "upravovat" nebo 
tam jezdit. Ale jinak s těmi prvními 
třemi charakteristikami souhlasíme. 
M aji ale své dobré důvody.

Vezměte dvě předcházející vlny

emigrace, tu po roce 1948 a tu po 
roce 1968. Když přišly na západ, Čes
koslovensko ještě něco znamenalo. 
Ti z roku 1948 měli Masaryka, Baťu 
a demokracii, odboj z války, naše 
letce v Anglii atd. Prohráli sice proti 
komunistům, ale měli být na co hrdi. 
Nemuseli se za to stydět, že jsou Češi.

Ti co přiš li po roce 1968 sice toho 
už tolik neměli na chlubeni, ale přece 
jen měli k dobru kulturní boje ze še
desátých let a pak Pražské jaro a od
por p ro ti ruské okupaci. Svět se tomu 
obdivoval. Měli něco na co vzpomínat 
s pýchou a nemuseli se za to stydět 
odkud jsou.

A teď vemte nás. My přicházíme 
v době kdy jméno Československa 
se ztotožňuje s podělaností vůči Ru
sům, s okupačním režimem a jeho 
politikou. Člověk aby se styděl za to, 
že k tomu patřil. Ukážete někde český 
pas a každý si hned mysli že asi mu
síte být pěkné číslo když vás pustili 
ven cestovat. Posuzujou vás podle 
našich fizlů a diplomatů nebo podle 
delegaci, takže se jim nemůžete divit.

A co si myslíme my? Vyrůstali jsme 
v sedmdesátých letech. Viděli jsme 
jak se všude dere nahoru nejhorší 
spodina. I z národních výborů všude 
vyhodili poslední slušné lid i a dosa
d ili tam nejhorší kreteny. Ti, co zradili 
svůj národ nešli před soud jak by měli, 
ale místo toho dostali vysoké funkce, 
balíky peněz, vily, a dokonce vyzna
menání! A my se na to museli dívat 
a být zticha. Viděli jsme kolem sebe 
úplnou demoralizaci, úplný cynismus. 
Bylo to všechno tak odporné že jsme 
někdy nenáviděli i si/é rodiče a do
konce i sami sebe. Viděli jsme ne
přetržitý úpadek. Když jsme se sezná
m ili s tím, jak je to na západě, pocho
pitelně každý z nás kdo si na to troufal 
tam chtěl utéct.

Podívejte se: Československo je 
země, která má nejblbějši a nejne- 
schopnější vládu v Evropě. Čechům 
vládne sbírka zlodějů a lhářů. Před 
světem nás reprezentuje Chňoupek, 
zrádce který se v srpnu 1968 přidal 
k Rusům a za to ho udělali ministrem  
zahraničí. A hlava státu je snad ještě 
horši, o Jakešovi škoda mluvit.

Na co hezkého tedy máme my nej- 
mladši pamatovat? Na co máme být 
hrdi? Kdo od nás může čekat něco 
jiného než že chceme na všechno 
co nejdřív zapomenout a stát se čle
nem nějakého lepšího národa, který 
má slušnou vládu?

Aspoň si ale uvědomte jak my myslí
me, a proč. Nemyslete si, že jsme tak 
špatni. Jsme prostě takoví jaké nás 
udělali. Jan, Kanada

Realistický obraz názorů
Patřím k relativně mladým uprchlí

kům. Časopis Západ má velmi solidní 
úroveň, především mě zaujaly již  tra

dičně vynikající články J. Škvorecké- 
ho, S. Reiniše a celé řady dalších.

Samozřejmě upoutal mou pozor
nost m. j. Průzkum nových uprchlíků 
od Oty Ulče. Velice si cením tohoto 
příspěvku, který podává celkem rea
listický obraz názorů, úvah a hodno
cení na poměrně široké spektrum  
otázek.

I když jsem podobný průzkum ne
dělal, soudě dle sebe a mých přátel 
žijících v Československu, z nichž 
je většina absolventů různých vyso- 
kých škol, p ře kva p u ji výs ledky  
výzkumu, konkrétně str. č. 70, 72, 73. 
Částečně mě také zarazilo tvrzeni 
"Trapné výsledky mezi nejvzdělaněj- 
šimi — zopakováno: páni doktoři a in
ženýři věděli nejméně." (Západ čer
ven 88 str. 21 otázka, č. 72)

Vždy jsem se zajímal a zajímám 
dle mého názoru o dobrou literaturu 
a nikdy jsem nečinil rozdíly mezi 
t ím , j e s t l i  jd e  o l i t e r a tu r u  
sam izdatovou, ex ilovou, č i vy 
dávanou s ta lin sko -b y ro k ra tic ko u  
mašinérií. Jediným  rozhodujícím  
kritériem pro mě bylo, jestli mi to, co 
si přečtu něco přinese.

Nutno však konstatovat, že literatu
ra vydávaná v Československu o fi
ciálně, se až na pár výjimek, prakticky 
nedá čist.

Zdeněk Zich, Španělsko

Černé vidění Lenky Skrabánkové
Lenka Škrabánková patrně soudí, 

že posláním exilového tisku je líčit 
československé poměry co nejčerně
ji. Její článek o potížích, jimž musejí 
čelit mladí lidé a zejména výtvarní 
umělci (‘‘Ani dnes tomu není jinak", 
10/1988) je vlastně napsán podle 
téhož receptu, jímž se říd ili v nejhor- 
šich letech propagandisté Rudého 
práva, když všechno na Západě natí
rali stejnou černou barvou bez jakých
koli odstínů. Na nějakou chybu 
nebo zjevný nesmysl přitom nehle
děli: spoléhali na to, že čtenář spol
kne všechno, protože si nic nemůže 
ověřit. A jestliže se ozve, bude umlčen.

Avšak tam, kde neexistuje in for
mační monopol, musí podobné psaní 
vést k diskreditaci časopisu a k ne
důvěře čtenářů vůči jeho informacím.

Ponechám stranou tu část článku, 
kde jde většinou o věc názoru, výběru 
fakt nebo pohledu na ně, a omezím se 
na několik nehorázností z jeho závěru. 
Především Wales (nikoli “ Walles") 
není v Anglii, právě tak jako Sloven
sko není v Čechách. Ale to je chyba, 
která by se snad dala zeměpisu ne
znalé autorce prominout, stejně jako 
soustavné užíváni příšerně nespráv
ného tvaru "oficielní". Kdo však napí
še, že Jan Bauch, z jehož díla se prý  
"dají vybrat expresně (!) malované 
obrázky (!)” "je doma uznáván jako



socialistický realista”, ten buď  nemá 
o českém malířství ani potuchy nebo 
považuje čtenáře za nevzdělané h lu
páky. (Rozhodně by si měl přečíst 
překlad Bauchova prohlášení k IV. 
sjezdu českých výtvarných umělců, 
který vyšel v dubnovém čísle časopi
su East European Reporter.) Do téže 
kategorie pa tři tvrzeni, že "všechny 
výstavy zastupuje ‘A rtia ’ — podnik 
zastupující čs. výtvarné uměni, ale 
ten povoluje výstavy v zahraničí jen 
svým členům". Autorka si ve svém 
odborném pojednání o čs. výtvarnict- 
vizřejm ě plete Artii, podnik zahranič
ního obchodu zabývající se vývozem 
knih, gramofonových desek a jiných  
kulturních statků, s A rt Centrem, 
agenturou zprostředkující výstavy 
a prodej výtvarných děl v zahraničí.

Mám také jisté výhrady k hrůzo
strašnému líčeni útisku, jemuž jsou 
prý vystaveni mladí umělci, pokud 
nejsou přívrženci socialistického rea
lismu. Mohu například poukázat na 
výstavu jednatřicetiletého pražského 
malíře Jiřího Davida, kterou z vlastní
ho podnětu nedávno uspořádalo Third 
Eye Centre v Glasgowě (Skotsko), 
odkud byla přenesena do Ports- 
mouthu a Londýna (Anglie). Na pří
pravě výstavy se podílelo čs. m inis
terstvo kultury a umělec, který je spo
luzakladatelem skupiny "Tvrdohlaví", 
jež odmítá hlavni směr oficiálního vý
tvarného uměni, se zúčastnil jejího 
zahájeni. O nějakém socialistickém  
realismu nemohlo být ani řeči — spí
še lze soudit, že obrazy proniknuté 
náboženským symbolismem a inspi
rované kabalou byly pro některé 
návštěvníky nesnadno pochopitelné.

Podobných výstav, které si nezá
vislí umělci na úřadech vy běhají a vy
dupou, probíhá po západní Evropě 
mnoho. Samozřejmě, že v Českoslo
vensku (a nejen tam) ž iji výtvarnici, 
kterým se nedaří proniknout doma 
ani v cizině, samozřejmě, že někteří 
tvoři v těžkých podmínkách. Je však 
nesprávné vzbuzovat dojem, že jejich  
osud výlučně závisí na tom, zda jsou 
vyznavači či odpůrci oficiálního, so- 
cialisticko-realistického uměni. Po
kud někdo vůbec ví, co to je.

Igor Hájek, Velká Británie

Cortonská konference v Itálii
Je tomu právě 40, nebo-li dvakrát 

dvacet roků, kdy československá 
demokracie byla opět znásilněna.

Dovoluji si napsat něco o oněch 
prvních dvaceti letech.

Vím, že se nerado o tom mluví, 
neboť by asi teklo hodně másla po 
hlavách a je zcela možné, že je dost 
těch co přežili radiaci Jáchymova, 
Horního Slavkova nebo prošli jiným i 
utrpeními, a kteří by byli ochotni roz
dat některým obroditelům socialismu 
dlícím na západě i pořádných pár 
facek. Což je demokratické minimum  
za mimosoudní vypořádáni za kola
boraci, m lčení ke zločinům, podlézá
ni, neslyšeni, malé i větší terorizo

váni spoluobčanů, kteří padli v neli
bost komunistů. Taktéž šplháni do 
funkci ve jménu oportunismu až do 
roku 1968. Socialismus je vhodná 
náhražka a v slovníku se pouze jinak  
slabikuje než komunismus, i když 
s lidskou tváři. Konají se různé sjez
dy a konference pro dodávání odvahy 
a diskuse, jak by ta lidská tvář měla 
vypadat. Některé probíhají pod pat
ronaci různých evropsko-komunis- 
ticko-sesterských a socia lis ticko- 
bratrských nadací, které je přeci ne
nechají v ideologické, neřku-li fi
nanční bryndě. Jednou z nich byla 
Konference v italské Cortoně (29-30. 
dubna 1988). Pozváno bylo dost zvuč
ných i nezvučných exilových lidských 
tváří druhé dvacítky.

Pořádně se prohrabali pražským 
jarem, postěžovali si jeden druhému, 
jak se asi mohli miti, kdyby bylo ne
bylo a jak a co čin it aby opět bylo 
dobře.

Po pravdě, nic z toho by mne nijak 
příliš nevzrušilo neb přimělo napsat 
tento dopis, kdyby tato konference 
nebyla financována nadaci Gian- 
giacoma Feltrinelliho.

Feltrinelli byl zakladatel italských 
a jiných rudých brigád. M ultim ilionář 
a terorista světového formátu, jež 
má na svědomí nesčíslné vraždy ne
vinných lidi. Jeho krim inální aktivita 
zasahovala do všech teroristických 
organizaci od Koreje až po Irsko, 
Kubu, Evropu a Jižní Ameriku. M imo
řádná byla jeho přitažlivost ke komu
nistům v Československu. Ta mu 
sloužila jako základna k jeho akcím, 
kam se teroristé stahovali jestliže 
situace na západě pro ně byla horká.
V Československu měli několik vil, 
byli školeni v Doupově u Karlových 
Varů ve spolupráci čs. ministerstva 
vnitra a K. G. B. Československo je 
zásobovalo výbušninami a zbraněmi 
podle požadavků různých organizaci.

V březnu 1972 Feltrinelli chtěl vy
hodit poblíže Milána do povětří věž 
vysokého napětí, což mu nevyšlo. 
Nálož omylem explodovala dříve, než 
měl v úmyslu a tak po něm zůstala 
velká díra, a ohromná částka peněz 
a nemovitosti. A tak vznikla jeho na
dace. Mnozí se domnívají, že byl ne
bezpečný psychopat, ale jak se říká: 
"Máš-li peníze, js i moudrý, krásný 
a sladce zpíváš."

Pokud se chce čtenář o Feltrinellim  
dovědět více, a ťs i přečte knihu Claire 
Sterlingové ‘The Terror Network’.

Nevím co jiného bych k tomu měl 
dodat. Snad jen blahopřát Karlu Kync- 
lovi a J. Pelikánovi k jejich vlivným 
stykům a úmyslu morální obrody na
šeho národa s lidskou tváří.
(K článku Cortonské jaro, Listy, Čer
venec č. 4/1988).

Karel Maršál, Kanada

Pobouřený článkem
Poměrně pobúrený s článkom "Slo
venský separatismus na rozcestí"

od Zdenka Otrubu v čísle 4/1988, 
príchádzam k poznatku, že je  naozaj, 
medzi nami skupina Čechov, k tori 
čakajú iba na to, kol’ko význačnějších 
Slovákov po smrti Stefana Romana 
vydochne, aby tak hnutie za čecho- 
slovakizmus dostalo zelenu. "Well", 
tito ludia majú smolu. Myšlienky a 
hnutie vo svete medzi Slovákmi spolu 
s nádejou maťsvoj vlastný Slovenský 
štát, nevezme nikto a tato realizácia '  
je iba otázkou času.

Je polutovania hodné, že velká 
vačšina Čechov v slobodnom svete 
nemá potuchy o tom čo s i Slováci 
žiadajú. "Well" ake stanovisko v tejto 
veci můžu mať, ked' noviny Slovákov 
či už Kanadský Slovák či Buletin Svě
tového Kongresu Slovákov alebo aji 
Horizont si prečitať odmietajú.

Osobné si rád prečítam noviny tla
čené pre Čechov a Slovákov. A j Zá
pad. Sú v ňom zaujimavé postoje. 
Neviem, ako sa na vec díváte Vy, no 
váčšine Slovákov dnes ide iba o to, 
ako sa slušné roz isťs Čechm ivonom  
nešťastnom takzv. československom  
štáte a potom aj v ostatných organi- 
záciach, ktoré nesú nešťastné meno 
československej národnosti po svete.

Keby dobrotivý Pán Boh dal, aby 
Česi přestali hovoriť v mene Slovákov.

Ivan Hliva, Kanada

Západ orientuje myšlení
Západ se mi moc líbí, je velmi in 

formativní a mě osobně pomáhá 
orientovat myšleni správným směrem.
To se o švédských médiích bohužel, 
říci nedá.

Petr Banset, Švédsko

Demokratické hnuti na obzoru
Gratuluji panu Ivanu Svitákovi k je 

ho SUPER - VISION (Západ č. 3/88).
Obsahuje jistě více než pouhých 

dva tisíce slov. Už se moc těším, jak 
za deset let nebude existovat NATO 
ani Varšavský pakt a čSSR, Polsko, 
Rumunsko, Maďarsko, NDR atd. se 
stanou neutrálními státy.

Držím palce tvořitelům "zásadních 
politických programů v emigraci"! 
Exulanti do toho!

Zaspali jsme pouhých dvacet let, 
nebo čtyřicet? Počkejme ještě raději 
dalších dvacet, až všichni rudí papa
láši vymřou!

Anna Friesse, Německo

Předplatitel, který se nedal odradit
Shodou okolnosti se m i dostalo do 

ruky první číslo vašeho časopisu 
z února 1.988. Když jsem si přečetl 
dopisy Moniky a pana Sekaniny, roz
hodl jsem se poslat dvouroční před
platné: asi jsem vulgární člověk a Čí
na mě zajímá . . .  Neznám pana Dráb
ka, který píše o čs. filmech ve Van- 
couveru, ale zajímalo by mě, zda ví, 
že "Pěsti ve tmě" jsou modifikovanou 
autobiografii Vildy Jaksche, boxera 
evropské třídy třicátých let?

P. Gryner, USA



Lepší péče o děti 
pro lepší budoucnost

j péče o dítě zahajuje!
,

N ově  zřízený Fond pro roz
voj péče o dítě (Child Care 
Initiatíves Fund, C C IF )  na
bízí finanční podporu pro 
rozvoj nových programů a 
myšlenek, týkajících se péče 
o dítě.

Kdo z ní bude mít prospěch?
Především děti, které to 

nejvíce potřebují —  děti z 
rodin žijících ve zvláštních 
podmínkách a nevyvinutých 
oblastech. Patří k nim:
•  indiánské a eskymácké děti
•  děti s tělesnými a duševní

mi poruchami
•  děti rodičů pracujících na 

směny nebo zaměstnaných 
jen částečně

•  děti z menšinových skupin
•  děti ve školním věku
•  děti z odlehlých vesnic a 

samot

•  děti, které potřebují krát
kodobou pomoc a úlevu

Kdo si může zažádat?
C C IF  posoudí návrhy a žá
dosti na podporu a zavádě
ní, vývoje a výzkumných 
projektů v oboru péče o děti 
od:

•  nevýdělečných organizací
•  občanských skupin
•  odborných asociací
•  dobrovolných organizací
•  výchovných zařízení
•  provinčních, teritoriálních 

a místních agentur
•  odborů
•  jednotlivců (aplikovaný 

výzkum)
Jestliže máte zájem o tuto 
podporu, zavolejte telefoni
cky na čísla uvedená v tomto 
oznámení, nebo si napište o 
informační brožuru a při
hlášku na:

Child Care Initiatives Fund, 
6th Floor,
Brooke Claxton Building, 
Tunney’s Pasture,
Ottawa, Ontario, K1A 1B5. 

(613) 954-8255 
(613) 957-0638
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